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THE SES.

X

]$faximis in caussis civitatis conslituendce Religio babenda,
quippe quae unicum idque arctissimum omnium reruxn in o-
anni aetale exstet vinculum.

II.

Quod si inde primordia capiat civilas, atque alia snb con-
dilione durare nequeat, ex eo tamen ron conficilur, quin ac
eara stabiliendain augendamque plurimum quoque valeat im-
perii forma. Quam quidem sentenliam nescio, an omnis o-
xanium populorum civitatumque firmel historia.

III.

Ad eum civilis prudenliae gradum nosl] a pi ogressa rs*e vi¬
detur aetas, ut cum libera republica conjurgatur Aienarcbia



Quae quidem res conteniplandi ratio an omnino sit vera, du-
plicisque priucipii, uude eversiouem facile suspiceris civitatis,
evilet crimen, etiam nunc arabigitur.

IV.

Ad civitatis vero sie institutaj firmitatem pro neceaaario
habemus, populi repraesentationem (sit venia dicto) — id quod
peculiare et suutn noslrae respubiieae habent — ex rite lacta
diviiiorie civiura pro utililalibus praeeipuis proficisci, sive ide-
ain civitatis, sive incrementa respicias, quaj paullatim in tem¬
pore baut.



hadhe the skulle rent skrifvas. — Tå begärte Rev. Archie-
piscopus att Brefven måtte medli Konungens Secret för¬
seglas, på thet icke något klander framdeles therpå kom¬
ma kundhej uthan att Dn. Professores måtte them åtnjuta
utan något w.ijclhare hindher, Magn. Cancellarins swaradhe
thelt skulle well blifva bestal t allenast någhon wille ther
fordra uppå.

Rector Acad. tackade så H. H, för godh affection och
benaghenheet emot Academien, sadhe sigh allaredho hafva
behommit H. H:ts egitt underschrefne Breef på förbrte
Salario 9 låfvandes sigh och medh flijt willia på thett an-
dhra fordra.

Derhoos gaaf 111. Cancellarius tillkänna, alt Dn. fffo.hannes Raicus skulle och medh förreesa in Livoniam, ther
att antaga Rectorattim in Gymnasio, som uprättas skulle,
theruppå han ock hadhe H. M:ts breef bekommit, att han
som till förena Rector Gymnasii in Germania warit hadhe,
kundhe ther alla saker uthi gått lagh skicka och ordinera.1
Hvar och någhra andra funnes af Dn. Porfessoribus, sonilust hadhe försökia och tijtt förree3a, förmodade H. H:et
the ther rijkeligen kundhe blifva försörgde. Tå swaradheDn. Professores, att hvar the kundhe blifva och försäkra-
dhe om itt wist Salario, funnes uthan tvifvell af the ungaMagistris någhra sigh tijt wille begifva; hvar och ickeskulle napligen någhon på owist willkor ^illia wågha sightijt.
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Sidst förmante them Magn. Cancellarius, alt the ige¬
nom schrifvejlse skulle låta >sigh förnimma hvar någlire
höghnödige saaker förefölle, låfvandes therpå godh reso¬
lution j och elliest tillsadhe them i alla måtto sin benäghen-
het att fordhra Academice gagn och bästa. Förmante them
också handh hålla öfver Academice privilegier, som af Ko-
nungsligh myndigheet them gifne wore, hvilka H. H.
sadhe sigh icke så tiljförena hafva fullkommeligen achtadt,
som han tå förnummit hadhe.

Sädhan önskadhe Rev. Archiepiscopus och Dtt. Pro •

fessores H. H:et lycka till godh resa och inedh helsan igen-
komma, hvilkom H. H:et tå straxt valedicerade, låfvan¬
des sigh willia animo wara prcesentem hoos them, ändoch
han en tijdh blefve ifrå them corpore.

Anno 1639 cl. 8 Januari!

blefve af Illustri et Magnifeco Academice Cancellario D. Jo
hanne Skatte Rdss. D. Archiepiscopus, Rector Magn. och
samtligh Professoren på H. N:des huus convoceradhe, ther
efterföljandhe ärender blefve förrättade,

l.) GratuleFadhe H. N. D:nis Professorib. sampt hela
Coetui theras wälståndh, och therhoos önskadhe att Gudh
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wille bewara dhenna stadben frå dhen faseliga pestihnzim
som höres sigh margeslädes i wårt fädernesland inrijta,
att Societas Academica icke iherföre moste dissiperas, och
Landsens lingdoom sålunda stoor skadhe bekoinma.

