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Ulosweto Protocollasta, pidetty Nhtei-
fesa PitäjM-Kokourefa Lohtajan Pitä-
jäsä Junttilan Gästgtfivari Talosa Loh-
tajan tyläfä s. 2Z p. Syys Kuusa 1816.

kuin alla nimitetty Herr Magister Hnäcn c;u-
Kas lörnuclcl joka oli walittu asioita ldesanda-

man tasa Pitäjän Kokouxesa oli kysynyt nijltä jot-
ka olit Kokouxeen tulleet; Jos tämä tänne kokouxeen
tuleminen on kahtena Sunnuntaina faikisa Pitäjään
Kirkoisa tullut kuulutetuxi/ joka kaikki sanottijn ta-
pahtuneen. Sitta kysyttijn jos joillakuilla on kir-
jotettua Fullmagtia; Että olla mmdengin puolesta
täällä Kokouxesa. Sen jälken näytti Talon Isännät:
Matts Mickelin poika Jämsä/ Pletari Mickelmpoika
Lahnalampi/ Matts lohannexen poika Wahä-ko-
tila ja Johan Jacobin poika Hietabacka Toholam-
min Kappelin Asujanten puolesta kirjalliset Full-
magtit. Muita ei ollut Pitäjästä kirjallisen Full-
magdin kansa/ mutta olit enimmästi itte likisaa-
puilla.
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§.L.

Että kaikki Kyläkunnisa ja Taloisa sen toimelli-
semmasti ja järjestyxesä asutaisijn pitää jokaittecn ky-
lään määrättämaän Mdermannit, joista kukin wir-
kia toimittaa yhden eli usiammat wuodet/ senjal-
km kuin he keffenänsä sijta neuwottelewat; ja pitääsen joka usiammat äänet on saanut kaikella muotua
sirä toimittamaan ja ei saa poissanua ittiänsä sijta
Mirasta. Mdermannilla on waloa/ nijn pian kuin
hän itte näkee hyödyllisexi eli toiset eli joku Kylä-
kunnan Talon Isännistä tygösanoo ja muistuttaa;
että kokouxeen kultua Grannit ja kylän miehet yhtei-
sestt toinen toisensa kansa neuwottelemaan nijstä töistä
joita heidän tarwittee toimittaa; olla mistä laadusta
tahtonsa Taloin sen pnemban ja tolmellisembaan
wiljelemiscen. kokouxeen kutkutaan Budkaiwe-
lin kautta/ jonga Hldermcmm tallella pltää: Nijn
että kuin Kylänmiesten pitää kokouxeen tulemaan
lahdäletän se Mdermannilta yilbäri lylän sillä lail-
la: että lMmmäisen Grannin pltää sen wastanotta-
maan; jonqa welwolllsuus on kohta ilman wijwyt-
telemtftttä sen jälleen GranniUensa kuljettaa. Jos jo-
ku ej kuljeta Budkafwelia eli muuton olis wastaha-
konen hänen pitää ensi kerran sattua nmämän Kol-
mekymmentä kaxi Kopelkkaa Hopia rahasa ja toiselta

ter-



kerralta kaxinkertasesti. Kylänmiehet saatetan myös
kokouxeen kuttua, kuin puhalletaan johongun sarween
eli myös kepillä lyödään jotakuta puuta wostan.
Mingälaincn kokoon kutsuminen wsickin kylasa on
soweliaism, saawat he keffenänsa sijta neuwotella ja
sopia. Kosta Budkafweli ell tieto kokouzeen silla
lailla kuin ennen nimitetty on, on toimitettu Gran-
neille, pitää Talon Asujamen itte joka Talosta ole-
man silla määrätyllä ajalla kokcuzesa ja kuuntele-
maan nijta asioita kuin Mdermanni siellä edestuo.
Jos joku ilman laillista estettä on poisa, wekäkön
saktua Kolmekymmenda kaxi Kopeika Hopla raha-sa, ja jos se tapahtuu tvastahakosudesta eli huolimat-
tomudesta, sakoletan joka kerralta kaxmkertasesn. lös
kyläkunta on iso pttaa kap muuta OidermannlN kan-sa asioita toimittaman eli hänellä oleman apuna,
nijn myös uloS Mlttamasa faktoja wastahakosilta
ja huolettomilta tämän Kylain-Ordningin Men.
Jos joku Kylänmiehistä olw i i»n taitamaton ja nl-
pias, että sopimattomlstt puhus ell häwasis M-
dermannia eli Grannejansa, ell myös klroilis ja sa-
dattais, wetäkön sakko Ihden Hopia Nublan eli
enämän, sen jalken kuin rikos suuri. Näistä
Sakko Rahoista tygölangia puoli Hldermanmlle ja
toinen puoli Seurakunnan waiwasille.
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§. 2.

