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j van cldccs te laten

■m-yOmtn den n ./tyii/.DcKairlinaelUibanoSachetti is in het «e
otideidoms den « del' s hiet overleden, waer door nu de 1 ïdefioet vaden PaüfleJ:
cant is geworden. V«rlede Saturdag wierd een ordre aen
en
inaer^vangers,
tune
Viceroy
,om
den
Nuntius tot Napels afgefonden
dien »y S da;;en na Paeffclien haet met den Paus niet vergelyken, te
zyn de Kaïdinael Janion , en de
ereeom'municeeien OndciTeiiïcheulijn
H. te weeg te biengen , dac deele
Spaenfe Minifiet ieverig bcfi_> om by
ordre noch niec lbo cas mag tee executie jetteld worden. Dingsdag wieid
in het Paleys krygsiéacd gehouden op her aenkomen van een Coriner, met
eline, dat eemge'Vieemde troupen in hec_Ferrarel'e aengekomen waren ;
tn wic\d gerekolveert dat men aen de een ibo wel als den ander lnlks I"obde melden. Van Napels heeft men dat den 7 decfesde.i Fr.mie regimenten met 1+ Taitanen van daer na Lombardyen geeranfpoiieeit waren.
P'eniHm den 11 Afril. Van Brefcia würd van deu 12 desks gd'chre
ven dat de Franfen , op het nekken der Dnyilên na het Vctoneie, vecfcheyde decachememen na die kant gedaen hadden, en tot Oftiglia en
,
Revcie ftcrkei wierden , om de Duytfers het overkomen over de Po tn
hei ontzetten van Mirandola te beletten ; ook wieid alle noodigevooifoige gedragen om een onderneming derKeyferlyken op Gavacdocn S.v
lr> te verhinderen. Van Feetara heeft m«n dat het coips Franfen , 'r welk
met s vcldftuklien op depunt van de Goro «eweeft is, vandaer na de kant
van Final getrokken was. Van Veiona word gelchievcn dac'ec
tut Sc. Mtchid en St. Mattin nieuw Kcyleilylc kcygsvolk uyc hec T-ccntynleienquam en dat op den 10 decfes aldaer 2000 man te voet te gelyk
gearriveert naren ; 1 zoo tuyteis tot temonteciinj; der legimciitan van
Darmftad en Erbeville waten'ook dooi Tremen getrokken.
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April. Verlede Woensdag avond quam biereen

,

ei

prcfliuyt Piemont aen ; waer opde Prins E.-.genius van Savoyca eynde
| lyk detwaerds is vertrokken met toefegging dac de penningen hem be

,

geecmitteerr worden dewyl men tot nu toe maer an
! derlialf
million oVsrgemaekt heeft. De Malcontenten hebben niet al
ovei den Donau geflagen, om den Gtaef Cotol
i leen een bmg by Pax
mer 20000 man te helpen ; niacr ook om dc hoofdflad Ofrcii, die mae
1tamelyk voetlicn is, te belegeten: zy hebben v.- feheyde foiiiticatiewerken gemaekt om die brug te dekken , eneenige Keyfeilykelcliepcn
tulfchen Fodwar en Pax afgefnecden men is bekotnmr-r voor % andere
die gefonden /.yn om d'eecfte ce volgen. Dc Generael Hey der is uyt Ongaiyen hier aengekomen; en men meent dat het Keylcilyke Hof he
Opperbevel van 't leger in Ongaryen aen hum fat laten , hoewel fulks noi
onll-eker is. De Standen van d'Erflandcn pretcndeeien dat deßoheemfê
na lealicn gedellineerde 4000 man cecruiten , haet mars door licycren
lullen nemen. Men is belig om de troupen eiie in Modem Poling ,en
Sr. George gelegen hebben, en' dooide MairoiitJiiten omwapeni zyn
metgeweec en kleedden te vooifteu om dieook na Italien te lenden
hoewel de verandering aen het Tmkfe Hof voorgevallen wat nadenken
baerd. Hier werd verfélieydentlyk gefptooken van de oorfaek wacrsm dj
Graef van Trauiniansdoii', Keyferlyke Gehint aen dc Switferfe Cantons
uyt Switl'etland hier gekomen is. Het Hof lil zich niet als na gewoonre
in 't voorjaer tot Laxcir.buig ophouden toast ewee malen 's week*
daec ontrent op de Revgerjagtgaen ; geduurende welke tyd het tcgimen
luytcu, dooj de Laiiditanden gewotven, daei alfdan lal wagt houden, Üy
Sevcnbetgen weid gefebceven, dat de Malcontenten met die van Molda
vien en Wallachyen in fo» goeden veiftande wacen dac zy voattaen aen de
meet
en
Dooi dit geheeleBeyk werd het volle
Edenbuttdenfi Afril. en
Kej feilen geene levensmiddelen fouden laten volgen. De Keyfet is ze
meer met p.tweet vooilien ; in dea wapenhandel geoefenc. Dc Htrrog dert eenige dagen wat onpafl'elyk geweeft.
