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Rakennus Kaari.
1. Luku.

Ruinga kylän tomri laskettaman, ja tiluxec
jaercantan pitä.

I, §,
<^Os talonpojat kahtowat kylän uudesta raketa;

niin pitä siihen luin suuri tontti laskettaman,
6^ kuin loma myöden andaa ja tarpellistri löy-
tan, etta jokainen talo, walkian waaran tähden,
taica toisesta erinäns rakecuri tulla. Tonlli piM
joka talolle kylasa jaettaman, äyrin ja aurtoän,
leiwista i'a tynnyri^weron, eli manttalin jälken, niin-
kuin kungin maanpaikan wanha tawallisus on mi-
tata ja lastea, eli tästälähin taita säatyxi tulla. Se
pitä myös lastettaman oikein ilmain jälken, kuin on
itä ja länsi, pohja ja etelä ja joka tontin ymbä-
ri eri raja merkit pandaman. Kuja pannan jaka-
mattomasta maasta joka tontin wälille kyläsa, sen
jälken, kuin tilaa on. Tie kylään ja kylästä, ol-
kon niin silla kylällä, kuin wähembi on, kuin sil-läkin joka enambi on.

2. §. Joka talolla pitä oleman hancn oikia ja
yhtä hywa osansa tontisa. Jos wuori eli oja on
tontisa, joka jaettaman pitä, ja wuori taitan mur-
retta eli poldmaa, ja oja maadmettaa, eli niiden
päälle rakettaa, ja ne nautittaa; niin kaykön ne
puolesta muun maan suhteen tontisa, ja namukonse joka ftnkaldaistn pumoren tontisa saa, kari ky-
närätä wuorta ja ojaa yhtä wastan. Jos ei kum-
bakan taita kelwollisexi tehtää; olkon st kaikki ul-
kona mittamisesta, ja andakon kylän^miehet kihla-
kunnan Oikeuden tuomio-kirjaan kirjoitmaa, kuin-
ga heidän kestenänS jaeittu on.

5 §.
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3. §. Nyc on kukin toncins kylasa saanut; niin
jaetan kullengin häöen osans pellosa ja niitusa, ja
kaikisa muisa tiluxisa, niin paremmasa kuin huo-nommasa: ja olkon tontti kaiken jaon ja osallisu-
den perustus kylasa, jonga jälken kaikki muut ti>
luxet jaettaman pica. lokaitzen pitä osans saaman,
toinemoisens jalken, niinkuin hänen tonttins makaa
auringon ja ilmain jalken, ja olkon silla eli niil-
la walda, joilla suurin osa on kylasa, kuinga mo-
neen osaan peldo ja niittu pandaa mahta; kuiten-
gin että kukin saa yhtä hywän toisen suhteen.

4. §. Ei kenellakän pidä oleman waldaa sitä
kylää harjottaa, joka oikein ilmain jalken laffettu
on, ellei kaikki maan-isännät siihen suostu. Jos jo-
ku, olkon hänellä enämbi eli wähembi osa kyläsa,
walicta, että hän on saanm wähemmän eli huo>
nommanosan, kuin HHnen saada tulis; etzikön lail-
lista katzelmusta sen päälle, ja tafatkon Tuomari
heidän wälilläns.

2. Luku.
Ruinga tontin päälle rakettaman pitä.

1. §-
fontti pitä rakettaman miespihari ja Karjapiha-<^> xi. Miespihasa picä oleman tupa porstuan ja
kammion kantza, niin myös wierastupa, jos talo
niin suuri on, kellari, aitta, ja jywapuodi, kalu-
huonct, ia yhteinen huone, portti ja maja. Jos
mlonpoika tarwitze usiambira huoneita; rakcndakon
tarpercns kuin han parhain woi. Karjapiha rake-
tan erinans miespihasta, ja siellä pitä oleman he-
woistalli, pihatto,lammashnone,ja sikalaatti,tar-
pöMsten karjalatoin kantza, niin myös luua ja la-
dot, sen jälken kuin talo suuri on. Sauna elimale
lashuone vnä mpös rakettamftn, niin myös riihi,

kusss
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kusa metzää on, ja ne erinäns pandaman. Ei mah-
da kukan lähemmä naaburins tonrna raketa, kuin
«ttä hän tukeen eli tolpan siaxi puolen toista kyy-
narätä tontistans )ärtä.

2 §. Jos joku rakenda toiselle esteexi; hajotta-
kon sen, kosta hänelle siitä tygösanotan. Jos ei
hän sitä tee; wetäkön sakkoa kolme talaria, japal-
kickon wabingon, kosta sen ylitze käräjäsa walireran.

3.§. Nyt on talonpoika rakendanm huoneita^
sin jalken, kuin sanottu on; niin pitä hanen ne
woimasa pitämän. Jos jotakin puuttu ruokosa ja
rakennuresa; parandakon ja wetäkön sakkoa, kuin
27. Lugusa sanotan.

4. §. Jos joku talo kyläsä hajotetan eli pa-
laa, kusa talonpojat aiwan liki toinen toistans ra>
kendanet owat; niin pita kylänmiesten sille talolle
toisen tomin ulos katzoman, niin hywan ja yhtä
suuren jakamattomasta maasta, jos siihen tilaa on/
ja langetkon se endinen, kylän yhteiftxi jällens.

5. §. Jos joku tahto siinä ja raketa kylän ja-
kamattomalle maalle, eli sikalaitumelle, ja panna
tonttins siaan jallens, seisokon se kylämmiesten suo-
stlMlisesa. Jos he sen hanewa kieldäwac, niinpyy-
takön hän jakoa käräjäsa, ja raketkon sitte osans
päälle: ja tulkon pellot, nmut/ ja muut tiluxet ky»
läsä sille uudelle lomille, niinkuin ne sen wanhcm
alla ennen makaisit.

3. Luku.
Aurio > kylästä.

eAos kyla on autiona josa usiambi talo on, ja
5.) yri tahto omans ylösottaa, ja ne muut ei tahp
do hänen kansians raketa eli aidata; niin nimittää
könkihlakunnanTuomari muutamia lautakunnasta,

F jotka
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loika sinne menewät, ja maäraawac hänelle niin
paljo tiluxista, kuin hänen taloilens tule, ja par-
hain aidattaa ja ruokottaa laitaan.

z!2. §. Kosta han on osans ylösottanut ja pe-
rannut pellosa ja niicusa, ja ne muut sitte tahto-
wat nautita jokainen osans tilurisa; niin sulalta-kot ja peratkot he niinkuin hän tehnyt on. Iakosia he kaikki owat sulanneet ja parandanet osans,
kuin hangin; namitkot sitte jaon kalitta kukin osanspellosa, niitusa ja kaikisa, kuin ennen sanottu on.
Jos joku muutoin otta osan kylasa; wetäkön sak-koa, kuin 10. Lugusa sanotan.

4. Luku.
Ruinga tiet ja ojac tyläsä tchtämän pita, ja

mingä palttlon sen tule naurica, joka
peldons saa niiden siwuun.

i. §.
Aulku-tie kylään ja kylästä ulos, niin myöspel-

lolle ja muulle, Kirkkon ja Myllyyn, pitä
pandaman jakamattomasta, kuutta kyynärätä le-
wia, ja paitzi sitä kari kyynärätä kummallekin puo-
lelle ojaxi, jos niin tarwuan. Walda maantie pi-
tä oleman kymmenda kyynärätä lewiä ojain wa-
lilla; kufa maantie jo kaxitoistakymmenda kyyna>
rata lewiä on, pidettäkön se niin woimasa.

2. §. Walda-oja pitä tehtämän jakamattoma-
sta maasta, puoli kolmatta eli kaxi kyynärätä le-
wiä, kyynärän sywä ja kyynärän awara pohjal-
da, sen jälken kuin tarpellinen on, ja tilaa siihen
lömy. Ia se joka peldons sen wieren saa, nautit-
kon kyynärän pyörtänöri, päallen kylänmittaa.
Sama Laki olkon kuja tie eli aita peldoa kohtaa.
Jos tie eli oja käy niitun siwua myödsn; siinä ci
anneta palkkiota. Jos ojaa tarwitan raiwmaa

naa-
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Nttaburcin pcwom 'välille; niin mengön puoli ojaa
kummangin pellosta. Pellon pääsä, ojittakon kukin
omastans.

5. Luku.
Laillisesta suojeluxesta, sulkemisesta jft aita-

Mlzesta.
1. §-

kfsjeraja, josta kylän tie käypi, pitäkalkilda naae
bureilda rakettaman ja ylöspidettämän. We^

rajan omalle pellolle ja niiculle mahra jokainen itze
raketa ja siitä waarin otta.

2. §. Naaburcin, jotka yhdesä kyläkunnasa o>
wat, tule sulkea ja aidata ne uluxet, kuin heilläyhteiset owat, kungin tiluxens suuruden jalken. Jos
joku kylästä rahto aivata jotakin erinans osastans,
ja se ilman toisen esteetä tapahtua taica, pitäkonsen aidan yxinans. Jos kylä kohtaa toista kylää
pelloisa ja mituisa, ja yxi tahtoo omans toisen omas
si^ roittaa: jos se taita tapahtua ilmanhänen wa-
hingoeans; niin annetan sille walda, joka aidata
tahtoo, ja aidcnkon se kylä enämman jotta enamdi,
ja wähemman jolla wahembi osa on. Jos metzä,
syöttö-haka, eli takamaa, kohtaa peldoa eli niit-
tua; picäkön se aidan yxinans, jongapeldo elimitt
tu on.

3. §. Aita pita pandaman taajaxi ja wahwaxi,
kapi kynarätä korkia, ja kaxi kyynärätä joka sei-
wäs parin walilla; ja pitakön kylanmiehet waa>
rin siitä, että kukin niin aitaa, kuin nyt sanottu
on. Kusa aita kiwestä eli muusta, maan paikan
tilan jalken, tehdan, pitä myös sen oleman mm
wahwan, ettei se kewiästi taida särjetyxi mlla ja
kaatua, ja niin korkian ja taajan, ettH eläimet ja
siat ulkona pyspwät.

F 4. §.
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4. §. Kosta maa on sula, ja kirsi siitä lähte-

nyt; niin pita kylwypeldo aidattu oleman, ja jo-
kaitzen aita wirhelöin,kosta aika on kylwaä, joko
se on syys eli kewa. Jos joku sen laiminlyö;we-
täkön sakkoa kaxi äyriä joka seiwäs parilda. Jossen kautta wahingo tapahtu; niarakon myös sen.
Jos werajä makaa maasa; olkon yhden talarinsa-
kon alainen.Nutunpita ensimmaisnäpaiwanäTouko-
kuusa suljetun oleman. Jos nmun aita eli werä-
jä sitte maasa makaa; wetäkön puolda wähemmän
sakkoa. Jos ei hän sulje eli paranna, kosta naa-
burit hända siitä waroittawae; maxakon kahden-
kertaisen sakon. Jos kylän miesten täyty sulkia sen
edestä, jolda puuttu; naumkot sen edestä täyden
maxon.

5. §. Niitun ja pellon pita suljettuna oleman,
sixi kv'n kumbikin korjatN^i tule. Ei inahda niitä
ennen karjan käytäwäri annettaa, sen sakon haa-
stolla kuin 9. Lugusa sanotan.

6 §. Jos jollakin on heiniä eli eloja ulkona,
sitte kuin hänen naaburins omans korjannet owat;
niin pitä heidän sanoman hänelle, että hän myös
korja omans. Jos hän taita osottaa estehen ja pa-
kon; niin ei he mahda eläimiäns sisälle lastca, waan
tarukot itzens händä auttaman, kohtullisen palkan
edestä, korjamas ja sisälle wiemafä, eli heiniä suos
waan ja eloja aumaan panemistsa, ja niiden ym-
bari aitamisesa. Ibs ei hän sitä tahdo, eli jos ei
hätä-tilaa ja pakkoa ole; olkon hänen oma wahine
gons, kuin hänen heinains eli elons päälle, toisen
elaimilda tchdan, sitte kuin hän niin waroicettu
on. Jos ci he waroua, ja wahingo heidän eläi-
mildäns tapabm; palkitkon sen, ja wetäkön sak-
koa, kuiu 9. Lugusa säätäätf.

7- §.
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7. §. Jos toisen miehen peldo seiso lelkkamacasen tiellä joka elons korjata tahto; sanokon hänel-

le, että hän leikka pois tieldä. Jos ei se tapah-
du; niin mahta se, joka korjata tahto, toisin elon
tielyä pois leikata, kusa wahingo wahin on, lyh-
teisiin sitoa, ja tähkäpäitä pois- poimia, ja sitte
syyttömästi siitä lapitzen ajaa. Jos myös niittu on
niittamätä, nnn pitä senkaldaisesa tapauxesa sekä
niitettämän että neloä pois harawoittaman. Jos
joku toisin kulke pellon eli mmu-saran ylitze, we-
täkön sakkoa yhden talarin joka saralya, japalkit-
kon wahingon.

8. §. Joka kiukusta ja ilkiwallaisudesta hakka
rikki, repi maahan, eli turmele weräjan eli aidan;
palkitkon wahingon, ja wttakön sakkoa kymmenen
talaria. Jos hän muutoin murta eli rikko; olkon
kolmen ralarin sakon alainen. Jos joku heittä ai-
daxen maahan toisen aidasta; wetäkön joka aida-
xen edestä sakkoa yhden markan. Joka hakka poik-
ki seipäitä, niin että aita siitä wian saa; wctäkön
sakkoa joka parilda yhden talarin, ja palkitkon wa-
hingon. Jos joku aidan warasta; käykön sen kans-
sa', kuin Pahantegon Kaaresa saatan. Olkon myös
kaiken päälle karikenainen rangaistus, silla ajalla
kuin peldo ja niittu pitä suljettu oleman..

6. Luku.
Ruinga peldo ja niicru pirä ruokoecaman ja

enärkäman/aidat pandaman, ja ojar
kaiwerraman.

1. §.
talonpojan pitä peldons hywin ruokkoman ja son-

niimt perkaman ja warjeleman. Ol-
kon myös welkapää, kusa siihen eila on,jametzää

F 3 tll
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eli karjan-laidunda ei wahingoima, wahictäin ylös-
ottamaan ja perkamaan peliori eli luhdari niinpals
jon, kuin hywin ruokottaa ja wiljeldää taitan, eli
wecäkön sakkoa, kuin 27. Lugusa sanotan.

2. §. Kaikkein pitä kyläsä pitämän walda-ojat
ja tulwa-ojat, tilustens jälken. Uutta ojaa pnasen,
joka tarwitze, pellollens joka wuosi kaiwaman wä-
himmapi neljäkymmendä syldä, eli pcrkaman kah"
dexankymmendä sylda wanhaa ojaa; walda>ojcm
niin sywan ja lewian, kuin ennen on sanottu, ja
poikkiojat kuutta korttelia lewiät paälda, kolme
korctelia pohjalda, ja yhtä kyynaräta sywat. Kais
wakon myös weOewlastun pyörranen läpitze alas
ojaan/ jokaitzm wali waonpäähän pellosa, kusa niin
tarwitan. Ellei hän sitä tee, maxakon sakkoa, kuin
27. Lugusa hnotan.

3. §. Kosta naaburein pellot makawat tomentou
fens wieres; olkon puoli ojaa kummangin. Jos
kytän ojat kohtawat toisen kylän ojia; kaiwakon
kukin edestans, omain tilustens läpitze, eli wetäköu
sakkoa kaxi talaria, ja palkitkon wahingon. Jos
joku teke oian wainionseliniittunsa lapitze, ja toisen
kylän niittu, karjan laidun, etimuukylän keto koh-
taa; siinä ei mahda se kylä estää weden juoxua.
Jos ei se taida ilman ojata poislangeta, ja ei he
sowi kumbi ojan kaiwaman pitä; säätäkön Tuo^>
mari heidän walilläns, kuin hyödyllisexi ja tarpel?
liftn löytän.

4. §. Joka wuofi pitä myös, jos niin tarwi-
tan, wiisikymmenda syldä uutta aitaa ylöspanda-
man, ja ne wanhat kaikki woimasa pidettämän^
niin warustttttma, kuin 5. Lugufa säätty on.

?. Lw
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7. Luku.
Ruinga humalista pitä istutettalnan ja woi-masa pideccämän.

1. §.
s^oka talolla pitä humalisto oleman, ja istuttakono) talonpoika hywia juuria neljällekymmenelle sal>
wolle joka wuosi, siihen asti että niitä tule kari sa-
taa koko talolle. Jos ei se tapahdu; wetäkön sak-
koa joka wuodelda yhden talarin, ja istunakon kul-
ungin kuin sanottu on, ellei se löydy, ettei huma>
listoa siinä taida istutettaa, eli ylöspidettää.

2. §. Nimitysmies kandakon syys-Käräjäsä sen
päälle, joka humalistoa ei ole niin istuttanut, jaot-
takon sakon ulos ennen Tuoman päiwää. Jos Ni-
mitysmies sen laiminlyö; andakon itze sen sakon ulos.

3- §. Jos talonpoika löytä edesans humaliston
kahteen sataan salkoon asti; puakön sen woimasa,
ja lisätkön, jos hän woi. Jos hän laffe humalia
ston häwiämaän, wetäkön sakkoa yhden talarin jo-
ka neljäldäkymmeneldä salwolda. Jos hän sen jät-
ta peräti amioxi; wetäkön sakkoa kymmenen tala-
M/ ja tehkön humalistdn uudesta.

8. Luku.
Lurvarromasta pellon eli muun wiljelyxestä.

1. §.
s^os joku leikka eliniittä hänen naaburins peldoisli
l^)niicm-sarasta; maxakon jallens elon eloa wastan
ja heinät heiniä wastan; sakocetcakon myös luwat-
toman wiljelyxen edestä joka saralda yhteen talariin.

2. §. Jos joku kylwäa toisen peldo-saralle; ot-
takon se laihon, jonga sarka on. Jos se korjaa jo-
ka kylwi; wetäkön sakkoa yhden talarin, jaanda-
kon ulos mitä hän sisälwwienyc on.

L 4 3. 5.
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3- §- Joka naaburins maan osan ja saran ai-
dalla sisälle occa; wetäkön sakkoa kolme calaria, ja
purkakon itze aitaus. Jos ei hän pura, koffa hän-
da sitta waromtan; olkon sen päälle karikenainen
sakko. Jos hän aitaa sisälle toisen osan ynnä ra-
ja merkin kansta; wetäkön sakkoa kuusi talaria,
ja purkakon itze samalla muotoo, eli wetäkönkaxk
kertaisen sakon. Jos hän on raja > merkin roäan-
danyt muuttanut, poisortanut, eli peittänyt; wes
täkön sakkoa, kuin sanottu on Maan Kaaren 13»
Lugusa.

4-.§. Jos joku heittä toisen peldoon hukka-kauraa, kieruruohoo, wirnaita, elimuuta mitä ika<
nans se on, että siitä pahaa ruohoa kaswaa mah-dais; olkon kunniatoin,paratkon kaiken wahingon,
ja wetäkön sakkoa wtisikymmenda tolaria jokapel«
lon edestä, kuin hän on tahtonut niin turmella:
Jos ei hän woi wahingota täyttää, palkitkon sen
työllans.

5. §. Lampuodin ei pidä andaman toisen nau-
tita ja wiljclla mitän talon tilurista, kymmenen
talarin sakon haastolla; ellei maamisändä siihenlupaa anna.

9. Luku.
Rmnya wahinyo palkileaman pirä, jonya eläi«

teke roisen tiluxilla, nlin myös kuinga eläin
sisälle,otetta mahra.

1. §.
i^os joku löytä toisen miehen eläimen pellosans,

niitusansa, haasans eli luodosans; niin mahta
hän sen sisälle otta. Jos hän tietä kenen se eläin
oma on, andakon hänelle siitä kohta tiedon, ja
kutzukon kapi eli usiamba wierasta miestä naaburi-
stans, katzoman ja arwaman wähingon, ja luna-

stakon
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stakon st, jongaeläin on, sen ulos, sen jälken. Jos
ei siihen arwioon tydyta, kuin wahingon päälle pam
du on; niin kutzukon kaxi Lautamiestä, jotka sen
arwawat, ja tuomitko» sitte Oikeus kärajäsä siitä,
jos ei he sowi. Jos ei st kuin eläimen sisälle otti,
tiedä kenen se on;kuuluttakon sen kohta ylösnaa>
bursillcns, ja andakon katzoa wahingon, kuin sa-
nottu on. Jos ei naaburit tiedä sen omistama;
niinkuuluttakon pitäjän miehille ensimmäisnä kirkko
paiwana. Jos ei hän sitä tee; wetäkön sakkoa yh-
den talarin joka wuorokaudella, kuin hän sitä eläin-
dä sisällä pitä. Pkakön myös st wac^in eläimestä;
joka sen sisälle ottanut on, siihen asti että näin kum
lutettu ja ilmoitettu on; sme olkon hänellä walda
suä nautita ja työsapitä^ waan ei pahoin ftnkantzamenettä.

2. §. Nyt tulee st jonga eläin on, ja taritze
oikeutta wahingon edestä, sen jalken kuin arwio-
miehet maärawät: Jos st joka eläimen sisälle otti,
ei tahdo sitä ulosandaa; niin pcmgon st toinen to-
distajain kantza niin paljo rahaa, kuin wahingon
palkkiori arwattu on, eli täyden pantin, eli takau-
xen sen edestä, jongnn tygö hänen naabureistans/
Lautamiehen eliNeliännesmiehen, ja waatikon eläin-
däns ulos samain todistajain kantza. Jos se hänel-
da wiela sitten kielcän; tnrwatkon Knlnnun Fow
dimeli Nimitysmieheen, ja wetäkön st, kuin pidät-
tä, sakkoa yhden talarin joka wuorokaudelda, ja
palkitkon wahingon. Kosta riita tule siitä, jos se
eläin on laillisesti sisälle otettu, ja st joka sisälle
ajoi,ei taida todistailla, muilla perusturilla, eli wa-
lallans osotta, että hän sen eläimen sielda löysi ja
sisälle otti, kuin sanottu on; min sakotettakon sa«
malla muotoo/ ja palkitkon wahingon.

F 5 3. §.
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3. §. Nyt löyly, että se eläin on sisälle men-
nyt toisenkelwottomasta aidasta, eli weräzastä, an-
dakon st eläimen wallallens, joka sisälle otti, jase, jonga olis tullut aitaa eli weräjärä ylöspitää,
maxakon kohta wahingon, ja wetäkön sakkoa kuin
5. Lugusa sanottu on.

4- §. Joka salaisesti poisottaa eläimers, kuin
toiselda on sisälle omm, ehkä mikä eläin se olis,
wecäkön sakkoa kolme talaria: Jos hän sen teke
wäkiwallalla ja ryöwyllä; rangaistakon kuin Pa-hantegon Kaaresa sanotan.

5- §. Jos joku maahan muna aidan eli werä-
jan, ja sen kautta eläimildä wahingo tapahtu; we-
täkönsakkoa, kuin 5. Lugusa sanottu on, japalkit-
kon wahingon. Joka kulke weräjan läpitze, ja ei
sitä sulje jälkens; wetäkön sakkoa yhden talarin,
ehkä wahingota ei tapahdu.

6. §. Joka ehdollans laste eläimens sisälle toi-sen peldoon, josa elo ei ole korjattu, taikka niittä-
mättömahan niittuun; wetäkön sakkoa hewoiselda
fa wanhalda naudalda, eli sialda kolme markkaa,
hehkoiselda, wuohelda eli lambalda kaxitoistakym-
menvä äyriä, wohlalda, wasikalda, eli karltzalda,
neljä äyriä, ja palkitkon wahingon. Jos joku pa«
ne sinne hewoisen eli muun eläimen liekään; olkon
sama Laki. Jos wuoden tulo on korjattu, eli jos
tämä tapahtu syöttöhaasa;olkon sakko puolda wa-
hemdi. Jos joku anda ajaa ja paimendaa eläi-
miäns toisen erinaisesä metzasä eli maasa; wetäkön
neljännen osan sakkoa. Jos paimen eläimiä sinne
aja; wetäkön sakkoa, kuin tasa sanottu on.

7. §. Jos joku kylakunnasa laste eläimiäns,
yhden eli usiamman, wainiohon, niittuun, hakoihin
eli luotoihin, ennen oikiata aikaa, ja naaburittm
suostumam; wecäkön sakkoa neljännen osan sitä wa-

T stan,
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stan, kuin 6. §. sanottu on, ja olkon naabureilla
walda aja sen ulos. -

s. §. Jolla on pahan-elkinen eli hillimatöin e^
lain/ joka kelwollisen aidan rikko, eli ylitze kim-
mo, ja teke wahingon pellosa eli niimsa; marakon
wahingon. Jos hän tiesi että silla eläimellä sen-kalvainen paha rapa oli,' eli jos se hänelle sano-
tan, ja hän ei kuitengan siitä waaria pidä, eli
pane sen päälle hillitys neuwoja; wetäkön sakkoa
yhden talarin: Jos se tapahtu toisen erän, eli
usiammasti; sakoecttakon karikertaisesti, ja palkit-
kon joka era wahingon.

10. Luku.
Ruinya kplckn jakamattomat tiluxet meftäsi ja

maasa mahra nautittaa ja sisälle.otercaa;
niln ln^os jakamattoman cli toisen mie<

he«l nietzän cli maan luwarrolnasta
wiljelyxesta.
i. §.

jakamattomasta metzasta ja maasta mnhtawat
kaikki maan isännät kylasa ottaa turpeita,

tuohia,puita, hirsiä,aidaxia, lehtiä ja muita,huonenja talon tarperi; waan ei wieda sicä kotoa pois,
eli muille myydä eli aldixi andaa. Joka tätä wa-
stan teke, wetäkön sakkoa hirren eli saha-tukin ede-
stä kuusitoistakymmendä äyriä, jokakuormalda nii-
stä muista kuusitoistakymmendä äyriä, ja miehen
takalda neljä äyriä: marakon myöspaitzi sitä muille
maan isännille, niinpaljo kuin heidän osaxens hin-
nasta juore. Jos jollakin on maata kahdesa kylä*
sä, älkön nautitko yhden kylän jakamatoinda metzää
eli maata toiseen kylään, samau sakon haastolla.
Joka myy kylän jakamattomista tilurista ja maa-
sta, sitte kuin jako laillisesti anottu on; wetäkön
sakkoa kuin 5. §. sanotan. 2. §.
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2. §. Turpeita ei pidä kikattaman jakamatto-

masta maasta, joka niituxi kelpaa; sen sakon haa?
stolla, kuin i, §. sanottu on. Ei pidä myöspuma
saattaman, eli ladwaa hakattaman, lehmn ja tuo*
hein tähden, waan kiskottaman ja karsittaman.

3. §. Masto ? puuta ei mahda kukan hakata
Kruunun maalla, ilman Kumngan Kaffynhaldian
luwata: oka sen teke, maxakon sen hlnnan, jawe«
takön sakkoa wiisikymmenda talaria. Jos masto-
puu löyty perindö-maalla; niin ei pidä sitä hakats
taman eli myytäman, ennen kuin st Kruunulle ta-
rittu on, saman sakon haastolla.