Että jokainen ilman wahingota sais wiljellä
omaisuttansa/ olkon aidat kiwestä, aidaxista eli maa
wallit kartanoin/ njittyin ja hakain ymbärillä/ nijn
pitää ne laillisesa woimasa pidettamään. longatäh-
den on tarpellinen että Aidat synätän syxylla ja ke-
waillä eli usiammasti wuodesa josa nijn tarwittewan
nahdan/ josa syynisä tarkasti perään katkotaan kaikki
puutoxet/ ja ne kuin löytään huonoxi/ pitää wis-
fin ajan sisällä laitettaman lailliseen woimaan. Jo-
ka tämän laiminlyö hänen pitää Sattua wetamän
Ihden Rublan Hopiata joka syllän edestä ja ilman
sitä palkitteman tvahingon kaxinkcttaststi / mitä sen
kautta tapahtunut on. Mermannm pitää tarkasti
peränkattoman ettei kenellekkan aitoja yli määrän
jaeta, waan että jokaittelle tulee Mantalin ja syltä
lugun jälken.

§. 3.
Nijn pian kuin Pellon, NijtyN/ Hakain eli

karjan maan Ajtoja tuuli kaataa / eli muuton otvat
kelwottomat, nijn pitää ne korjattaman ja laitetta-
man lailliseen woimaan. Jos joku tämän laiminlyö/
sittckuin hm sijtä on tiedon saanut taikka Älderman-
nilta eli joltakulta Granniltansa/ wetäkön sattua Nel-
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jakolmatta Kopeikka Hopiaft/ jokaitten Luontokap-
paleen edestä jotka sinne omat sisälle menneet ja pal-
kitkon wahingon senialken kuin Kylän miehet koette-
lemat ja hylvaxi löytämät.

§. 4-
Samalla lailla pitää kaikki Weräjät/ joisa pai-

koisa nijtä tarwitaan pidkttäman lailiisesa moimasa/
nijn ettei Eläimet nijden kautta pääse kulkeman. Jo-
ka ei näistä huolta pidä wetalön Saklua Ihdm
Rublan Hopiata; Ia joka senlaisen Werajän särkee
Kaxi Rubla Hopiata ja palkitkon wahingon Sa-
man sakon haastolla pitää myös kaikki Kujat ja
muut tarpelliset paikat talmi teillä kohta kewaiLa
korjattaman: Että Kylän miehet kaiken tämän sen
paremmin saattasit toimittaa; Nijn tulee kaikki we-
rajat ja kujat heidän wälillansä jaettawaxi; Senjäl-
ken kuin someliaisin on.

§. 5-
Joihin paikkoin tarwittee uusia Ojia kaiwaa ja

entisiä parata/ on tarpellmen: Että Ojain syyni
pidetän/ wahlndakin kazi kertaa wuodesa. Ensin
kemäilla kuin kirsi maasta on sulannm, että siilon
parahiten nähdän, mihin paikkoin wesi Paoilla on
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kokounnut ia kuinga wesi parahiten sieltä ulosjuo-
xee. Toinen Syyni Syxylla: Sillon Mää perään
kattottaman; Kuinga jokainen on sekä oman että
Granneinsa hyödytyrexi kalkki toimittanut. losei
Oija tule kaiwetuxi ja perkatuxi wetakön Sakkua
huolimattomudensa tähden Kaxi Kopelka Hopiasa
jokaitten Syllän edestä.