heeft,
,
liy
van A-holl doed fijn volk van 't welk 3 regimenten opgeregt
Hegensburg dm 2J Af ril. Deefe motgen vioeg is de Kardinael vaa
alle maenden te famen komen , aen dewelke hy de nactu van de Caledo- Lambcig weder in deele ftad gekomen. DeGvnetacl van Gtonsfeld , en
niaenfe regimemen gegeven heeft; en dewyl men voor al 't volk nog niet de Baron Vo»fletn hebben met den PiiusEugenius van Savoyen op fijn
ten vollen met vuurtocc* voorüen is,doet men van dc Hooglanders eenige paflagie tot Reyckenhal geabouchcerr.
compajnicn , dfcpyl en boog voeren , opregteu , en men meent dat deFrankfort dm 26 Af. il. Eenige brieven uyt Italien feggen dat de En
fc regens luyreiy goeden dienlt lullen konnen doen. Hrei weiden feec veegelfe en Hollandfe vlooc voot een have vaa den Heitog van Savoyen in
,
le llandaeiden , vaendel-s kcteltroniniels en trommels jemackt. Inde de Middelandfe zee foudc geilen zyn.
Prcsbyictiaenlc kerkelyke vergadering is niets aengaende de Hanoveile
Kjulmden 2% Afrit. Deefer dagen zyn hier verfcheyde febepen met
fuccctlic voorgevallen, hoe,wel men uyt de cxpioflïen van de gebeden by ammunitie van oorlog
van beneden aengekomen, die verder na den
dëtèive in gebiuyk zynde, als ttt het verjdllender diffeyrun Van Sr. Moelil gaen. De «00 man ie voet, die de Keurvorlt van de Palrz van di
(icmain f.f btlnudtnis der tfari Pmtijlantfe Religie , en-jcorde'GeAerrsflifr overneemt lullen by het Betiendottiüie regiment gevoegt
refo,meerde bmcdertnin yranlry\en elders wel kan afnemen dar die worden.
vergadering dcfelve geerne fienloude. Die van den Geheytnen Raed een
luyle den i% Af til. Veilcede Sondag avond ten 6 uuien kteeg onre
biicf oiiifangen hebbende van den Hertog van Atjyle door heen gefchre- | Goiivcrneuikündl'chap,
dat een goed getal ruysceis en voetknegten betven tor Londen in faveur van den gecondemneerden Capr. Green en wacrds op weg waten \ ten 8 uuten wierd fulks doot een andet acubienfijn volk, hebben die geleien , en deflelfs inhoud foo .lenftooiclyk bege* beveiligt; daer op deed men het regiment van Paul van Rammingen
vonden , dac fommige dienaengaende een leet harden tael voerden.