2.) Begiarte III. D. Cancetl, att acta skule reciteras
som daghen tilförne efter H. N:des befalningh in Consi-
storio passeradhe; Och begynte strax H. N. discurrera om
Status Acadftnici augmento, saiandes thet wara för then
orsak endeles tilkommit att många gods efter printain fun-
dationem ähre bortkomne. Och förmante therhoos Pro-
fessöres hålla sig fast wid dhen konungsliga donationen, II»
K. M:t gloorwyrdigh i åminnelse gjordt hafver; helst efter bona
publica ähre instar pupilli, et sie summa fide et diligentia conser-
vanda. Af hvilken discurs D. Professores finge tillfälle att refere¬
ra, hurusåsorn H. Axel Baner begiärer på H.ffohan Baners we-
gne af Academien itt hemman förbyta, Husby benemdh i
Staby Sochn, på thet Baneren kan sädan rned Nils Bencht-
soYi på Lydinge byta för:dhe Husby i itt annat hemman,
spm i Tillinge Sochn ligger. Tå förmanthe ähn yftermehra
H. N:e att. Professores skule Hans fC. M:ts donationsbref pro
scuto habere, hvilken donation in privilegiis Regiis funderat
ähr. Ty elies skola innan fåå åhr alla Academiens gods
wara borta och förbytta. Elies ar och Acad. förfördeelat
medh thet bytet som allaredha tillförendhe skett ähr.
Taghe therfore itt exemplar af thet trychte donations -
brefvet, och låter wijsa thet när nogon kommer, som till-
biudher sådant byte med Acad, giöra.
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5 ) Spör Must. D. Cancell. medh huru stoor kostnatecti reparatio veteris Auditorii anställas kundhe, både påSparlaget, med teghel, och arlnat &c. Skall man rijfvaheela taaket nedher, sä blifver stoor kostna, hvilken A-
cademien af proprio inthet kan åstadh komma. Ty tillbvggningspenningar ähro allenast 200 D;r Kopparmyntdeputeradhe, Iivilka inthet mycket förslå kunna. Och fingeelies Raicus Medicince, som och jfustinianur ffuris quondamProfessorer incoijsningh på samma 200 D:r them the
sädan behöllo, alt mädan the här widh Academien woro.Här till H. N. svaradhe, räkenskap rnoste ju giöras, hvarthessa 200 D:r åhrligen komma, på thet dhen drömenmå borttagas, att Professorer för sigli för:dhe penningarbehålla.

4.) Androg lllast. D-.no CanceU. Rector M. Professo¬
rum besvär in ffuriäicå, Medien et Philosophien faeultatib,öfver tlien plats och tvångh som Slots och Land fougtentheras bönder tilfogar med Skiutsfardar och Saltpeeterpenningar, medii ödmiuk begiaran, att H. N. wille medh
sin intcrcession hos Landshöfdingen H. Lars Sparre thembijfall giöra, att Academiens wälfångne privilegier kundehandhafvas. Tå spordhe H. N.^orn nogot generaal breftherpå kan finnas att hvar Profsssor in prcenoutfhatis faeul¬tatib. skal en bondhe hafva? Thertill Profess. swaradhe:Kendels tillåter staten, then H. K. M;t högloflig i åmin¬nelse Academien af konungsligh gunst gifvit hafver, eendelsstår uttryckeligen i hvars och eens särskilta bref theras

/
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bondlie» Hvarföre admonerade H. N. att LändshofdinpenO
H. Lars Sparre sökias skule, och elies underrättas att
thesse bönder inthet ähre förlänings utan Sätesgårds bön¬
der, hvilka Professorib. in hisce Facultatib. gifna ähro att
njuta i lijka frijhet, som Theologis sina pastorater.

5)' Påminte H. N. Rector om promovendis. Till hvil-
ket H. N. strax sadhe: Jag håller mig fast vid Constitn-
tiones, att alla in omnib. facultatib. skola låta see si¬
na specimina, quater publice docendo, såsom och itt
scriptum in pressontia Professorum recitera. Tå försökte
med stoor flijt D:ni Pro/ess. synnerligh in Facultdie Philo.
sophica, att man detta denna gången kunde förbijgåå, ef¬
ter stoor skadha skule tå Decano hända, som alt hafver nu
beredt till giästebudhet, om thet skule länge medh Actu
promotionis fördröjas. På hvilken begiäran H. N. sigli sålundha
resolveradhe: Partes mei muneris ähro, hålla hand theröf-
ver, att Constituliones Academicce blifva vvidh macht håldna,
och kan icke tillåta latum unguem ifrå them wijka. Doch
kunna J denna gången detta exequera, så myckit thet skee
kan, medh befalan att Constitutionib. motte blifva satitfa-
ctum. Ty skola prcemia rätt wartlha distribueradhe, så mo-
ste inthet sordide och languide medh sådant handlat wardha.

6.) Wille och H. N. alt Magistrandi skole disputerau 7 matutina in undecimam ? ltem å 2 pomeridiana in y.tatn /
et ed qnidem conditicne, att wissa till Opponenter inthet c-

ligercis, inädhan the kunna argumenta medh livar andra
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communicera, utan låta allom yppit wara opponera moot thet
in thesib. infattat ähr. Dock på thet inthet incommodum
niå wara af defectu opponentium, kunna wissa constitueras,
them man inviterar, sedhan the andra opponerat hafva.

