
Ehrewyrdige/Wyrdige/Hög'ochWaUerdeHM.
rar/ vthi dttta Loft.
Stlfftet Hbo/ Hhrade BröderiChristo.

Dnone nemligcnZ./.huruledes H:«Kongl.
Map.tt wär alranädigfie Herre och Konung alranadigst haf,
wcr behagal al läla vthgaä sil Kongl. omgambla

E: Ähr>och Wprd:ter ttl undeldämgh och horsam efflerrallelse.
lemplc dellaKongl. iV<«<,/e/ ar H. Kongl. May:y alranäoig,
jie Blttf, aff Stockholm den ,«. i förledit ähr/ migh
inhandigal/ vnderrattandes migh wtjdare om H: Kongl. Map:y
i«,e«/«» och willie om oesfe gambla K/o«,.«,<?«<e? och

och alranädigst befallandes/ Först della Kongl.
medh M Prowester och Kyrckiohcrdar alt och
elliest allmenneljgen alt läla at ickensgot mif)brlwkther
emoot fkee mälle. Sedän/ alt en wil) kundstap och nchtigh
förleckningh pä sädana och g<fwasmäl<
le/ atl dhe til RWns hedher och widh lagenheel NMce,
»-" mälle/ befaller H: Kongl. May:« alranädigst/ at iag E: E:
Ähl-och Wyrdlter der 11l fsrmaä stal/al the medh KyrckioWär-
darne och SeMannerne i sinä Sochnar upsökia och efflerspana
sädane som aff älstillig art i Kongl. nam,
nas/ säsom are allehsnda Runefienar och Vergzlunestriffter/ lhet
waresiAsiooreeller smä/iHuus eller vlhe pä marckene/allestoore
ihoopbulne lellegliffler/ sampl andra merckelize
älledackar/ medh andre som l Kyrckiorne och Soch-
neme clc. förulhan hwilta/ockdessa iKongl. Brefwet lil
Mgh/ införas: stsvm cher nsgon Kämp eller Slttjdh hafwer häl-

lher Gläll och Huus fordom hafwa M/ eller gamble Ko-
nungz



«nt,gz, och Hoffgärder/ och annat jM. Tll thet Tridie/ at
<hem ftmma icke allenast vpleckna/ vchan ock granneligcn ef<«rrspöria/ hwadh ochSagorom hwarlhera för sigh

«frän forne lgoer hafwa warit och annu äre/lälandes H:Kongi.Map:« en förleckningh och /i,/<,„<,« lheraffi vnderdänigheet lilstlc,
k«s. Ti! thet Fierde, stulle och s Kvtckiorne eller elliesi hoos«agon i Sochnerne finnas nagra gambla ehwadhnampn the hafwa knnna/ eller annat sadant/säwili H: Kongl: Map:" i lljka mällo bllfwa och fä«her aff och omehe kunna wara thes war,
de. Sidst befaller H:« Kongl. enkannerllgen at haf,was noga vpseende pä högaoch fsrnämma Herrars och Mänsgriffler/ och Ma pa alle sat som Migit ar/ them till atifrän all olofiigh äwarckan/ och ther allaredo nägot inlräng
har uthinnan stel woro/ at sätanl vchan anseendeoch «Hnägot annat/ boolas och i fil förrige ständ sallles ochOch som H.» Kongl. Mach" (hwar annorlunda stcer)
at willia migh lillala/ allsä lilsagcr ock H:« Kongl. Mag:»! ge«nom sinä höga allKongl. och besodting. Sä'som nu effter H:« Kongl. Matj:y aldranädigfie beftlninah iaah
della medh E:«E-« Ähr.och lwligen
allla hoppas isgh/ och pä ambeles wagnar alfwarligen hwar ochen förmanar/at hanoenne Kongl. befalningh säeffterkvmmer/somhan thet ttpggeligm/wid effterfragandel/answara lancker. fogeligast
lynesohenna Kongl.Befalning kunna efflerkommas/nar
/??/" ihoopsambla/ hwadh 0«». dem lilfficka/ och chet se-
dän lil BoomCapillel öfwersända. E:« E:«Mr,och
GudittooljObefMl. Aff Äbo den /<,».
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