de poften dubde vooillad van St. Matgriet inde ftad trekken
uyt
Onderruffchen raeft en fchreeuwc het gemecne volk tegens de gecon- beld befetien, en'tgarnifoen in de wapenen komen ; men fond poftlolemen,
de
,
demneerde perfoonen bcgeerende dat die agteivoigens
pers
om 'ccegimenc van Walef, heiwaeid* op weg zynde, alsmede
tien, werden opgehangen ; en men heeft de wagt die voot't gevangen
die
van Huyen Maefttigt, te wacifihouwed -, Vnagts ren 2 innen verftond
huys ftaet moeten verdubbelen , op dat hec lelve gemcene volk daet niec
men dar de vyanden ren gecalcvan isso man totopoen kanonfehoot van
inbteeke en dc gecondetnneerde dood flae.
genaderd wacen, sm de paerden vau'l gemelde icgimcnt op
Lêxden dm 24 April. De Koninginne quam veil ede Dingsdag avond de vooillad
,
de-voorlijd te verbranden ; tot welken eynde jy ftro en aniigtcn
te
en
toe NeivHiarkec, alwaer zig leer vele van den Adel laeren vinden. Haer
dere brandende öoffoby.zig hadden, als mede een keten die zy wild. n.
van
een
lijnen
Gtave
Oiford
dc
ecre
van
gedaen
huyfe
Malt. heeft aen den
fpaunen , om. aen
ruytciy te beletten uyt de ftad te komen. Als de
niiddagniael ce houden-i Aenftaende Maer.dag lal defclverlooc dc Uni- faken aldus ft.oi-.dcn, wnfe
wierden
de vyanden dooi een vetudel gewaeifchowu
vcilitcyi van Cambiidge in het Collcgie genaemt \»n de Triniteyt, prag- dar het regiment van Paul van Rammingen in dc ftad was getrokken
en'
diegelegendlieyd
eenige
Hovelingen
tig onthaeld weiden. Men mccncdac
den Opper- haci dcftèyiiomelcke was ; daet op tiokken de vyanden in hacft te tui
zoon
van
Heec
Godolphin,
om
den
waecnemen,
Gilleil
ïoe-ienJeyedet tuyier een voetknegt agtct op; Zy lieten de bovengemelThreforiet van die naem , eu Doaoc Newton te recommanderen , om de keten en andere dingen agicr , die nu ten huyfcvan den Gouraraeur
vetkotot Gedepureetden van de Univctfiteyt int aenftaende Parlement
Ten 4 uuten nok dc P.-ins van Heffon met i>uo ruyrcisen loco
van den Gtave zyn:
ten te worden in'placts vnn den Heer Annefley, btoedet
voetknegten uyt om de vyanden te volgen gdyk hy decde tot aen het
convan Anglefey, die int laetfte Pailement debil tegens occafionele
bofch van Hees aen geene zyde van de Geer, a-lwaec hy opeen hoogte 4
forrniteyt op het tapvt br.irjt, en in Plaets van den Heer Winfor, broeder andere vyandlykeefcadcons la» die devLugrendefouden
onderftcurren
of
men
fal
ksnnen
fulks
van den Lord Windfor; maec het is nog onfeckuc
en dewyl'er apparent ook voetvolk int bofch tot dien eynde gepofteerd
dewelke
daer
onurent
Hammont,
dat
Mr.
,
en
men
weeg
fegt
brengen
te
was, wieid goed gevVinden om de vyanden niet verdei te vervolgen en
gebiuykc word , maer een koele bejegening had ontmoet. Men 's avonds ten 5 uuien quant die Piins wedci biet, met zig brengende een
verftaet dat d- C, ave van Fetciboioug en de Admira«l Shovel de Cornet en 2 mytcts.die na ons volk quamen,menende dat
heiFranfen waif
vloot gelaructiilyk lullen commanderen. De Heitog van
ren. Van de vyanden zyn «eduucende defe hatc expeditie r t ruytersen draom
als
Hoo,
verleede Maendag van hiec na Schotland vertrokken
gonders met volle monteiing.mitsfadets 40 v»erknegten,totii'oir(cn overge Commilfaiis van dc Koninginne in het Schotfc Pailement te pte- gekomen : daer en boven zyn 'er vele andere na Htvy en Maefttigt gelopen,
fi(Teren. De perfeoneh Sieondei eedevciklaetd hebben , dat hecSehotfe
en de pierden »yn doothaet fteike maïs en 't dubbelt dragenfeer afgemat.
