
40. Then som obygdan Tompt hastver /wari stvldigh 
flelff at byggia/ eller vpläta them som byggia/ effter Mige 
giorde Stadgar och äthwarn ingår. 

41. Gatur/ som ännu ickelagdeäre/ böre medh första 
steenläggiaö/ och the diwpe och brand» Rännesteenarne 
forandras. 

41. Hwar och en hafwe sin Brandredskap serdigh/ at 
tee och wiisa tbem som 1 thcssa daghar thcr effter at ransaka 
bliftvavthskickade. 

4?. Then Brandordning som nyltgm fattat och öftver-
sedd är/ skal bltstva hwar och m til rättelse publiccr,k. 

44. Emedan och ?l tlmänne Mönstring medh thet för
sta bliflver anstält/ sä ächwarnas Borgersk.iptt at hälla 
sigh medh sine Kewähr färdige / sielftve medh flne Geseller 
och Drengiar pa »örordnade rum och ställe at con-p-re». 

4s. AllDobbel/?erntngj0chPtn<ngtSpccl/p«jGa-
tur / Torg / Gränder/Hamvner/ och ther aff sinkande O-
liudhvä^nrcklegärdar/sä wäl när Gndztimstm förrätta»/ 
somtbesi emellan börändteligenvphöra och affffaffaö: Til 
then ända warda alla föräldrar/ Förmyndare/ Hwsibön-
der/Lärtsäder/ Mästare/ochthe som haftva östver näghon 
at bmda/cch rada/här mebyalfwarligen formante/at tbe 
widh straff tilgörande som l v^>n,micn skal förmält blif-
lva / hälla Hand ther öfwer / at thera» Barn/ k>«p>ile». 
gobion och Läpepoikar/ ther ift-än affkällcs. 

46. Ingen är hätxmä tillätit häri Staden ock, fä Mal-
marnaaeohelga^ithen/ antinaenmedl' Köpandes 
ler Sällianve/ medh Mängleri»/ vol och Brennewiins-
Bodar» vpnmg/ eller ock mcdh stort flääp och arbcte i Tyen 

sigh här emoöt dnstar at göra/för» än effter Affwnfan-
gen/och ̂ ud men sten är til ända/ böthe io. dal. 

SölfwerMynt. 
»I 

Kongl. May.' Ä5. 

Angäcndc Revision öfwcrlukiriX 
sakerna. 

^ —--^tockyolm/ 
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WDWWWW 
nicdh GVdz nädhc/ 
SwcngtS ^öthcs och^cn-
dcsKonunah och Arffursic/Stor
furste tilFuilaildh HcriighvchlCka< 

D ^ M ,,e / EsilanVH / ̂ iMattd/ Carclcn/ 
.? ^^,ncn/^>thrden/StttliwPommefn/?<»ssubcn ochWcndcn/ Aur< 
s c t,l.^uzcki/ 1)crre öfwcr ̂ nAcrmanland och ̂ chm^r; Sä och Ppltz-
^niwc wtdd Rhein iB-ycrnMGul,ch/C!cv< och Bcrghcn Hcrtigtz/^. 

^'l/assymmltzh ntjt och omn^Srdnal om 
'genom dhc sin^,gcPar«sem 
luäicer,^ ltw ̂  omar/>Kr»imasigniärctc>igmwarapr-. 

^'Nn'^-'n ..lthcmagcko.,unu>>.d-r '^a. 
iNldbsiorin»>>.'^ ^ ^mdi.!ii,N,i,t>e ? Sa föriiimni- Wqlqkiväl 

B c s t a f f c i , l . r r , ^  f o n i c h a »  k , « n c k i a n d c o m ^ a s M » ? I t t o c h  
d m » a r o c h « ^ . s p u . e . l . c h ,  . » »  o c h a f  
»icdiiösirkrlöl', ^^^"»td>>-swär.,-maqc/"^>Nln^ 

"^kiqt lnsiincierlic.anttn ata»gb«elclltr 
«-->«-»z»»»°-

Scttökvcr«k«>k'^^ lomdochickeaniiaiak/än asoömbdc 
»etelichi/» dtt Ä!„ ̂  sdrhöör; Sa falltr tn och Qsi nwckil för> 
ftdkaiilund«,/Ä^!>"'^^^niltd,sd«n NoviöooiMandtiparlui/ 

a^tti',Id? B5n»«>Mamdrc/ftandc< 
. ^"/kchsijzhtmcdltkmth/hwartmem^ittvon, 

A tz Plh» 

^ 
> 



vchwarckandc/ ^ÄcrnezförsärdtgandeellerSackzetlSpayrckiande/til 
dt^et ringaste wardar^vthan/ der kevis,on stal gtiä för stgh/ måste dm 
samma/som vndcr kevilwn ar dragin/flijka besivarstghpataga/hwilket 
dochisighstelffärestahllgit. Såsom Wt^ nu see/atvnderdcsse proce-
cleurer spelar een vppcnbar Partens argheet/ förmodandes stgh pä det 
sättet kuna draga Saken pä laligc bänckien/stn wederpart vthmatta/ och 
honom förhalla det han effter 4agh och Skääl kanwara berättigat ti!; 
Sä äre W? orsakade W oreda at möta ochförckomma medhtiänlige 
medel. Hafwe altsä stadgat och förordnat/ effter som Wtj har medh 
Etadgeochsörordne. 