§. 6.
Että Pellot sen parembi jota pikemmin tulisit

hywäan woimaan , on hyödyllinen; Että missi mää-
rä Pettua otetan wiljellä ja samon Oija kaimaa ja
perata. Samon raja ojat Grannein Malilla pitää
hymästi kaimertaman ja perattaman / senjälken symat
ja lemiät kuin tarwittee; Nlin myös Ojat niisä pai-

koisa joisa Syyni on pidetty perattaman ja moima-
sa pidettaman. Kaikki korkiat Pyörtänöt pitää
sattaman ja lijka maa pois kuisetettaman. Mderman-
nin pitää tarkastt peräänkattoman, että Mättäät/
lijallinen multa pöyrtänöiltä ja Oja multa kuljete-
tan sille paikalle pellolla josa se on parahiten tar-
Pellinen. Jos joku olis wastah.ckoncn ja huolima-
ton tätä tekeen on Granneilla myöden annettu, et-
tä ottaa Ojan kaimajat ja nijltä huolettomilta ulos
mitata Ojan kaimaille palkan niin myös Kaxi Ko-
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peikka Hopiasa salkua joka syllältä kuin on kai-
watettu.

§. 7.
Kuin Kylänmiehet owat keskenänsä päättäneet,

mihin he owat aikonet Talwi kylwöjä tehdä, pitää
kaikki Aidot oikmlla ajalla laieettaman, nijn että
kuin Kylwön aika SUylla tapahtuu ja Grannit tu-
lewar Aldermannilta tygösanotuxi pitää kyiwö Pel-
toin wuorokauden sisällä oleman warjellut Neljän
Kopeikan Hopian Sakon haastolla. Jos jokusitta
kuin kylwetty on lastee Eläimiänsä sinne sisälle we-
takön sakkua jokaittm edestä Ihden Rublan Hopia-
ta ja saman sakon haastolla olkon myös welwolli-
nen pitämän Aidat Kcsantoin ymbärillä/ nijn pian
kuin Gkannit owat sen kestenänsa päättänet.

§-8.

Ei mahda kukaan panna Eläimiänsä Syxyllä
talwcxi kylmetyn Laihon päälle sitä syömään / ennen-
kuin Ädermanni on kokouMN kutsuma Grannit/ ja
sittekuin he owat koetelleet että se ilman tvahingota
saattaa tapahtua. Jos joku tämän ennen kokousta
tekee wetäkön sakkua joka kerta Yhden Rublan Ho-
piata jokaittm Eläimen edestä kuin pellolla on ollut.
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Suuri wahingo tapahtuu sen kautta, että He-
wosia ja muita Luontokappaleita pannaan kewail-
lä nijttyjä syömään/ sittekmn Kirsi on sulannut.
Sentähdcn tulee tämä (paitti sumimmasa hädäjä ja
jos sizta kestenänsä muuton sowitan) sizeen klelle-
tyxi. Joka täta wastan rikkoo, wetakon sakkua jo-
kaitten luontokappaleen tähden Kaxi Rublaa Ho-
Piasa. .

!§. iO.

Ettei Niityt lijaxi ja yli määrän syötetyxi ja
poljetuxi tulls, josta suuri wahingo ja heinäin puu;
tos seurawaisena wuotena kohtaa; sentähden on tar-
Pellinen ettei Syxylla nijtä lijaxi syötetä, mutta koh-
tullisesti joisa paikoisa se nijn sovij. Joka tätä wa-
stan rikkoo, ssittekuin Grannit kesscnänsä owat neu-
wua pitäneet, kuinga syöttää saapi) wetäkön sak-
kua Kaxi Rublaa Hopiata ja samalla laittakon koh-
ta Eläimensä pois Mylta.

§. ii.