(e;iip van Capt.Diutamond in Indien door een Zeerover van Madagafcar,
Major Del Vau door den Prins van Hellen met een detachement na de,
De
en niec door hec Engelfch fchip de Worclieftcr genomen is, zyn Gaf;rai
van Waten gefonden zynde om een vyandlyke paity van 3 efcadrons
kant
Fteeman en N: Thripcny , twee van Capt. Dtummons geweefc tnatrofen.
iHyteis,
die zig daci bydc molen ververfte ,te overvallen, heeft'er 1».
Men fegt dat de Marcjuis van Carmarthcn , die uyc Holland ce rag geko- 1van
gedood, {s gevangen, en 2» paerden bekomen ; onder de gevanDuynkerken
is,
elVjuadei
men
een
voor
fal commanderen.
gens is een SpacnsCapiieyii van de dragonders, genaemt Ferrare wiens
paerd onder hem wierd doadgefchoien. Dc gevangens en paeiden zyn hiet
Refel dn 23 April,Dewyl de KeyTer op de klagte ovet het invoeren van ingebtagt ;.en van onfezyde is maei een dragonder en een paeid gequetil ;
een nieuwen in.poft op het Zout ge-;n vergenoenent antwoord gegeeven fiio dar Monfr. d'Artagriari diergelyken lot gehad heeft als Monfr. dc V.iheeft, dceygdhec Canton Sweytsdat bet daei i et wet Vrankryk lal foelars voor Hr. 111 bui:',. VotgCCM ije advjTsn van degtCtifcn wierden de Keu-,
k«j[Je handtjen ; doch de andeie Cancons hebben goedgevonden een vurlrcn van Kcyeceu en Ceulen gifteren vau EtuiTtl tot Namen vetwlaf,
Ij.rflrn dea 14.April. De Koning van Polen is eenige dageu onpsilê-,
e aen het Congics dei Swabife Ktcvts-Standen tot Eflingen te
om te vernemen wat men eygcntlyk van fins. is te doen en te Ivkge<ve(.il, dog fonder gevaer en men hoopt dat fijne M'ajt. noch ii:
'.-er'r-l'.reii dat hrt E-dgenoadfcUap tot geen nieuwe importen van die naftaer fal zyn om de Leypfiget Mine te gaen bywoonon , wej-i actd lt
.rende rctlUen, genoodfackt (oude weien haie ptoyifle va a/. etui fiins van Fuiftembc? vom ujegeteden i». D-e Ab: SterduiiHieeft ïaa
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den Kenivoift van de Paltz fijn Meefter ordre gekreeeeri ocri nahuysre
heeren eterhalven heefe hy audiëntie veifogtom aftcheyd te nemen. De
Saxile OfÜcieicn en fe&datei , die by de Sweeden gevangen geweeft, doch
om hagen zyn, qnamen deefet dagen ren getale van 330 op onfe erenfen,
en nadien ohiicih 1000 gevange Sweeden fijn losgelaten , lullet! de Sweeden meer gevange Saxife, die in Sweeden zyn, van daci doenkomen
cm 't getal gelyk te makan. Het Sweeds detachement na Krakau gcfanden betiact uyt $000 man ; men neet niet waci toe het fal dienen, als om

NEDERLANDEN.

t Gravenhage

ie* 30 April. Van dacg hcbben'deEoigers van 't Cclorfibir.e Vaendcl na ouder gewoonre Mayboomengeplant met wimpel)
er.devylcn. Een voor de Heeren Siaten van Ho-Hand en V/eft Friesland
fnet dit devys. Kcfci* viaei préiera , dat is,
onovcininlvke gemoederen
Een voor de Heeren Staten Generael. Kunau.m -jejhi jtirliatèr #»»»
, nooit fal uw eece verfietven. Een voot de Princeffe Douariere
>"
van Naffau. eQ«/ -ttimerabilitr fangxis e}** maUr êrtgo ! w ie is'er
Staniflaus te doen kioonen. Het mccichdeei detSwcedlc tcoupen houd van Edeldet bloede ofhoóger
afkomft. Voot dén Prins van Naffau ,
lig noch in Gcoot Folen.