4- §< Jos maan isandä kyläsä tahtoo sisälle ots
ta jonakin, kuin jakamatoin on; niin sanokon sen
kaikille kylän miehille. Jos ei he tahdohänen kans-sans aidata ja ruokora, niinetzikönOikeudelda lail-
lista jakoa, ja naucitkvn kukin osans kaikesa kuin
jaettaa laitaan. Joka toisin sisälle otta ja nautitze;
vlkon rikkonut työns ja sen wuoden kaswon muille
maan isännille, ja wetakön sakkoa wiisi (alaria sen
tähden,että hän niin sisälle ottanut ja wiljellyt on.
Sama Laki olkon, kusa metzä ja maa jakamatoiw
na makaa usiamman kylän wälillä.

f. §. Joka otta turpeita, tuohia, lehtiä, miniä,
eli hakka puita, aidaxia, seipäitä, hirsiä, eli mitä
hywäns se on, sen kylän tilurilda, josa ei hänellä
itzellä yhtän osaa ole, eli toisen eroitemsta ja yrin
omasta metzastä, siinä kyläsa josa hänellä osa on,
maxakon hinnan sen edestä kuin hän ottanut on,
ja wetakön karikenaisen sakon sen suhteen, kuin
i. §. sanottu on. Olkon myös Tuomarilla walda,
kusa senkaldainen luwatoin wiljelys usiammasti ta-
pahtu, naiden sakkoin siwusa, uhka-sakon eeeen-
panna. Se kuin niin muodon luwattomasti wilje-
le Kuningan jahwpaikoisa ja elikköttarhoisa, weta-

kön
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kön sakkoa joka mastopuulda sata talaria, muun
hirren edestä kymmenen talaria, ja marakon ilman
sitä hinnan; ja olkon sakko niistä muista, kuin edel-
lämainittu on,neljänkertainen, Kuningalle yxinans.

6. §. Jos joku kanda toisen päälle sisalwottoin
eli muun luwcmoman wiljelyren tähden, ja se, jon-
ga päälle kannetan, sano että ne tiluret owat hä-
nen omans; koecelkon Oikeus ensin jos päällekan-
daja sitä metzää ja maata silloin on naulinnut ja
hallinnut, ja jos se selkiästi löyty,niin lastekon se,
kuin luwanoman wiljclyxen teki, sen uloskuin hän
aidannut on, ja andakon takaisin mitä hän oua-
nut on: wetäkön myös sakkoa kuin ennen on sa-
nottu. Waan jos ei se löydy; niin pitä se, josta
riidellan, takawaarikkoon pandaman, ja uhka-sa-
kon haastolla kielttämän. Sitte eroittakon Tuoma-
ri heidän wälilläns omaisuden oikeudesta. Jos se
asian kadotta, joka luwattoma«sti wiljcli; wetäkön
sakon wäkiwallasta, eli luwattomasta wiljelyxesta,
niinkuin asia waan.

7. §. Lampuodilla, eli sillä joka toisen maata
wiljele, ei pidä oleman waldaa myydä hirsiä, pui-
ta, aidaria, eli muuta senkaldaista talon tiluxista,
ellei hänellä siihen ole maan-isännän lupaa. Jos
hän sen teke, eli myöden anda toisen sitä tehdä;
werakön molemmat sakkoa, kuin 5. §. sanottu on.

8. §, Perindö talonpoika mahta namua yrino-
man metzans huonen tarpexi ja myydaxcns; kui«
rengin sillä säästöllä, ettei mekaa hawitetä, ja
taloa turmella. Olkon myös welkapäa, ensist otta-
maan tuulenkaeuamia, kuiwia puita, oria ja kam
doja polto>pmlri, ennen kuin tuoreita puita siihen
hakatan. Jos perindp

-
talonpoika löytän wäärin

käyttämän wapauttans; wetäkön sakkoa kymmenen
talaria. loile rocro talosta lange, kaHokon sen perän.
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9. §. Niisa metzisa, jotka wuonen töiden alla
owat, ei mahda kukan sysiri, eli muihin aineihiin,
kaata mitanpuuta,kuin suuriinrakcnnuxiin wuor?
tentöisa kelpa, wiidenkymmcnen talarin sakon haa-
stolla joka puulda.

10. §. Ei mahda myös kaupungin asuwaiftt,
ilman luwata ja tiedota, hakata toisten metzista,
jotka siinä ymbärillä owat puolen toista penikul-
man sisälle, kymmenen talarin sakon haastella jo-
ka kuormalda, ja hinnan takaisin.

11. Luku.
Rarjanlaitumesta, kaitzemisesta, ja paimenda-

misesta.
1.5

Hsitamatoinda tnaata jakarjan laidunda mahtawat
joilla siinä osa on, eläimen syötöxinau-

tita, ja anda karjan siellä sekaisin käydä. Mutta
ei pidäkenengan ajaman eli paimendaman karjaans
toisen yrinomasa metzäsä eli lauumesa; sen sakon
haastolla, kuin 9. Lugusa ja 7. §. sanotan.

2. §. Jos ne, jocka yhdesä asuwat, yhdesä eli
usiammasa kyläkunnasa, owat itzens yhdistänet kar-
jankaitzemisesta ja paimenen pitämisestä, ja joku
laiminlyö sen ylöspitää; mapakon sen wahingon.
kuin eläin hänen syyns eli laiminlyomisens kautta
teke, eli saa. Paimendamiseen pitä waimo wäkee
pidettämän, kusa se tapahtua taita, waan ei poi-
kia; kymmenen talarin sakon haastolla.

3- §. Jos paimen kadotta eläimen, eli mehän-
peto teke wahingon, ja se löytän/ ettäpaimen olis
tainut sen estä; niin marakon sen palkallans, eli
työlläns.

4. §. Kosta kirsi on maasta lähtenyt,pitä siat
oleman rengaistetnr, ettei he nurmia ylöskaiwais,

ja



Rakennus Raari. n. 12. L.uku. 95
ja olkon SilQaifoudi roelkapää, siitä tarkan waa-
rin pitämän. Ottakon myös kiinni, <li merkitkön
kaikki ne siat, jocka han rengastamatoinna löytä;
ja lunastakon se, jonga siat omat owar, ne hänel-
dä, kahdella niarkalla jokaitzen edestä. Jos ei omi-
staja tahdo niitä lunasta; haastakon Silda-foudi
hänen Oikeuden eteen, ja marakon hän sitte, Silda-
foudille kaxikerraisesti joka sian edestä Jos Silda-
foudi tämän laiminlyö; wetäkön sakkoa yhden ta-
larin, ja ottakon se kuin tahto ja taita, nerenga-
siamcmomat siat, liiouengin se joka ne tiluxildanslöytä, ja wahinqota kärsi, ja nautitkon saman oi-keuden, kuln Silda-foudi.

12. Luku.
Ruinga siat mahta päästenää cnHo<metzääls.

>, §,
s^osnsiammalla on yhteinen terho-metza;niin pi--
«^I ta heidän oikialla ajalla sopiman kestenäns,
kuinga monda sikaa siinä raitaan elättä, ja laste-
kon sitte jokainen sisälle, sen jälken, kuin hänellä
metzäsa osa on. Jos joku päästä usiamman sisäl-
le;olkon muilla walda ottaa ne kiinni, ja hän we-
rakon sakkoa markan joka sialda, ja palkitkon wa-
hingon. Jos ei hänellä itzellä ole niin monda si-kaa, kuin hän osallans elättä taitaa; olkon hänel-
lä wapaus muiden sikoja wuoron edestä sisälle-
ottaa. Jos ei hän sitä tee; niin mahtawat n^ toi-
set hänen osans syyttömästi nautita.

2. §. Joka octa toisen siat wuoron edestä; lait-
takon ne takaisin, eli maxakon sen werran, kuin
m maxoit, kosta ne wastan otettin. Jos hän tai-
taa oftttaa, että ne taunin owat kuollet, elimuu-
sta tapauxesta hnkkan tullet, ja hän löytyy wiatto-
maxisiihen; olkon sMöin. Gama laki olkon, kosta

eläi-
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eläimiä wuoron edestä kesä

-
laitumelle eli ruokolle

oletan.
3. §. Jos siat juorewat yhdestä metzastä toi-seen, jotka ei yhoesä ole; niin tygösanokon mehän

isända handä, jonga siat owat, ensimmäisen ja toi?sen kerran, että hän ne poisotta, ja sieldä pois
pitä. Jos ne siellä sitte löytän; niin mahta metzan^
isändä ne kiinni-ottaa, ja andakon »vierasten mie-
sten arwata, mitä niiden edestä marettaman pitä,
jos ei he molemmin siira muutoin sowi.

4. §. Jos joku ehdollans päästä sikoja toisenlerho<metzaan, joka aidattu on; olkon ne mehän?
isännälle rikkonut. Jos siat eli muut eläimet/ jot-
ka terhoja syöwär, päasewät muutoin sinne sisäl-
le; käykön sen kantza, kuin 9. Lugusa eroitcttu on.
Jos siat kuoleman eli lyödan; niin sakorecan nii-
stä ja maretan, kuin muista eläimistä 22. Lugu»
fa säättään.

13. Luku.
sakkoa wedetän, kosta hedelmän kandn-

waljet puur luwarromafti hakarali, ja tum-
ga toiset siaau lstnteeramall pirä.

i. §,
/Ai pidä kenellakan oleman walda Kruunun tilu>

rilla ja yhteisyrillä eli perindö-mailla, hakata,
ja kaara hedelmän kandawua puna, kuin owat
tammi, pöki, omenapuu ja saranpihlawa, eli jolla-
kulla muulla tawalla niitä turmella: Joka sen te-
kee; wetäkön sakkoa tammelda ja pökilda yhdcrän
talaria, ja omenapuulda ja saranpihlawalda kolme
talaria, kaikki kolmijakoon, ja marakon puun hin-
na» Kuningalle. Jos se tapahtu wapaalla eli pc>
rinvö-wapaalla maalla; naumron wapa mies sa-
man oikeuden kuin Kuningas. Jos wapamieshak-ka
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ka eli turmele hedelmän kandawaistn puun kylan
jakamattomilla tiluMa, eli yhteisyxilla, olkon sa-
ma Laki, ja olkon puu Kruunulle rikottu, eliwapa-
miehelle, jos jollakulla hänen kantzans samasa ky-
läsa osa on, kullengin osans jalken.

2. §. Jos se lapahtu Kuniligan jahti-maasa,
taikka elikkö-tarhasa; olkon sen päälle kaMenainen
sakko, Kuningalle yxinäns.

3. §. Jos joku hakka maahan eli turmele eh-
dollans coistn puun, jokakaumstuxeri huonen cli tien
wieren, taikka mualle on istucetiu; wetäkön sakcoa
kuin Pahanregon Kaaresa sanotan.

4> §- Jos yhmsyrisä, taikka perindö- eliKruu-
nun maalla löycy wanha ja kuiwanur tamuli eli
pöki,eli jos ne seisowa: pellon eli niitun estena ja
wahingona; etzikön se, joka sen puun kaara cahco,
eli wahingon siitä karsi, Kunmgan Kaffynhaldialt
lupaa, ja hän andakon jahti-palweljain ja kahdenLautamiehen,kahella sen puun, jasaacäkönsittekuin
kohtulliseri ja hyödylliseri löytän: Ei mahdeta kui-
tengan senkaldaista puuta kaattaa, enuen kuin se
Kruunun wasaralla on ulosmerkitty. Jos katzel-mus -miehet todistamat tästä toisin kuin tosi on;
wetäkön kukin sakkoa kymmenen talaria. Omena-
puu ja saranpihlawa mahta senkaldaistsa tilasa
syyttömästi kacsttaa.

5. §. Kaikkein, jotka hedelmän kandawaisia
puita perindo- eli Kruunun maalla hakkawat, pita
istuttaman joka puun siaan kaxi samasta laista,
mutta neljä jos hakkaus Kuningan jahtimaasa ta-
pahtunut on: pitäksn myös sitte niistä siihen astiwaarin, etta ne eläinden syömisen alda owat ylös-
kaswanet, taikka wetäkön sakkoa joka puulda kuitt
ei istuteta ja marjalla, neljännen osan tumattoman
hakkauren sakosta. Jos joku laaca eli plösotta

G wah^
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wahteran, lehmuren, jalawan, saarnin, elijongun
muun senkaldaisen puun, josta suurembi hyöoylys
on, kuin muista hedelmättömistä puista; istmtakon
toiset siaan, ja pitakön waarin kuin sanottu on.
Ellei hän sitä tee; weräkön sakkoa yhden talarin
kuldakin puulda.

6. §. Kosta puu kaatan, joko hirsiri, pvltto-
puixi, aidariri, eli miri hywäns; pitä ladwa ja
oxat pois otettaman, ettei karjan

-
laidun siitä ru-

lis wahingoimuri, kuuden markan sakon haastolla,
ja picä saman sakon haastolla kuiwat puut, tuulen
kaatamat,^risut ja kannot, wahittäm pois perät-
taman.

14. Luku.
Huhdan

-
polttamisesta.

1. §.
Aleldo-aidan sisällä, niitusa ja syöttöhaasa,mah>
4/ ta jokainen kastexi hakata ja poltta pienda kel^
wotoinda metzaa; kuitengin niin etteihedelmän kan-
dawata puuta, masto-puuta, laiwan työhönelihirre-xi kelpawata puma, sillä wahingoitem, eli se waa-
rinkayttamystapahttt, että metza ja keto, nimu ja
peldo aidan sisälle oman, ja metza, perkamifm
warjon alla, poispoltetan. Se kuin rikko tätä wa-
stan, wetäkön sakkoa hedelmän kandawalda puul-
da, mastopuulda ja hirreldä, kuin i«. ja N. Lu-gusa sanottu on.

2. §. Ulkona aidoista ei mahda kukan huhtaa
polttaa, ellei hän tahdo sitä pelloxi ja niituxi pe-
rata, ja siihen ei tilaa ole suojeluM ja aidan si>
salla, eli se karjan laitumen tähden tarpellinen ole.
Joka tahtoo perindö-eli Kruunun maalla sen syyn
tähden huhtaa polttaa, andakon sen Kihlakunnan
Tuomarin tietä/ ja säätäkön hänkari Lautamiestä,

jot-
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jocka jongun jahti- eli Kruunun -palweljan kantza^sen tilan katzowat; sitte kuin ne owat kuulouxi tul-
let, koecelkon karajan Oikeus, jos se laitaan myö-
denannetta eli ei; andakonmyösKuningan Kastyn-
haldiansen uctä, joka siihen luwan anda, jos hattsen hyödylliseri löytä. Jos joku polttaa huhraa il>
man luwata, eli enamman, kuin hänellä lupa on;
wetäkön sakkoa kymmenen talaria, ja olkon rikko-
nut työns ja laihon. Jos hän on asujan ja ei M
maan isandä; palkitkon myös kaiken wahingott.
lakamattomasa metzasa ei mahda, kengän, samatt
sakon haastolla, huhraa polttaa, eli kaikki mehän
isännät siitä yhtehen sowi, ja siihen lupaa anne»
tan, kuin tasa säätty on. Pangon myös ulos kar-
jan laitumexi, sen kuin hän sitä warten on pottta»
nut, sitten kuin hän sitä kolme wuotta on naunn-
nut, eli wetakön sakkoa, kuin 10. Lugusa sanot-
tu on.

3. H. Ei mahda katzelmus-nnehet muuea maa-
tahuhtamiaaxi uloskatzoa, kymmenen talarin sakotthaastolla, eikä Oikeus sitä myöden andaa> kuin nyt
sanottu on. Ei mahda he myös waiwastans eli
lupa-sedelistä maroa ottaa: ibka sen teke, olkon rik-
konut yhden wuoden palkan.

4- §. Wapaalla maalla mahta lsändä itze huh-
taa polttaa, eli sen toiselle myöden andaa^ hänm
yrin omasa metzäsäns, altain sisällä eli ulkona nii-
stä. Jos Lampuodi huhtaa polttaa wapaalla maal-
la/ ilman isännän luwata ja tiedota; wetäkönsak-
koa, kuin 2. §. sanottu on.

5. §. Kusa Pruukit ja wudttentyöt nyt owat,
eli ylös otttuxi tulemat, ei mahda kukan hulnaHpolttaa sen paikkakunnan sisällä kuin Kuningas Nel-
dä, el myös yhttiWsä, sadan talarin sakon haa?
stolla. Jos st tapahtu Kuningan vM omaisisa jah«

G 2 ti
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ti-paikoisa; olkon kahden kertaisen sakon alla/ Ku-
ningalle yxinans, ja marettakon wahingo.

15. Luku.
Metsän-kulosta.

1. §.
t^oka tahto huhtaa polttaa, peratkon metzanym»
«^? barilda pois, kaiwakon ylös maan, ja pitäkön
wettä saapuilla, ja mmm tarpellisia aseita, wal-
kian sammuttamiseen. Tygösanokon myös lähim-
mäisiä naabureita, että he kasilla owat, ja tulewat
awuxi, jos carwitcm. Joka ennen, kuin hän tämän
kaiken tehnyt on, eli wakewällä tuulella, suurella
kuiwalla ja palawalla, sytyttä walkian huhtaan,
eli mene sieldä pois, enneu kuin walkia peräti sam-
munut on; wetäkön sakkoa kymmenen talaria, eh-
kä ei wahingom tapahdu. Jos wahingo tapahtu;
maxakon kalustansa, jawetäkönsakkoa sata talaria.

2.§. Nyt on han ne waarin ottanut, kuin ta-sa sakottu on, ja tapahtu etta walkia kuitengin le-
wiä, etl jos walkia on niin peitosa ollut, ettei sitä
taittu hawata, ja teke sitte wahingon; niin n)gö«
sanokon silloin, kymmenen talarin sakon haastolla,
usiambita naaburita, ja andakon klapätä lähim-
mäisen kirkon tykönä, että sillä wäkee awuri kut-sua. Jos kyläwmetzä silloin pala, wetäkönwiisi ta-
laria tapaturman sakkoa jokaitzen edestä, metzan-
isännälle yxinans, ja siihen siwuhun, joka tammel-
da ja pökildä kuusitoistakymmendä äyriä; istutta-
kon myös senkaldaiset puut siaan, kuin ennen sa-
nottu on. Kylän ja Kirkon edestä sakoman, kuin
24. Lugusa eroiteean:

3. §. Jos joku sylyttä walkian ulkona kedolla,
muusta syystä eli tapauxesta, eli josmatkamies sen

t«l«
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teke, ja ei sitte tyynni sammuca; wetäkön sakkoa
kaxikymmenda talaria. Jos joku sylyttä wäkewäl-
le tuulella, eli pitkäisellä kuiwalla, taikka kusa mu-sa ja muuta taita syttyä, ja ei sammuta walkia-
ra; olkon kaxikertainen sakko, ehkä ei wahingota
tapahdu. Jos siitä wahingo tule, maxakon ftn,ja
wetäkön sakkoa sata talaria/ ja se jonga maa on,
eli joka päälle kanda, nautitkon asian-omaisen oi-
keuden, ja olkon hänellä walda otta tundematoin-
da ja inainda wäkee kiinni, kuin 5. §- sanotan.
Jos walkia pääse palkolliselda eli paimenelda; sa-
kotettakon ja maxakon wahingon, kuin sanottu on.
Jos ei he sitä woi; tehkön työtä wahingon edestä
ja kärsikön ruumin rangaistuxen sakoista. Jos wa-
hingo on niin suuri, ettei sitä taita tpöllä palki-
ta, kärsikön ruumilla sekä sakon etta wahingon
edestä.

4. §. Koffa metzan kulo pääse wallallens; pi-
tä naaburein ja pitäjän missten riendamän sam-
muttamaan, eli maxakon sakkoa kari talaria. Jos
waara enäne, andakon sen lähimmäiselle Kruunun
palweljalle tietä, ja andakon kohta arpa-kapulan
juosta kylästä kylään. Joka stn seisahdutta; we-
täkön sakkoa kymmenen talaria. Joka ruoka-kun-
nasta pitä yri mies walkiazt tygö tuleman, niin
myös joka Ryttari, Soldan ja Puosmanni, kir-
wenelipiiljkirwell, lapion ja wesbastian kansia. Jos
joku jää peräti pois, ilman laillista estettä; we-
täkön sakkoa wiisi talaria. Joka tule myöhän, eli
mene työstans ja siastans pois, ennen kuin koio-
lupa annetan; maxakon sakkoa kolme talaria. Nm
on walkia niin tukahutettu, ettei kaikkia siellä tar«
wita; mäarätkönKruunun palwelja wissit miehet,
jotka siellä wartioitzewac, toinemoisens jälken, sn-
hen asti ettei yhtän waaraa ole.

G 35 §
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5. §. Ennen kuin miehet erkanemat, pitä wisusti
erinomattainKruunun palweljoilda kestusteldaman,
kuinga walkia on wallallens päsyyt. Jos matka-
mies löytän siihen syypäri, eli irtain mies, eli se,
jora ei tuta nwimalliseri wahingota maxamaan, ja
hän ei saa edestans takausta; niin pitä hän kiinni
otettaman/ ja Kihlakunnan Oikeudm kohta sitä
tutkiman ja tuomitzeman. Jos se on talollinenmies;
haastertakon ensimmäisten karäjaan,

6. §. Jos ei Kihlakunnan ja Wuori-Foudit,
labtimestarit, ja maan jahnmiehet tulemetzänkmloon, koffa he sen hawaitzewat, eli sanan siitä saa-
wat, ia ellei hs wirkaans tee; wetäksn sakkoa kukin
kolmekymmenda talaria, mutta Nimitysulies ja
hglwemmat palweljat kymmenen talaria.

16. Luku.
Buinga yhteisydet mahra nautittaa.

i. §.
yhtetsyttä mahmwat ne nautita, jotka

k Mmn sisiilla rakendawat jaasumat, jaKih-
lakunnan eli pitäjän yhteisyttä ne jotka Kihlakun-nasa eli pitäjäsä owae. Niisa mahtawat ne, joilla
stnkaldaista ei ole omisa tiluxisa, nautita karjan
laidunda, hirsiä, polttopuita, aid.nia, lehtiä, tuo?
hia, turpeita, miniä ja muuta, kuin siellä löyty,
ymaxi tarpexi, waan ei mitan siitä toiselle andaa
G myydä. Joka tahto siellä hakata hirsiä/ poltto-
puita, aidaria ja seipäitä;andakon sen ensin kgrä-
jäsa tietä, ja koetelkon Oikeus kuinga paljon hän
tzarMtzek sitte etzikön hän siihen lupaa Kumngan
Kaffynhaldialda, kuin 14. Lugusa sanottu on. Jos
joFunamitze yhteisyttä toisin; wetäkönsakkoa, kuin
Hy. Lugufa 1. §. fäätty on.

2. z.
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«

2. §. Jos jollakin on talo toisesa Läänisä,Kih»
lakunnasa, eli pitäjäsä; älkön kuljettako mitan yh-
teilydesta siihen taloon, joka siitä ulkona makaa,
eli wetakön tumattomasta wiljelyxesta sakon kuin
sanottu on.

3- §. Jos joku osa yhteisydesta rauhaankuulu-
man, ma metzä hyötyä mahdais, eli muun syyn
tähden; wetakönse sakkoa, jokasiellä hakka, tumat-
tomasta wiljelyxesta, ja maxakon siihen siwuun sen
eteenpannun uhkasakon, ja palkukon wahingon.

4. §. Ei mahda kellengan sallittaa sisälle aidata
mitan yhteifydcstä. Jos joku siitä sisälle ona; pur>
kakon sen kohta, ja wetakön sakkoa/ kuin 10 Lu-gusa ja 4. §. sanottu on.

17. Luku.
Ruinga kylän tala-wefi mahta nautittaa.

1. §.
s^akamatoinda kala»wetta mahtawat ne, joilla sii-

na osa on, wiljella nuotalla ja werkoilla, ku<
kin tarpexens. Jos joku tahto kalan

-
pyydystä ra-

kcta; tehkön sen oman osans jälkenkylasä, sila myö«
den kuin siihen tila on. Jos yxi tahto jakaa, ja
ei toinen' olkon sillä walda, /oka jakaa tahco, jos
Tuomari koettele, että se muiden wahingoittamaca
tapahtua taita.

2. §. Jos joku tahto raketa kalan-pyydystä ko-
skiin, wirtoihin eli salmihin, joita ei taita jaettaa;
niin kutzukon naaburins kantzans rakendaman. Josei he tahdo, ja Oikeus koettele sen taitawan tapab-
cua, ilman heidän wahingotans; niin mäarärkön
hänen eteens, millä cawalla, ehdolla jaajalla, hän
sitä pyydystä raketa ja nautita malna.

Z. §. Se kuin laste merran eli werkon toisenkala^weceen, eli käy ahraimella, eli muulla kalans
G 4 pyy-
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Rakennus Raari. 17. 18. K.uku.
pyydyrella; wetäkön sakkoa kolme talaria. Jos se
tapahtu kalan «kudusa; wetäkön kaxikertaiftn sa^kon, olkon myösrikkonut saalins. Joka wetä nuot-
taa toisen kala-wedesä; marakon sakkoa wiisi ta^
laria. Jos st tapahtu kalan kudusa; olkon kym-
menen talarin sakon alainen: Ia mahta st, jonga
kala-wch on. ottaa hanelda wenhen, nuotan ja wers
kot, eli muuta merkixi ja pantiri, ja pitä sen rik-
komata, siihen asti kuin hän oikeuden edestanstaritze.

4. h. Ei mahda kukan niin raketa kalana pyys
dysta, että hän silla Kruunun -wäylan, eli kulku-
laidan tukki ja toisen kalan-pyydyren ylembanä eli
alembana kelwottomaxi nke. Jos st tapahtu; otta»
kon ylös, ja wetäkönsakkoa kymmenen talaria, pal-
kitkon myös kaiken wahingon.

18. Luku.
Runmgan yxinomista ja rauhaan

niin mxösumista yhreisista kala-wefistä.
l. §.

yxinomisa kala-wesisa fuolaistsa mereisa, suurisa wirroisa, joisa, kostisa ja järwisa>
ei mahda kukan kalastaa, ilmanKuningan Käskyn-
haldian tuwata ja tiedota. Joka täta wastan rik>
ko; wetäkön sakkoa wiisikymmendä talaria Kunin»
galle yrinans, ja olkon rikkonut saalins.

2. §. Kuningan yhteisisa kalanpyytö
-

sioisa ja
karinen tykönä meri-maan paikoilla, mahtawac ne,
jotka Kihlakunnan eli Pitäjän sisälle rakendawat
ja asuwat, kaloja pyytää oikialla ajalla, ja aitto-
ja ylöspanna määrätyn ulostegon edestä, kaikki sen
jälken, kuin lupa siihen annetan. Jos joku siellä
kalaa pyytä ilman luwata; olkonkalan-pyydyxiäns
paitzi, ja mtäkönsakkoa, joka eräldä,kotme talarm.

3- §.
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3. §- Jos yhreisydesa löyty kala-wetta; olkon
kaikilla, joilla yhteisydesä oikeus on, walda sitä
nautita. Jos yhteisys ulottu mereen; niin ei mah-
da ne, jotka likinnä merta asuwat, ulossulkea nii-
ta kalan pyyvöstä, jotka edembäna owat.

4. §. Jos joku,kuin ulkona Kihlakunnasta eli
Pitäjästä asuu, tahto kalastaa näisa nimiretyisä we-
sisä; hakekon KuninganKästynhaldiata. Jos se tais
ta tapahtua ilman niiden wahingota ja estettä, jot-
ka Kihlakunnasa eli Pitäjäsä asuwat; andakon han
siihen luwan. Se kuin kalastaa ilman luwata,
wetakön sakkoa wiisi talaria, ja oeettakon hänen
pyydyrens pois, niin myös kalat kuin'hän sielläsaanut on.

19. Luku.
Uuden tplän oikeudesta.

1. §.
Alaa-kylä on wanha kyla, ja uusi kylä st, jM

pää-kylän maallen rakeuu on, ja jonga tilu-
xet owat witzasten ja stiwästen sisällä Pää-kylästa.

