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^ medh Gud;Na« 
de/Eweriges/ Giöriies och 
2^cnr<s Konltng/Storfurstt 

> kilZlnlaiid/HkrtigYvchiSkch 
»e/Estlands Karelen / Brehinen/ Vcrdcu/Stctlin-Vom-
mm,/ Kassnben och Wenden/Fnrste tilRugcn/>)encef. 
iver ^ngermannelandh och WOmar/ E<i och PlMv^res, 
wewldh Rhcin i Bejern / nl Gulich / Klcfive och ^crgen 
Hcrtigh; Giöre witterligit / at estcer >>jsom Ä'l> hasive 
»u nyto lätet östversee och^orri^era, son? och p<i < rycket 
vthgäthen lille Tull Qw.MIlM och ^ci,5-0räin.',nric„, 
cfftcr chcn bewtlnmgli / soni jidft pä Rtfizdagen ffcdde vthi 
Stockholin Äkr 1655. Msä irele W»i h<ir medh lMva wä, 
rc trogne Nndersätare och, E werigc/Fnilandh och vnderllg, 
gande?novincii.'r alfwarligen förnianat och warnalätlt/ at 
dhc sigh esttcr förbcmelte <ul! och ^cc.isDrdnuig rätte och 
»lgalnnda kher enioot snänve / opplättie och eniokiv.iligeit 
ställe/orhan godivilligen ochgifwe hwadh Ordningen ^nne, 
haller och förmäler/ dock cy niehra; Säfoi» Wtj och tvele 
yafwa theni förinanat ocl> warnat/ at the c ther ti! !ör, 
ordnade Dlsynes-och Opbördzinä»/ all nlböhrllgh Yeder 
och til cheras E>nl'etes behörlige förrättande/ be« 
ivyfn/ ,ckc gMandcs llcm cller theras vndcrhafwaudc/ nq« 

Ä lj godt 



godt mträugh cllcr inccii/vthi thcrasK«ill ochTicusi/ochey 
hcllcr nicdh iiägrc oawädciisSrdhförsmäda/sasomför chct< 
ta af liiängk obctäncktc och orolige Meiiiiistor ar hcndt och 
fticdt. Ty ivclc Wtj här mcdh af Koinmgzlig macht och 
myndighcct / hafwc anuammat och tagit / som Wtj och» 
thctta Wärt Koiiuug^ligc Brcsz krafft <agc och Anuam, 
nic ofwaiikcmcltc 2'.'arc < iiji)i ics-och Lpbördzmäu allc/ af 
^illc-Q.ivaru-Tullcn och^ccjjfen, st>väl fomHcras v», 
dcrhafwandc ^iciiarc/Folckoch Htoil/vthi WärtKommg^ 
ligcHäg»/Fridh ochFörsivar/ och thcr uagon hasivcr thcm 
ac tiltala/ ra stal thctstcc förLagh ochRärca/ och cllicsr >c-
e/ fä fraiiipt Sakcir af sä stort wardc ar z Och pä thct 
at itägou >igh mcdh owctciihcct cllcr Oärhivarmug ictc stal 
hafiva at cudstylla/ ta haftvc Wlj ivm it förorsakade / dct> 
tc Vart öpnc Brcff/ at lata vthgck/ och thcr hoos allwar^ 
ligcii Stadgc / at htvilkcu som blisivcr a fcrsta glcrmi»g bc< 
trädd och bcflagcu / cllcr incdh Wlttum flläligcu ösivcrti> 
gadt och ttlwuuucii/m ha» ofttbcmcltc Wärc vepurersUe 
?>lsoncs-och Opbördzniäii/ cllcr thcras ondcrhafivandc/ 
mcdh oawädciw Ord/<xmädc?krifttcr/ Hugg och S>»<gh 
östvcrfallcr ochautastcr/cllcr cllicst >»agodtwäldsaml>ligit til^ 
fogar/rhcu faniinc stal cfttcr cc» förcgäugcu raufatuiug och 
Dom/ cfftcr som Bracct är til/ plichra cffrct- ̂ 'agh / ocl> thcr 
ohvau ra första rccsa» bötaFyrcnioDaln/aiidrcrccsaiiM 
tttijo Dalcr Sölhvcrmyndr / och trcdicjrccsauwara thct 
Snafs viidcrkastat/ som i t^lacarer ^o. Bi?, af (^al: 
nung Hdolph/rhc» Äudrc ochStoorc/Höglosi-
I äimiinclsc vthgängit och publicerar är/ fasom WärFrcd^ 
och Zörbudz '^rncarc straffas nlj LHfwct. Wy ivclc för^ 

dhctt-

dhcustull här mcdh hafwa hwariom och cnom afWärc tro
gne Vndcrsätarc/ allwarltgcii äthwarnat för sm cgc„Q>«> 
cko / och thcr hoos förmanc /. at dhc ><ah cfftcr thcrta Wart 
Däbudh rct^ulera och rätta / sä kärt dhcm är tit vudiryka 
thct Straff somhär och, förmalt »iär/thcr hivar och ccu tvcct 
sigh csstcrrätta. v^rum Glörhcborgh dc» 12. 
no. 1658-
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j^ongl: iOap.° 

Vftver ̂ apei jzn^ccijscn.som t Stockholm 
och allcStädcrvchi hccle Swerlge/Kiilandh ock ̂ l»drc 

mcorporLrzäe?ro?mcicr,härcffmafltggläS 
och bc falas stal. 