Erl-Sradhoudet van Ftieilahd. Sec. Animas nat«tiir avt, D'smord
Berlyn dm 2; Af ril. Men heefe tydinj dat de Fiuyffifetioupen den 13, gaec boven de jacen.
Een v»ot den Vcldmacifchalk van Ouwerkeilt.
14, en u in Tyrol zyn gekomen , en dat 2 battaillons van defelveden
ir.f„t. Een voot den Heei van Alfendelft als
Camfc
feftarduHs
n,
i»lr.fpm!< gepaffeeid zf foo datdie nu al in Lombatdyenfullen we- Colionel , Fctnnatustjxe lebtram
aaimi, gelukkig in
len. De ttoupen die in haer plaets aen den Moefel lullen dienen , werden het uytvoeien ,en braef van gemoed De Hecicn Staten
van Holhier
om
dagen
in weynig
meceenbartaillonvan deguarde, en land en Weit Ftiefland zyn van dacg
vetwagc,
alhier
nog
vetgaderd
een van cje gcanadiers, die hiec leggen , deiwaerds ce trekken ; ovec wel- en zyn de Heeren Gedeputeerden van dc Adrnitaliteyt.cn alhier gewed);
geicvcr-.
ke battaillons dc Koning defe week de reveu fal doen, en den 2S na Chac- teen. De Luyc. Genecacl Ocekney
uyt Engeland hier gekoisgifteren
lottcnfcurrg(andeis gefe-gtLurzelbutg) gaen. De Marquis de Prie is nog 10 men , d< Luyr. Generael Ingolskty foude hem in 2 3'dagen
a
volgen. Het
iwakdit liv in 8 of 10 dagen nictfalkonnen vettiekken.
vertrek van den Hertog van Mailboroug van hierna Roermond lis tot
Ilildrsheymden 2S Afrli. Brieven van Stcttyn melden, dat de Sweden aenftaende Maendagveilchoven
; maer dat van den Veldmaetfchalk van
daci en in andeie havens de Swecdfe febepen in beilag namen , om haet Ouweckeik noch tegens morgen vaft gefteld:
Ondertufichen zyn veitranlpoct ie doen, en dat men feec befig was om 3000 nieuw gewotre dia- fcheyde Generael Luytenants, en Gcneiael Majois,
mitsgaders andere
gonders tt rnanteten: Men heeft nuvan goederhandberigt dat de Kardi- Officieren na haer geailïgncerde poften vettiokken.
JHnet Hoog
nael RSdzieowsky nu met emftaen een accommodement aibeyd, foo hebben den Ingenieut Cochitis in confideratie van fijne dienften in deMogr
bedes
raus
excommunicatie,
men fegtc uyt vtecfe voot
omdat hy daet legetingvan Ttaerbag gedaen, met een goude medaille veieerd.en ftaer hy
doet by de Polen ligt in veiagting foude geraken,
fnet de eetfte vacerende compagnie inde regimenten van trogneofCaff Hembutgden 28 Afrli. Volgens de Poolfe brieven waren de Sweeden, tis voocfien ce worden. GiQecen heefe de Hr.
Rotenberg, Subfindicus en
nadat zy het ftedekenCzenftochow verbrand hadden , na Zarnewicge- Gedeputeerde van de ftad Dantzik,lijn audiëntie
van afkheyd genomen.