2. §. Uusi kylä nauntze pääkylän kantza tar-
pexens, sen takamaasta, hirsiä, aidaxia ja poltto-
puita, tuohia, turpeita, sandaa ja sawea, karjan
laidunda ja syöttömaata eläimillens, niin monelle,
kuin hänen luastans ja ladostans elätetän, niinmyös
newamiitoria, jotka ei aidatut ole, niin kauwan
kuin pääkylä itze ei tahdo eli taida niitä wiljellä,
hänen on myös kala-wesi ja nuotta-apaja siinärannasa, joka hänen oikiain sisälle ottoins ja ai-
tains sisällä on: Ei mahda kuitengan paäkylä estete
taa kalastamasta sen ulkopuolella wedesä. Ei mah-
da uusi kyla näistä oikeurista mitan toiselle aldiri
andaa, eli pääkylän metzästa ja maasta enämbätä
sisäUen ottaa,kuin sen mitä hänelle aidan ja war-

G 5 jelu-
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jeIUM, eli wlMm raja^ncrkkein sisällä, wanhuvs-
sta ollut on: el mvss vääkylän metzästä cli maa-sta, eli omain aitaiw sisäldä mitään myydä. Josloisin tapahtu, wetakön sakon luwcutomasta wilje-
lp)'estä, kuin 10. Lugusa sanottu on.

3- §- Jos pääkylä tahto sisälle ottaa jotakin
metzästäns ja maaftans; niin ei hänen pidä uutta
kylää sulkeman ulos takamaasta, karjan lanumesta
ja wedesta, sakon haastolla, kuin 25. Lugusa 9. §.
sanotan: ja älkön ottako enambätä aitans sisälle,
kuin että uudella kylällä on hänen tarpens, kuin
ennen on sanottu.

4. §. Jos päakylän miehet tahtomat mehäsH
ja takamaasa jakoa tehdä; niin namitko» uusiky-
lä äyrilukuns eli manttalins jalken, puolda wähem-
män kuin pMylä, ja olkon silla sitte päakylän
oikeus sen ylitze: mutta ei mahda uusi kylä sen-
kaldaista jakoa etzia.

20. Luku.
Myllyistä.

(?>s wirta eli oja juoxee kylän tilusten lapitze, i'a<^) siihen taitan mylly eli muu wesirakennus ra-
ke.ma; nautitkon kylän miehet osan siinä, jokainen
sen jalken, kuin hänellä kyläsä osa on. Jos wir-
ta eli oja juoxe kahden kylän kestitze, ja molem?
millä on osa myllyn siasa; nautitkon puolen kum-
bikln. Jos yxi tahto raketa, ja ei toinen; kaykön
sen kantza, niinkuin kalan pyydysten rakennuxesta
sanoctu on.

A. §. Ei mahda kukan niin raketa, että toisel-
le siitä ylembänä eli alembana estettä on. Jos jo-
ku sen teke; wecakon sakkoa kymmenen ralaria, ja
purkakon sen kuin niin rakmu on. Sama Laki

olkon
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olkon jos Kuningan wayla eli kulka-laira tu-
kitan.

3. §. Kusa Kuningan waylä wanhudesta ollut
on, picä kolmas osa wedesta auki jätettämän, ja ku-
sa purje-laica on, kaxicoistakymmendä kyynärätä:
paattilaidari kahdexan kyynarärä, kaikki sywimmä-
sä wedesa, ja pitäkön Kuningan Kästynhaldia sii.
ta waarin, ettei sitä tukita. Wuorten työt, niin
myös weronalaiset myllyt, ja kala-rakennuxet, nau-
titkon stn oikeuden ja wapauden, kuin heille suo-
tu on.

4. §. Joka uutta wesi> eli tuuli-myllyä rakcta
tahtoo, tehkön sen kärajasä tiettäwari, ja Tuoma-
ri katzelkon Lautamiesten kantza ftn tilan, kuulko»
myös naadureita stn ymbaristölla, ja niitä joilla
wanhat myNyt siinä lähinnä owat, ja koetelkonsen jälken, jos uusi mylly, ilman heidän, elimui-
den wahingota? siinä mahta rakettaa: andakon myös
sen sitte Kuningan Kästynhaldialle tietä, jotta on
walda siitä säätä. Saha-myllyistä olkon sama Laki.

5. §. Jos joku ottaa toistlda kaycettäwää werot-
lomaan myllyyn;wetäkönsakkoa ensimmäisen kerran
kolme talaria, toisen kerran, ja sitte joka era kuus
si ralaria, ja olkon rikkonut myllyttutlin,

6. §. Kosta myllyt owat laillisesti raketut ylemZ
bana ia alembana wirrasa; älkön nlemmäistmbi
pidättäkö wettä alemmaiselda, ja alemmainen älkön
sulkeko ylemmäiscn päälle, waan nostakon itze ylös
sulkuns, eli wctäkönsakkoa ensimmäisen kerran kok
me talaria, ja sirte joka erä kuusi talaria: maxa-
kon myös wahingon. Ensimmäisna päiwänä Tou-
ko kuusa pitä sulkulauta awattaman, kusa wsst
taica peldoa eli minua wahingoitta. Jos se laimin
lyödan; sakotettakon kuin sanottu on. Kusa saha-
mylly on, pitäkön isändä waarin, ettei lastut täys
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ta wirtaa, eli oikene pellon eli niitun päälle. Jo-
ka tätä wastan rikko, wetakön sakkoa kymmenen
talaria, ja palkitkon wahingon.

7. §. Ei mahda kukan kaiwaa uusia kaiwan-
noita ja ojia jarwista, joista, eli ojista, eli weca
muulla tawalla puolehens wetta ja kalastoa endise-
stä sywydestäns ja paikastans, toiselle wahingori
ia haitari. Jos st tapahtu; wetakön sakkoa kym-
menm talaria, ja täyttäkön wahingon: pangon
myös kaikki stallens, kuin st ennen ollut on.

21. Luku.
kimalaisista.

I, §.
f^os Kimalaiset lendawat pois toisen metzaan, ja

isända noudattaa heitä hamaan heidän patza-
seens ja reikääns, merkitze saman puun, ja andasen kylanmiesten tietä; ei pidä kelläkän oleman
waldaa niitä hanelda pois -ottaa. Jos Kimalais-
parwi on istunut hedelmälliseen ia rauhaan kuulu-
tettuun puuhun, niin pitä se pahaseen päästettä-
män, ja ei puuta hakcmaman eli hukattaman, sen
sakon waihella kuin 13. Lugusa sanottu on. Jos st
on muusa puusa; hakatkon maahan, ja ottakon
kimalaistns syyttömästi.

2. §. Jos joku löytä kimalaisia omalda maal-
dans, eli siitä josa hänellä osaa on; olkon hänen
joka löysi. Jos st on lampuodi; namitkon hän kol-
mannen osan, ja maan isända kari osaa. Jos jo-
ku löytä ne toisen aidan sisälda; alkön nautitko
siitä osaa. Löytä joku ne aidan takaa toisen metzäll
la ja maalla; pitäkön kolmannexen, ja maan isän-
dä kaxi osaa. Jos kari sanowat samat kimalaiset

lö>
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löytänens; nautitkon se tämän löyrö-palkan, joka
ensin kuulutti. Siitä, joka toisen tilurilda löytä,
ja ei kuuluta, waan pois ottaa/ ja myös siitä
joka rualla ja syötöllä tygöns hukuttele toisen ki-
malaisia, eroitetan Pahaneegon Kaaresa.

22. Luku.
Siitä, joka baawoicla, eli cappa toisen eläi-

men, eli koiran, ja jos »okv osta eli myy
tipiän eläimen; niin myös jos eläin eli

koira rvahingoihe rolsen eläinten.
1. §.

s^oka lyö' toisen eläindä pahemmin, kuin tarko-
g^) tus oli, ajaisans si:ä ciluristans ja aidoistans
ulos, eli sisälle ottaisans, niin että se siitä kuole;
andakon hänelle yhtähywan Mens, eli sen täyden
hinnan. Jos ei se kuole, waanhaawoitetan; otta-
kon sen kotia tygöns ja paratkon. Jos se tule raa-
jarikori ja wirhellisexi; piräkön sen itze, ja anda-
kon isännälle wirhmömän siaan, eli sen hinnan.

2. §. Joka ehdollans haawoittaa toisen eläi-
men, muuloisin, eli sisälle ottaisans, paratkon senhaawoimun, ja wetäkönsakkoa, neljännen osan sen
hinnasta. Jos se on hewoinen, härkä eli lehmä;
pangon myös toisen niin hywän eläimen kohta sensiaan, hänen tarpexens ja hywärens. Jos se eläin
tule niin terwexi, kuin se ennen oli; ottakon kukin
omans jällens. Jos se kuole, eli tule raajarikot
eli wirhellisexi; marakon jallens yhtä hywän, ja
wetäkön sakkoa, kuin sanottu on.

3 §- Se kuin tapaturmasta tappa toisen eläi-
men, joka syödä kelpaa, marakon sen hinnan, ja
pitäköneläimen itze. Muusta eläimestä, joka ei rua-
xi kelpaa, inaxakon neljännen osan sen hinnasta.

4- §-
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4. §- Jos joku palkan oua elainden paranda-
miststa, eli suonen istemisestä, ja se saa kuoleman
eli wahingon hänen syyns kautta; maxakon eläi-
men, ja pitäkön sen. Jos hän taita todexi näyt-
tää, mci hänen syytä' siihen ollut; olkon wapa>

5. §. Jos jollakin on eläin, jolla on rarttuwa
tauti; pitäkön sen erinans, ettei muiden eläimet sii-
tä tUlis saastmeturi. Ellei hän sitä tee; wetäkön
sakkoa kolme talaria, ja palkitkon wahingon. Sii-
tä kylästä, josa elälnden tauti on, ei mahda kukan
myyvää eli ostaa elainda. Jos se tapahtu; mara>
kon wahingon joka siitä tule, ja wcräkön kumbi-
kin sakkoa kymmenen talaria, eli warjelkon itzenslaillisilla perustuella eli walallans, ettei han tiennyt
siinä tautia okwan: tappakon myös se eläimen, jo-
ka ostanut ja kotians wienyt on, koffa naaburit
siitä muistuttamat; eli wetäkönkarikcrtaisen sakon,
ja olkon heillä walda se eläin kuolettaa. Härkä,
hewoinen, koira, eli mikä clain se ikänäns on, jo-
ka tarttuwaiseen tautiin kuole, eli tapelkaa täyty,
kmn sanottu on, pita kohta nahkoinens paiwinms
kaiwcctamankahta kyynärätä sywatle maahan, taem-
ma kylästä, teista ja wesista, m olkon palkollinen
welkapaa sen tekemän;naaburic autcakon myös, jos
niin tanvitan. Jos palkollinen estel:; olkon puolen
wuoven palkkaa paitzi. Jos eläin tuolee msusta liiu>
dista,eli muucoin kuoletemln niin mahta se nyl-
ftttää, ja tehkön sen pakollinen sen sakon haastol-
la, kuin sanottu on. Joka soimaa toisia ftnkalvai-
sesta, eli ettahan elainda on aultanuc, suonda iffe>
nyt, parand(unlt, eli kuohinut; wetäkön sakkoa kas
Mymmenva talaria, eli karsikon ruumillans.

6. §. Joka tappaa toisen koiran chdollans; wse
täkön sakkoa kolme talaria. Jos st on karjan-

koi,
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koira, lahti koim, eli kahleisa olewa karcanon>koira;
wetäkön kaxlkenaisen sakon, ja marakon hinnan.
Palianelkiftn koiran, joka pure ihmisia, eli eläimiä,
ei pidä wallallans oleman.

7. §. Jos eläin tappaa toisen eläimen, joka ei
ftö^aä kelpa; n^axakon isännälle puolen sen hinna-
sta, kuin tapetuxi tuli. Jos se kclpa syötää;ma-
rkon neljännen osan, ja sen kuollen ottakon se,
jonga oma se ennen oli. Jos eläin etauneldä haa-woiman; marakon puolen parandalnisen palkkaa
ja puolen wahingota. Jos eläin on tottunut wa-
b' iot.i tekemän, ja isändä sen tietä, eli jos hän
sutä sn waroimm; marakon kaxi sen wena kuin
san^m on. Sama laki olkon koirasta, joka eläi-
miä pure, eli repi. Jos koira teke kolmannen ker-
ran wahingon; marakon sen isändä kuin sanottuon, ja tappakon koiran.

8. §. Koiran eli muun eläimen, joka raiwori
tule, pi:ä isännän kohta sisälle-salpaaman, eli tap-
paman, kosta hän sen tietä saa. Ellei hän sitä tee;
wetakön sakkoa kymmenen talaria. Jos wahingo
tapahtu; palkickon myös sen. Jos joku hmunakoiran toism eläimen päälle, ja se saa wahingon;
marakon jällens täyden, ja wetäkön sakkoa neljan-
mn osan sen hinnasta. Jos koira saa wahingon;
vlkon se mitätöin. Jos jollakin on mekan petoja,
karhu, susi, ilwes, kenu, eli muu raatelema eläin,
ja hän ei sido eli salpaa heira niin sisälle, ettei he
toisen clainda taida wahingoitta; wetäkön sakkoa
kymmenen talaria, ja palkitkon wahingon. Jos sttapahtu toisen eran; wetäkön kaMnaiscn sakon,
ja täyttäkön wahingon. Jos pahanilkinen eläin,
koira eli muu peto, haawoma eli tappa jongun ih>misen; siitg ervltecan Pahamegon Kaaresa.

23. Lw
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23. Luku.
Ruinga wahingollisia eläwiä mahra rapeccaa,

niin myös jahria ja suden-riroja piderrä-
män pirä.

Karhun, suden, ilwexen, ketun, näädän, saukon,
«^ majawan, hylkeen, ja muita wahingollisia elä-
wiä, niin myös korkan, haukan, hyypiän, kokkoa
linnun, ja muita raatelemia linduja, mahta joka
mies syytöinnä ambua, eli jannulla käsittää, ja ne
picaa.

2. §. Suden werkon pitä joka koko talon pi-
tämän, neljä sylda pitkän, ja wiisi kyynarätä kor-
kian, ja ne wähemmät sen werran kuin sitä suh-
teen wastaa: sen pica walmin oleman, kosta jahti-
hin kutzutan, ja niin wahwan, ettei se rikki me-
ne, yhdenmiehen sitä myöden ylöskiiwetes. Jahti-
käskyä pitä myös kaikkein kuuleman, joilla eläimiä
on: Ei pidä kenengan oleman siitä wapaan, waan
ainoastans Papin pappilasa, josa hän itze asuu,
niin myös Lukkarin, lukkarin taloja/ ja koturi
waimon.

3. §. Kosta kästy tule Kihlakunnan jalmhin,
niin pitä yri mies joka ruoka-kunnasta, ja istundo-
eli Säterii^kartanon torppareista joka toinen cule-
man, pyssyn, keihän, eli kirween kantza, niin ai-
kaisin, kuin hän kutzuturi tule; mutta koffa jahti
tapahm pitäjän sisällä, ei saa yrikän sieloä pois
olla, jolla joku eläin on. Joka ei aikanans tule,
eli tulee ilman kelwollista werkkoa, ja jahti asma,
eli ei pysy seisomas siinä jobon hän afttetan, ja
tee mitä hänelle käffttän, eli käyttä itzcns sopimat-
tomasti, eli saatta pahan menon, eli lähte pois jah-
dista, ennen kuin miehet owat ylöshuutut, ja lv-
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pa annetan; wetäkön sakkoa yhden talarin. Joka
peräti pais on; wetäkön sakkoa kari talaria, ja toi-
sella erällä karikertaisesti: ellei Tuomari koettele,
että hänellä laillinen este ollut on. Jos jahdin edes-
seisoja salaa jongun, joka on pois ollut, eli jotan
rikkonut, niin kuin sanottu on: eli anda han, eli
joku muu, jollekulle luwan, olla ilman estettä pois
jahdista; wetäkön sakkoa kari talaria.

4. §. Joka pitäjäsä, josa se tarwitan, ja ta-
pahma taua? pitä kaikkein, jvlka siellä asuwat ja
jvilla maata on, itzekukm tilustens osan jälken, ra-
kmdaman yhden suden ridan eli suden kuopan, ja
sen pitä neljännen osan pitäjästä ylös pitämän,
wuotcns kungin. Torparit auttakon paä-kylääns
rakcudamaan ja ylöspirämään. Jos siellä on au-
tio-maata, niin ylös piräkön se suden ridan, joka
niitun niittä, siitä paiwästä kuin hän sen niittänyt
on, ja wuoden ymbäri: muutoin raketkon koko pi-
täjas autiomaan edestä. Ellei se tule, jota kutsu-
tan tähän rakennureen; wttäkön sakkoa kuusi mark-
ke>3, ja raketkon yhtä hywm> Jos suden rita hä-wiä; wetäkön se neljäs osa, jonga tuli ylöspitääs
kymmenen talaria sakkoa, japarandakon sen jallens^

5. §. Joka laiminlyö wartions ja työns sudenkuopan tykönä, kosta hända kaffetån siellä syöttöä
pitää; wetäkön sakkoa joka paiwälda yhden tala-
rin. Ia joka sen ylöspannun syötön tappa, eli
repi alas; wetäkön sakkoa kolme talaria. Joka su?
den kuopan curmele; olkon kymmenen talarin sakon
alainen, ja parandakon kaikki jällens.

6. §. Jahti palweljain ja yhteisen Kansan pi-
tä, siihen aikan, kuin wahingolliset eläwät poiki-
wat, pyytämän pojat käsittää ja ulos juurittaa:
ja namukon se, joka muutoin kuin jahdisa käsite
M eli tappa wahinZMsia eläwiä,. KihlakunnastH fakw
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sakko-rahoista, eli Kaupungin rahoista, kosta se
tapahtu Kaupungin maalla, neljä talaria joka isoldakarhulda, karhun pojalda yhden talarin, sudelda kari
talaria, sudel^ pojalda yhden talarin,ketulda kuusitoi-
stakymmenda äyriä, jaketun pojalda kahdexan äyriä.

24. Luku.
N?ahingo.rvalkiasta kyläsi.

1. §.
Maikki walkian siat ja takar pitä niin oleman lai-»^ tetur ja warustecut, että lvalkian wahingo niah-dais estecyri tulla. Jos walkia pääse wallallens sii-nä kylasä, jota lampuodi wiljele, ja se tapahtu huo-
llmattomudesta,eli hänen katzomattomudestans,kuin
on: että hän itze edeltäpäin on hawainnm waaran,
eli on siitä waroitmu ja ei ole sitä estänyt, kam
da itze ulos, eli salli toisen pitää ja kandaa kyn-
tilata, ilman lyhdyta, ja walkiata ulkohuoneisa, eli
kusa pellawia, hamppuja, heiniä, lastuja, elimuu-
ta senkaldaista on, jokon walkia pikaisesti tarttua
raita; pane kymilan seinähän, teke walkianuuniin
eli lottoon, ja siitä ei waaria pidä; pitä kyntilätä
wuoteen wieresä, ja nukku siitä pois; polttaa tu-
pakkia ladosa, rehuchuonesa eli mualla, josa wal-
kia pikaisesti syttyä taita; eli ambuu waarin>otta-
mcua huonetta eli kactoa kohden; eli jos walkia
pääse wallallens muusta senkaldaisesta laiminlyömi-
sestä, kosta paremmin taitaisin ja pitäis wahingom
estettä: Jos silloin huone ja talo palaa; raketkon
Mens yhtä hywan, ja älkön nautitko palon apua,
eli weron wähennystä. Jos huone ja maa on talon-
pojan oma; niin pitäkön myös itze wahingon. Jos
muiden huoneet, ja talot, eli muut rakennuret yn-
nä palawat; maxakon tawarastansa niin kauwaS
kuin st ulottu, ja wttäkön sakkoa kari talaria jo-
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kahuonelda, maan isännälle yxinans; ellei han woi
wahingota ja sakkoa maxa, palkitkon sen työllans,
eli karsikon ruumillansa kummanka hän tahto, jo-
ka wahingon kärsinyt on. Jos ihmisia niisa huo-
neisa pala; werakön täyden miehen hengen sakon
jokaitzelda. Jos Kirkko pala; marakon sata tala-
ria kirkon rakennurexi. Jos han wähemmin syy-
pää on; marakon neljännen osan sinä, kuin sanot-
tu on. Joka huolimattomasti wolkiata pitele, sillä
tawalla kuin nyt sanottu on; wnakön sakkoa wii-
si talaria, ehkä ei wahingota tapahdu.

2. §. Jos wahingo tule oikiasta tapaturmasta,
jota ei taita edelläpäin nähdä eli waltta, ennen
kuin wahmgo tapahm; olkon syytöin. Jos ei tie-
tä kuinga walkia on wallallens päsnyt; niin puh-
Histakon itzens omalla tapaturma-walallans, etteise hanen katzomacwmudestans eli syystans ole ta-
pahtunut. Jos ei han woi walaa täyttä; niin wc*
täkön sakkoa, kuin 1. §. sanottu on.

3- §. Jos palkollinen on, wastoin isännän wa-
roitusta ja tahkoa, kandanuc walkiata ulko huonei-
siin ja muihin paikkoihin, eli muutoin huolimatto-
masti sen kantza itzens menettänyt, kuin ennen on
sanottu: niin olkon isändä syytöin, ja palkollinen,
marakon fen wahingon, joka siitä tule, eli kärsi-
kön ruumillans. Jos walkia pääse wieralda eli
matkamieheldä, ja wierasten holhojan/ eli muiden
huone palaa ' olkon sama laki.

4. §. Kosta wahingo tapaturmasta on tapahtu-
nut, eli sen syystä, joka ei wahingota maraa rak
da; niin pita Kihlakunnan andaman palon-apua
huoneilda, niinkuin ne M, kosta ne paloit, ja ta-
lonpojalle owat tarpelliset, niinmyös jywilda, re-
Hulda, ja eläimilda, kuin talon pitämisten tarwk
tan, ja hänelda hukkunut on: uuma muulda irtai-
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melda kalulda ja talon-kappaleilda, ei anneta pa-
lon-apua, ei myös saunalda ja mallas-huonelda.

5. §. Kaikista taloista Kihlakunnasa pitä palon-
apua annettaman, mamtalin jälken. Wapan mie-
hen istundo-kartano eli säterii, ja lato-kartano, mm
myöspappila, ei mahda palon apua nautita, kusa
he ei sitä anna: ci arwata niisa huonetta korkiam-
maxi, kuin talonpojan taloja.

6. §. Joka maanpaikasa pitä Käräjäsa, Ku-
ninganKaffynhaldian lasna-ollesa,Kihlakunnan mie-
sten walilläyhdistys tehtaman, kuinga paljo jokaicsel-
da uudelda huonelda,koko manttalisa eli wahemmasa,
palomapua annettaman pitä; ja kosta walkian-wahin-
go sitt? tapahtu, etzikön se, joka karsti, KihlakunnanTuomaria, ja hän nimittäkönkatzelmus-miehet, jotka
wahingon kahelewat. Heidän pica wisusti tutkiman,
mingakaldaistt ne huonet, jocka paloit, silloin olit,
uudet eli wanhcu: ja Kihlakunnan Oikeus koetel-
kon sen sitte, ja tuomitkon,kuinga suuren palon-awun
joka talolda, yhdistyren ja huonetten laadun jal-
ken, oleman pitä. MitäOikeus tuominnut on, näyt-
täkö» st, jolle wahingo tapahdui, Kuningan Ka-
stynhaldialle, ja saatäkön hän, että se palon-apu,
ilman wiiwytystä mahta ylöskanneturi tulla.

7. §. Ei mahda kukan ymbärins käydä palon-
apuakerjäten: Joka siihen kirjoitujen anda; wetä-
kön sakkoa kuusi talaria.

25. Luku.
Teistä ja silloista, kuinga ne tchtämän ja raket-

taman pirä.
1. §.

NDaan-tic pitä pandaman Laanisä, kusa ft tar^
«^" witan; ja alldakon Kuningan Kästynhaldia
KaraM tutkia, klista st tasaisin ja suorin tehdä

tai-
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taitan. Omiakon myös siihen ne tlluxet, kumkoh?
tawat ja edesä makawat, jom kukan ei kieldäa
mahda: ja naumkon st kylä, jonga pellosta eli nii-
tusta siihen oman, sen edestä täytteens Knmnulda.

2. §. Maantien pitä oleman kymmendä kyy-
näratä lewiän, kuin ennen on sanottu: tien kära-
jään, kirkkoon ja myllyyn, niin myös muun kul-
kunen, kuusi kyynärätä; sillan, wirran eli ojan
ylitze, tien leweyden jälken.

3- §- Joka koko penikulman paähau maantiel-
lä, rakendakon kihlakunda patzat, eli suuret kiwet,
ja wahemmät joka puolen penikulman ja wirstan
päähän, jonga päälle penikulman luku merkitty on.

4. §. Kusa tie juore Kaupungiin, pitäjään,
pruukiin,merisatamaan, eli muuhunkuuluisaan paik-
kaan; pitä merkit pandaman, jotka osottawat, mi-
hin paikkakundaan st tie menee.

5. §. Jos joku hajoittaa eli rikkoo namät pe-
nikulman kiwet ja merkic; sakotmakon kuin Pa-
hautegon Kaaresa eroitetan.

6. §. Tiet pitä täytettämän, ja korotettaman
sannalla ja soralla, ja joka wuosiparattaman,et-
tei wesi sen päälle seisahda. Molemmin puolin pi-
tä ojat tehtämän, kusa se tapahtua taita, niinmyös,
wesi wako siitä ulos, kusa se tarUllinen on.

7. Phteistn talwitien, wetten ja soiden ylitze,'
pitä joka kylän tilustens edestä wiuottmnan, kusa
jaäwahwinon, ja wähin waara: Kusa suuret ws-
det owat, tehköt sen ne pitäjät, jotka ymbarillä
makawat: muuttakot myös tien niin usein kuin tär-
witan, ja merkitkön ne paikat, joisa suuret awcn^
not ja rairot owat, ja johdattakoe tien niiden si-wuitze, eli raketkon sillan ylitze; kolmen talarin
sakön haastolla. Kihlakunnan Foudi katzokon senperään, että st Malla ajalla tapahtu. Jos joku
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hakka nuotta
-

awennon talMtien wiereen; merkin
kön sm itze. Joka talwitien wemn ylitze xikki hak-ka, eli sillan turmele; wetäkön sakkoa kuin Pa-
hancegon Kaaresa säätetän, ja wastatkon wahill-
gon edestä.

8..§. Kaikkein, joilla maalla taloja on, eli m'i«
ta pitawar, pitä tietä tekemän ja sildoia rakenda-
man, ja eiKuningan kananockan, eikä latokarta-
not pidä siitä wapaat oleman. lokaistu pita saa-
man jakons osan jälken kuin hänellä kyläsä on, ja
kuin kaikille soweljammari länge: Ia pitäkön Ku-
ninganKajkynhaldia siitä waarin, ettei yhtä enäm-
män rasicem, kuin toistakan. Kaupungit tehköt ja
pitäköc tiet ja sillat, niin kauwas kuinKaupungin
tiluxet ulottumat.

9 §. Joka muutta kulku-tien endisesta paika-
stans, ilman Käräjäoikeuden luwata ja tiedota;
we^akön sakkoa kolme talaria. Jos joku muutta
maantien endisasta paikastans; wetäkön kaxikertai*sen sakon, ja pangon tien jallens kuin se ennen ol-
lut on< Joka teke itzellens kulkutien eli jalka^polun
toisen pellon eli niimn ylitze; wetäkön sakkoa kari
talaria ja marakon wahingon.

10. §. Jos sillasa löyty puutos; wetäkön sak-
koa se jonga tule sen ylöspitää, yhden markan ett-
simmäiseldä hirreldä, ja niin toistlda ja kolmannel-
da, ja parandakon kohta. Jos usiambi hirsi ma-
kaa maasa, eli koko silda; wetäkön sakkoa kolme
talaria. Jos se on walda maan tiesä; wetäkön
karikertaisen sakon. Jos hän tule waroitemxi, jaei
paranna; olkon sen päälle karikertuinen rangaistus
sitä wastan, kuin nyt sanottu on.