Muutamia päiwiä ennen kuin Heinän teon aika
Kesällä lähestyy, pttaa Äidecmannin kutsua Gran-
nit lokouxem, että neuwotellaan heidän kansansa,
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millonga yhteisille NijkM aitvotaan mennä heinän
tekoon; eli
muutamia päiwia ennen erorettamaan: Joka tämän
laiminlyö wetäkön Sakkua enfi kerralta Kaxi Ho-
pia RubZaa ja toiselta kerralta kafinkertasesn. Hlder-
mannin ja muiden kylän miesten welwollisuus on/ tar-
kasti perään kattua, ettei kenelletkään wahingota ta-
pahdu / mutta pttaä rajatkl merklttäman kiwilla
ja ei puilla ell paaluilla. longajalkcn kalkki yhtä
aikaa alottawat heinän teon saroillansa, ettet sitten
toinen toisensa sarkoja poljejkele ja turmele. LoS
joku sittä rajan yli menee Granmnsa Saralle ma-
xakon heinät kaxmkertasesti Grannillensa ja wetakön
sakkua Neljä Hopia Rublaa.

§. 12.

Kaikki tarpelliset tiet kuin Peltoin ja Nijttyin
wälilla ja nizden sisällä olewat, nljn myös Kyläin wä-
lillä/ pitää jaettaman: Sitten pttäkön jotamen osan-sa laillistsa woimasa. Jos joku el huolta pldä Sil-
lasta eli sijlä Ttkstä wln hänellä on että ne omat
puutoxen alaiset ell Mdermanni on muistuttanut ma-
xakon sakkuä Ahdm Rudlan Hoplala. lostl hän
mmstutuzen jälken korjaa tietä eli slldaa nyn on Nl-
dermanntlla, yllna nijden kansa zotta hänckä apuna
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owatwoima, palkata korjaman ja tekemän st mitä puut-
tuu muita/ sen wastahakosen kostannuxen päälle; ja D
ta häneltä ulosmitata seka korjaus palkan että Sakon.
Että Kylälunda sen paremmin saattas kulkia ja ajaa
Ojain ylitte, ettei mualta täytys waeltaa syrjä tei-
tä, sentahdm ettei Ojat menis umpeen eli pahcnissen kautta kuin poljetaan ja ajamisen kautta multa
tvieryy/ nijn pitää laitettaman senlaisia Siltoja joita
saatetan kuljettaa yhdestä paikasta toiseen; Kusa nijn
tanrittee saattaa kaxi eli kolme Asujanta yhdistää it-
tensä stnlaisen Sillan tekemiseen ja woimasa pitämi-
seen. Joka stnlaisen Sillan ajaisansa särkee eli muu-
ton turmelee, olkon welkapaa kohta sen laittaman
ja korjamaan samanlaisexi kuin ennen oli. Joka sen-
laista Siltaa parahiten on UM ajanut ell tarwin-
nut olkon welwotettu sen kotiansa talwexi kuljetta-
man ja tallella pitämän. Joka tätä wastan rikkoo,
sakotetan asianhaarain jälken, nijnkuin Kylänmiehetsen koettelemat.

§. 13.
Sittekmn Niityt owat tehdyt ja Heinän teko

lopetettu,, ej pidä Eläimiä nijtyille lastettaman, en-
nenkuin Äldermanni on kokouxeen kutsunut Granmt
ja sijta kessenänsa neuwotelleet: Mina päiwänä,
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kuinga paljon ja mitä Eläimiä Nijtylle pannaan.
Samalla lailla myös Peltoin kansa kuin ne owat
tulleet tyhjaxi ja eloj korjattu. Joka tätä tvastanrtkkoo satoteran M Nubla Hopia rahaa.

§. 14.
Ettei Nijtyt tulis poljetuxi ja lvahingoitetuxi/

pitää njiden nijttym ylitte joilla ei kulku tietä ole/
kewaillä ja Syzyllä kuin Kirsi on sulanut hewosella
ajaminen ja kulkeminen kielletty oleman. Kuin Nijtyn
Aitoja tarwittee korjata ja parata/ pitää Aidaxek ajet-
taman sillon kuin Kirsi ei ole sulannut. Nijden Nijt-
tym lapittt/ joiden tiet on ei saa kukan muuta ajaa
ja kulkia kuin pitkin tietä. Jos joku toisella lailla
tekee ja elää lvetakön sakkua joka kerta Kaxi Ru-
blaa Hopiata.