gaen , en de (ienerael Stromnerg bad van Krakau eenig geld en
dm terpen May. Blieven van Livotno van den ie Aptil
Amfterdam
uyt
biood geeylcht, waet men gifte dat hy niet voornemens was dieftad melden , dat de 4 Engelfe ootlogfcheepjes daet geweeft, en eenige dageit
aen ie doen, maer dac hy wel na d« frontieren van Rufland mogt nektevoócen weder uycgeloopen , eert Krans fcheepie van Alcxandiien koken. Eenige Saxife ttoupen , die nog ontrent Krakau gebleeven waten, mende hadden genomen , en aldaer] opgefonden ; alsmede dat he, jcbig
ftonden zrch uyt vreefe voor de Sweeden na Moravien te tcjtiieeren. De van Capt. Reymet Holaat den 9 , nevens de kapet de Dolpbyn , van daet
Waytvode van K-iow Poloki, ende Stacoft Chiniemiki en Wiemiki had- na Venetien was gezeyld. Het fchip de Bethy Galley, Schipper Pietie Cailden haietiöupen 6000 man ftetk na de kant vin Ktakau gefonden. De lau, is van de Baibaiyfe kuft, en laetft van Milfoidshaven in de Maes gearCzaat van Moskovien wietd eeiftdaegs tot Wilda vetwagt.
jriveïtt. Volgens blieven van Elfeneurwaa een kleyn vaettuyg uyt romePRUYSSEN,
POOLEN
&c.
ren komende op Anhald geftrand. Het Vries convoy met de" oadechoorilublin dmt2April. De Saxife troupen zyn voor hecgcootöe gedeel- ge fchepen was uyt het Vlie óp de Elf geaiiiveett, nevens een fregat met
Yiet van Gottenburg. Voot deefe ftad zyn gcaniveert de fchepen de Juffr.
te hier vootby na Littauwen gemarcheecc. De vecgadering Van het Tribunal heeft vet! ede Maendag hieree» begingenomen, en op defelve ftaen Maria, Schipper Jan Meeufen ; en dat van Oornclis Prins, van BourdeauX
Beuoorden Engeland om , en dat van Ftediik Huyet, van Karelskioon!
veel faken van gewigt verhandeld te wotden. De Gefantvan deqTattaiiVan Bourdeaux heeft men dat 4000 matioofen tot-de equipagie van de
Saxen
met
fpieeken.
den Koning Auguftus te
geieyfd om
feh Cham is na
De Sweedfe Walachen hebben op den «egVanLowkz na Waclchau eeni- Franfe floot, van daet na Toulon ftonden gevoerd re woiden. Men vetge Poolfe foldaten ontmoet en gevangen bekomen. Een pacty van 4000 flaet dat de veldeqmpagie van den Koninklykrn Pruy'ifchen Colionel L»
Sweeden foude getragt hebben de veiling Ctolinfchlos te overrompelen, Valeur, met dei Pruylfifche compagrtien , die na Tiier matcheerden, is
doch met verlies van 300 man dooc de Moskovitei9 té rug gedtee- opgeligt.
vén xVn.
Cadix dn 6Afril. Hiet zyn geaniveeid i fchepen van Oflcnde. i-aer
van
een is genaemt de St. Pieter, beneveni een Swceds en een Deens fenip.
|
VRANKRYK.
heeft defware regen , waar dooi veele landeryen zyn ontVimesdn 19 April. Men heeft alhiet 5 van de voocnaemftc leoap- ; Sederd z dagen
beginnen
dcigelopen,
op te houden.
Keden by de kop gevac, op pcctexe dac zy mee de Camizards eenig vetMaltagaden 7 April. Men heeft alhier advys dac da bclegerine van
ftand hielden. Ravanel is bcerape, en in hec huys daer hy gevangen genp- j
"ibraltac in een bloccade veranderd 1». Het vyandlyke efquadec ij in ons
menis, heeft men omtrent 5000 goudepiftolen , gevonden. Menisbenadebaey van Gibraltacgepaffeeed. Eenige oot,
fig bm een nadei ondeifoek te doen en maereen poort van de ftad is gelogfchepon van bet felvl"kruyflen nog op delekuft.
opend.