11. §. Jolla kelwotoin tie on, ja joka tien te-
kemiseen ja sillan rakennuxeen kutzutan, mutta ej
tuls määrätyllä paiwälla; wetäkön sakkoa kolme

ta-
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talaria, ja olkon Kihlakunnan Foudilla, eli sillä
Kruununpalweljalla, joka lähellä on, walda, pal-
kan edestä parata hänen tie osans, jaotta sen ulos
hanclda /oka niffuttele. Sama woima olkon Por-
mestarilla ja Raadilla, kusa Kaupungin ticcä ei pa-
rata. Jos ei se tule oikialla ajalla, jonga tien ja
sillan katzeleman pitä; olkon kaxikenaisen sakon a-
lainen.

12. §. Maan-tiehen mahta sandaa ja risuia
otenaa, kusta lähinnä löytän, ja yhteifydestä senkal-
daifta puita kuin tarwitan, ja ulosmerkilyri culewat.

13. §. Jos silda on kelwotoin, ja sitä tapcch-
tu wahingo; niin täyttäkön se, jonga piti sillasta
waarin pitämän, kaiken wahingon ja esteen. Jos
joku ihminen saa siinä wahingon, marakon paran-
dajan palkan, japuolen haawomamisen sakkoa. Jos
joku saa surman siitä, wetakönsakkoa kuin Pahan-
tegonKaaresa sanotan. Jos eläin sa wahingon elisurman, käykön sen kansia kuin 22. Lugusa tasa
Kaaresa saärty on. Jos wahingo tule siitä, ettei
talwi-tie eli nuoua-awendo ole merkitty; olkon näi-
sä eapaurisa sama Laki.

§- Jos silda palaa, eli wedenpaisumus sen
pois wie; niin pitä niiden, joiden se tule rakeca,
pitämän luoturen eli lautan, siihen asti että silda
wahwari tule. Ellei sildaa rakeea määrätyn päi-
wän sisällä; niin wetakön se sakkoa, joka mffut-
tele, kymmenen talaria. Kufa luotus eli lautta muu-
toin on, wetakönsakkoa, se jonga pitää tule, kym-
menen talaria joka wiikolda, kuin se kelwotoinon.
Jos wahingo sen kautta tapahtu; maxakon myös sen.

15. §. Kuka ikänäns löytä kelwottoman tien
eli sillan; kandakon sen päälle, ja namitkon asian-
omaisen oikeuden, erinomattain se, joka wahingo-
ta kärsinyt on. Ellei sitä muu tee;niin olkon Ni>
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mitysmies päällekandaja, eli Sildafoudi, ja otta«
kon asian-omaisen oikeuden Nimitysmiehen ja Lau-
tamiesten, eli lähimmäisten naaburein pitä kohta
katzelemuxen pitämän, ja siitä lähimmäistsä Käräs
jM todistaman.

26. Luku.
Ruinga yhteisen kansian huonet pitärakettaman

1. §.
Kaikkein jotka pitaiasa asumat, pitä Kirkkoa ra-
»3^ kendaman ja ylöspitamän, ja mitä siihen ma
He: niinkuinkellokastaria, kirkkoaitaa, pitäjän tupaa
ia waiwasten tupaa. Rakennus ainet, ajot, ja
muut kulutuxetulostehdän näihin, manttalin jälkcn^
ja paiwätyöt ruokakunnan jälken. Ennen kuin sen^
kaldaisisa jotan eteen oteean, pitä pitäjän miehetkokoon kutzuttaman/ siitä kestustelemaan ja yhdi<
jtymäan.

2. §. Pappilaa pitä myös kaikkein rakenda-
man manttalin jälken; mutta istundo eli sacerii-karcanot ja law-kattanot, niin myös huonettomarraja> ja piiri-talot, olkon siitä wapaat. Pappilasa
pitä oleman tuman, kahden kammion kantza, keitto-
huonen, prykishuonen leiwin-uunin kantza, jywä-
aitan kahden pohjan ja luhtin kantza, puodin, rii-
hen ja luan, nawetM ja tallin: kaikki niinsuuret,
kuin siitä erittäin säätty on. Namät huonet ja ei
usialnbata, tule pitäjän miesten katettuina ja sisäl»
da rakettuina Kirkkoherralle walmisna andaa, ja
Dlkon hän sitte welkapää, m woimafa pitämään
omallakulutuxeltans. Koffa ne wanhllttans ja nau-
titzemiststa, ja ei Papin korjamattomttdesta lange-
wat; niin pitä pitäjän miesten ne rakendaman ja
Harandaman heidän kulutureltans, ja mahta raken-
NUsWnet olettaa pappilan tilurilda, jos siinä ulot-
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tuwamen metzä on. Jos pappila tarwihe, tilustenS
ja tilains jälken usiambia huoneita, rakendakon ja
ylyspitäkön ne Pappi itze, eli marakon mitäpuut-
tu. Jos hän muutetan siicä tilasta toisten, ja löy-
tän huonen-katzelmuxesa rakendancn enämman,kuin
hänen welwollisudens waati wuosikautisen rakennus
määrän jälken; nautitkon sen edestä maxon sildä,
joka hänen jälkens tule; kuitengin pitä se huone,
kuin 27. Lugusa 3. §- seiso kolmen wuoden raken-
nuxen edestä, luettaman pappilasa wiiden wuoden
rakennuxexi, ja ne wähemmät sen jälken. JosPap-
pi rakenda usiambia huoneita, kuin pappila tar-
witze, hänen oman soweljaisudens tähden, ja se jo-
ka sitten hänen siaans tule, ei tahdo niitä pitää
laillisen arwion jälken; niin mahra se joka ne ra-
kendanut on, ne poiswiedä. Jos hirret siihen owat
otetut pappilan metzästa, maxakon ne sen jälken,
kuin katzelmus-nnehtt koettelewat, ja ne rahat tul-
kon pitajänmiesten hywari, heidän rakennuxexens
pappilasa.

H. §. Kaupungisa rakendakot ja parandakot ne
huonet ja kartanon Papille, joilla siinä huonet ja
tontti on, eli jotkaPorwarin elaturen keinoa pita-
wät, ja erittäin ei ole siitä wapametut. Sittekuin
ne huonet laillisesti raketin owat; pitäkön Pappi
niistä waarin, euei ne turmelluxi tule, ja huoli-
mattomudesta häwia.

4. §. Karäja-huomt pitä joka Kihlakunnan ra-
kendaman, manttalin jälken, tawalliseen Karaiäs
paikkaan, eli kuhun Kuningan Kastynhaldia löy-
ta sen yhteiselle kansalle soweliammari, sitte kuin
Oikeus siitä kuultu on. Siina pitä oleman yrt
tupa niin suuri, kuin tarwitan, ja kari kammio-
ta; ja olkon Kihlakunda welkapää sen rakennuren
ylöspitämäan. Joka Käräjä

-
paikasa pitä myös
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yxi waugichuone oleman, josa pahantekiäc mahta-
wat kiini pidettää. Tästä rakennuxesta ei pidä ke-
nengan wapan oleman, paitzi istundo- ja lato-kar-
tanona, huonettomia vaja- ja piiri-taloja, niin
myös Pappein ja Lukkarein maita.

5. §. Kuja kymmenesten-aitta tarwitan; raken-
dakon sen kaikki ne pitäjäsä, eli kaupungisa, kuin
Kruunun kymmeneriä ulostekewät.

6. §. Jos Kihlakunnan ja Pitäjän miehet kut-
sutan näihin yhteisiin rakennuriin, ja joku on pois;
wetäkön sakkoa miehen paiwätyöldä yhden talarin,
ja juhdan paiwätyöldä kapikertaisesti. Jos raken-
nus jongun nisturin tähden tule seisahtaman; we-
täkön se sakkoa kolme talaria, ja täyttäkön sitte-
kin päiwqtyön. Nämät sakot pita, samaan raken^
nuxeen kaytettämän.

27. Luku.
Ruinga huonetten katzelmus pidettäman pitä.

1. §.
s^oka kolmas wuosi, eli usiammin jos tarwitan,
<^) picäKruunun-Fuodin eli Nimitys-miehen,kah-
den Lama-michsn kantza, sillä ajalla, kuin 14. Lu-gusa 2. §. Maan Kaaresa sanottu on, katzeleman,
kuinga talonpoika Kruunun maalla rakendanut ja
sna ruokonnm on, ja perindö-maalla, kosta sen
ruokoja ja rakemmxesa joku puutos hawaitan: ja
tygösanokvn silloin talonpoikaa rakendamaan japa-
randamaan mitä puuttu. Jos siinä hawaitan suu-
ri ruokottomus oleman; niin katzelkon he huonet,
alushirten, seinäin, kaltoin, permandoin, takkain,
touoin la uunein, akkunoitten, lukkmn, pellein ja
owein puolesta, niin myös pellot, niitut, ojat, ai«
dat ja metzan, ja ylöskirjonakon wisusti, mitkä
huonet hän raköndanut on, niin myös kaiken sen

puu-
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pumoxen kuin taloja löycy; ja määrätkön rahasa,
mitä se maxaa parata eli raketa, kuin han aika-
nans on laiminlyönyt.

2. §. Se huonctten katzelmus pita sitte käräjä-
sä näytettäman, ja Oikeudella koeteldaman. Jos
ei sitä, jostariita on, taita siinä ratkaistaa, eli jos
joku ano uutta katzelmusta; niin pita Kihlakun-
nan Tuomarin, puolen lautakunnan kanha, katzel-
muxen pitämän, ja kohta siinä tuomitzeman. Jos
wika löyty huonesa, joka oli wiatoin, talonpojan
siihen tullesa; wetäkön mätänemisen sakkoa yhdel-
da hirreldä kaxi äyriä, toiselda ja kolmannelda
ncha äyriä; usiammalda, ja harjahirren ja alus*
hirren mätänemisen edestä, kuin ei taida parat-
taa, wetäkön sakkoa kuusi markkaa, ja kelwono-
malda ja häwinnelda huonelda, kaxi talaria. Jos
huonecharja on paljasna; wetäkön sakkoa kuusi
äyriä. Jos wesi käy katon, seinän eli permannon
lapitze, eli harja on mädännyt; wetäkön sakkaa
kolme markkaa. Owelda joka on kelwotoin, yhden
markan, ja takalda kaxi talaria.

3. §. Kolmen wuoden rakennuxexi luetan koko
talosa namät huonet: tupa, kahtatoista elineljätoi-
stakymmenda kyynarätapitkä, jakymmendä kyynä-
rätä lewiä, nurkkain sisa!da^ toton ja uunin kantza,
pellinkantza rakasa, hywän kacon, akkunoimn, lm
kun ja kaiken sen sisä-rakennuren kantza, kuin sei-
nasä kiinni on: kaxi aitraa, samasta suurudesta yh<
teen, eli yxi puolda wähembi luhtin kansia, kaikki
sisäldä raketut: riihi ja lua, kumbikin kahtatoista
eli neljätoistakymmenda kyynaräta pitkä: nawetto
kuusitoistakymmendä kyynärätä pitkä kaiken sisä-rakennuxen kantza: niin myös hewostalli, eli muut
niin suuret huonet/ eli wähemmät usiambain nurk-
kainkantza raketm. Muut neljänurkkaistt laitachuo-

nst
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net mies-pihasa eli karja-pibasa, luetan yhden wuo-
den rakennuxeri Wähemmäsa talosa, olkon wa-
hemmät huonet tarpen jälken, ja ftisokot ne yhta
mollen wuoden rakennurcsta, kuin sanottu on. Ol-
konmyös asuja welkapäa, kattamaan karikymmen-
da kyynarätä uutta kattoa joka wuosi, kusa niin
tarwitan, ja pitämään ne huonet, jotka raketut
vwctt, woimasa. Ei ole kukan welkapää rakenda-
maan enambäta, kuin talo tarwitze, maan tawan
ja tilan jälken.

4- §. Jos ei uutta peldoa ole tehty, kusa sii-hen tila on, eli jos talonpoika on päästänyt kedorisen, kuin wiljellä taitan, eli jos mittu on metzitty-
nyc eli sioilda ylöskaiwettu; wetäkön sakkoa kahde-
xan äyriä joka painun eli puolen tynnyrin maalda.
Jos oja eli aita on kelwowin; wetäkön sakkoa jo-
ka kolmelda sykldä yhden äyrin.

5. §. Mitä rakennuresa ja ruokkomisesa puuttu;
pica talonpojan, sakon siwusa, parandaman ennen
kuin hän talosta lähte; eli marakon sen jälken, kuin
katzetmusmiehet eli Oikeus sen arwannut on. Jos
hän aikaa siihen ano; pangon pantin eli takauren
sen edestä.

6. §. Jos metzä on yli tarpeen ja laittomasti
kulutettu ja häwitetty, eli talonpoika on hakannut
hedelmawkandawia puita, mastopuita, ja laiwan
aineita; marakon wabingon, ja wetäkön sakkoa,
kuin 10. ja 13. Lugusa saätty on.

7. §. Kosia maa on ylössanottu, pita huonen-
katzelnnls pidettäman ennen kuin talonpoika pois
sutta, ja jaman hänelle joka siaan tule,siitä ulos-
kirjotus, todistuxexi, kuinga hän sen maanwastan
ottaa.

3. §. Wapamies mahta talonpoikans kantza huo-
mnkatzelmusta pitä/ kahden estettömän Lautamies

hen
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hen kautta, niin usein kuin hän sen tarpellisexi löy-
tä, ja pumoren ulosmitata. Jos Lampuodi luule
siinä hänelle liiallista tapahtuneen; olkonhänellä wa-
paus, kihlakunnan Oikeudesa sen takaisin woir-
taa.

9. §. Jos joku ei tydy kihlakunnan Oikeuden
päätöxeen näisä asioisa: Ia se on Kruunun talo,
josa katzelmus pidetty on; min etzikön yhden kuu-
kauden stsailä Kunmgan Kästynhaldiata, ja olkon
hänellä walda sitä katzelmusta koetella ja ojastaa:
Jos se on wapaus eli perindömiaa; edeswetakön
Tuomarin tykönä walituxens, kuin Oikeudenkäy-
misen Kaaresa laillisesta wedosta sanotan.

ia.§. Kosia talonpojan pitä talosta siirtämän^
niinei hän mahda sielda poiswiedä tuohia,aidaxia,
turpeica, polttopuita, hirsiä, eli mitä ikanans se
on kuin hän talon tiluxilda on ottanut, ei myös
sondaa. Jos hän sen ceke; sakomtakon kuin 10.
Lugusa sanotan, ja wiekön sen takaisin. Ei mahda
hän myös ennen lahtöpaiwää eläimiä eli rehuja
talosta poiswiedä, kymmenen talarin sakon haastol?
la. Jos hänellä on lahköpaiwana rehua liiari, ja
tahto sen myydä; taritkon sitä maan isännälle, eli
sille joka hänen siaans tule. Olkon myös talonpoi-
ka welkapaä, jättämään taloon ns lukut, jotka owc?sa eli seinasa kiinni owat, niin myöi) pellit, akku-
nat, pitkän pöydän ja laawitzan, seinasa kiinni o-
lewat penkit ja wuoteet, ja muun kiindiän sisa-rakennuren, kuin aicasa, mallassaunasa, ladosa,
hewostallisa ja nawewsa oleman pitä. Jos kan
niistä jotakin wie pois; wctäkön jokaitzelda sakkoa
kaxi markka, ja toimittakon sen takaisin.

28. Lv-
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28. Luku.

Markustawaisten Majamiehistä.
i. §.

Df>aldateiden warresa maalla ja merellä, pitä
tarpelliset kyytbtalot ja Majamiehec matku-

stawaisille oleman, ei edembänä toinen toisestans,
kuin enimmari kari penikulmaa. Kuningan Kästyn-
haldian tule kihlakunnan Käräjasä niitä panna ja
asettaa joka Kihlakunnasa, ermomattain Kruunun
maalle. Jos ei Kruunun taloa niin lähellä löydy;
niin pitäkön wapamies, eli perindö

-
talonpoika ne

maallans, eli waihettakon Kuningan kantza ja ot>
takon palkkion. Joka kaupungisa pitä myös ole-
man majat wieraille ja kyytitziät, niin monda kuin
siellä tarwitan.

2. §. Kihlakunda rakendakon wierasten majaan
Kruunun maalla tarpelliset huoneet matkustamat-
sille, wierastcn tuwan kammioinens, hewostallin ja
waunuwajan kaiken sisa-rakennuxen kansia, jaMa-
jamies pitäkön ne sitte woimasa; eli welakön sak-
koa, kuin kansakunnan huoneista, 26. Lugusa sa-
nottu on. Ne huonec kuin Majamies omari tarpe-
xens pitää, raketkon hän, ja korjatkon itze. Jos
joku tahto Kruunun maalla omalla kustannurellans
huoneita raketa, saadaxens niisa matkustawaisia
ylöspitäa; nii olkon Kihlakunda rakendamisesta
wapa. Wapaus- ja perindömaalla raketkon maan
isända jos hän tahto wierasten Majamiehen wirkaa
nautita. Jos ei hän sitä tahdo, ja paikkakunnan
tila waati että wierasten Majamiehen wirka siihen
kaiketi afetmaman pitä, ja hän ei tydy ottaman
Kruunulda palkiota; niin raketkon Kihlakunda,
kuin sanottu on.

3-§.
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3. §. Wierasten Mazazuiehen pitä kohtullisen

maron edestä, matkustawaisille lamaman huonetta
jarallia. Pitakön myös waarin kaikesta siitä, kuin
wieras hänen talteens anda, eli maxakon kohta jal-
lens mitä hänen talon-wäeldäns, eli hänen oma-
sta syystans poistule eli turmellan. Jos usiammat
wierat tulemat, kuin wierasten majasa siaa saa-
wac, niin sioittakon heitä lähimmäisten naabureins
tygö, niin monda kungin tygö, kuin hän koettele
siellä tilaa saawan, ja carpehens heidän rahans
edestä. Jos joku estele itzens ottamasta heitä ty-
göns; sakotettakon, kuin sanotan wierasten Maja-
miehistä, 7. §.

4. §. Wierasten Majamies mahta myydä wii«
naa ja olutta, kannuttain ja tuopiuain, ja ruo-
kahalua, kuin hän taita la woi pitää. Jos hän
maalla asu; olkon hänellä walda, sitä kuin siellä
löyty, tarpexens ostaa, ja huomsans nautittaa an-
daa. Kotomiehsn ruokaa ja juomaa, wuoceen,
kyntilöitä, puita ja hewoisen ruokaa pitä hänelläaina, matkustawaisia wasten, saastösa oleman. Ku-
ningan Käffynhaldian pita säätämän, mihinqä hin-
daan itze kutakin myytämän pitä; olkon myös wel-
kapää, sen perän tarkasti katzomaan, ettei hindaasen määrän ylitze koroteta. Hewolfia, satuloita,
waunuja, kärryjä, rekiä ja wenheitä, pitäkönwie-
rasten Majamies niin monba, kuin hänelk päälle
pandu on. Jos ei hän sitä tee, eli jos ei kaikki
ole niin hywät ja walmit, kuin ne oleman pitä;
wetakön sakkoa kuin 7. §. eroiman.

5. §. Jos usiambia hewoisia tarwitan, kuin
wierasten Majamiehm itzees lule pitää, niin täyty
lähimmäisten naaburein hänelle awuxi tuleman. Jos
siinä on suurembi kulkwtie, kuin että kyyti niin
taitan ylöSpiM; niin pangon kihlakunnan Oikeus

sii-
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siihen holli-kyytin, niin kuin tarpelliseri ja kohtul-liseri löytän, ja Kumngan Kastynhaldialda wahwi-stetan. Kaupungisa -josa muutos-paikka on, pitä
Porwarein kyytin ylöspitämän.

6. §. Ei mahda wierasten Majamies päällens
vtta kyytiä jongun muun edestä, eli siitä kerän wa-
pauttaa, joka kyytin alle tule. 'Jos hän sen reke;
wetäkön sakkoa kymmenen talaria. Jos wierastenMajamies anda jongun muun kyytittää, kuin sen
jonga pitä ja joka taita, ja ei ole itze siihen suo-stunut; wetäkön sakkoa wiisi talaria. Se kuin an-
da palkan edestä hewoistns ja kaluns edemmä,
kuin ensimmäiseen muutos^paikkaan kaupungisa eli
maalla; olkon saman sakon alainen.

7. §. lokaitzen wierasten majan tykönä, pitä
ypi taulu ulospandaman, joka osouaa penikulman
lugunensimniäiseen muuws^paikkaan, jakuinga pal-
jo wenhen ja hewoisen wuoroa marettaman pitä.
Se wierasten Majamies eli kyytitzia jolla ei ole hä-
nen tauluns ulkona, eli joka ottaa enämmän he^
woisesta eli muusta, kuin säätty on, wetäkön sak-
koa kymmenen talaria, toisella erällä karikertaift-
sti, ja 'ttndakon takaisin, mitä hän sen yli ottanut
on. Sama sakko olkon, jos ei hänellä ole hywät
wenhet, hewoiset, ja kalut, eli ruokaa, juomaa ja
rehua, wuodma ja kyntilätä. Jos talonpoika eli
Porwari laiminlyö kyytin; wetäkön sakkoa kuusi
markkaa. Jos matkamies tule estetyri ja wiiwyte-
tyri wierasten Majamiehcn ja kyytitziän syyn kaut-
ta; niin wedecän sakkoa yxi talari joka hetkelda.

8. §. Ei mahda kukan wierasten Majamiehelle
wahingoxi, walda teillä hewoisia ulos wuorolle an-
daa, eli majaa, ruokaa eli luomaa, matkustawai-
sille tarjona pitää. Joka sen teke; wetäkön sakkoa
wiisi talaria.

9. §.
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9. §. Jos mackustawainen vtta wierasten Ma-
jamieheldä wäkiwallallaruokaa ja juomaa, eli muu-
ta mitä st olis; wetäkönkaxikercaistn wakiwallansa-kon, ja palkitkon wahingon. Jos wicrasten Majamies
on ilman syytä senkaltaisia kieldanyt; komlkon sm
Tuomari, kuin ennen on sanottu. Jos matkusta-
wainen lähte pois ja ei mara, eli pitää Majanne-
hen eli kyytitziän kaluja ja hewoisia edemmä, kuin
ensimmäiseen muutos-paikkaan; wetäkönsakkoa ka-
xikynlmendä talaria.

10. §. "Jos wieras teke wakiwalda Majamie-
"helle, elihänen wäellens, haawalla, mustenemalla"eli werinaarmalla; niin olkon rikkonut Kuningan
"walan; ja olkon mitätöinkaikki mitä hän sama-
"sa työsä saapi. Jos wäkiwaldainen wieras heitä
"muuroin lyö, eli andaa heille soimu^sanoja; ol-
"kon sen kaiken päälle karikertainen sakko. Sa-
"ma Laki olkon, jos Majanpitäjä, eli hänen wa-
"kens, senkaldaisen työn tekewät wieralle, eli hä>
"nen wäellens".

ii §. Kuka ikänans itzewaldaisudesta kyyti-
hewoisen eli kaluin kantza pahasti menetta eli jota-
kinmuuta turmele; marakon jällens sen jalkm, kuinse arwatan. Jos han teke wahmgon aikomuxesta,
wetäkön myös sakkoa kymmenen talaria. los wau-
nm eli kalut menewät rikki, ja matkustawainen,
eli hänen wakens, ei ole siihen syypaat; olkon syy-
töin.

12. §. Majamies wastatkon itze sen waärydm
edestä, kuin hän eli hänen wakens teke matkusta-waisille, ja Moren eli warkauden tähden, wetäkön
knxikertaisen sakon.

13. §. G mahda enämbara painoa pandaa kär«
rylle eli reelle, yhden hewoisen perään, kuin kari-
kymmendä leiwiffää/ ja kahden perään kaxi sen

I wey-
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werca. Ei pioa myös usiamman kuin yhden mie-
hen rahastaman yhdellä hewoisclla. Kaxi mahtaajaa reellä, eli kärryllä, yhden hewoisen kanssa, ja
kolme waunusa, kahdella hewoisella, ja älkön kul-
jettako enamba kansians, kuin yhden waatesäkin,
eli wähän arkun kukin.

14. §. Kuka ikänans petollisen passin, eli muun
Moren kaucea, otta wapan kyytin eli rawinnon,
wierasten majamieheldä eli yhteiselda kansalda; we-
täkön sakkoa sata talaria ja petorestans erittäin,
sen jälken kuin st on. Hän mahta myös kohta
kiinni olettaa ja wangemeen pandaa, ellei hän ole
warallincn, eli taida takausta edestans panna. Sit-
te tuomitko» Oikeus sen ylitze ensimmaiftsä Käräjäsä.

15. §. Joka Kärajäsä pita Oikeuden wisustisen perän kysymän, kuinga wierasten majamies
täyttä welwollisuudens. Jos hänen ylitzens wali-
tetan; kutzukon hänen Oikeus kohta sisälle, eli jos
se ei taida tapahtua, ensimmäiseen Käräjaän, ja
kärsikön hän mitä laki woipi. Jos ei hän sittekän
itzens ojenna; tehkön sen Kuningan Käffynhaldial-
le tiettäwäri,. ja säatäkön hän wierasten majam
pidon wirasta, kuin hänen wirkans waati.

29. Luku.
Huonen rakennuxesta taupungeisa.

1. §.
Kuinga huonet kaupungisa rakettaman ja ylöspi-
«lb> dettaman pitä, niin myös mistä muutoin kam
pungin hyödytyreri ja kaunistureri waariotettaman
pitä, siitä on erittäin säätty. Kuningan Kästyn-
haldian tule ynnä Pormestarin ja Raadin kansia
siitä waarin pilaa.

Kaup-
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Kauppa Kaari.
1. Luku.

Ostosta ja waihewxefta,
i. §.

pitä tapahtuman ilman waatlmusta eli
petosta, myyjän ja ostajan mielisuosiolla ja
fuostumuxella. Jos toisin tapahlu; olkon

kauppa mitätöin.
2. §, Koska laillinen kauppa on päätetty; niiwsen pita seisoman ja ei takaisin käymän. Joka stm

rikkoa tahto, wetäkön kolme talaria sakkoa, japal-
kitkon wahingon.

3- §- Jos siitä kuin myyty on, eli hinnasta
kuin siitä saatin, paallepuhe tule; puolustakon kum«
bikin sen kuin hän ulosannoi, eli wetäkön sakkoa
kymmenen talaria, ja maxakon wahingon.

4. §. Jos st kalu myydän, joja sinen löytän
wirhe olewan, ja myyjä tule laillisesti sidotuxi, et-
tähän sen wirhen tiesi, ja ei ilmoittanut: ouakow
omans jällens, ia andakon hinnan takaisin; pal-
kitkon myös kaiken wahingon, ja tehkön sakkoa
kymmenen talaria. Jos itze kalusa löytansalainen
wirhe, niin ettei ostaja eikä myyjä sitä ennen ha--
wainnm; kaykön se kauppa takaisin, ja ottakotr
kukin omans jällsns. Jos kauppa on tapahtunut
sillä ehdolla, että ostajan picä kalun pitämän, jo?
ko se olis parembi eli pahembi; niin seisokon kaup>
pa wahwana. Kosta hewoinen ostetan; olkon osta-
jalle koenls-aikaa kolme wuorokautta.

5 §- Joka kahdelle myy yhtä; palkitkon wa>
hlnfion, ja sakoitmakon kymmenellä talarilla; jaft
puäkön kalun, joka ensin osti.

I2 s. §.
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6. §. Alkon yxikän sekoittako itzens toisen miehenkauppaan, eli taruko silloin yli, kosta ostaja ja

myyjä hinnasta st^siwat; Joka sen ceke, wetäkön
kolme talaria sakkoa.