7.) Begiärte H. N. mimerum hac vice in P:hia promo•
vendorum; Och therhops strax afsadhe honores hos Academi-
cot abcentib. esse conferendos. Nampngofves therföre efter¬
följande personer: Daniel Kylander, Lector Lincopensis.
Daniel Danielis, Lector Lincop. Andreas Neocleander, Lector
Aboensis, Thomas Erici, Rector Scholce Umensis, Joh. An-
drece Liffmannus, Joh. Elai', Lectpr Arosiensis, Petrus O-
tai, Lector Arosiensis, Andreas Tolfstadius, Consistorii Aca-
demici Notarius, Gunmundus Erlandi, Arosiens.
Samuel Hamarinus Holmens. i» suburbio boreali Comminister,
Olaus Martini Stenius, Elias Unonis Gewal. Isaactis Isthme-
nius, Nicolauc Theodori Ungiits, Magnus Hoffmannui Smo-
land. Isaacus Molinus Holmensis, Zacharias Klingius, Ma¬
gnus Cirrceus Ostrogot. Men alldhenstundh H. N. inga-
1undha wille att absentes sküle promoveras uthslutes sequen-

1 tes: Daniel Danielis, And. Neoc\eander, Thomas Erici, Joh.
Andrece, Gunmundus Erlandi. Och när dhet så aflupit war,
hadhe Facultas Philosophita itt inspråk först moot Isaacnm
Molinum, förebärandes honom hafva warit, ifrå depositura två
gånger för sin oskickelighet skul, itern af H. Ähr:het Archie-
piscopen ifrå Notariatu Consist. Theologici removerat. Elies
och inthet så godh progres hafva giordt i sina studier, som
the andra, hvilka hans competitorts ähro. Sädhan moot
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Zachariam Klingium, först therföre, att han ingen function
beklädher. 2.) Att han ähn behöfver wara under disciplin.
Ty M. Law. Fomelius refereradhe honom hafva en cras~
sim errorem comniitterat in examine, när han blef präst.
Hvilket H. Åhr:het Archiep. nekadhe, och sadhe honom
wara en lärdh studiosum, synnerligh in disciplinis Mathe-
maticis\ såsom och wiija rnedh thet första fogha sigh till
fremmande landh attwidare studera. Till hvilket Profess.
swaradhe, att Mathesit honom ringa hjelpa kan, mädhan
han ähr präst blefveh. H. Nrdhe förmante, att D:ni Pro¬
fess. wille sigli accommodera, och H. Ähr:hets intarcession
ansee, mädhan och andra Biskopars promotorials skrifter
pläga respecteradhe warda.

8 ) Spordhe H. N. om Stipendiaterne, huru med them
hållit wardher? Och nekadhe H. N. them hoc stipendio
regio gaudere, som rijke föräldrar hafva. Men 0111 någon
liafver många söner wid Academien, som godha ingenia
hafva, och wilia flitigt studera, kan en af them stipendium
gifvas. Förmante therhoos H. N. att penningarne i tijdh
them tillräknadhe wardha. . — Af detta tillfälle begiärte
Profess. H. N. betänkiandhe om Nobilium prceceptorib.
N. om och the skola stipendium hafva? H. N. swaradhe:
Om nogop ahr till album stipendiariorum kommen, för ähn
han sådan pcudagogiam bekommer, kan han thet niuta, till
thes hans qvota uthtagin warder. Blies moste ingen af så-
dane personer ther till admiiteras.
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9.) Frågar H. N. huru inedh examinib. hebdoma-
dariis practieeras? Jtem hvem observerar om Professores
sina lectiones försumma? R:r Att hvar och en för sighlåter detta wara sigh befalat, och detta medh all möije-
ligh flijt efterkommer. Men hwadh then widkomme som
achtar huru flitigt hvar och en sitt ombetrodde kall fö¬
reslåar, Uhr ingen anan, uthan Rector per cursores.

ro.) Förrnante och H. N. att then ledhe larva in
riiu depositioriis afläggias , och then slemme vexationen och
stora huggen förlagas motte.

11.) Refereradhe H. N. sig hafva till Elzevir biblio'
polam i Hollandh skrifwit, och therhoos begiärat, att han
hijt will skaffa goda böcker, och här een boklådha hålla.

12.) Tifltalte H. N. Facnltateni Philosophieam, och
spordhe hwi the hafva uthslutit H. N. Eloquenticc Profes¬
soren ifrå sitt Collegio? Profess. svaradhe: Wi hafve
honom inthet uthslutit, uthan täckes honom tillstädes wa¬
ra i the saker som wart Facultet i synnerhet angår, see
wij gierna att han sigh medh oss conjungerar.

i3.) H. N. offererar Ven. Consist. een Apotekars
ordningh, hvilken M. ffoh. Frank componerat hafver, hurtiitt walställt Apoteck bör wara, och sädhan till H. N. för.
skickat. Sammaledhes och Presenterar H. N. een Apo -
thekare ördningh af Simon Apotekare här i stadhen skrif-
•vin. Och aldhenstund Simon Apotec. hafver i sin skrift