Ca\al den 18 Afrit. Heden ayn de loopgraven voor Mirandola geParyrdtn 27.4fril. De Koning heefe nu Mee voéresuvel aen beyde de
opend. Dc Heer de Lapara, die den rj hier aen quam , fal margen detkniep en aen eene hand. De Maeifchalk vanMacfin heeft affchsyd van 1
en de Groot Prior van Vendome flond ook eenkeei na die
fijn Majt. genomen, en fal aenftaend» Donderdag na de Elfas veitrckbelegering
te doen. Men heeft alle de inwoonders van deefeftad , van
ken. De Matqui-de Beuvi'on, Gouverneur van Rouan ,en Lieut. Gene- ! Montechiaio, Calcinato , Defcnzano , en andete plaetfcn daec onfe
trou"rael v»n Oppci-Normandien, is ovecleeden. De Heec de Vaudray was pen iyn de wapenen afgenomen, en ie
luyden gearrot Mar.rua aengekomen, hebbende 3 regimenten ruyeecs en dcagondecs cefceefd, fonder dar men weec omwaercde. Gifteten trok het regiment
i n het Fcriacefe gelaten, om de paffagie over dc Po'te bewaren.
guaiden vanden Heitog van Mantua na het leger voOCMitandola.
's Sravmbage den eerften May. De Veld-Maerlchalk van Ouweckeek ve ecceeke van namiddag na Maefttigt.
'Te huur een Woninge genaemt Hilvoorde, voorfien van Stal,Koets, en Tuynmanshuys.Boomgaerden met veelcrhandc fruytbomen beplanrivioês
tnvnen nu met mis torgemaekt, gtoote visryke Vyvcr», Plantigie, Lanen.in alles groot over de 8 morgen, gelegen onder Ryfwyk, langs 't
Santweg, een weynig voorby 's Konings Htijs Niettwburg. Die gading heeft vecvoege haet in den Haeg, in dc Nieuwftraet.in 'i Engels Po» Caraptoit
HendiikKofter.Michiel de Roode.en Reynier Kofier, Makelaecs.Cßllèn op Maendag den 4 May, 's avonds ten i uuien , tot Amfterdam, in dc Dykffiaet in de Oude Burg, verkopen, een party nieuwe Porto Riko Tabak.
tl Dingsdag den 5 May 's middags ten 2 uuten fal men by opveylinge vetkoopen aen de Möle de Fykeik ,op 't Qluakeis Ëyland , buyten Amfteidam, een paity gefaegd Hout, omtient 4ee 1 duyms Deelen is en 24 voeten, 900 eeri en een halfduyurs Deelen , 1000 een vierde duyms Deelen rs
en 24 voeren , i;oo duyms Deelen , een party Ribbe Riggels en Latten , 4000 gefaegde Deelen,en meer andere Hou&waaren.
Deßcgrnten van deVrycHcerlykheytW.ir menhnifen hebben op d« etnftige inftantic van de geiiitecefleecdensgtccl olveeit hatc uytmuntende en welverdeelde Lotety van 5 gl.ieder lot.den inleg en oiettekeninge van piyfen te tontinuecten tot Uitgande May 170s,om dcfelve legras dien tyd complete
te trekken, zynde aen te meiken dat in dele Loterye van kleyne inlegfoo veel hoogeptyfen te winnen zyn, als in andcee Loceryenvan 6 a logl. iedet
lot, en dam en bc'en trekt men driemael fijn capiiacl raet de minfte prys; deefe Lotecye fal nekken foo haeft die van Furmeccnt fal uitgetrokken zyn
op pent van dubbeldeteftitutie: Een iejei fpoedige zich dan tot den inleg, en profitcetc van deefe avantagieufe Loteiye.
DeLo«wvan Ocitgecfttot 4gl.'tlot, doot'tovettekenenuytdeLocecyen van Schetmetbocn,Gouda, Briel en Le\d:n feer verre zynde geavanceeft
weiden dc Liefhebbers verfogt haer met den inleg der nog weinigreftececidc loten te haeften, alfo de Lotery op den s May, ofuyierlykden is dito I*l
ketlvk fal weiden getrokken op peene van dutlbeldereftitutie.e* fa', nie* ianger als tot den laetften April konnen ingclcgr werden.
Schout en Ambagtbewaerders van Zegwaeid.iig in'ftaet bevindende om een gtsot gedeeltevan haer Lotety op den 15 April 17SS te kunnen trekken,
hebben op 't veifoek van veel Lief hebbers,en oiti die te completeren,hct felve uyrgefteld tot den 1 July, als wanneet dcfelve fondee uycftel op penerad
dubbelde ceftituiiefekeil-kfal getiokken wecd-n.