7.§. Kuin niitä kaluja ostetan, jotka pitä pvm
nittaman, mitattaman, taikka luettaman; niin war^
tioitkon niitä myyjä siihen asti, kuin se on tehty;
sitten wanioukon niitä ostaja.

8. §. Ei kengän mahda jotakuta osta toisenmie-
hen waimolda, lapsilda eli palkollisilda, muutoin
kuin ecta heillä on lupa myyda, eli he kauppaa
tekemään asetetut owat. Jos joku sen teke, ja sen
päälle kannuan; niin olkon se mitätöin, ja sako-
Mtakon kymmeneen talariin.

9- §. Jos joku teke jongun kalun petollistri;
käykön sen, niinkuin muun warkauden kantza. Jos
käsityömies sen teke; olkon myös kadottanut wa-
paudens, harjoita ammamans. Jos joku myy sitä/
kuin hän tietä petolliseri tehdyri, eli josa wilppi
on, niinkuin pahaa hywan edestä, sekoitettua puh-
taan edestä; olkon sama laki. Määrästä mitasta
jawaagasta, saatetaan siinä 8. Lugusa; ja wäarästä
myntistä, Pahamegon Kaaresa.

in. §. Niitä kaluja, jotka kaupunginrunsimie-
hildä pitä katzottaman ja koeteldaman, ei mahda
ostaja tygöns otta, ennen kuin se tehty on; eli we-
täkön ostaja ja myyjä sakkoa, kumbikin kymmenen
talaria.

ii.§. Joka pane toisen käsityömiehen merkin
oman työns päälle, tehkön sakkoa wiisikymmenda
talaria. Jos siinä löytän petos eli wilppi, wetä-
kön sakkoa siinä siwusa, kuin sanottu on.

H. Lv-
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2. Luku.

Tapuli
-

kaupungein ja plimcmn > kaupungein
kaupasta.

1. §.
(T^apuli-kaupungein Porwarit saawat, kukin kall-espungisans, kauppaa tehdä oman maan ja ulko-
maan miesten kantza. Ei mahda he muuloisin, kuin
wapamarkkinoilla ylämaan kaupungeisa, muidenkansisa kauppa tehdä, kuin Porwarein kantza niisä sa-moisa; ei kuitengan heille ole sallittu silloin niille
myydä toisin, kuin joukottam.

2. §. Plimaan Kaupungin Porwarit mahtawatosan ottaa laiwain uloswarustamises niin myös ta>
pulickaupungeisa,siellä myydä joukottain ne kalut,
kuin he saawat sisälle; eli andaa ne wiedä siihmkaupungiin, kusa he itze owat ja asuwar.

3. Luku.
Xuinga porwari.oikeus woiretta mahta.

1. §.
s>oka tahto Porwari

-
oikeutta woitta, olkon se

oman eli ulkomaan mies; etzikön sitä Porme-
starin ja Raadin tykönä, ja kuulustelkon he Kau.
pungin Porwareita siitä : jos se hänelle silloin Por-
mestarilta ja Raadilta sallitan; pangon takauren,
ettähänen pitä wähimmäri kuusi ajastaikaa kaupun>
gisa asuman, ja kaiken Kaupungin oikeuden, woi-
mans perästä ylös pitämän: nimittäkön myös stn
kaupan ja elamren keinon, taikka sen käsityön,
jonga edestä hän mahdais sisälle kirjvkettaa Kau-
pungin kirjaan, ja tehkö» sirte tawallistn Porwa^
ri walan: sitte annetan hänelle Porwawoikeudenkirja sen päälle.

I3 2. §.
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2. §. Se joka on ulkomaalla asuwa, ei mahdawoitta porwarin oikeutta tasa Waldakunnasa,nm
kauwan kuin hän seiso kuuliaisudesa toisen Esiwal^lan alla.

3. §. Ei mahda kengän olla Porwari kahdesa
Kaupungisa yhtä haawaa, eli harjoitta seka kam
pantekoo että käsityötä yhdes kaupungis. Jos wkusen kantza tawoitelan, wetäkön sakkoa wiisikym-
menda talaria. Joka tahto harjoittaa usiambatakäsityötä kuin yhtä; etzikön siihen lupaa.

4. §. Jos kasityömies tahto kauppamiehexi tul-
la;niin sanolon ylös Pormestarin ja Raadin edes
käsityöns, ja ottakon kirjan kaupantegon päälle.

5. §. Joka tahto ylössanoa Porwari oikeus
tens; tehkönsen Pormestarin jaRaadin edesa, kuu-
si kuukautta ennen kuin hän Porwari-keinons ylön-
anda/ eli paikkakunnasta siinä, ja osottakon että
hän on Porwari-welwollisudens täyttänyt, kuin sa-
nottu on. Jos hän mene ulkomaalle; andakon ulos
kuudennen penningin kaikesta kamarastansa, Ku-
ningalle ja Kaupungille kahtia. Jos han wie ka-
lunsa ulos, eli pyytä sitä pois laitta, ennen kum
ulosteko marmu on; olkon rikkonut puolen siira.
Jos hän myös itze pois pakene, ennenkuin hän ta-sa tilasa welwollisudens täyttänyt on; langetetta-
ko» walapanoiseri. Jos hän siirtä toiseen paikkaan
Waldakunnasa; otkon ulostegosta wapa, jos ei
toisin erittäin asetettu ole. Jos hän siirtä ennen
kuin han Porwari-oiksuden on ylössanonm, ja to-
distuxen saanut, että hän on porwari

-
welwollisu-

dens täyttänyt; wetäkön wiisikymmendä talaria
sakkoa, ja
ta toises^Kaupungis.

Lw
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4. Luku.
Joukko- ja rihkama-kaupasta.

1. §-
/^e joka joukko-kauppaa teke; ei mahda myyda

wahittäin, waan täydet ja puolet kappalet,
täydet ja puolet sälytyxet ft); karikymmendä lciwi-
siä(b), ja puolen siitä; täydet ja puolet tynnyrit,
taikka wahemmät astiat, jos tynnyri-kalua on sen-
kaldaisisa astioisa sisälle tullut myytäwaxi, täydet
arkut eli pakat, karikymmenda (c), kaxitoistakym-
mendä (6), ja kuusikymmenda (e), joukosa, senjalkcn kuin kalu on; nahka-kalut, koko tikkurit
ly ja kihtelyrec l^). Jos hän myy jotakin wa-
hemmasa; olkon sen rikkonut, eli wetäkön sakkoa
min paljon, kuin se mara. Ei mahda myösst joka
joukko-kauppaa teke Saxawwiinain ja muiden wie«
rasten juotawain kansia, myydä wähemmäsä astia-sa, kuin puoles ankkuris, saman sakon haastolla.

2. §. Ei mahda kengän muu kuin Porwari,
harjoittaa kasttyön-wirka,pitä awoinda puodia, eli
myyda kaluans wähittain: Jos joku teke sitä wa-
stoin; olkon rikkonut kaluns, ja wetakön sakkoa
neljäkymmenda talaria.

3. §. Ne, joilla kaupungeisa owat käsityö-
huonet, mahtawac siellä pitä awoimia puodeja, ja
myydä wähittain, mitä heildä walmistettu on, ja
marakon sen edestä kaupungiin senkaldaisen ulos-
tegon, kuin puodi-kauppaa wastan tule. Sama la-
ki olkon niillä, eli heidän waran

-
edeskatzoitlans,

lotka maalla pitämät käsityö-huonetta, kusa rau-
taa, terästä/ messingiä, eli muita kotomaan työ-
aineita, walmistecan; jos he kaupungisa tahtowacpuodeja pitä. I4 4. §.

(a) kasiir. (d) Kippundi. (0) Waali. (c!) Tusina,
(e) Skokki. F) 10. kappalda. (3) 4^» kappalda^



136

Rauppa Kaari. 4. 5. K.uku.
4. § lokaitzesa kaupungisa puä kaupungin

i'noma<sia oleman, yri eli usiambi, kusa wiinaa ja
olutta myydän.

5. §. Kaikki riista, joka maalda sisälle tule
myytäwaxi, pitä kaupungin torille ja saramoihin
wmaman, ja ei mualla myytämän. Joka rohkene
tMsa,eli kaduilla ja kujiUa niitä osta eli myydä;
vlkon myyjä kaluns, ja ostaja rahans rikkonut.

5. Luku.
Rmnga ulkomaan mies kauppaa tehdä mahta.

1. §.
1Ulkomaan miehen, joka kauppaa tehdä tahto, pi-
-44 ta itzens edesandaman Pormestarin ja Raadin
tykönä, niin pian kuin hän kaupungiin tule. Se
langetkon kahdenkymmenen calarin sakon alle, joka
hänen huoneseens ona, ja ei kohta edesanna.

2.§. Kosta hän riistans kantza Tapulikaupun-
gun tule, pitä hänen ne siellä myymän joukouain,
jaei toiseen paikkakundaan tasa Waldakunnasa wie-
män, sen sakon haastolla, kuin 4. Luqusa 1.§. saat-
ty on. Jos hänellä on jostakusta kalusta wahembi;
alkön sitä myykö, muutoin kuin yhtähaawa.

3. §. Ulkomaan mies mahta ruoka-kalua kau-
pitaLaiwoisa ja Aluxisa, ja muita kalujaniisä pai-
koisa kuin Pormestari ja Raadi sitä warten nimit-
ta; ja ei majatalosans, eikä awoimisa katupuodei-^
sa. Ei myös mahda hän muiden kautta andaniitä
uloökaupica, eli itze waelda kaupungista kaupungihin,
taikka wuorentöidenpaikoisa, jasiellä kauppa tehdä,
lainata siellä jotaNn ulos, eli welkans uloswaa-
tia, sadan talarin sakon haastolla; olkon myöskai-
kisa näisa tiloisa rikkonut kauppa-kaluns. Jos hänsen teke toisen kerran; sakotettakon kaxikereaisesti.

4- §.
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4. §. Se Porwari joka mastoin Lakia wicrail-
le kauppamiehille awullinen on salaisella kaupalla,
wetäkön sakkoa wiisi sataa talaria. Jos han sen te<
ke toisen kerran; sakotettakon kaxikertaisesti, ja
kolmannella kerralla olkon paitzi Porwari

-
oikeut-

tans.
6. Luku,

Ma an
-
t aup a sc a.
l, §,

/^i mahda kengän maalla pita kauppamiehen ka-
lua huonesans myytäwana, eli sen kantza kul-

kea kylästä kylään, kauppaa tehden: Eimahda myös
kengän maalla ylösostaa maan riistaa, sitä siellä
eli kauppa-kaupungisa myydärens; Jokainen kuinsen teke, olkon ensimmäisen kerran rikkonut kalun, ja
ottakon Kuningas siitä kolmannexen, toisen edes-
andaja, ja sen kolmannen lähin waiwaisten huone.
Jos hän useimmin sen kansia tawouetan; wetäkön
siinä fiwusa sakkoa karikymmendä talaria.

2. §. Sama laki olkon niistä, joilla on maal-
la joku kalun kätkö kauppaa warten: älkön kui-
tengan olko kieltty ylöspanna oman wuoden tulons
ja werons, ja sen myydä, kusa hän tahto.

3- §- Jos maan-mies waihetta ylöspitämise-
xens ja tarperens, kalua kaluun, eli ostaa walmin
rahan edestä, mitä toinen kaswostans taita toisellejättä; se ei mahda maawkaupari kutzuttaa.

4. §. Ne jotka hewoisten kanha kauppaa teke-
wät,mahtawat kulke ymbäri maata, janiitä ostaa
ja myyda. Kaupungin Liha-myyffendeliat ja kala-
miehet mahtawat myös maalda osta teuraskarjaa
ja tuoreita kaloja, kaupungin tarperi.

I5 7. Lv?
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7. Luku.

Markkinoista.
1. §.

KDarkkinat pitä joka wuosipidettäman, silla pai-
kalla ja ajalla, kuin siihen määrätty on.

2. §. Ei mahoa markkina>kalua myytä, ennen
kuin markkina päälle kuulutettu on, eikä siru kuinse ulos kuulutettu on; waan olkon kauppa mitä-
töin, ja wetäkön ostaja ja myyjä sakkoa, kunlbi-
kin kymmenen talaria.

3. §. Kaikki waldakmman asuwaiset, mghta-
wat wapa^markkinoilla taikka laiwoista ja alueista,
eli torilla, taikka muisa paikoisa, jorkasitä warten
asetetut owat, myydä eli waihettaa heidän kaluns;
mutta yllmaamkaupungin Porwari ei mahda myy-
da kaluans jollekulle ulkomaan miehelle, eli hänen
kantzans waihettaa kalua kaluun; kalun rikkomi-sen ja kahdenkymmenen talarin sakon haastella;
waan olkon se Tapuli-kaupungein Porwareille ai-
noastans sallittu.

4. §. Wierat, jotka ulkomaalda kalun kansia
sisälle tulewat, lnahtawat sen. wapa-markkinan ai-
kana, Tapuli kaupungeisa myydä kaikille, sekä wal-
dakunnasa että ulkomaalla asuwaisille, laiwoista eli
puodeista, joukottain eli wahittain, walmin rahanedestä, taikka myös sen welaxi andaa. Ei ole heil-
lä walda kalua kaluun waihettaa, eli ylimaan-
kaupungin asujalda ja maan miehelda jotakuta
ostaa eli welaxi oua. Niilda, jotka owat Porwa-
rit samasa Tapuli-kaupungisa, josa markkinat pi-
detän, mahtawat he wapasti ostaa ja waihettaa.

5. §. Ulkomaan miehet ei mahda ylimaan-kau-
pungein markkinoilla kauppaa tehdä eli waihetta.
Joka sen teke, olkon kaluans paitzi, ja wetäkön
paallistri sata talaria sakkoa. 6. §.



6. §. Jos mcccli, kapina ja tappclus tapahtui
sitten kuin julkiset markkinat kuulutetut owat,
rangaistakon se kuin sen teke, Lain jälken, ja we-
takön kymmenen talaria sakkoa, rauhan rikoxenedestä.

8. Luku.
Mitasta ja waagasta.

i. §.
Aoko Waldakunnasa pita oleman yhdenkaldainen

»1^ mitta ja waaka, Kruunun merkillä wahwistct-
tu. Ei mahda kengän kuin kauppaa teke, pitää toi-
sta mittaa ja waaka; waan otmakon se häneldapois ja lyötäkönrikki, ja wttakön hän siinä siwu^sa sakkoa kymmenen talaria.

2 §. Joka pita kaupasa, otosa eli annosa,wää-
ran mitan eli waagan; rangaistakon niinkuin war-
kauden edestä.

3- §> Jos se joka on asetettu mittaa ja waa-
kaa ojendamaan ja merkitzemaän, niitä waarari te-
ke; olkon hengens rikkonut. Jos muu mies tule
woiteturi, että hän Kruunun merkin, mitan eli
waagan päälle pannm on; olkon kunniatoin, ja
sakocettakon sataan talariin. Joka muutta kruu-
natun mitan eli waagan, ja sen niin muodon waa-
räri teke; olkon myös kunnians rikkonut; ja wc«
täkön wiisikymmenda talaria sakkoa.

4. §- Jos joku teke mittamisesa eli punmtzemi-
sesa waärytta, ehkä hän oikein kruunattua mittaa
eli waakaa siinä pidäis; tehkön sakkoa kymmenen
talaria, ja palkitko» wahingon. Jos Kruunun
Vöskandomies rikko täta wastan; olkon wirkaans
paitzi, ja sakottttakon kaMrtaiftst.

9. Lv*

izyRauppa Aaari. 7. 8. Kuku.
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9. Luku.

Rahan eli kalun welax!
-

andamisesta, ja
niiden taftvosta.

t^oka anda toiselle welaxi walmista rahaa, eli mi-«s) ta se olla mahdais; uhkön sen kahden todista-jan lasnä-olies, eli ottakon kirjan sen päälle.
2 §. Mitä welaxi annettu on, pitä määrätty,

nä päiwänä, welkamichelle eli hänen asian-ajaial-
lens, eli sille jolla hänen oikeudens on, samasalai-sa, yhtähywänä, ja täydexi jättens maxettaman.

3. §. Ellei se, jonga maraman pitä, taida toi-
mitta saman kaldaista mynttia, elikalua, kmnulos-
lamamn; seisokon sen wallasa, joka welaxi anda-
nut on, joko hän ennen odoua tahdois, eli otta
täytteens muusa laisa, sen jälken, kuin se lainat-
tu, maäräpäiwan-aikana, korkeimmasta käy.

4. §. Jos wiffia päiwaä ei ole maxoon mää-
rätty; niinetzikön hän, joka ulosannoi, omans jal-
lens, kosta hän tahto.

5. §. Jos joku on samalda miehelda saanut u-
siamman lainan, kuin yhden, jasiconut itzens, yh-
den edest andamaan suuremman kaswon, ja toisen
edest wähemmän, taikka ei ensingän; silloin mah<
ta welkapää lukea sen kuin maxemn, mingä lainan
päälle hywäns, ei kuitengan ennen, kuin määrä-
paiwä on sisälle käynyt. Ei pidä mitan päa-we-
lan päälle luettaman, ennen kuinkaswo maxettu on.

6. §. Alkon yrikän ottako, eli andako itzellenskirjotta suurembata kaswoa,, kuin kuusi sadan ede>
sta wuodelda; Joka sen teke, eli otta kaswoa kas-
won päälle, olkon rikkonut koko kaswons, ja we-
täkönsakkoa kymmenexen pää-welasta,waiwaisille.

7. §. Jos welka-kirja tule, molembain suostu-
muxella
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muxella uudistetuxi, ja kaswo paänvelan cygöpan«
nuxi; se ei pidä luwattomaxi korgoxi luettaman.

8. §. Joka otta kalua welaxi, ja lupa maraa
wiffin päiwän päällä, ja ei tee sitä; niin andakon
kaswoa kuusi sadan edestä wuodelda,mäaräpäiwä-
stä asti. Jos ei wiffia aikaa ole tuaärätty; niin
luetan wiisi sadalda, siitä päiwästä, kuin hanKu-
ningan Kästynhaldian eli Tuomarin tykönä/ etzi-
tyxi tule.

9. §. Se woitto ei mahda luwattomaxi korgo-
xi luettaa, joka tule luwalliststa kaupasta, eli siitä
ostosta kuin laillisesti päätetty on. Sama laki ol-
kon kusa maa raha-lainan edestä kirjoitettu on,
ja wepo, woiton ja wahingon päälle, sen kaswon
siaan, kuin siitä lainasta tulis, joko wero olis e-
nämbi taikka wähembi.

10. §. Jos joku on lainan ottanut rahaa wis-
sixi ajaxi, ja ei kaswoa ftn edestä luwannm; äl-
kön silloin olko welkapaä sitä andamaan. Ellei hän
maxa määrätyn ajan päällä; maxakon sittenkaswoa
kuusi sadalda wuodesa. Jos ei yhtän aika ole ni-
mitetty; käykön sea kansia, niinkuin 8. §. säät-
ty on.

11. §. Joka welkoile sitä welkaa, jonga hän
tietä maxetuxi; wetäkön sakkoa puolen siitä kuin
hän welkoinut on, asianomaiselle yrinäns.

12. §. "Jos jollakin on welkaa toisen tykönä,
"kaluja, rahasa, eli mica st olis, ja ei walwo si-
"ca kirjallisesti, eli suusanalla, taikka ei anna sitä
"edes Oikeudesa, eli Kunmgan Käsiynhaldian ty-
"könä/ kahdenkymmenen ajastajan sisällä; hänellä"ei pidä oleman sitten sen päälle mitan puhu-
"mista".

I«. Lv-
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10. Luku.

pantista ja takauxesta.

l^oka pane pantiri kuldaa, hopiata, eli mitä hy?
«^) wans st on irtaimesa kaluja, tehkön sen kah-
den todistajan kantza, eli ottakon sen päälle kasi-
kirjoituxen häneldä, joka pantin saa käsiins.

2. §. Kosta määräpäiwa on ohihe, ja panttia
ei lunasteta, niin olkon pantin haldialla walda,
andaa sen kihlakunnan Käräjäsa yhden kerran ja
Kanpungisa kolmena maanandaina ylöskuulutectaa/
ja sitten laillisesti arwauaa. Jos pantin isända
silloin tahto lunastaa panttins, tehkön sen Kaupun-
gisa neljäntoistakymmenen päiwän, ja maalla kuu-
kauden sisällä, sitten kuin se hänelle ilmoitettu on,
ja maxakon päallisexi sen kaswon, jonga hän lu<
wannut on. Ellei hän tahdo eli woi; olkon hänen
ehdosans, joko hän tahto andaa pantin julkisen
uloshuudon alla myytäwaxi käydä, eli anda wel-
kamiehen sen pitä anvion jälken. Jos pantti ar-
wacanelt myydän korkemmaxi, kuin welka on;
nautitkon welkapää sen kuin ylitze on: Jos pantti
on wahembi; tayttakön hän pumoxen.

3. §. Pantti pitä hywin katkettämän ja waa-
risa pidettämän, ja ei ilman isännän luwata ja
tiedota nautittaman, eli uloslainattaman, kuuden
talarin sakon, ja wahingon palkkion haastolla.

4. §. Jos iVahingo pantille tule, sen kautta,
ettei se, jolla pantti oli, siitä oikein waaria pitä-
nyt ole; maxakon hän sen täydellisest. Jos st ta-
pahtu tapaturmasta ja ei kätkemättömydesta, olkon
wahingo omistajan, ja maxakon yhtä hywin stn,
jonga edest pantti seisoi.

5. §. Jos joku pane petollisen pantin ulos eh-
dol-
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do:lans, palkickon wahingon, ja sakoitetmkon pero-
M tähden kolmannexella siitä, kuin hän lainaxio::i, oli pyysi.

6. §. Joka tahto toisin tygö ulos -panna sen
painin kuin hänen kasisans on, ilmoittakon sen en-
sin pantin haldiall:, taikka jos ei han saapuilla
ole, alidakon sen Oikeudelle, eli Kuningan Kästym
haldialle tiettäwäxi, ja alkön pango panttia kor-
kemmalda ulos, eli muulla ehdolla, kuin se hänen
tykönans seiso, taikka wetäkön sakkoa kuudennen
osan pantin hinnasta, ja palkitkon wahingon. Jo-
ka kielda tiecoans wastan, sen pantin jonga hän
on wastan ottanut, wccäkön sakkoa puolen siitä,
kuin pantti maxaa.

7. §. Joka tuhlaa eli hukkaa pantin, ennen
kuin se on arwattu, ja laillisesti seisonut; wetäkön
sakkoa neljännen osan panrin Hilmasta, ja maxakon
walunaon.

8. §. Joka takaa toisen welan edestä, maxa-
kon hän sen kuin welkapää itze ei woi mapa. Jos
welkapää pitä itzens salasa, kossa maxon aika on
sisällä , taikka on mennyt ulkomaalle ja hänen ta«waraansa ei löydy; niin pangonKuningan Kastyn-
haldia takaus-miehslle paiwan eteen, welan maxoon.

9. §. Jos takaus-mies on ottanut päällens toi-sen wclan, niinkuin ömans, ja luwannut maxon
wäärätylla ajalla eli paikalla, eli myös itzens yn-
nä welkapään kantza siihen sitonut; silloin etzikön
welkamies kumda tahtons.

in.§. Kuin welkapää kuole, niin wastakonhä-
nen perillisens, niin pitkalda kuin hänen tawaran-sa ulottu, ja maxakon takaus-mies sen kuin puut-
tu. Jos takaus-mies kuole, takauxesa seisoesans; ol-
kon silloin wclkamies welwollinen, kohta waati-
maan uutta takausta mlkapaaldä: Jos hän taitasen
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sen toimittaa; olkon sen enOistn takausmiehen pe-
rilliset wapaat: Ellei hän sitä taida; etzikön wel-
kamies welkans kohra ulos welkapäälda, ja puu-
toxen takausmiehen kalusta.

11. §. Jos kaxi eli usiammat owat takauxeen
käynet, ja itzens yxi kaikkein edestä, eli kaikki yh-
den edestä, wastauxeen sitonee; etzittäkön siinä täy-
destä melasta ketä tahtons. Ellei niin taattu ole;
wastatkon kukin osastans.

12. §. Jos joku on taannut itze personan ja ei
hänen welkans edestä; toimittako» hänen edes, ja
olkon ilman wastausta. Ellei persona tule, maxa-
kon silloin takaus-mies welan.

13. §. Wallan^alainen ei mahda takauxeen men-
nä; ei myös waimo, ilman miehen tiedota ja suo-
stumusta. Lesti-waimolla olkon waldakalunsa kansia
taata.

11.Luku.
Lainasra.

1. §.
l?oka otta lainaxi kuoluua eli eläwätä, anda-
«^) kon jällens niin hywänä kuin hän sen sai. Lai-
nakalu ei mahda turmeldaa.

2. §. Jos joku kieldä lainan, ja löytän että st
hänens tieeens on hänen käsisäns; andakon sen m
los, ja palkitkon wahingon, wetäkön myös pääl-
lisexi sakkoa, puolen sen hinnasta.

3. §. Ei mahda kengän, oman eli loisen welan
edestä pidättää sitä, kuin hän lainaxi saanut on,
ellei hänellä siinä ole pantti-oikeutta, eli että hän
lainan andajan suosiolla tarpcllista kulutusta sen
päälle on tehnyt. Jos st tapahtu; wetäkön sak-
koa kymmemn talaria, jtz andakon lamakalun jäl-
lens.

4- §.



4. §. Jos joku myy/ panrixi pane, eli pois-
andaa, ilman lainan andajan lupaa, ja suostumu-
sta, sitä kuin hän lamaxi ottanut on; maxakon
hän sen täydellisesti sille joka lainan anyoi, ja we-
takön sakkoa puolen sen werta. Olkon myös lai-
nanandajalla woima lunastaa sen jällens. Jos pe-
tos löytän sen tykönä, joka osti, pamiri otti, eli
lahjaxi sai; andakon sen takaisin haldialle ilman
lunastusta, ja wetäkön siinä siwus sakkoa, kuin
nyt sanottu on. Sama laki olkon, kosia joku ots
taa lainan toisen nimeen, ja ei woi sitten täyttä,
että se hänen luwallans ja tiedollans tapahtunut on.

12. Luku.
Talde-kalusta, eli jdngun halduu pannusta <a

ustoruzta tawarasta
I, §.

s^os joku pane toisen taan talveen, kuldaa, ho»
piaa, rahaa, eli muuta mainda kalua; pan-

gon sen todistajain kantza, eli ottakon kirjan sen
päälle.

2. §. Ealde?kalusta ja ustomsta tawarasta, pi-
tä waari pidettämän niinkuin omasta. Jos se pa«^
hene, eli kato hänen kätkemattömydens, eli syyns
kaucca; maxakon täydellisest. Jos se mpahtu ta-
paturmasta: olkon syytöin.

3- §- Jos joku pane toisen taan taldecn kiinnl-
suljttut, eli sinetillä lukitut arkut, kaapit eli pa-
kat, ja se kuin wastan-om ei tiedä, mitä niifa on:
taikka jollei se ole hänelle, kappale kappalelda,
waagan, mitan eli lugun jalken kasiin annettu:
Jos sitten se joka talteen pani, waati enammanpannens, kuin häll jalleus sai; olkon se kuin wae
stan-om wapa/ kosia hän kaikki rikkoma:a ja wa^

K hinp
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hingoittamma ulos anda, niinkuin.hän sen on wa-
stan ottanut. Jos st löycan rikotuxi ja tallelle pa-
nia jotakin kaipa; niin täyttakön silloin todistaillaeli walallans, kuinga paljon hän toisen tygö pan-
nut on. Jos hän sen woi cehdä; wastatkon se jon-
ga taldecsa kalu oli, kaiken wahingon edestä/ eli
näyttäkö» hywilla tiedoilla, taikka wannokon, et-
tei se hänen kätkemcktömydestäns ja syystans ta-
pahtunut ole, taikka mci hänellä ole siitä tietoa
ja hyödytystä ollut. Jos hän tule sidomxi, että
hän on ehdollans sen tuhlannut, seisokon warkan
oikeuden.