§. 15.
Nijsä Kylifä joisa Bostalleitä on/ pitää Omi-

stajan eli Asujamen welwollisuus oleman/ että kaik-
ki yhteinen työ Grannein kansa tehdä josta kylälle
ja Talolle hyödytys on ja ei mahda hän sijta mil-
lan lailla ittiänsä poiserottaa. Jos hän asettaa it-
tensä tätä tvastan on Hldermannilla ja Granneilla
walda palkata muita hänen työhönsä ja sittä ha-
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neltä ulosottaa palkan työmiehille ja sakon joka on
Mi Hopia Rubla.

§. i6.

Jos joku Kylän miehistä olis poisa kuin Mder-
manni on kokouxeen kuttunut, pitää hänen kotia
tultuansa Äldermannilta kysymään/ mitä kokouxe-sa päätettijn ja kastetrijn toimittaa. Hänen wel-
lvollisudensa on kaikkl se toimittaa ja senjälken elää/
juurikuin hän itte olis ollut samasa kokouxesa.

H. l/.

Huonekuntasta/ kotureita ja itte olewaisia eli hei-
dän wertqisiania ej saa kukan ottaa tilustensa ja
maansa Mlle toWa Seurakunnista, ennen kuin Gran-
nit owat Whin suostuneet ja myöden andanct. Joka
nijta wastan ottaa welälön sakkua Neljä Rublaa
Hopiata ja olkon we!wolertu ne poislaittaman/ nijn
pian kuin Kylänmlchet sen päälle panemat.

§. iB.
Paljasta walkiata ei pidä Taloin walilla kulje-

tettaman, elkä Stallnsa/ Nawetoisa/ Ladoisa eli
muisa ulko Huoneift/ ja pitää myös näisä Huoneisa
Tooakin polttaminen oleman kielletty. WMa pi-
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ta myös tarkasti sammutettaman kökeisä/ kodisa/
Pirteisa, Saunasa ja Pajasa. Joka huolettomasti
menettelee lvalkian kansa sakotettakon Neljä Rublaa
Hopiata. Äldermannm pitää ynnä nijden kansa jot-
ka hänellä apuna on/ kaxi kertaa tvuodesa nimittäin
syxylla ja kewaillä tarkasti peraänkattomaan kaikki
paikat joisa walkiata pidetään ja ne jotka owat nijn
puutoxen alaiset/ että walkian waara helposti saattaa
tapahtua/ kohta särkemään ja jonga oma huone eli
muu paikka mikä st olis/ sakkua tekeen huolettomu-
densa tähden Neljä Hopia Rublaa. Kuitengin pi-
tää Äldermannin yhtä kuukautta ennen tiedon anda-
man/ ennen kuin hän senlaisen kattelemisen ja Syy-
nin toimittaa.

§. 19.
Kaikilla Kylillä ja Taloilla pitää wettn tarpexi

oleman ja sentahden pitää kaikki Kaiwot/ Lähtet ja
muut wedet aina Eläimille woimasa pidettämän:
longatahden kuin nijtä tarwittee perkata eli kaimaa
nljn ei saa yzikan poisa olla Neljän Hopia Rublan
sakon haastolla: Jos joku on poisa pitää Hlderman-
nin ja Kylän miesten sen pois olelvan kostannuxen
päälle palkkaman työmiehet ja sitta uloemittaman
sekä sakon että työmiesten palkan siltä joka poisa oli.

H. 20.



§. 20.

Että tämä Kylan-Ordningi/ joka wähintäkin
yhden kerran joka lvuosi Granneille pitää luettaman,sen paremmin kaikkein toimitusten kansa tulis jälken
eletyzi; Nijn ettei mitkän kauntstclemistt eli esteet saa-
ta wapautta sen tarkasta jälken elämisestä/ että Lap-
set/ Palkolliset/ Koturit ja Torparit owat ilman
Isännän tietämättä tätä wastan rikkonet. longa
tähden Talon Isändä on welkapää
kaikki ne Sakot mitä Aldermanni ja Kylan miehet
owat löytänet hywäxi päälle panna ja saa Isändä
sitta ottaa omansa ja maxon Paffollisen palkasta eli
tvaatia häneltä työtä: Eli ottaa rahan Kotumlta
ja Torpareilta.