Tot Amfterdam by rietet Moitiet zyn te koop de gtoote niéuwe Atlas Van Sanfott ,in 2 Beulen. Idem de Zee-Atlas, in 2 Deelen ; en een nieuwe
Kacrt ran deMoelel,Ryn,Sair-.ldem een vanSpanjen enPomigaei; een van deNedei'landen,lc*lie,&c.;en een nieuwcWexcld-Kaeit gcootßeftek met alle
dc Obfervatievan de F.-anfe Academie : By dcfelve fal int kott uitkomen een groote Kaertvan 11S voet int vierkanc van Hongatieen Ttanfïlvania.Scc.
Matten Koelenburg ra lanßiirghorftMakelacts ten Amftetdam prefenteetcn op Vcydag den < May aen de rneeftbiejendr tcvetkoopen 250 fware
Gceene Hamburger Balken,lang van 48 rot «o voet.ioo tonde en platte Dennc Maften,lang rio tot 80 voet.eenigefwaie Grecne Ovcrloops Balken,lso
Ca-eene- duvmt Deelen,i2s Eek« Planken dik 4 dnym.iso F.ekc Plankon dik 3 duy.ra,6oo fluks Over«csFaelh»ut,'bcftaehde inßallejcs.Bnyköikkcn,
Eshoutcn, en Cacbcels, als verder by de biljetten te fien is; alle leggende op Ooft Wit- en Kattenburg.
OpDingsdngden 12 May iyos-'smorgent ten 9 uuren , fal tot Amfterdim ia de Boekwinkel van Hendrik en de Welf Dirk Boom verkopt
werden, ren deftige Bibliotheek van allerley Boeken, Tiieologici.Juridici.en Hiftorifc.in allerhande Talen,Latyn, Frans.ltaliaens.Spaens, ook veel Nederduytfe. En Donderdags een goede patry Meiicyne en andere Boeken.fo Latyn als Nedetduyts.als breder by de Catalogus is te ften.die in dc voorfz.
Boekwinkel van Boom. en in andere fteden by dc Boekverkopers te bekomen v.yn.
Daer is op Dingsdag's avonds den 21 Aotil op de Heere-graftveiloren.een kleyn Hondje.zynde een Tfefje.ko'rr van haie, met bmyne vlakken öp het
Ivf, aend'een zy wat meen als cfandc-rc , een wit fmoeltje ,en een wit ftreepje voot 't hoofd , dun van póorjes.cen weynig gefpikkelc op de pooflcs', het
(heitje ern weynig afgekapt, een roor en wit geftreepr halsbandje raet zalvere bellen aen; die het gevonden heeft brengt het op de H*ere-grafr, hec zefde
huvs van 't Koningspïeyn , by Daniel Vethouten, fal j gulden tot een vereering hebben.
De Etfgenamcn van de HeerPirecSaheurwatcr fullen op den ie May buyten de Dampoone detftad Middelbucg in Zeeland, 'ep 't Hof genaemt
Hoortemete , prefenteeren te vetkopen alle fijne nage-lateen lange jaten by een vergaderde «xteaoedinaire tohemne Tulpen , beftaende in de alderfijnfte
gertazeerde Bsjetten Diferttfarew, Flolatten, Paflcrcut de Lille, allerley Bifacden, en andece cuaieufefooccen meer als mede verfcheyde coleuren, foo
Baaetten ak andere: waer van de Lyften te bekomen zvn i'AmftetdatnDUkSchoueen.Haecl. '.V.van KecTel,Rotterd.B.Bos,ehMiddelb.by d'Er&enanen.
Tot Amftcrdoöi. Bv Wiuem A-rnold en d3trég: van Oossaan. Weraeijé*: uytgcgeren Dy
Dirk Schout F K, opóe'.ioek vandcßcartJ-llrtet, aan denDam , «Jen % May iVof.
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