4- §. Joka kulutta uffottua kalua, eli hywä-
xens sitä nautitze ilman talteen panian suostumu-
sta; tehkön sakkoa kymmenen talaria, ja palkitkon
wahingon. Jos joku myy, pantixi pane, eli hä-wittä sitä, käykön sen kantza, niinkuin 11. Lugusa
4. §. lainasta sanottu on.

5. §- Jos usiammar owat pannet toisen taan,
omaisuttans tallelle, josa heillä kaikilla osa on; se
ei mahda jommankumman anomisen päälle ulos-
annettaa, ellei hän siihen näytä kaikkein täyttä wal-
daa. Jos se jonga taldesa kalu on, sen toisin ulos-
andaa; wastatkon itzekutakin, hänen osans edestä,
ja etzikön miestäns.

6. §. Jos se, kuin kalun wasian otti, ei tah-
do pitää sitä pidemmäldä takanans; stlnokon sil-
loin hänelle joka tallelle pani, että hän mahdais
otta sen jallens, ja ottakon todistuxen sen päälle.
Elki haldia ota omans jallens; seisokon itze kai-
ken waaran.

?. §. Jos se kuole, jonga käsisä taide-kalu oli;
niin pitä hänen perillisens stn edestä wastaman, ja
andaman täyden jallens.

8. §.
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8. §. Jos tallelle pannun kalun päälle, tarpcl-

linenkulutus on cehty, eli wuoro maxettu sen huo-
nen edestä, josa kalu tallella pidetän; niin picahak
dian sen maxaman, ennen kuin kalu takaisin an-
netan.

9 §. Jos joku parembata netoans wastan kiel»
dä talde-kalun ja ujkotun tawaran; ftlkoitetrakon
niinkuin siinä n.Lugusa 2. §. lainasta sanottu on.

10. §. Jos joku uffo kaluns toisen halouun,
kosta st tulen, meren eli wiholliien wallasta wa«
pahdettuon, ja se joka wastan-om kielda siihen, ja
tule wouetuxi, etta han sen petollisesti salannuton; rangaistakon kolmenkertaisella sakolla, niinkuin
warkauden edestä.

11. §. Jos kalu tuomitan kolmannen miehentaween, se ptta waarisa pideccamän, niinkuin muu
tald-'?kalu, ja ei ulosannmaman, ennen kuin Tuo-
mari eli Kastynhaloia sen myöden anda.

12. §. Jos kasityömies myy eli pantin pane,
sen kuin hänelle tchtäwaxi, määrätyn palkan ede-
stä, käsiin annettu on, marakon wahingon jallens;
ja wetäkön niin hän, kuin se joka tietens toisen
kaluu osti, kunlbikin kaxikymmenda talaria sakkoa.

13. Luku.
Wuorolle-panemisesta ja ottamisesta.

1. §.
joku wuoro toiselle huonetta, taloa, tont^»?H. na, eli mitä st vlis, rahan eli kalun edestä,

wissin ehdon kantza, eli ilman; se pitä wahwana
seisoman, joko käsi

-
raha on sen päälle annettu,

eli ei.
2. §. Jos yhtä kahdelle wuorotan; niin pitä-

könse,kuin ensin wuoroi; jokost jälkimmäinenenäm-
K 2 man
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män on luwannm, eli ei; ja werakön st, kuin
wuorolle pani, kymmenen talaria sakkoa, ja pal-
kitkon wahingon. Sama Laki olkon sitä, joka
wuoroo itzellens sen, jonga han tiesi toiselle olewcm
wuorotuu.

3. §- Joka wuorolle pane toisen kalun, ilman
isännän ticdoca eli tahdota; marakon wuoron ja
kaiken wahingon; ja wetäkön kuusi talaria sakkoa.

4. §. Kuinga omaisus maalla, niin myös huo-
net, talot ja tontit Kaupungisa, wuorolle panda-
man ja otettaman pitä, eroitemn Maan Kaaresa.Hewoisten, waunuin ja wenhetten palkkamisesta
matkustawaisten majamiehilda, ja mikä Laki on,
kosta ne pahetan ja turmellan, on säätty Raken-nus Kaaresa.

14. Luku.
Palkollisista.

1. §.
Alalkollista ei pidä pestättaman, waan Laurin ja

Michelin paiwän wälillä; ei myös ennen kuin
waka tieto on, että se on endisen palweluxens y-
lössanonm. Joka sen teke; wetäkön kymmenen ta-
laria sakkoa. Sama sakko olkon palkollisella jo-
ka itzens ennen poislupa, eli pestata anda.

2.§. Oikia mäaräpäiwa pitä oleman Michelin
paiwästa samaan aikaan wuoua sen jälken, sekä
Kaupungis että maalla.

3. §. Joka anda itzens pestata kahdelle isän-
nalle, pysykön sen tykönä, joka ensin pestais; ja
maxakon yhden wuoden palkan, sille kuin kärsii.
Jos riita tule Oikeuden eteen, kumbi ensin pestäis,
mengönpalkollinen kohta palwelureen sen tygö, jo-
ka asian siellä woitta, ehkä tuomiota wastan weto
pannan. Jos st tuymio sitten ylemmäsä Oikeude-sa
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sa mumetan; nautitkon st kuin siellä woitta, kai>
ken palkkion.

4.§. Seitzemän paiwä jalken Michelin päiwan,
pita laillisesti pestätyn palkollisen maalla, palwe-
luxeens menemän, ja Kaupungisa kolme, eli enin-
nakin neljä paiwä. Ellei st tapahdu, ja isanda
tahto palkollisen pita; turwatkon Kästynhaldiaan
paikkakunnas, jokakohta andasen palweluxeen tuot-
taa Jollei isanda tahdo hända pita; maxakon pal-
kollinen sakoxi yhden wuoden palkan. Ellei hän
woi sakkoa mara, tehkön niin kauwan työtä,että
hän sillä itzens lunastais.

5. §. Kosta palkollinen on palwelureens tullut;
niin tehkön ahkerudella ja nstollisudella ne astarec,
kuin perhen isandä, hänen eteens kohcudella pane.
Jos joku on laista ja wastahakoinen; se ojeuakon
ensist hywällä, ja sitten kohmllisella huonen kuri-
tuxella. Ellei hän sittekän tahdo itzens parandaa;
ajettako» ulos palweluxesta ilman passita japaasto-
kirjata/ ja olkon palkkaans paitzi. Eimahda nengi
eli piika pitä arkkuans mualla, kuin siellä kusa hepalwelewat.

6. §. Jos palkollinen karka ilman päästökirjaa
pois, ennen maarä-päiwää; niin olkon perhenisan-
nällä woima tuoda händä takaisin, niinkuin Maan
Kaaresa 16. Lugusa 7. §. Lampuodista sanocm on,
ja pysykön palkollinen palweluxesans oikiaan maa>
räpaiwään asti ilman palkata. Ellei perhen isan-
da tahdo sitä pitää palweluresans, niin anoakon
palkollinen pesti-rahan takaisin, ja wielä niin pal-
jon tygö,kuin hänelle palkkaa luwatm oli, perlM
isännälle yxinäns.

7- §. Joka wiettclepalkollisen toiselda, wetäkön
niin hän kuin sekin joka itzens siihen wälikappak-
xi anda, kymmenen talaria sakkoa kumbikin.

K 3 8> §.
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8. §. Ei kenellakan olko walda hyliäca palkol-
lista ihnan syytä. Joka sen teke; palkicron wahln-
gon, ja andakon palkolliselle täyden palkan, jamen-
gön sitten palkollinen toiseen palweluxeen.

9. §. Jos palkollinen tulesairari niin tule per-
hen isännän hanoä holhota ja korjata: mitäparan-
dajan ia laakityren päälle kulutecan, mahta isän-
da hänen palkkans päälle lukea, jos hän tahto.

10. §. Jos palkollinen tahto isännästäns eritä;
sanokoll ylös palwelurens Olewin jaLaurin päiwän
walillä. Ellei se tapahdu; niin palwelkon wicla
edespäin, ensimmäiseen mäarä-paiwään asti, saman
palkan edestä/ kuin ennenkin. Samalla ajalla sa-
nokon myös isanda palkollisen ylös, ellei hän sen
palwelusta edemma tahdo eli tarwitze. Ellei hän
sirä cee; pitäkön sen toiseen maara-paiwään asti,
jaandakon sille, niin suurenpalkan, kuin ennengin.

11. §. Jos perhen-isända estä palkollista läh-temästä pois palweluxestans, kosta se niin palwe-
lurens on ylössanonm, eli kielda mitä hän hänel-
le luwannut on, ehkä han wastattawasti on pal-
wellut; andakon ulos palkan, ia wetakön päälli-
sexi, puolen siitä, sakkoa, palkolliselle yrinans. Jos
isanda on omalla kulmurellans pitänyt jongun op-
pimas jotakin käsityötä, lastu-taitoa, eli muuta
senkaldaista, sen ei pidä ennen lähtemän, kuin hän
vn isändäns käden, kohtullisesti täyttänyt.

12. §. Perhen isännän ei pidä kieltämän ilman
syytä laillista päästö-kirjaa; kymmenen talarin sa-
kon haastella. Ei hän myös mahda andaa parem-
bata päästö-kirjaa, kuin palkollinen ansainnut on;
Jos hän sen teke, saakon karikymmendä talaria
sakkoa.

13. §- Mitä muutoin tule isännän ja palkolli-
sen walillä waarin otettawari, stn kantza olkon,
niinkuin erittäin siitä saatty on. 15. Lv-



Ranppst Raari. 15. L,ul!u.
151

15. Luku.
Ruinga kaupan,yhteys pita rchrämän,

pidertämän, ja rikocraman.
I. §,

s^os joku tahto toisen kansia kaupan-yhteyttä teh-
da, ja yhdesa kauppaa harjoittaa; niin pitä

liitto siinä kirjallisesti tehtäman, ja kaikki ne eh-
dot Mka suositan, selkiästi nimittttäman.

2. §. M)M)s-kumpanitten tule wastata kaikkein
yhden edestä, ja yhden kaikkein edestä, siinä kau-pasa, kuin kauppa-yhteyden puolesta päätetän. Jos
yhteys-kumpanit saawat muilda welaxi rahaa eli
kalua, ja jombikumbi heistä poislahte; niin etzikön
welkamies ömans niilda jällens, kuin jalken jaawat.

3- §. Jos joku on usionut kauppa-yhteydelle
rahaa elimuuta, kuin on maramara, koffa kauppa-
yhteys rikotan, ja joku yhteysckumpani tule köy-
haxi ja woimattomari, eli pois pakene; olkon kui-
tengin ne muut welkapaät maraman kaikki, mitä
kauppa-yhteyden on welkaa.

4. §. Se yhteysckumpani, joka peeoxella, ja
oman hyödytyren tähden teke toiselle wäarytta ja
wahingota; eroitettakon hänen yhteys-oikeudestans,
waikka kauppa

-
yhteyden määrä

-
paiwa ei ole ul-

kona: ja ottakon se toinen hänen osastans ja ta-
warastansa niin paljon kuin wierat miehet, eli Oi>
keus arwawat wahingon olewan: rangaistakon myös
petollisuden tähden, sen jälken kuin asia waati.

5. §. Jos yhteyden omaisus ja kauppa saa wa-
Hingon, jommankummanerinäisestä laiminlyömisestä
eli huolimanomudesta; niin tayttäkön hän wahin-gon. Jos se tapahcu oikiasta tapaturmasta, jotaei
kengän taida edeltäpäin nähdä eli karttaa, ennen

K 4 kum
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kulti wahingo on tapahtunut; niin heillä kaikilla
vlkon siinä yhtäläinen osa.

6. §. Jos yhteys-kumpani tahto panna toisen
siahans, ja itze eron otta, ja muut siihen suostu-
wat; niin olkon hänellä lupa siihen. Ei yxikän
mahda wastan heidän eahtoans tunge itzens kaup-
pa yhteyteen, Sama laki olkon, kosta yhteys^kum-
pani tahto otta jongun muun kanhans sille osalle,
knin hänellä itzellä on yhteydes.

7. §- Jos joku tahto eteen-panduna maara-pai-
wanä, yhteydestä eron otta, eli uutta liittoa teh-dä; ilmoittakon sen todistajain kantza, kolme kuu-
kautta ennen.

8. §. Kosta yhteyden maara-paiwä on ulkona,
ja yhteys kumpanit tahtomat eron otta; niin pitä
heidän tarkasti ylöspaneman yhteyden rahan ja
kalun, heidän welkans, ja mitä muiden heille wel-
kaa on: ja kosta welka maxettu on, jakakon jaot-
takon kukin osans, niin pahasa kuin hywäsä.

9§- Jos yhteys-mies on hatäyndynyt anda-
maan kaiken kaluns käydä welan maxoxi, eli jos
hän sen on rikkonut; seisokon kuitengin kauppa^
yhteys siihen asti, että määrä -päiwa ulkona on^
)'a astukon welkamies hänen siaans ja oikeuuens,
ellei ne muut yhteys-kumpanit tahdo hänen osaans
lunasta.

10. §. Jos yhteys-kumpani kuole ennen oikiaa
lnäärä-paiwaä; niin ei mahda hänen leffens ja pe«
rillifens yhteyttä rikko.

ki. §. Jos se kuole, joka mämmin taitonsa ja
kasitöidens kuin. sisälle

-
pannun rahan tähden, yh-

teyteen otettu on; siinä lesti ja perilliftt ei mahda
hänensiaans M oikemeens astua, elleimin ote, että
koko kauppa^yhteys siihen suostu. Jollei se tapah-
du; olkon yhteys heidän walilläns eroitmu, ja ot-

takon
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takon perilliset hänen osans hywäsa ja pahasa, sen
jälken, kuin ennen sanottu on.

12. §. Koto- ja kauppa-yhteydestä laiwain wal-
mistuxesa, eroicetan Meri-laisa.

16. Luku.
Ruinga rvelkapään pirä omoisudens hänen wel-

kannchillens yhrähacwa ylönandaman; nun
myösniistä, tuin rvelan tähden kartawat.

I. §,
s^os joku on niin köyhtynyt/ ettei hän woi kaik-

kea welkaans maxaa; niin andakon welkamie-
helle tietä tilans, jos hän pyytä pidendämistä ja
aikaa maxoon. Ellei he kaikki siihen suostu, eli
jos hän tahto yhtähaawa kaiken omaisudens heille
jattä; niin etzikön Tuomaria ja andakon kohta si-
sälle ylös-panonkaiken tawaransa ylitze/ ja mitä hä-
nellä on saamista,inaimesa jakiindiasa kaluja, niin
myös welkans,kodonkirjat jaraamatut: allekirjoita
takon myösne silla wakutuxella, kuin PerindöKaa-resa, kalunkirjoituxesta sanottu on, ja pangon Oi-
keus sitte kaikki ne talteen ja takawaarikkoon. Sit-
ten kutzukon Oikeus kaikki welkamiehet, uloslyödyn
julistuxen kautta, ja ne tietyt wiela erinomaisen il-
moituxen kautta, määrätyxi ajaxi selittämään hek
tans siica wapaudesta kuin welkapaä etzi, ja nii-
stä perusturista kuin hän silloin sisälle anda: niin
zuyösyhtähaawa osottamaan heidän waamnuxens,
ja sen oikeuden kuin yhdellä toisen edellä olla tai-
ta; ja tuomitko» Tuomari yhtähaawa sen ylitze.

2. §. Jos welkapaä caita osouaa, että hän on
köyhtynyt meriwahingon, wiholliftn sisälle langemi-sen, tulipalon, eli jongun muun wahingon kamta,
johon ei hän itze ole syypää ollut, ja sen alla ei
löytä petosta, eli että hän on wietellyt hänen wel«

K 5 k^



Rauppa Raari. 16. H.uku.154
kamichens, uskozuaan hänelle kalua eli rahaa; koe-
teikon sen Tuomari, ja olkon welkapaä silloin wa-
pa heidän tygöpuhestans, ehkä hänen tilans sittenparams, perinnön, lahjan, paiweluxen elihänenkä-
sicöidens kautta; jaottakon welkamiehet sinä t«wara-
sta kuin welkapäa jättänyt on, maxons, itzckun-
gin oikeuden jalken, niinkuin 17. Lugusa croitctan.

3- §. Jos welkapään köyhyys löytään tullen
tuhlamisesta, pelamisesta, la siudesta, eli lugunpitä-
mätlömldesta; niin wastcukon kaiken welan edestä/
ja marakon sen työlläns, eli istukon wangeudes,
ellei welkamiehet muutoin tytya taida; ja silloinluet^
takon welan päälle joka päiwäldä, neljäkolmatta-
kymmmda äyriä; kuitengin nautickon hän elatu-xens welkamiehilda, niinkuin muukm wangi, ellei
hän työlläns, woi itziäns elattä. Jos hänelle sen
ajan sisällä tygölangs kalua ja rahaa; niin men-
gön myös ne welan maxoxi.

4. §. Jos welkapaä on petollisesti saattanut
welkamiehians uskomaan heidän kalunsa hänen ka-
siins, ja hän on sen tuhlannut ja warjoon pistä-
nyt; eli jos han hawatan monenkertaisesti harjoit-
tanen wiekkaima ja petosta welkamiehiäns wastan;
niinpitä senkaldainen psuajä asttettaman yhden kaa-
kin neen, torilla eli yhteisesä käräjä

-
paikasa, hä-

pemään kahderi hetkeri, ja siinä siwusa rangaista-
man wangeudella, wedellä ja leiwällä, eli tehkön
työtä josakusaKuningan Linnasa; ja kaykön wielä
fitt-kin hänen kansians, niinkuin 3. §. sanottu on.

5.§. Jos wclkapää karkaa welan tähden; niin
pitä hänen perääns kohta kuulmettaman. Jos hän
pääse ulos waldakunnasta, ja tahto etziä rauhalli-
sta sisälle tulo Kuningan tykönä; tehkön sen kuu-
kauden sisällä, stn ajan jalken, kuin hän ulkomaal-
le tuli. Jos hän saa rauha-kirjan, ja tahto sen

nau-
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namua hywärens; niin pica hänen kahderan pai-
wan sisällä, siicä aiasia kuin hän kotia tuli, an-
daman itzens edes Kuningan Kastynhaldian tnkö>
nä,eli Pormästarin ja Raadin lähimmäisesä Kau-
pungisa, jollei Kuningan Käsiynhaldiata siinä paik-
kakunnasa ole. Ellei hän etzi rauhaa, eli anna yh-
den ajastajan sisällä laillista estettä tietä; älkön
ikänans nautitko rauhaa waldakunnan piirin sisäl-lä, ja tuomictakon poisollesans niinkuin yri pettä-
lä, ja hänen nimens lyötäkön yhden paalun pääl-
le, kuin pMajitä wasten jokaKaupungisa, on ylös-
pandu.

6. §. Kosta welkapäa on poiskarannut; niin
mahta kohta hänen kalunsa, irtain ja kiindia, ca-
kawaarikkoon pandaman, ja sitten ylöskirjoitttra-
man, niinkuin 1. §. sanottu on. Andakon myös
welkamiehet hänen kirjans ja lukuns ftlicettäa- Jos
welkamiehet waatiwat, että se ylöspano pitä wa-
lalla wahwiftettaman sen karannen waimolda, täysi-
ikaisildä lapsilda, eli palkollisilda, joilla on tieto
tawarasta; niin olkot he siihen welkapäat, jaolkon
wielä sittekin welkamiesten ehdosa, waatia itze wel-
kapäätä walalle, hänen kotia tulruans. Welkamie-
hillä olkon myös walda, kaikisa paikkakunnisa, ku?
sa he luulemat hänellä jotakin kalua eli saamista
olewan, andaa Kuninaan Kaffynhaldian kautta,
niiden perän julkisesti kuulutta. Jos joku salaasen kuin hän tietä itzens olewan hänelle welkaa;
eli hänen kaluansa olewan hänen tykönans, ja ei
anna sitä llme sen ajan sisällä, kuin hänen eteens
maärärän; marakon sen kahdenkenaifesti.

7. §. Ellei welkapäa tule jällens kahden kuu-
kauden sisällä, siitä kuin hän karkais, elipiti itzenssalasa; niin mahtawat welkamiehet andaa myydä
hänen tawaransa/ taikka julkisen uloshuudonkaut^

M/
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ta,, eli millä kamalla he omaxi ja hänen hyödyty-xerens, stn parhaxi löytämät. Jos siellä on sen-kaldaista kalua, joka ei salli niin kauwanpidettä^
niinkäättäkön se rahari, sitten kuin st ylöskirjoitet-
tu ja anvatm on.

8. §. Kaikki ne rahat, kuin welkapään tawa-
rasia sisälle langcwat, pitä hedelmällistä tehtäman,
siihen asti kuin itzekungin oikeudesta tuomittu on.
Ellei niitä rohjeta kaswon päälle panna; niin sei-sokon m vhteistsa taldesa, siinä paikasa kuin ne usi-
ammat, eli ne, joiden enin saada tule, sen waa-
rattomari löytäwär.

9. §. Kosta welkapaä on Kumngan rauhalla ko-
tia tullut, ja on itzens edesandanm, niinkuin en-
nen sanottu on; olkon welwollinen kuuden wiikon
sisällä, sitte kuin hän palais, itzens Tuomarin
edesa selittämään, jos hän tahto etziä saadaxenskaiken tawaransa welkamiehille yhtähaawa ylönan-
daa, ja sitten heistä wapa olla. Jos hän sen ajan
laiminlyö; alkön namitko sitä etua eli rauhaa hy-
wärens: ja tuomitkon Tuomari asiasa, kuin en-
nen on sanottu.

17. Luku.
N)elkamiesien oikeudesta ja edusta ennen toinen-

roistans, welan-alatseen tawaraan.
1. 5,

/^llei welkapäan kalu ulotu koko welkaan, ja wel-
kamiehet ei taida keffenäns sopia, kenellä,yeista

etu oleman pitä; eromakon heitä Tuomari.
2. §. Mitä welkapäan tawaran seasa löyty toi-

sen omaa, st pitä ensin eroitcttaman, niinkuin tal-
dckalu, eli st kuin pandu on kauppa-yhreyden ala,
taikka myytäwäri; warastmu, ryöwätty, lainaxi
eli wuorolle otettu kalu; pannri pandu kalu, kossa

!u«
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lunastus sen edestä anmmn: Kmnmin- lahza, la«
xiais ando, ja muma scnkawaista. Jos st on wai-
hetmu, ja ei tähdellä; käykön sen kansia niinkuin
16. §. eroitetan. Sitten nautickon welkamiehec ma-
xon tawarasta, sen jalken kuin nyt sanotan.

3. §. Jos jollakin on inain pantti kädesä; hän
naucitkon siitä maxon ennen kaikkia muita. Sama
oikeus olkon myös kasityömicheuä waiwan palkan
edestä siinä kalnsa, kuin hänen wkönäns jälillä on.

4. §. Jos we!an-alainen mies on kuollut, ja
joku on lainannut rahaa eli kalua hänen hamami-sexens, se pitä ensin maxettaman, sitte kuin se ka-
lu on eroitenu, josta ennen sanottu on. Sen jal<
ken se kulutus kuin kalun y!öskirjomamiseen koh-tulliststi tehty on; niin myös waiwaisten osa, jo-
ka sadalda talarilda neljä äyriä, tawaran hinnan
jälken; sitten Parandajan palkka, lakityxet ja ela-
tus sen kuolleen wiimeisen sairauden alla, niiden
waiwan ansio, Mka hända owat siinä holhonnet,
niin myös palweljain ja palkollisten palkka, wii>
mejstn wuoden edestä.

6. §. Sitälikin olkon talon-isännällä oikeus duo-
nen wuoroon, wiimeistn wuoden edestä, ja wiimei-
sten kolmen kuukauden elatuxen edestä, siitä kalu-
sta kuin huonesa on. Ellei talon-isann-ällä ole nii-
tän hänen kalustans sisällä; älkön naulitko parem-
bata oikeutta kuin muurkan welkamiehet, josta
16. §. sanotan. Siitä kalusta kuin Laiwoisa on,
otemn ensin laiwa-miesten palkka, ja sitten Lai-
wan wuoro.

6. §. Weron, kymmenesten, ja kaiken muun
ulostegon edestä kiindiästä tawarasta, olkon myös
sillä etu samaan maahan, jolle se wero mle, elleise ole pidemmalda ollut maxamam, kuin 17. Lugu-sa Maan-Kaaresa saättp on. Ellsj welkapaa itze ole

maar.
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maan isanda; niin namickon st jolle ulosteko m-
le, saman edun inaimesa kaluja. Jos Lampuodi on
welkapää rakennuxen puutoreen,usiammain eli har-wemmain wuotten edestä; olkon sama Laki. Ra-
kennuxisa toisen perusturen päälle Kaupungisa eli
maalla; olkon maan isännällä em siihen kuin senpäälle rakecru on. Jos sekä Kruunun että maan
isännän werot maxamata owac; olkon Kruunul-
la cm.

7- §. Jos jollakulla on stnkaldainen piilikirja,
kuin merilaisa kirjoitettu on, olkon hänellä etu lcn-wasa, niin myös kaluja, sitten kuin laiwa<wäki
marettu on, niinkuin 5. §. on sanottu. Sikälikin
marettakon se laina ulos, jonga hahdenhaldia lai-
wan ja kalun päässe ottanut on; olkon myös sil-
lä nykyisemmällä näistä kirjoista etu sen wanhem-
man suhun. Jos joku laina ulos waraa wuorten
töiden toimittamisexi, eli muiden senkaldaistcn te-
koin päälle, olkon hänellä em siihen / kuin sillawalmistettu on.

8. §. Sitte oletan lasten perindö ulos wan>
hembain eli holhojain tykönä, ja kirkkoin ja wai-
waisten huoneuen saamiset heidän edesseisojains ty-
könä,niinmyös welka Kruunulle ja ILapamiehelle,
ylöskannosta. Ylöskandomiehen tykönä, joka sittenjoudui holhojari, eli edesseisojari,olkon Kruunulla
ja wapamiehella etu siihen, kuin ylöskannosta kaik-
kein wuotten edestä puuttu. Jos hän oli holhoia-
na ja edesseisojana, ennen kuin hän ylöskandomie-
hexi joudui; niin olkon lasten, kirkkoin, ja wai-
waisten huonen kaluilla, etu. Jos joku on anda-
nut sisälle kirjoittaa hänen tawaransa, ennen kuin
hän holhojaxi ja ylöskandomiehexi joudui; niin
nautitkon sisälle kirjoinixens bywärens.

9. §. Näiden Mm tulewat ne, joilla owat
sel-
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selkiäc welkaklrioiturer, ja jollien welkapäät oroat
kimdian tawaransa eli huonens kaupungisa, kir-
jalliststi pantixi pannet ja ne samat kihlakunnanKaräjäsä, eli Raadihuonesa julkisesti sisälle kirjoit-
taa andanet, siinä paikasa, Kihlakunnasa, eli kau>
pungisa, josa tawara makaa, ja onakon kukin ma-rons panlistclns. Jos yri pantti on usiammalle
kirjoitettu, ja ellei se ulom kaikille; olkon sillä em,
joka wanhemman sisälle kirjoituren osoita.