l. 
Hwilken som hälst här effter tänckeratsökiaWar Revilion» 

staliWärHoffrätt/ för än han Pänntngarne inlägger/ afläggia stn 
Eedh / mundtligen eller Skriffteltgen/ at hanfämma lievilion stkcr/ 
icke asargheet och hänlbdgirugheet / eller at förhala tydhen och Saken sä-
stngekgen vppehälU/Vtbml/ at han icke annars förstär/än at han kal has-
wa een rätt Saakat pasta/ och at han HHion medhmdyellghfltjttvil 
försätts. 

ll. 
Effter som man offtaförnimmer/ at stelftva ?rineipHlen fullcr 

stulit ^igh lata benöya medh astagde WarHoffrätz Dom/men bllftver of-
t«ttl kcviiZon ägg^tochstyrckt as ?rocu faroren »fom stgh förluster 
«t föra Saken vchl widlych^heet; härföre stol»H procurarorernc gö^ 
radheras ̂ edh/at dhe icke an^rs kunna första än at dhera» prmc,^-
ler haswacmrattftrdishsaak > och stähligh orsak dhenvnder kevtio" 
«ft^es»iMa/ ochat dhe nHenarghttt/wetterkghosannmgh/ eller andr^ 
Hundcr w,Lia bruka/hivangenom tijden kan förhalso och Saken sör^ 
mörkas. 

Ul. 
^tndvchWy hadefvichoch stack/mtet widareta^a tnägon ^ ^ 

rAuow dhePm^r/wm jb^m5»^»Ährstdan^äföt? 5mr<htO K 
Drätt: ^5li^rz^i>i^,!äMU^ech H<rrAader» ^ ^ t^or^tg? 

wyrdiaasl i äminnclsc/RgcMtich tijdh/hafiva söcht k evikon, mm scdan 
dmimciwtirarcfuUfclgii Sä haswcW>jlqk>räl/al ingcnma haswa 
orsak M al klaga/ännu sorundl dhem samma/cm >vch li,dh/ innan hwil-
kcn dhc figk koos OK niägc angifiva/pädhcrasTvcdcrfartcr^czrio» cr 

bcgär» och intin ucr,; ?!cmbligt» dhc som bov vndcr^wca G>0-
iw.ochFin>1eHoffrällrrm/«rce Manadcr/nien dhc rlhi ̂ iif<ochEsiland/ 
öMänadcrolijdk/isran dctta l>I-c-tz I»iinu-rion5vacoiHostral-
lcn; Worcnunägonsaförsummcligh/ at han dcnnc ict. i.^z? i 
acht/stal han asOp intciwljdarc blisira hörd/vihan »?a> dä fäldic ,>!> 
tenb^om^äinrcmjuäicacam» hwar effter l xecurion staltlallar/ 
och Parten dch forvtban wara styldigh at swara sin Wcdcnvirt lör tag
ne ftada/fxpentcr och Mlmmclse/ dar öfwerbemelteWar-Hoff-
rätterftola Kcsolvera; Vthi hwllken händelse W't ivele mcddchla dhen 
kIagandeParlcnWart^rcca»cum, ^c ncglc^^ Kevilione. 

IV .  
^ ^he som här effter tänckiaWar Revision atsokia/stole vthiWa-

tt Hoffrätttr innan 8. Dagars förlopp / både revision begära/Pen-
iniigarne erläggia och ^ccettarumvthtaga/hwilket närsteedtär/ sko
la dhe/ifrän Swca^jötha-och Ainlandz Hoffrätter/innan;. Mana-
t^r i Men dhe isrä^iffland och ^stvcr-^andtratten i Estland innan Se? 
Manadcr/ räctnandes ifrån Tomsms Dsro, stghvthi Wan Canylic 
angmva/ ochftdan östvcr lnrrocln^- k<cvilione taga ctt bcwije / vn
dcr .^likz Hroheh nampn / om han nähnrarande är/ hwar och icke/ dä 
vndcrcenatmanRiikzrädzHand/somhanoställebeträder; Han stal 
och wara forpltchwdt / innan samma Tqdh begära Lieanonpastn 
Wtder^ar^ ^nsom ochcvm^u!5ori2le5^ro cäencjiz2c^i5Vthrvärka/ 
x-' efficr den anstalt giöra at aAi i godh njdh hoos Oh inkonmia/ 