§. 21.

losa usiambain Kyläin ja Taloin Pelto/ Niit-
ty ja Karjanmaa owat yhteisellä maalla eli Pellot
ja Nijtyt owat sarkoin pandu heidän wälillänsä/
eli myös Aitain kautta erotetut / owat he welkapaät
kaikisa töisänsä ja kaikesa asumisesa Granneinsa kan-sa elämään senjälkm kuin Kylän-Ordningisa edes-
pannan ja mäarätän ja myös Sakot maxaman.

§. 22.



§. 22.

Kaikki Sakot jotka tasa Kylan-Ordningisa otvat
määrätyt/ saamat ne jotka Ädermanmlla apuna omat,
Äldermannin ja Kylanmiesten kastyn jälken/ silta ri-
koxen alastlta ulosmitata. Jos se jota sakotettu on,
wastan asettaa Mensa / ettei kohta sakkua maxa, nijn
saamat he silta mastahakoselta ottaa Pantin ja mää-
rätä missin ajan/ millonga hän sen saa lunastaa. lo-
sei hän missin ajan sisällä sitä tee/ nijn tulee Pantti
enimmän antamaistlle mydUi ja mitä yli määrätyn
Sakon sijtä saadan/ hänelle se annetan. Jos joku
olis nijn häpematöin/ että ulos mittauxen alla lois
eli muuton hamäsis nijtä jotka sakkua ulos mitta-
wat häneltä/ sakotettakon korkian Esimallan Lain
jälken.

§. 23.
Kuinga namat tasa KylamOrdmngisa määrätyt

Sakot parahiten jaetan/ jätetän kyllä jokaitten Ky-
läkunnan koettelemisen alle. Kuttengin että Älderman-
ni stn paremmin mois huolen pitää japerään kattua;
että Kylän-Ordningi sen tarkemmasti jälken eletäisijn/
nijn on kohtullinen/ että hankaa kolmannen osan,
kolmannen osan jällen jotka Mdermannia auttamat
za wihdoin kolmas osa Kirkkoon ja maimasille. Mut-
ta että tuhlata ne juomaan/ wijnaan/ Oluen, eli
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muutoin ne kokljuxisa haastata on fixeen kielletty.
Millä lailla namat Rahat parahiten tallella pide-
tan, kuinga Räkningi ja lugunlastu tehdän, saatta-
wgt Kylän miehet sijtä kestenänsa neuwote3a ja sopia.

§. 24.
Sunnuntaina, Pyhä päiwina. Maanantaina ja

Lauwantaina pitää kaikki Damsaminen ja Hypyt olla
kielletyt, sekä Haisä, että muisa kokouxisa olla mistä
laadusta ja nimestä tahtonsa. Joka andaa Huoneen-sa senlaisijn Dantsein wetäkön Sakkua Wijsi Rublaa
ja Spelimanni samalla lailla Wijsi Rublaa Hopia-
ta. Kaikki jotka Dantsawat ennen nimitettyinä päi-
winä maxakot sakkua joka hengi Kaxi ja puoli Ru-
blaa eli puolen kolmatta Rublaa Hopiata. Jotka
owat Snukarit Haisä eli Pidoisa wetakön jokainen
Sakkua Puolen kolmatta Rublaa Hopiata.

§. 25.
Ei mahda kukan pitää Grawiäisiä eli Maahan

pamaisia Taloisa likellä Kirkkua ja joka senlaisijn Grä-
tviäisijll Huoneensa andaa, maxakon Sakkua Wijsi
Rudlaa Hopiata. Näistä nimitetyistä Sakoista saa-
pi eli joka edestuopi Asian Kolmannen
Olan, Kirkko kolmannen osan ja Seurakunnan
Waiwaset Kolmannen osan.
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Että silla lailla on päätetty ja sotvittu, todista-
mat; Wuosi ja paitva ennen kirjotettu.

Kirkoherra Lohtajasa.
lcucr ttolmttröm

Sacellan.
/W6. 6uft. 'rornuää Ilr. Erottelin

Pastors Adjunct. Lansman.