10. §. Jos joku on welka-kirjoiturens, eli
muun saatawan welkans, joka on hywari tuttuja
laillisesti wahwistettu, andanut siinä Oikeudesa si-sällekirjoittaa, jonga alla welkapaän kimdia tawa-
ra makaa, ehkä se ei ole pamiri kirjoitettu; nautit-
kon y!)tä bywin etua sisalle^kirjoituxens jalken ennen
muita, jocka heidän saatawar welkans, eli pantti-
kirjoiluxens silte owat sisälle kirjoitta andamt.

11. §. Jos usiammat owat sisälleckirjoimxen
saanet yhoefa ja siuuasa kihlakunnanKäräjasa; ol>
kon kaikilla yhtäläinen oikeus, ehkä yri on ennen
ja toinen jalken, oikeuttans walwonut. Sisälle-
kirjoituxista yhtenä Raastupa-päiwana, olkon samalaki.

12. §. Ei anna sisälle
-

kirjoitus em -oikeutta
muuhun kuin kilndiään tawaraan, joka welkapaal-
la oli silloin kuin sisälle'kirjoitus capahdui: ei myösse joka sitten tapahtu, kuin welantekia kuollut, eli
hänen köyhydens kaikille timäwa on.

§. Jos welkamies istu kiindiasä pantisa;
nauntkon hän maxons siitä, lähin niicä, kuin en-
nen nimitetyt owat.

14. §. Waihnus-kirjan onailla olkon sitalikin
oikeus sen tykönä, kuin waihetus

-
kirjan andanut

on, kossa waihecusckirja ei hywäxi lueta sildä kuin
waihetuxen maxaman pui, ja waihetusckirjan ulos-

an«
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andaja sillä mällillä on köyhtynyt. Jos waihetus-kirja on hywäxi luettu, jastn maraja ci woisitä sit>
ten lunasta, nautitkon myös waihetus

-
kirjan

ottaja saman oikeuden hanen tykönäns, jos sinaon waari otmu, kuin erittäin waihetus
-

kirjoista
saätty on.

15. §. Ellei welkapäankalu ulotu kaikille näil-
le welkamiehille; niin andakot yhtäläisesti langeta
markasta niin kuin markasta, ne joilla on yhtä-
läinen oikeus toinemoisens katcha, ja seisokon kaswo
niin lujana kuin paa-welkakin. Waan kafwo ei
mahda tainkaldaisisa tiloisa, welkamiesten wälilla,
edemmari luettaa, kuin siihen asti, koffa welkapään
tawara tuli takawaarikkoon pannuxi.

16. §. Jos waraa löyty sitte, kuin se welka
maxettu on, josta nyt on sanottu; namickon kaikki
ne muut welkamiehet yhtäläisen oikeuden, japuuc-
tukon heilda samalla muoto niin markasta kuin
markasta. Sakoilla on wähin oikeus.

18. Luku.
Toimitus-miehistä ja asian-ajaista.

1. 5.
s^os joku pyyttään toiselda, hänen puolestans jo«
<^) rakin tekemään ja toimittamaan/ ja hän suo-
stu siihen; ottakon täyden wallan sen päälle, ja pi-
täkön hän sitten siitä waarin: tehkön myös tilin
ja lugutl siitä kuin hänen halduuns auneran.

2. §. Mitä asian-ajaja täyden wallan jalken te-
ke ja paatta, st seisokon niin lujana, kuin pää-
mies sen itze olis tehnyt ja päättänyt. Jos asian-
ajaja mene edemmari, kuin hänelle ujkottu on; pal-
kitkon itze kaiken wahingon, ja wecäkön sakkoa
kaMpmmenda talcma/ ja päämies olkon syylöin.
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3. §. Jos coimirusmies käytca itzens wilpiste-
lewäisesti, harjoitta wiekkautta hända wastan, jo-
ka täyden wallan amwi, käyttä hänen kalunsa itze
hywärenS, laina ulos hänen rahans, eli onaa ra-
haa hänen nimecns; wastakon kaiken wahinqon
edestä, ja rangaistakon asian haarain jälken. Ol-
kon myös se, joka täyden wallan andoi, syytöin
kaikesta, mitä toimicusmies ilman hänen käffyäns
eli tahcoans toiselda lainaxi ottanut, eli jongun
kantza päättänyt on; ellei näyttä taita, että se on
hänen hywärens käytetty.

4. §. Jos joku on saanut täyden wallan, toi-sen edestä tehdä ja jättä, ja se joka wallan an-
noi, saa siitä wahingon, ol^on hänen oma wikans,
ettei hän paremmin eeeens katzonm. Jos asian a.
jaja on laiminlyömisestä, eli petoresta, wikapaä
wahingohon, niin wetäkön sakkoa, kuin sanot-
tu on.

5. §. Toimitus-mies nautitkon kohtullisen wai-
wan palkan, niin myös maxon siitä, kuin hän toi-sen asioisa oikeudella kuluttanut on. Ellei siitä ole
wallpuhma ollut, eli jos he ei sowi keffenans;
eroictakon sen Oikeus.

5. §. Jos toimicus-mies on welaxi andanutpää-
miehen tawaraa ja kalua sille, joka kunnialliseri ja
rehelliseri mkhexi tuttiin, mutta sitten tule niinköy-
haxi, ettei hän woi sitä jällens maxaa; niin al«
kön toimitus

-
mies olko silloin welkapaä sitä täyt-

tämän, ellei hän erin-omaista maxoa siitä saa, et-
tä hän senkaldaises tilas waaran edestä seisoa
mahta.

7. §. Jos jokuon päällens ottanut, wissinajan si-
sällä jotakin toisen edestä tehdä ja toimitta, eli luwan-
nut sen päätörehn, saatra, ja mie siicä estetyxi,

L KuniNK

W
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Kuninganpalweluxen, eli sairauden, omain astarett-
ten, eli muun laillisen syyn kautta; andakon sen
päämiehellens niin aikaisin tietä, että hän taita
jongun toisen siaan otta; sitten olkon asian-ajaja
syytöin, koffa hän siitä ajasta tilin teke, kuin top
niitus hänellä oli.

8. §. Jos päämies kuole; niin tehkön toimi-
tus-mies tilin ja lugun hänen perillisillens, ja ole
kon sitten toimituxesta eroitettu, ellei he muutoin
keffenäns sowi. Jos toimitus mies kuole, ja jää
jotakin welkaa; niin wastcukon hänen perillistns
niin kauwas kuin hänen kalunsa ulottu.

9. §. Tahto joku toimitus-miehen toimituxen ylit-
se puhua; tehkön sen laillisesti, wuoden ja yön si-
sällä, sen jälken kuin hän toiminixestans erkani,
ja luku ja tili haneldä on tehty, eli hänen perilli-
fildäns, jos hän kuollut on. Ilmesty laillista estet-tä; nautitkon saman ajan sen jälken.

10. §. Edestule jotakin, josa pois-otewa ei ole
taitanut coimitus-miesta nimittää; niin mahta hä-
nen sukulaisens, eli ystäwans hänen edestäns puhua
jawastata,koffa hän jos niin waaduan, on pan-
nut takauxen, että pois olewa sen hywapi otta,
kuin hän tehnyt on. Ellei pois olewa siihen suo-
stu; täyttäkon hän, joka ilman täyttä waldass toi-
sen asian paallens otti, eli hänen takaus-miehens,
kaiken wahingon, kuin siitä seurais.

Pa-
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Pahantegon Kaari.
1. Luku.

pilkasta Jumalala wastan, ja luopumuxesta
siitä puhrasta KwanZeliumin opista.

1. §.
<^oka aikomuxesta, sanoilla eli kirjoituxilla, lait»k m ja pilkka Jumalala, hänen Pyhää Sa-<^s naans ja Sakramentejä; olkon hengcns riks
konut. Jos se capahtu ajatrelemattomasti ja pikai«,
sudesta, ja hän katu;wecakön sakkoa sata talaria,
ja rukoilkan rikoMs julkisesti Seurakunnasa ane
deri. Jos hän sitä teke toisen cran; tehkön kahe
denkertaisen sakon. Joka ei woi sakkoa maxaa;
karsikon ruumillans/ niinkuin Rangaistus Kaaresa
sanotan.

2. §. Jos joku teke pilaa Jumalan palweluxe-
fta, Jumalan Sanasta ja Sakramenceistä,maltca»
mattomasta mielestä; wetakön sakkoa wiisikymmen-
da talaria.

3 §. Jos joku luopu meidän oikiasta Ewange-
liumin opista, ja anda itzens erhettywäiseen, eikä
anna itzens ojendaa; niin pitä hän ajmaman ulos
waldakunnasta, ja alkön naulitko perindö, eli asu-
jamen oikeutta Ruotzin Waldakunnasa, ellei hänsaa Kuningan armoa, ja tule takaperin, niinkuin
7. Lugusa 4. §. Perindö-Kaaresa sanottu on.

4.§. Jos koto- eli ulko-maan mies, julista er-
hettywäisen opinkappale», ja ei siitä, waroicuxen
jalken, lakkaa; ajettakon myös se ulos waldakun-
nasta. Jos hänen luulons on senkaldainen, etta
vikian uffon tunnustuxen Opettajat ei ole siitä yh>
täpitawaiset; käykön sen kansia, niinkuin Kirkko-
faännösä asttuan. L 2 A, Ac,
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2. Luku.

Noituudesta ja tgitauxesta.
I, §.

"jokainen kuin harjoitta noitumista, ja wahim
"goitta toista ruumin eli omaisuden puolesta,

"ia täynllä perustuxilla siiheu woitecau; olkon hen«
"q?ns rikkonut. Jos joku saa siitä kuoleman' mm
"pita mies mlc.ttaman, ja waimon paa poislyötä-
"män, ja hän sitte lawosa potdmaman. Jos jo-
"kv on andanur noidan sen tehdä, eli auttanut sitä
"täyttämän; olkon sama laki".

2. §. Jos joku edesäns pita ennustuxia, luku-
parcmnuxia, eli muuta taikausta; wetäkön sakkoa
ensimmäisen kerran kymmenen talaria, eli enämman,
neljaänkymmeneen talariin asti, sen jälken kuin ri-
kos on, eli istukon wangiudesa wedellä ja leiwällä.
Jos hän teke sen toisen kerran; wetäkön karikcr-
täisen sakon. Jos joku etzi neuwo eli parannusta
lukuparandajain eli tietäitten tykönä; tehkön sake
koa wiisi talaria, eli enämmän, kahtenkymmeneen
talariin asti, niinkuin rikos on, eli. karsikon wan-
giutta wedellä ja leiwällä.

3. Luku.
Rirouxesta ja Sabbacin rikoxesta

1. §-
f^ os joku puhke ulVs saadaturiin ja kirouxiin lv,

malan palweluxen alla; tehkön sakkoa neljä-
kymmenda talaria, eli istukon wangiudesa wedellä
ja lciwällä. Jos joku sen teke istuwan Oikeuden
edesä; olkon sakko puolda wahembi. Jos se ta-

.pahtu ilkiwallaisudesta, eli pahasta tawasta, kokou-
risa, krouwisa eli juoma-ftasa, eli julkisesti yhteisil-

lä



pahantegon Haari. z. Luku.
165

la kujilla ja paikoilla; wecäkön sakkoa wiisi tala-
ria joka eralda kuin hända sentähden^ Oikeudesa
käytetän. Jos joku kiroo muutoin pikaisudesta ia
mielen malttamattomudesta; wetäkön sakkoa yhden
talarin. Jos hän kolmannen erän, eli usiammansen kantza löyttään; tehkön sakkoa wiisi talaria,
kuin ennen sanottu on: ja langerkon naista sakoi-sta, puoli edesandajalle, ja puoli waiwaisille. Jos
joku teke waäran walan; siitä eroicetan Oikeuden-
kaymisen Kaaresa.

''

2. §. Jos lapsi
-

ikäinen kiroo; se pitä wan-
hemmiloa eli isännälda witzoilia kurimtaman, sen
jalken kuin ikä eli paha sisu on. Jos se tapahm
usiammin; pandakon jalka^puhun kirkon owen ty-
gö. Jos wanhemmat laiminlyöwackurittaa lapsians
kirouxista; tehkön sakkoa wiisi talaria.

3- §- Jos joku ylönkatzo sen yhteisen Jumalan-
palweluxen, niin etta hän harwoin tule Kirkkoon
Sunnuntaina ja luhlapaiwinä: Jos hän siitä on
waroitettU/niinkum Kirkko-säänösa sanotan; cehkön
sakkoa kymmenen talaria. Jos joku pidettä per-
hens pois Kirkosta, niinkuin sanottu on; olkon sa-
ma laki.

4. §. Jos joku tule juowuxisaKirkkoon, eli sii-
hen kusa Jumalan palwelus pidetän, eli muutoin
siellä teke sorinaa ja pahennusta; tehkön sakkoa
wiisikolmattakymmendä talaria.

5. §. Jos joku juowuxisa, eli ripittämätä, me-
ne HERranPyhälleEhtolliseUe : eli, sitten kuin hän
Papilda, Kirkko-säännön jälkenon waroiteuu, siel-
da itzens pois pitämään; wecäkön sakkoa wiisi-
kymmendä talaria.

6. §. Se kuin teke jongun rikoxen Sunnun-
taina eli luhlapaiwinä, Vellon neljän lyömän rva-
lilla aamulla, ja yhderän lyömän ehtolla; tehkön

L 3 sak-
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sakkoa kymmenen talaria Sabbatln rikoxesta, ja
teostans erittäin.

7. §. Jos joku teke työtä, eli kasi-teköä ttai^
den paiwain paalia; tehkön sakkoa kymmenen ta.
Laria Sabbatin rikoxesta, ellei se tapahdu omaxi,
eli toisen hätätarpeexi, joka ylöslykkamistä ei sals
lia taida.

8. §. Rihkama kammiot, eli muut puodit, ei
pidä Sunnuntaina ja luhlapäiwina awattaman,
myymisen tähden:Nuoka ja juoma mnhta myyrää
hätätarpeeri, sitten kuin Jumalan palwelus on ohi-
tze. Alkon kellakan olko walda näinä paiwinä
kauppaa tehdä laiwois, eli muisa alurisa. Jos jo<^
ku rikko näisa tiloisa; maxakon sakkoa Sabbatin
rikoxesta, kuin sanottu on. Sama sakko olkon;
los joku matkaa eteens otta, maalla eli wedella,
kaupungisa eli maalla, ennen kuin Jumalan pal-
welus on lopetettu. Jokainen kuin hewoisen eti
wenhen siihen wuoroo; tehkön sakkoa wiisi talaria.
Jos joku on matkalla; aseuakon itzens Jumalan
palweluxeen siihen Kirkkoon, kuin tien wieresa on.

4. Luku.
petoxesta waldakundaa wastan.

1. §.
j^os joku kanda nurjaa kilpeä Waldakundaa wa-

stan, eli teke jotakinwakiwallaista työtäWaldas
tunnan Kumngan ja Herran,Droeningin, eli hek
dan Lastens päälle; eli tule siihen woimuxi, etta
hän juonittele jotakin, taikka sisä- eli ulko-maan
muhen kansia, Kuningasta ja Waldakundaa wa-
sian, heidän wahingoxens ja turmioxens: eli pyy«
ta petollisesti ylönandaaWaldakunnan Alammaisia,
Maata eli Kansaa, Sotajoukkoa, Linnoja, Wa»

ra-



rahuoneita, Laiwoja, ja muuta senkaldaista; mm
pita hänen ja kaikkein kuin hänen kantzans sama-sa juonesa ja aikomuresa ollet owat, oikia kasi
poishakattaman, pää poislyötämän ja he teilatta-
man, jll heidän irtain ja kiindia cawaransa kay-
könKruunun alle< Jos ci he woi wahingota tehdä;
olkon kuitengin hengens/ kunnians ja tawaransa
rikkonet.

2. §. Jos joku yllyttä eli edesamta ftnkaldai-
sta petosta/ kirjan, neuwon eli awun kautta; ol-
kon sama laki.

3. §. Jos joku tietä senkaldaisia petollisia juo-
nia hankkeisa olewan, ja ei niitä poisesta, niin
paljo kuin hän taita ja woi, eli aikanans ei ilmoi-
ta; olkon myös saman rangaisturen alla.

4. §. Jos hänellä ei ole niitä perusturia, joil-
la hän ustalda taitamansa sitoa sen wiallisen te-
koon eli aikomureen; niin pita hänen kaikella ka-
wahtamiftlla, ja ilman personan nimittamäta, an«
daman Kuningalle eli jollekulle hänen wirkamiehel-
lens, kohta rehellisesti eittää, kaikki ne asian haa-
rat, kuin hänelle tietyt owat, että waara ennäteb-
tää ja juonittelemus tiedusteuaa mahdais. Jos hänsen laiminlyö;rangaistakon sen jälken, kuin hänen
rikoxens koetellan olewan. Jos hän nimiltä jongun
wissin miehen ja se ei taida siihen sidottaa; ran-
gaistakon niinkuin asia ja asian haarat owat.

5- §. Jos se, joka ujkottu on tietämään Ku-
ningan ja Waldakunnan salaisia neuwoja eli pas<
töriä, niisä asioisa, joiden päälle Waldakunnan
wartioitzeminen ja waarattomus onperustettu, nit
ta ilmoitta; eli jos joku ilman luwata ja suostu-musta, anda niitä kirjoja ulos, jotka hänen sen
kaldaisisa asioisa pirä salaisudcsa pitämän; seiso,
kon saman rangaistuin kuin Waldakunnall pttv^
xesta sanottu on. L 4 §.

167pahantegon Raari. 4. Luku.
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6. §. Jos joku otca lahjoja eli andimita wie-
ralda herraudelda, edesauttarens hänen hyödyty-
stans Kuningan ia Waldakunnan parasta wastan;
olkon rikkonm hengens, ja sen kuin hän naulin-
nut on. Jos Kuningan wirkamies muutoin otta
lahjoja eli andimita wieralda Herraudelda, ja ei
ole ennen, eli kohta sen jälken, andanm sitä tietä,
ja saanuc siihen Kuningan lupaa; olkon kunniaans
ja wirkaans paitzi, ja rikkonut sen kuin hän saa>
nut on.

7.§. Ei mahda jokualammainen Waldakunna-sa, andaa itzens pidettää, niinkuin sanansaattaiana
wieralda Herraudelda, eli olla wieralle sanansaat-
tajalle awullinen, niisä asioisa, kuin hänen toimi-
tuxeens tulewac; Jos joku rikko tätä wastan; ajec-
takon ulos Waldakunnasta, ja kadottako» sen oi-
keuden jaedun, kuin Ruotzin alammaiselle tygö tule.

8. §. Jos joku pyytä, eli muille itzens aldiri
anda siihen, että julkisesti, eli salaisen juonittele-
muren kautta, sisälle saattaa, ylöstuonaa eli edes-
auttaa yhtä piirittämätöinda yriwaldiaista hallitu-
sta Waldakunnasa;eli muuta hallituxen muotoa,
kuin sen, jonga Waldakunnan Säädyt wahwari
tehnee owat; rangaistakon niinkuin waldakunnan
pettäjä, ja olkon rikkonut hengens, kunnians ja
tawarans.

5. Luku.
Siitä, joka HZpiällisesti puhuu Runingasta, ett

za Waldakunnan Neuwonandojira
wastan.
1. §.

l^oka häpiällisesti puhu, eli kirjoitta, jotakin Ku<
«^) ningasta. eli Drommgita, eli sitä wastan, kuin
Seurajaxi hallituxesa selitetty on; sen pää picä
poislyötämän. 2. §.
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2. §. Joka soima Kumngan ja Waldakunnan
Neuwonandaita, yhtä eli usiambaa, wiran tähden,
siitä kuin heidän kunnians päälle käy, ja ei woi
sitä todcxi täyttä; olkon myöshengens rikkonut. Jos
joku puhu, eli kirjoittaa heistä, sitä kuin muutoin
häwaistwainen on, wirasa ja wiran tähden; ru-
koilkon lulkisestl andexi, )a wetäkön sakkoa wiisisa-
ta talaria.

6. Luku.
Metelin nostamisesta ja kapinasta.

I, §,
f>oka kehoitta ja yllytta yhteisen kansan rottelo

matromuceen Kuningasta eli sitä wastan, joka
Esiwallan puolesta toimitta ja kaste; olkon hen-gens rikkonut. Jos siitä kapina nouse; olkon hu-
kannut sekä hengens että tawarans.

2. H. Jos miehec kokowat itzens yhteen, ja
aseuawat itzens Kuningan, eli hänen Kästynhal-
dians kästya wastan; niin rangaistakon päämies,
kuin ennen sanottu on, ja niistä muista orettakon,
arwan jälken, joka kymmenes mies pois hengelda,
ja rangaistakon ne jäljellä olewaiftt kumbikin nel-
jälläkymmenellä parilla raippa^witzoja eli kuukau-
den wangiudella, wedella ja leiwallä. Jos joku on
siinä tegosa wähemmän osallinen; rangaistakon asi-
an haarain jälken.

3 §. Jos se tule tapetuxi, jolla Kuningan kä-
siy oli, eli se joka tahdoi kapinata hillitä; olkon
tappaja rikkonut oikian kätens, ja lyöcakönhänen
paäns pois ja teilattakon, niin myös kaikki ne,
jotka sitä kuollutta hosunet ja lyönet owae. Jos
kapinan nostaja tule tapeturi; maatkon kosiamata.

4- §- Jos joku kaffe sotawakee ylös likkeelle
nousemaan, ilman Kuningan kaffyä Neuwon-anda-

L 5 jäin
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jain neuwon ka:cha; ell koosa pitä sitä soiawuk-
koa joka korostuman saanm on, sillä tayttaxens
wahingollista juonittelennsta waldakunnan turwal-
lisutta, eli sen asuwaisten wapautta wastan; niin
ei pidä kenengän hänelle siinä tilasa kuuliaisen ole-
man, ja olkon hän rikkonut hengens, kunnian ja
tawaransa. Jos wihollinen lange äkillisesti sisällemaahan, ja ei tauaKumngan käskyä odottaa, niin
mahta tosin sotawäki torjumisexi nostettaa; kuiren-
gin tehtäkön se kohta Kuningalle tiettäwäxi.

;.§. "Joka pahasa aikomuxesa ylösajattele, eli
"ymbäri maakunnan hajottele walheita ja waäriä
"huutoja, jotka kosiewat waldakunnan turwallisut-
"ta, eli saatta silla matkaan yhteisen metelin ja
"kapinan; olkon hengcns rikkonut, eli rangaistakon
"pois ajamisella waldakunnasta, raippa < witzoilla<
"eli wangiudella, sen jälken kuin rikos on".

7. Luku.
rvääristä My,uejistä.

I, §,
s^os se lyömäärää nlynttiä, jolle mynttäminenustot',

tv on, olkon kunnians ja hengens rikkonut,
ja tayttäkön wahingon cawarastansa. Jos joku
muu mies lyö eli walaa waäräa mynttia; ol-
kon kunniatoin ja rangaistakon neljalläkymmenella
parilla raippa -witzoja, eli kuukauden wangiudel-
la wedellä ja leimalla, ja tehkön sitten työtä kol-
me ajastaikaa Kruunun linnasa eli pajasa; maxa-
kon myös wahingon, jos hän jonqun silla on pet-
tänyt. Sama laki olkon sille, joka siihen neuwo-
nut eli auttanut on; niin että teko siitä on tapah-
tunut.

2. §. Jos joku uloskaupitze sitä mynttia, kuin
hän tietä waäran olewan/ ehkä hän ei ok myntta-

mi>
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miseen neuwonuc eli auttanut; täyttakönwahingon,
ja rangaistakon n>angiudella wedellä ia leiwällä,
taikka raippa^vitzoilla, eli witzoilla, sen jälken kuin
petos on.

3. §. Jos joku tule wäärällä myntillä petety-
xi, ja waikka han sen hawainut on, anda sen sit-
te toiselle ulos; rangaistakon wangiudellaasian haa-tain jälken, ja marakon wahingon.

4. §. Jos joku leikkele mynttia, mitä lajia hn-wäns, eli sen muutoin yhdellä taikka toisella ta-
walla petollisesti wahenda; olkon kunniatans paitzi,
jarangaistakon neljallatoistakymmenella parilla raip-
pa-witzoiUa, yhdellätoistakymmenellä parilla wit<
soja, eli usiammalla, taikka wangiudella wedellä ja
leiwalla, aiwan sen jälken kuin rikos on> ja ma-
xakon wahingon.

8. Luku.
Siitä, jota teke petosta toisen nimen ja kirjoi

tuften kansia,eli niitä wäärin täyttä.
1. §.

l^os joku petollisesti kayttä Kuningan nuneä eli
sinettiä itzellens hywaxi, eli toiselle wahingoxi;

vlkon kunniawin, jarangaistakon siinä siwusa, mies
kahdellaneljattäkymmenella parilla raippa-witzoja, ja
waimo < ihminen mljallakolmattakymmenellä parilla
Mtzoja, elineljänkolmattakymmenen paiwan wangiu-
della wedellä ja leiwalla; ehkä ei siitä yhtäkän wahin-
gom seuraa. Jos se tapahtu KuninganKästynhal-
dian, eli jongun Oikeuden nimeen, eli sinetin kantza;
olkon myös kunniatoiu, ja rangaistakonmies kahde-
xaUatoistakymmenellä parilla raippa^witzoilla ja wai-
mo neljaUatoistakymmenellä parilla witzoja, eli kuu-
dentoistakymmenen paiwan wangiudella wedellä ja

lei-
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leiwälla. Jos he peccawac silla itzellens kalua eli
rahaa; stisokot myös markan oikeuden alla.

2. §. Jokainen kuin wääräri teke Oikeudentuo-
miokirloja, muistokirjoja eli kirjoituria, eli Kruu-
nun lastuja ja muita kirjoja, jotka yhteiseri hyödy-
tyxeri ja ojennuxexi owcu; asetetcakon rauta«kaula-sa yhden paalun eteen, ja rangaistakon työlläKu-
ningan Linnasa, eli warustuxesa wissit wuodet, eli
kaiken elin-aikansa, niinkuin tekoon.

3. §. Jos joku ulospyhki, tygö>pane, eli muut-
ta toisen nimen eli sinetin, eli muulla tawalla waa-
räxi teke kirjoja, tassuja, welka-kirjoja, lähetys-
kirjoja ja muita raamatulta, eli rikki repi ja polt-
ta niitä, ja kirjoitta toiset siaan, sillä wahingota
tehdäxens; olkon kunniatoin ja tehkön sakkoa nel>
jäkymmenda talaria, maxakon myös wahingon.
Jos hän sen teke wiran-toimituresa; wetäkön ka-
Mrtaisen sakon.

4. §. Jos joku awa toisen miehen lähecys>kir-
jan, tuke eli anda toisen lukea, ilmoitta ja ulos-
hajoitta sitä kuin kirjoitettu on, ja etzi sillä hänen
wahingotans ja häpiääns, jota se kosse; wetäkön
sakkoa karikymmendä talaria, eli enammän, ja ol-
kon siinä siwusa kunniatoin, jos rikos sen ansaitze.

9. Luku.
Xaxinaimisesta.

1. §.
"t^os mies eli waimo luopu hänen laillisesta awio-<^) "puolisostans, ja anda itzens wihkiä roisen
"kansia joka naimacoin on; olkon se karnainut hen>
"gens rikkonut, ja se joka ei ennen nainut ollut,
"rangaistakon neljänäkymmenellä parilla raippa-
"witzoia, kolmeUakymmenellä parilla witzoja, eli

"kuu-
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"kuukauden wangiudella wedella ja leiwallä; ios
"sen edellisen awioskasty hänelle ennen netrawä oli.
"Jos eihe ole itzens sekoittanet toinen coistns kansia;
"tehkön se kaxnainut sakkoa kahdexankymmenoä cae
"lana, ja se toinen neljakymmenda talaria".