Ndoch ^Äperian ^ccijlcn, härTtl t 
)t«igrc Städher/ är ivorden förgäten och??ede» 
laqder/ assföregiftvande/ som ssullc dc» summa/ 

pch> Store Siötnllen warainbcgripc»; 5Wvähl/n»ädau 
Kongl: Maysi: noga dcromhaflvcrLänl crsahra/cchdcdh 
bcstnne6/at delt^ccijlcn allena/som aff Drnckcr lll H»uö> 
bchoff pthgär/ vthl förbcmclte Store Swtnll är »islixc»; 
.pwarförc är Kongl: May.,; ̂ llcriUdigstc Willic och Bc^ 
fallningh/ at denne ^ zpenun ^ccijlcn, c^tcr denne?lidh 
rrhglstvas »?al/aff dcm som S ropc.Kannc- ochFlaftcfodcr^ 
Tahls ochtappa allchanda Frcnmianoc Dryckcr ^intingcn 
dcr stccr och, ^rivzr.Huus/cllcr ̂ llmeniie StadMlla-
re. Mc» dcc soin handla mcdh sadunnc Dryckcr/ Ähui" 
i^rI)>.'soc.))ipc<cIlcrAodertahls/ärc för deime ^fwanMs» 
"c I api.ri.in ̂ ccijz tmdantagne och frnk. Och detta alt 
csttcr,^^. Ahrv^-nnZ!.. 

Mmbligm 
Äff i. Kanna Clarrt ^ 

Kanna Maltvcsicr — 
i. Kanna PctcrScmctU 
i. Kanna Canane Wtjn 
i. Kanna Mekandl -
?. Kanna Vngerst Wijn 
i. Kanna Nymusi -
i. Kanna Wijnsäck --
t. Kannst RcnsiWqn — 

Kanna AranstWqn 
^ Kanna 4vbcfl Miödh — 
l. Kam^» Fmnst Miödh -
^ Kanna ^tttowö Miödh -
^ Kanna Swenft Miödh 
!» Kalina ^cst Miödh 
^ Kan»ia Äplcnrust 
* Kanna Zcrbstcr öhl — 
'' Kanna BruntzwqkMllwma 
l. Kanna GricpewaldzMumma 
^ Kanna Aosioekcr <^l>l 
'' Kanila ^ybcstt öhl. 
^ Ka»ina Wis?»:!^ <Vhl — 

Kan,la Wch^ttickla -
^ Kanna öhIEttlckia 

SölswerMynt. 
a i, Dal. ^9? Ött 
» i. Dal. »9^ öre 
a i. Dal. ,9^ ört 

- a i. Aal. öre 
2 i» Dal- '9< öre 
a l. Dal. »9; öre 
2 i. Dal- »97 öre 
a i. Dal. öre 
2 l. Dal. öre 

. 2 t?; dre 
2 t. Dal. S M: 
2». Dal. S M 

— öre 
- is öre 

— ^ öre 
— 1^ öre 
— öre 

^ ört 
öre 

- »Höre 
- öre 

7 öre 
- i. öre 
- ,. öre 

»7 örc 
- T öre 

^ öre 
jöre 

2 i .  Dal. s^öi-e -
a 15S öre -
2 »95 öre 

A ,95 öre S'.M: 
s iis öre S-M: ^ öre 
A 1^ öre S M: L 
a 6^ öre S:M: 
2 8 öre . — 
2 6^ öre — 
a 65 öre -
2 öre -
2 6jöre -

^ öre 
^ öre 
5 öre 
> öre 
ööre 
;öre 

!. 
,n hällda ka»/ at oswamicmbdc Dr»ckcr/dyrarc än for 'c-

^ är ftcgras och vchsclics / cllcr och / til chvcntyrs / för mmdrc 
^ ^ lörytnas; Sä bör dcnnc ̂ Lcijx Oränuigh dcr cstrcr lem-

^ ^ (lch Äccominvclerss. 

pä "6gon moonvilllgt Wtjs / ickc bem." ^zpcrian ̂ cci,8, 
^^^Kammmcn rätt angliivcr/ och för ̂ cci)sar z ^ämwäl 

dc» 



oc.- vchi blistveröskverwunnen eller beträdder/den »?.>, 

U' ^ v -> gu, igc»/ och bchorilge» w.irdcr o>wem»acit >><<>„ 

'uiui.c ciil^k^neoh bcflagaren/dce.koiiiiiic och hemsalle tillTree^ 
't-Ptcs. <här hwar och een so.n wederbör? /k ^ 
rci I.ma. Damm Mötheborgh den I!, ^zjj ̂ :°, ^ 

kW 2.6. /A7, 

Mongl. Way:' Till Wwmge 

Wär Allcrnädigstc Konung; och Herres 

Drdntngh sK" l ̂ x^ 

Uillc W>»m °ch ^ccijsm. 
Anrättat/ cffcer thct Sätt och Wtjö/^o>n Samptlige 

'Mffens Stänver/ pä RUzdagen i Stockholm '.ihl 

1655/ fm»ic godt och bclchvadt. 

tryckt i Stockholm/ hoos Henrtch Keyscr Kongl. B ook» 
tryckiarc/ Ährt6S8. 