Iviickcl jolian lacodin poika Tolppanen
Talon Isandä ja Lau» Talon Isända Maringaisten
tamies Hlllilän Kylasa. Kyläsa.

Bomerki. Bomerki.
trikinpoika ftmsZ. 1lil)M28 I^aknalzmpi
Talon Isännät Toholammin Kyläsä.

Bomerklt.

lokan ttavcla jok. ftcobin poika kcHK
Talon Isällä Lohtajan Talon Isandä Walikannuxen

Kyläsä. Bomerki. Kyläsä. Bomerki.
Lric jok. lokanncxcn poika

Talon Isännät Ala-Wljrteen Kyläsä. Bomerklt.

Ulos



Ulosiveto Protocollasta toimitettu Lail-
lisesa Kihlakunnan Syys Käräijsa
Lohtajan Pitäjäsä Palolan Taloft, Loh-
tajan kyläsä s. i. p. Syys Kuusa !8l?.

§. 16.

Karäijn kutsuttuin ja nyt sinne tulletten Pitäjään
miesten läsnä ollesa, edesandoi Krunun Nlmismies
Lharta Sigillati Ombudsmanni Qrotrclm,
joka asuu Palolan Perindö ja Palmgärdin Kruu-
nun Maata Lohtajan kylasä: Että sittekuin Pitäjän
miehet Herran Maanherran ja Riddarin Kejsarilli-sen s:r. Orclcnin EnsilNMäistfä Kor-
kiasti Wapasukusen Baronin Oe
kehotuxen ja neuwon annon jalken/ Ihteistn Pitä-
jään kokouxen owat pitänet s. p. Syys Kuusaedesmennenä wuonna/ sillon ystawallisesti neuwo-
telleet ja päättänet Kylän-Ordmngin toimittamise-sta; Nijn he nyt pyytäwat, etta tämä Kylän-Ord-
ningi tulis Pitäjasa wasta tulemina aikona ja aina
jälkmelettawaxi; longatahden se nyt pitää wahwi-stettaman, josa päälle tarkotMsa ennen nimitetty

Pro-



Protocolla nyt Grottelinilta annettijn Oikeuteen,
joka sanasta sanaan ylösluettijn, mjnluin se edel-
täpäin nahdan.

Pitäjään Miehet makuutit/ että he kestenansa
owat neuwotelleet ja wapaehtosesti suostuneet kaik-

keen sijhen kuin nyt löytan ylösluetuxi Pitäjän ko-
kouxen Protocollasa/ yhdistit ittensä Grottelinin kan-
sa sitä toiwowansa, etta sama wapaehtonen suostu-
minen tulis nijnkuin Kylan -Ordningi wastan otetu-
xi ja wahwistetuxi/ etta sen jälken eletäisijn. Kosta
smkaltanen Kylän-Ordningi Pitäjään miehiltä koe-
teltijn tarpellisexi ja hyödylliscxi / ei ainoastansa mi-
tä tulee Taloin Maan wiljelemiseen / kmn myös et-
tä estää kaikenlaista pahuutta ja jumalatoinda elä-
matä/ jotka nyt wijmmesmä wuosina owat enäm-
män wallan saaneet; nijn mitä Kihlakunnan Oikeu-
teen tulee loyttjjn tarpeliiftzi taikki tömä wahwi-
staa/ että tämä Suostumus ja Päätös, nijnkuin
sowclias kaikille Kyläkunnille tasa PitaM, pilaa
Kylän-Ordningina pysymän ja kaikilta Pitäjään
Asujamilta wasta tulewina aikl na jalkcn elätttmän.
Joka kaikki nyr suostutlijn M päätettijn. Joka kaik-
ki Hänen Kcjsmillisen Majtstetilisä kortiasa arwosa
olewan Maanherran lawiamman koettelemisen ja
hywäxi löytämisen alle jätetän/ jongatahden Pitä-
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jän Miehet owat welwotetut sen sinne laittaman ja
edesandaman/ että ennennimityn Korkiasa armosa/oleman Maanherran Päatöxen saamat. Wuosi ja
paima ennenkirjotettu.

Kihlakunnan Oikeuden puolesta

SövLKI<USII).
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