2. §. los laillisesti nainut mies eli waimo kih-
laa itzens toisen kantza; wetäkön st nainut sakkoa
kuusikymmenda talaria. Jos he sekoittamat itzens
kihlamisen jalken toinentoisens kantza; niin rangai-
stakon se yainut ncljalläkymmenella parilla raippa-
witzoja, kolmcllakymmenella parilla witzoja, eli kuu-
kauden wangiudella wedella ja leiwallä. Sama
rangaistus olkon, jos st/ joka Tuomarilda on seli-
tetty jongun puollsoxi, anda wihkia itzens toisen
kantza. Los se toinen on siitä tietänyt; rangaista-
kon kolmella parilla kolmattakymmenda raippa-
witzoja, kabderalla parilla toistakymmendä witzoja,
eli kahdenkymmenen paiwän wangiudella, wevellä
ja leiwallä.

10. Luku.
Sekoituxesta järjettömäin luondokop-

palden kansia.
i. §.

jokainen kuin sekoitta itzens eläimen eli muun«^) järjettömän luondokappalen kantza; sen pää pi-
täpois lyötämän ja han lawosa polMtaman, sur-mattakon myös sama eläin ynnä ja poltectakon.

2. §. Jos joku ei taida sidottaa itze nkohon,
waan löytän olleen taydesä aikomuxesa ia walmisa
senkaldaista kauhistusta täyttämään: niin pnä hä-
nen kaula-raudasa tekemän työtä puolen nmotta,
eli enämmän, asian haarain jäiken.

li. Lv«
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11. Luku.

Murha,poltosta.

t?os joku ehdollans pistä tulen Kuningan Huo-nen, Linnan ja Warustuxen, Laiwan, Kruti-
huonen, Wara-huonen, Aset-huonen, eli muun
senkaldaisen päälle; sen oikia kasi ja pää lyötä-
kön pois, ja poltettakon han lawosa; täyttäkön
nlyös wahingon, jos hän woi. Jokainen kuin sii-hen kaste, neuwo eli awullinen on, niin ecta teko
siitä tapahtu; seisokon saman rangaistuxen.

2. §. Jos joku aikomuxesta sycyttä walkiantoi-sen taloon, ja poltta siiya ylös huoneita, yhden eli
usiamman; sen pää lyötäkönpois, ja maxettakon
wahingo hänen kamarastansa. Jos ihmisia siinä
sisällä pala, eli tule kuoletemxi; niin olkon mur-
hawpolttaja siinä siwusa oikiaa kättens paitzi.

3. §. Jos joku pahasta sisusta sylyttä walkianulko-huonen, mehän, elo-auman, heinä -suowan,
eli olkilnittan päälle, jotka kaukana talosta owat;
rangaistakon neljänäkymmenellä parilla raippa>wit-
soja, kolmellakymmenellä parilla witzoja, eli yhden
kuukauden wangiudella wedellä ja leiwällä: palkit-
kon myös wahingon.

4. §. Jos murhan-polttaja siinä työsa käsite-tän; rangaistakon kolmella kolmattakymmenella pa-
rilla raippa-witzoja,kahdexallatoistakymmenellä pa»
rilla witzoja, eli kahdenkymmenen paiwan wangiu-
della wedellä ja leiwällä, ehkei siitä yhtään wa>
hinMa tapahduis.

12. Lw
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12. Luku.
Murhasta ja ilkeyden töistä niiden päälle, tum

ei ralda iHiäns warjella.
1. §.

sD^os mies eli waimo surmaa toisen waijywäiststi
ja salaisesti, lyötäkönmurhajan pää pois; mies

teilattako», ja waimo lawosa pottettakon.
2. §. Sama laki olkon siira, joka rappa lapsi-

ifäisen, nuoremman kahtatoistakymmendä ajastaika,
eli jongun makawan, uiwan, kylpöwän, eli sen,
kuin senkaldaisesa tilasa eli roinnruxesa on, ettei
han itzians warjella taida. Jos joku lyy eli haa-
woitta hända; sakorettakon kahdenkertaisesti.

3. §. Jos, joku orea toisen kiinni wakiwallalla,
repiulos silmät, eli lyö ulos hambaita, leikka pois
kielen, nenän, eli muun jäsenen' olkon hengsns
rikkonut.

13. Luku.
Ihens

-
Surmajasta.

s^os joku tappa eli surmaa itzens; niinMahlasen
ruumis silda, ioka sen löytä, soimamam ylös»

olettaa, ja erinäns lastettaa; jos Tuomarisme koet-
tele, että hän tahdollans itzens on hukannut; niin
pitä senkaldainen itzens-surmaja metzaan wietamän
teloittajalda ja maahan kaiwmaman. Jos se löyt<
tään pääncheikkoudesta, raiwoudesta, elimuusta stn-
kaldaisesta tustasta tapahtunen; niin.mahta hän
muilda ihmisiloa poiswietää ja hauoattaa.

2. §. Jos joku taita sen hengen pelasta, joka
itzens hirttänyt on, eli muulla tawalla itzens hu-
kata tahto, ja ei hända pelasta; rangaistakönasian-haarain jälken.

3- §-
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3- §. Jos joku löyty makawan kuollunna, ja

ei kukan tiedä kuinga han hukkunut on; se mah-detan kunniallisesti haudatkaa. Jos hän jumala-
toinda elämäkertaa on pitänyt; niin pandakon Kirk-
ko»aitaan johongin erikulmaan.

4. §. Jos niin taita tapahtua,että se joka it-sens hukata tahto, ei saa siitä kuolemaca; rangai-
stakon wangiudella wedella ja leiwällä, raippa-
witzoilla eli witzoilla, asian-haarain jalken.

5. §. Jos joku petollisesti tunnusta, että hänsenkaldaisen työn tehnyt on, joka kuoleman-rangai-
stuxen ansaitze; olkon sama laki.

14. Luku.
XVanhemmitten, lasten, weljein ja sisarren tap.

pamlsesta; niinmxös, jos joku lyöell sanoiUa
häwälse wanhembuans.

1. §-
l?os isä, eli äiti, ehdollans ja wahwasta neuwo«
<^) sta tappa lapstns; eli jos lapsi tappa isans,
eli äitins; mies waimons, eli waimo miehens; lyo-
täkön pois oikia käsi ja pää, mies teilattako», ja
waimo lawosa poltettakon. Jos joku tappa isa-eli
aiti-puolens; appens eli anoppins; appi- eli anop-
pvpuolens; elikkä jos ne tappamat lapsi-puolens,
eli wawyns; weli eli sisar, toinentoistns; niiden
pitä pää pois lyötäman, mies teilattaman, ja wai-
mo lawosa poltmaman.

2. §. Jos lapsi lyö omaa isäans, eli aitians;
olkon hengens rikkonut, eli rangaistakon neljalla-
kymmcnellä parilla raippa^witzoja, kolmellakymme-
nellä parilla wihoja, eli yhden kuukauden wangiu-
Vetta wedella ja leiwallä, asian-chaarain jalken. Jos
joku lyö isä- eli äitilpuoldans, appeens eli anop-
pians, appi- eli anoppi-puoldans; wetäkön sakkoa
sata talaria. 3- §.
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3. §, Jos lapsi langma hciwastys'sano)a isää,
eli äi^iä wastan; rangaistakon kolmekolnmtta-
kymmenellä parilla raippa<witzoja, kahdexallatoista-kvmmencllä parilla witzoja, eli kahdenkymmenen
paiwan wangiudella wedella ja leimalla. Jos se
wpablu puoli-wanbembia eli appee, taikka anop>
p-

- wastan; werakön sakkoa wiisikymmendä tala-
re Rukoilkvn myös kaikisa näisa tiloisa andexijulkisesti.

15. Luku.
Isännän eli cst.michm raopamiftsta, hosumi-

sesta ja lyömisestä: niin myös luwatlomista
sanoista heitä wastan.

I, §.
iDds palkolllnen ehdollaus tappa oikian isändans,

eli emandans; olkon kattns ja paans rikkonut/
ja tulkon päällisexi mies teilatuxi ja waimo lawo^sa pottetuxi.

2. §. Jos joku aikomuxesta hosuu ja lyö isan^
daans eli emanvaans, enkä he kuitengan ei saa sii-
tä kuolemata; rangaistakon kahdellamliättakymmc-
nellä parilla raippa^witzoilla, neljälläkolmattakym^
menelZa parilla witzoja, eli neljänkolmattakymlnenen
paiwan wangiudella wedella ja leiwallä. Jos se
tapahtu pikaisudesia;- niin rangaistakon kahdexalla?
toistakymmenellä parilla raippa>wihoja, neljälläpä»
nila toistakymmenda witzoja, eli kuudentoistakyM
Nienen paiwan wangiudella wedella ja lciwallä.

3- §- Jos palkollinen heitä sanoilla hawäist;
wuäkön sakkoa mljäkertaisesti sitä wastan kuin laksa luwattomista sanoista, asetettu on.

4. §. Jos palkollinen asetta itzens heitä wastanuhraurella, eli rans
gaistakon wangiudella wissiri ajaxi, stn jälkenkuil?
asia on. M 3. tz>
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5. §. Joka tappa esimiehens, sen kuin onpan-

du isännän siaan; andakon hengen hengestä, mies
nilauakon ja waimo lawosa poldmakon.

6. §. Jos joku lyö esimiestäns eli sitä kuin i>
sannan siasa on, wetäkön neljänkertaiscn sakc,n.

7. §. Jos joku heitä sanoilla hawäise; wetäkön
kolmikertaisen sakon. Nhkauxesta ja ylönkatzesta we-
täkön sakkoa wilsi talaria, eli enämman, niinkuin
asia on.

8. §. Ryyttäri, Soldati,eliPuosmanni, joka
lyö/eli solwaiseRusthallaritans,eli Ruom-talonpoi-
kaans, eli hänen waimoans, eli lapsia, taikkapal-
kollisia, heidän wanhemniittens eli isandäns tähden;
olkon kahdenkenaises sakos, ja maxakon wahinaon.

9. §. Kaikisa näisa asioisa pitä sen wikapään,
julkisesti rukoileman andexi, kosta ei hänelda henge
oteta.

16. Luku.
Kasten

-
murhasta.

1. §.
"portto, joka luwattomasta sekannuxesta rastaxi"tule, ja sitä ei ilmoita ennen synnyttämisen
"aikaa, etzi yxinaisyttä itze synnyttämisesä, ja sen
"jälken pane sikiäns lymyyn, hänelda pitä pää pois
'Ayötäman ja hän lawosa poldmaman, joko hän e-
"desanda sikian kuollunna syndynen,eli kesten-erai-"sen olleen. Jos se kohta edestoimitetan, ja koetcl-
"lanollen keffemeräisen, eli josei löyrä jotakuta wä-
"kiwaldaista merkkiä sen päälle; niin ranaaistakon
"äiti witzoilla, wangiudella eli työllä; kärsikönmyös
"siihen tygö luwattoman sekannuren edestä".

2 §. "Jos senkaldainen portto on saanut ke-
"sten-cräisen, joka wahingolliststa langemisesta, eli
"muusta tapaturmasta tapahtunut on, ja ei ole pan-

nut
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"nm sikiätä lymyyn, waan sen kohta ilmoittanut,
"ja taita osoita syynkestensynm)ttamiseen, niin ran-
kaistako» ainoastans luwattomansekannurcnedestä".

3. §- Jos portto teloitta eli ulosaja sikiäns;
olkon hengens rikkonut. Sama laki olkon siitä,
joka siihen neuwoo ja auttaa.

4- §- Jos joku on pyytänyt ulosajaa sikians,
ehkä ei siitä yhtän waikutustw'»seurannut ole; we-
täkön sakkoa sara talaria, eli karsikon ruumillans.

5- §. Jos porcco heittä sikiäns ulos kedolle eli
kujalle, niin ena se näljästä, wilusta eli muusta
tapauxesta kuole; olkon hengens rikkonut. Jos si«
kiä hengis ylösocetuxi tule, mutta karsi siitä ter-
weydenspuolesta; rangaistakon poruo wihoilla. Jos
ei se saa siitä wahingota; kärsikön kuitengin wan-
giutta wifsin ajan, asian haarain jälken.

17. Luku.
Surmamisesta myrkyllä, eli muulla tarvalla.

1. §.
jokainen kuin aikomuxesta surmaa toisen myrkyl-

lä, eli muulla senkaldaisella, sen pää picä pois
lyötäman, mies teilatcaman ja waimo lawosa pol-
dettaman. Jos ei kuolema senkaldaiststa surman
tarjosta seura; otettakon kuitengin wikapäaldahengi.

2. §. Sama laki olkon siilä, joka yhdellä taik-
ka toisella lamalla myrkyttä jotakin, mitä ikänänSse olla taita, siinä aikomuresa että silla wahingoit-
ta jocakma hengen eli terweyden puolesta.

3. §. Jos joku on walmistanut myrkkyä, jota?
kmasillä surmacaxens,elr jos hän on ollut samasaneuwosa, eli työsä osallinen: olkon myös hengens
rikkonut. Jos hän ennm kiinni oletan kuin hän
on womnm täyttä pahan tahtons, wetäkön sakkoa
sata talaria, eli kärsikön ruumillanS.

M 2 4. §.



Pfthantegoil Raari. 17. 18. H.uku.180

4. §. Alkon yrikän, ehkä kuka han olis, roh-jetko myydä jotakuta myrkkyä, waan ustottawallemiehelle, eli waimolle; jos toisin tapahm; wetäkön
sakkoa wiisikymmendä talaria. Jos siitä on wa-
hingota tapahtunut; olkon kahdenkertaisen sakonalainen.

18. Luku.
Nirkko

-
rauhasta ja Oikeudenkäymisen

-
rauhasta.

. 1. §.
"i^okaitzella picä oleman rauha tiellä Kirkkoon ja
«») "Oikeuteen mennesä ja sieldä palatesa, joko

"hän tule omasta, eli toisen miehen huonesta. Io-"ka silloin hänen tappa, eli lyö hänelle mustane-"man, eli werinaarman, kostaxens hcknelle; se ja
"kaikki ne, jotka hänen kannans samas tahdos ja
"tegos olit, owat rikkoneet Kuninganwalan, jäsen
"rauhan,kuin Kuningas on wannonut pitärens a-
"lammaisillens".

2. §. Jos ei hän tee senkaldaista wahingota,
kuin sanottll on;waan turmele eli muutoin wahms
goitta hänen jilhtans eli kaluns, rikki repi hänenasens, tembaa eli lykkää, eli jotakuta muuta sen-
kaldaista tekoa teke, josta hänen paha aikomuxens
laitaan koeeeldaa; maxakon wahmgon, ja olkonkah-
denkereaisefa sakosa tappeluren tähden: Olkonmyös
neljänkymmenen talarin sakko rauhan rikoresta.

3. §. Jos joku wetä weitzen, eli paljastaa mie-
kan wihasta, kirkosa Jumalan palweluren alla, eli
kujaOikeutta pidetän, ja teke sillä wahingota; ol-
kon hengens rikkonut. Jos tappo tapahtu; Hakat-
takon siinä siwusa hänen oikia kätens pois. Jos
ei hän woi wahingota tehdä; wetakön sakkoa ka-
xi sata talaria. Jos siellä jongun päälle kar-
kaa muulla tawalla, lyöden ja hosuen, olkon ja-
ma sakko. 4. §.
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4- §. Jos joku nyhki eli lykki toista wihaiftsta
niielestä Kirkosa Jumalan palweluren alla; tehkon
sakkoa sata talaria. Jos st capahm silloin kuin
ei Jumalan palwelus päällä seiso; eli jos joku to-
ru jariitele Kirkosa Jumalan palweluren alla; ol-
ron sakko puolda wahembi.^ Jos se tchdän mual-
la, ku^ Jumalan palwelus pidetän, ja Seura-
kunda on; olkon sama laki.

5. §. "Jos joku kiukusta wetä weitzen eli nm-
"kan toista roastan, eli lyö handa Kirkko- aidasa,
"koffa hän mene Jumalan palwelureen, eli sielda lah-
"te, eli Karaja-siasa, joko hänellä Käräjä -asia on,
"eli ei; wetäkön sakkoa wusikymmenda talaria.
"Jos siihen tule mustanema eli werinaarma; niin
"hän on Kuningan walan rikkonut".

6. §. Jos joku otta toisen tien omain assains
ja toimitustens tähden, koffa hän taikka Kirkkoon
ja Oikeuteen mene, eli sielda palaja: ja siellä hä-
nen paällens karataan, eli tappelus tule niiden wa-
lillepikaisudesta,eli se, joka siihen tuli, ei tiennyt,
mä toinen onKirkkoon, Karäjään eliRaaduupaan
aikonut; silloin rangaistakon itzekukin työns jälken,
ja ei ole Kuningan wala rikottu.

7. §. "Koffa joku koston pyynnöstä sowitun ja
"sakotetun asian päälle, eli kostarsns sille, joka
"hända wastaan Oikeudesa todisti, eli sentahden,
"että hän siellä asians hända wastaan warjeli,
"tappa, haawoina, lyö mustaneman eli werinaar-
"man; silloin on hän, ja kaikki ne, jotka hänen
"kantzans jamas, aikomuresa ja työsa olit, Kunin^
"gan walan rikkonet".

8. §. "Jos joku lyömisellä ja hosumisella kan-
"da katta jongun Tuomarin ett muun Kuningan
"wirkamiehen päälle wiran toimituxesa, eli stntäh-
"oen hänelle kosta; olkon hengens rikkonut. JosM 3 hän
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"han tappa hanen; lyötäkönmyös eoeljapain hä-
"nen oikia katens pois; Jos joku häristä eli uhka"hända, eli anda hänelle hapiällisia sanoja; tch-
"kön sakkoa wiisikymmcndä talaria, eli enämman,
"sataan talariin asti, niinkuin rikos on; ja ano-
"kon andexi. Jos ne sanat käywät arwon ja kun-
nian päälle; tehkön sakkoa kahdenkerraisesti, ja
"olkon kunniatoin. Joka ei woi sakkoa maraa;
"rangaistakon wangiudella wedellä ja leiwällä, eli
"raippa-witzoilla/ eli witzoilla. Jos ei se tapahdu
"wiran tähden; rangaistakon, niinkuin Laki muu-
toin woipi".

9. §. "Jos joku rohkene lyömisellä jahosumisel-
la niiden päälle karata, heidän wirasans, eli wi-
"ran tähden, jotka Kuningan, eli hänen wirkamie-
"stens eli Oikeuden asioita käymät; niin hän on
"rikkonut Kuningan walan. Jos heidän päällens
"uhkauxilla, eli hawaistys

-
sanoilla käydän; maxa-

"kon se, joka sen teke, kymmenen talaria sakkoa.
"Jos st tapahtu yhteisesä wiran paikasa; tehkön
"sakkoa kaxikymmendä talaria. Jos he itze wirkan-
"sa asioisa tekewat wäkiwaldaa, eli wäaryttä, sa-
"nalla eli työllä; olkon sakko kahdenkertainen sitä
"roastan, kuin muutoin siinä asiasa asetettu on".

19. Luku.
Wangihuonen, riktomisestft, ja niistä, jotka

wangeja warjelewac, cli päästäwät.
i. §.

jokainenkuinrikkoKuningan wangihuonen, wan-
«^) gia ulosauttaxens,eli laina siihen kaluja ja
aseita; eli warjele jongun pahantekiän niitä wa-
stan, jotka tulewat hända kiinni^ottamaan, niin
«ttä hän stn kautta pois pääse: eli päästä wan-

gin
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gin ehdollans irralle: ell yhdellä, taikka toisella
kawaludella autla hända ulos; sen pica wetäman
sakkoa sata talaria.

2. §. "Jos joku otta wangin wäkiwallalla niil-
lä, jotka hänen kiinni-ottanet owat ja tallella pi-
"cawät, eli wangiuteen, eli Oikeudeneteen, eli tuo-
"nuttuun rangaistureen wiemän pidäis; olkon Ku-
"ningan walan rikkonut. Jos hän haawoitta hei-"ta, eli lyö mustaneman eli werinaarman; niin on
"hän ja kaikki ne kuin hänen kantzans täydesä neu-
"wosa ja samasa työsa olit, hengens rikkoneet".

3. §. Jos mahtimies päästä wangin irralle
laiminlyömisestä eli kätkemättömydesta; olkon wir-
kaans paitzi, ja rangaistakon siinä siwusa sakolla,
wangiudella, työllä eli raippa -witzoilla, niinkuin
laiminlyöminen, eli myössen pois>pääsnen rikos on.

20. LukU.
Roro-rauhasta ja rappamisesta.

1. §.
"^os joku aiwotlllla mielellä, tehdHsnsä wahln-<^) "gota, mene kotia toisen tygö, hänen kana-
"lwons eli huoneisiins, joko ne seisomat sisällä, eli
"ulkona pihasta, ja owat hänen omans, eli hä-
"ncllä luwan eli wuoron kautta, eli jos hän me-
"ne toisen aluxeen eli laiwaan, olkon se wuorottu
"eli oma^ ja tappa siellä isännän itze, hänen wa^
"kens eli majanliehens; niin pica hänen joka sen"teki, ja kaikkein niiden, jotka hänen kantza.vs sa>
"masa tahdosa ja työsa olit, oikiata kattans ja
"hengeens wailla oleman. Jos han muuta wahin-
"goca teke, haawoilla, mustancmilla eli wcrinaar-
"moilla; rangaistakon Kuningas walan rikoren ede-
"sta, kuin ebespäin sanotan. Sama laki olkon sii-

M 4 ta
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"ia joka samankaldaises aikomises karka Mgun
"päälle, tiellä eli kaoulta, ja aja handä taka toi-
"sen miehen huoneseen, taloon eli aluxecn, johow
"ga hän pakons ma, ja siellä hända mahingoitta,
"eli heittä taikka ambu hänen perääns, niin että
"se sattu sitten kuin hän pihaan, huoneseen eli a-
"lureen tulluc on".

2. §. "Jos ei yhtäkään wahingoo tehdä talo-nsa, huonesa eli aluxesa, maan joku tule medety-
"xi, eli pakotetuxi sieltä ulos wäkiwallalta, ja hä-
"nen päällens siteen senkaldainen rikos tchdän; ok
"kon sama laki".

3- §- Jos se joka kotona on, juoxe ul«>s huo-
neesta, talosta, taikka aluxesta, koffa hän siellä
suojas olla taita, ja saa wahingon; eli jos se wa-
hingMetan, joka suojelustansa siellä etzia tahto,
ennen kuin hän sinne päasnyt on; niin ei ole Ku-
ningan wala rikortu.

4- §. Ic^s yxi eli usiammac, mene kotia toisen
tygö, ja tahtomat hänelle, eli niille kuin hänen ta-
losans owat, wahingota tehdä, maikka ei he woi;
niin tchköZn itzekukin kohdastans, neljakymmenda
talaria sakkoa, koto-rauhan rikoxesta. Jos ne myös
lyömät jotakin rikki, eli turmelemat; maxakot wa-
hmgon-

5. §. "Jos joku tule toisen tygö, hänen huo-
"neseens, ealoons, eli aluxeens, ja tapahtu tappe-
"lus, äkkiniitusta niiden malilla; siinä ei oleKunin-
"gan mala eikä kotorauha rikottu: jos ei niiu
"ole, että hän mene pois mihoisans, ja palaja sit-een täyden aikomuxen kansia wahingota tekemään,
"ja sen täynä; koetelkon kuitengin Tuomari ajasta

asian-haaroista, jos se mahra sen äkkuuitun
"alle luettaa".

6. §.
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6. §. Jos joku heittä toisen miehen huonesten,
taloon eliatuxeen, kiwen, tangonelimuuta, wahin-
goca silla tehdärens; tehköön sakkoa wiisi talaria.
Jos siitä tule haawoja; tehkön kaxikerraisen sa-
kon, ja siihen tygö haawoittamisen edestä, niinkuin
Laki sano.

7- §- "Jos joku kiinni-otta, köyttä eli sito jon-
kun joka ei ole syyhyn woitettu, ilman ilmeistä
"pahankoa, jonga tähden hän kiinni

-
olettaa ja

"wangiueeen pandaa mahta; hän onKuningan wa>
"lan rikkonut. Jos joku otta loisen wäkiwaUalla,
"omasta eli toisen miehen huonesta, kadulda, tiel-
"da eli mualda, ja poiswie wastoin hänen tah-"toans, wangiuteen, eli muuhun paikkaan; olkon
"sama laki, ehkei hanmitänwahingom tehnyt olis".

8. §. "Jos joku kiduttaa toista, waatiarens
"hända sen kautta cunnustuxeen josakusa asiasa;
"silloin on myös Kuningan wala rikottu; ja teh-
"köönhän sakkoa ilman sitä kahdenkertaisesti, haa-"woista, jos niitä siinä cule^.

9. §. Jos joku rappaa ja täydellä wäkiwal-
lalla otta toistlda hänen huonesans, talosans, lai-wasans, kadulla eli tiellä, jotakin, mitä ikänänsse olla taita, enämman eli wahemmän; otettakon
pois hengeldä.

10. §. "Jos joku mene toisen miehen puutar-
haan, joka suljettu on, ja otta hedelmitä wakk
"wallaila, ja tahco isandä eli hanen wäkens sitä
"warjelta: jos silloin tappelus tule niiden walillä,
"ja isändä eli hänen wäkens saa haawan, musta-oleman, eli werinaarman; siinä on Kuningan wa-^
"la rikottu. Jos he saawat muun wahingon; ol>
"koon kahdenkcnaises sakos,, ja koto-rauhanrikorss

lvnakön sakkoa neljäkymmendä talaria, niinf
M 5 "kuiu



186 f>ahgntegc»n Aaari. 2v. H.uku.
"tuin ennen sanottu on. Jos tappo capahtu; ottt-
"takon psis oikia kasi ja hengi".

11. §. Jos joku taidais pahudesta, eli itzswal-daisudesta ja tuimudesta, maahan hakata, turmel-
la, eli jollakin muulla muodolla kelwottomari ceh>
da toisen miehen hedelmiä kandawaisia puita, eli
senkaldaisia, jotka taiollkaunisturcxi istutetut owat;
täytcakön wahingon arwio-miesten sanan jälken,
ja wetäköönsakkoa wäkiwallan-teosta joka puulda
kymmenen talaria.

12. §. Jos joku, ilman oikiata pakkoa, wäki-
sin maahan repi, eli turmele toisen miehen raken-
nuren, eli pysty-aidan; wetäköönsakkoa kaxikym-
mendä talaria, ja riuku-aidan edestä kymmenen ta-
laria, marakoon myös wahingon. Jos joku muu>
toin rikko eli repele: sakotettako», niinkuin Raken-nus Kaaresa eroitettu on.

13. §. Jos joku aiwotulla mielellä mene ja teke
wahingora talonpojalle, eli hänen waellens, kosta
he työtä tekewät, pellolla, nmulla. eli muilla hä-
nen tilurillans: eli jos joku aja pois jonqun hänen
saraldans ja tilureldans, toisen miehen saralle, ja
teke hänelle siellä wahingota; wetäkön sakkoa nel-
jäkymmendä talaria wakiwallasta, ja haawoittann-
sesta olkon kahdenkertainen sakko. Jos joku wä-
kiwallalla rikki-hakka eli turmele toisen peldo-asei-
ta, kalawpyydyriä, eli muita kaluja kuin hänen
työhöns tarwitaan; wetäkön sakkoa karikymmenda
talaria, ja marakoon wahingon.

14. § Jos joku on ottanut sisälle toisenmiehen
eläimen pelloldans, eli niituldans, ja se tule, jon-
ga eläin oma on. ja otta sen wakiwallalla jällens;
tehkön karikymmenda talaria sakkoa. Jos hän sen
salaa poisotta; sakocettakon, niinkuin Rakennus
Kaaresa sanottu on.

21. Lv-
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