^OdhttW8r ^etrerariu! ̂ cvilloni!kanhafwatijdhdemlgmom läsa 
rch cxrla^ei-a, sörr än dir-rionz 1>rmMinfaller / effter som och 
W^rc .^affrattcr / här niedh stal wara pala^t / emoot wanlig betal-
^illgh / jannna 2^2 olörsummeligen reenstr^va latB / och pa Wär 
Brfalning cxrra^era, sä franiyt d5e i^-fc til sörorsakadt försummelse 
swarawela. "Aiij V 



Närnusatlan Stamnedagh infaller/stola begge Pattcmesigh 
oförsiimmeligen inställa/ och fiadlgt hwar l<cvi5on5 Dagh pp-
wachta / til des Op gi^vcs tilfätle Saken företaga 5 Men wore 
Wttmcdh andra Rcgcmeny beswar bchäfftadt/ den tijdh l^cvlilonS 
Tijman infaller/wiltia Wij da partcrnc een liy 5crmiusdrclaggla/ 
pahw:!ken dhccolnparcra, och stadigt/som sagt är /vpwachta^ola/ 
til des Saakcn kan til ^oius företagas: Hoo detta vthan laglige for-
fall summar/,?al medh dhet samma ifrån öcnckcio k<ev»6c)lu5 ma
ra vchflutin/och der til intet yterligare tilträde hasiva/vthan der emol »rara 
forlänckr/alrctun<jer^ fm Wcderpart cxpcnicr» tagiN^ada och för
summelse / förblljwandes dcr hoos »v»dh dec som Hoffrälteii hafu?cr 
döinbdt. 

VU 
Dock!7al parterne här medh icke wara betagit eller förbtldit/atsö' 

?,a alla tienlige medel til förlijklung/effter som Ml giärnasee/at dtzeras 
nvi^gheier pa dhet sättet kwitie ändas / allenast dhc Ost det samma ̂  
ta formmma/och igenom ett^reeli^cum.afvcgge )>artcrne vndersTrif-
wit/cUcrelllestmedhpubll^ue ^lisegle vcrtilcer^r.bcwtjsa. 

^ VU. 
Sa>om bemelteWär k<ev>^onmtctannatär/änekt ^xamee» 

^Äorum^rtor,^ lnliancia?; ScZ»?al ep heller wara tillåtit / andra 
Ovcumenrer inlägg a/ än dhc som i Hoftrckttn/och dj>e nedrige ln-
ttancierhafrawarit brukade/medrmmdre dhe nyligen arevpfulidne/ 
och man kan pröswa dem wara afden be??affenhen / at dhe tilserende ickc 
hast?a kunnat wanl widh handen. 

VlN. 
Dher Parterne begära at inlägga een 5ummAr?i? l)e^uÄ»on 

korteligenaf excrakerar, stal dem el beUc stjdor fadanl wara 
tcrlatit/allenast der vthi intet nytt som kan förorsaka widhlyffugheel och 
Saakzen» vppehalZ/indrages/ev keller matte den samina wara öjwer e ll 
ellerhalftlamut Arck lang/marsch w^ra fattat po WarlSa^'^ 

^nna.m^l/ cck stal samma VccluQion Partcme^nbyrdes com. 
wun.ccras/allenast a.se- -chigcnom läsa / om dhc t-> b-gara / mm 
Mtcttil-lSkrifflcligcnswarapä/ mmwrrcdernagolsomscrklee,n ̂  
bchöffdc / stal tel ske munielizcn när E aakcn sorclagcs. 

??ärnäaonafsPartI^crneI>assucr tappat/ vil > läggc ncdrigc n-
k-N-?rno.och.äM»ä.i^dMä«/ochl^^ 
Wär Nc'>s.c>n ,^I dcn wara skyldig at sialla r-- > ^ ̂ gan l ..^ r 
dhcttanpröfwas/athanmchraaffarghcl, anxr°b-b.cR».ik!.rsn> 
Wederp^rtvtbiprocessen atvppchalla. ^ „ 

Och är sa d-.la ,om Wt, wchlc/ sa asHoffr.ittemc som Pattcrnc 
vchiKev.fion; Wärck-ftjokiante ochstrhc>l!a>>dt/i1al achuo , )?wil-
t«t alle som d«ta i nagr» motto angår / haftue >>gh auffierratta. L^il 
ytcrmcrawisso/ är de,ta mcdi>WartKonU"Ai'-ceee. ?i.-ar ̂ ogl-
ähradt<Ll'?elige Frw Modhere / sampt dhc andrc Warc och Zvarl 
" mce UcspcQivö Förmyndares och Regermge Vndcrsknstt/bcll aft-
^ dcn lunij, /^nno >66 t. 

Zleonora^» 

PcrBrahe/Grestvciil torenhvondcr^ind/vchi Clae^icltclisiicrna/ 
Wlsinq;bor<,/Sw«NKe< Aqkt Marstens sielle. »R^zAmmrraien» Droyet. steg» 

^Is^nui (.abric! ?»onde SwcNAcK 
S«-r^«sA^e< Cancer. ?ly»eöS»at.^xstas, 


