
6. 
I synnerheet ff a I widh hwart Sifyrtf Seglacions fTuut/ een 

noga ffidrffiton anstäöas I och then Koppar och Messmg c ler 
Koppar- och M ssmgz Manufa&urer som widh liquidacio-
nen med (hem fem eher med handlat hafwajpröfwas icke mara i 
behckll/ flkt förtuilat/ eller H4r II Rtjtes confumcrac, ff4 
alldeles mam fördruten / 4ftoen få will som then ther strax btfm* 
* ti olckfltgen mura vthffiepvüt. Wlj biude och befalle lderföre 
alle Wire trogne Nuderscktare/ och hwar och en som thetta i ni« 
gon radEtto ang J (an / at tÉx ställa sl.qh theam 2Bir nckojge Mr-
ordmnq til vnderdcknî efflerrättel'e; IWnerheetbefallesbär 
med i Nckder QSirt partim JtCoIIcrgium, öftverSlcktdällare 
i.0tC(ft)olm/Gouvcn)curcröch84n t̂) f̂diu^ar/|amptöorg-
mdfhtt och Md i AcäSerne hwarest tief gm) 25 f t)ff iepwing ffec 
bohr/at thegiöra iÖwtWUmlfomafl QBIrtCamwiCol-
legio här öf.ver -varder fårorOnat / sampl hans Ombudzman/ 
och the Betiäntc fom the f)4r widh brütendes wirva / hdr widh 
h nidrditiiiug/och i alla ning jr *dfi flera,effterfom 
W'.i themalle l^ch här med t ivckrcKongl. (pccial Z?ffydd/emot 
all A5cklo och Orätt anamme i Ärifft aff e förre Sfwer fil/* 
te SetitiitesProccaion vthgLngne ii&igt j-ttfrmngat; Ttt 
yttermera mtffo halwe Wil thett, med egen A md vl»derff rifwit 
och SirtKvilgLSecrecßcfrifta Ijttt. Dacum jdidtg4gwt 
wldh Christianstadl) den 19. Julij 1 67b 

C A R O L ü S, 

1 

ött?'  ̂

och 

Hmuledes medh Aéternes Vthtagonde 
och <tcher inlefwererande aff Parter»« vnder Kongl. 

May: Rcvifion stal förhckllas > gtfwtt vtht Feldt, 
lägret wwh WSsterRamlösa den 

14. Aogufti Anno i 67 A» 

3 ©to^bolm/ tryckt affNiclas lvankijst i 
J Kovgl.BoMylkmre. 

t 

t 



Slfom förmedelst dheu 
helfosamma Förord- ! 
ning och Stadga om 
Kongl. May.tz Revi-
fion, Partherne åt för-

uttbt och esfterlättt the Ader som l-
frän Öftrcrlnftantieme tnsändas at 
vthbekomma / pä dhet dhe theraS 
Dedudioner och serdeles Allegater-
nc theruthtnuan effter samme ader 
och theraS folier mäge råtta 5 Mfti 
vch (tn4bfltt wtdh detta beneficio dhet 
Mlßbruk fpörics förelöpa / at Par-
terne the vndfängne ader en läng . 
ttjdhochmänge weckor bortäth hoos 
sigh behälla / och dckrhoos fördrtsta 
dhem äntä wtdh päfordran at Hof' 
tva borta/ hwartgenom icke allenast 
then andre Parten vppehälles och 
Mtjrckeltgen förfördelas/ pthan och 

t\m 

elltest mSnge orlMgheter och irrt«-
gar förorsakas. Kördenstuli fädaut 
Mtßßruk alfwarttgenat hdtnma och 
förtaga/ hafwer Hans Kongl. M.tt 
nödigt funnit ther om säledeS här 
mcdh at stadga och förordna / al 
ehwem/ antingen sielfwe Parten el-
ler dest Fnllmächtige som dm vth-
tagne Aden strax wtdh fiorton da-
gaw förlopp lcte ( Xongl. May:tz 
Revifions Cancellie igen lefwererar/ 
jral wara förfallen til Femttjo Das. 
GöSfwermyntz Böther; Zördrtstar 
Wh och nägon tu ttl tree weckor them 
boreo hafwa/ ffal hau med Ltthun-
drade Dal. Gtlfwermyntz straff wa-
ra belagd. Men häller dhem nägou 
til fyra Weekor vndan tä erlckgqte 
han samma Etthundrade Dal.Sölf-
wermyntz Böther / och wäre ther 
tzoos fallen ttl Satt» och benefino 

jRevi-



fe Bdtver genast och vthau vppt 
M M Barnhuset och the famge 
vtvsbkte och erlagve ward«. Actum 
utlupra. 

C A R O L Ü S .  

$!tclA9ipaneöffiBWfll-»wllltf (tote. 

mt - Nrdnlng / 

sör Städerne Rcfwel / Narfwa 
och Nytn / at sigh dher tfftcr rätka. 

«TOTKHOLM/ 


