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Rakkauden Lakikirja.

Naimis.Kaari.
1 Lulu.

Jos poika ja tyttö tahtowat mennä nai-
misiin, hankkiakseen ilosaa ja hupaista kotia,
niin olkoon heillä rakkaus toisiinsa ja älkööt
antako minkäänlaisten siwutarkoitusten olla
Malloillaan, koska rakkaus on hywän kotihu-
win sielu.

2 Lutu.
Jos tytöllä on kultaa, ja on näöltään kau-

nis, niin älköön se olko ylenkatsottawa ; niin
myös jos miehellä on hywät tulot.

3 Luku.
Jos kulta ja kauneus owat, morsiantuo-

lissa käytyä, kadonneet, eli tulot loppuneet,
jääköön heille kuitenkin keskenäinen rakkaus.

4 Lnku.
Kisawiikkoja olkoon koko elinajan.



Perintö-Kaari.
1 Lulu.

2 Luku.

Maa-Kaari.
1 Lulu.

2 Lulu.

Jotka naimisiin menewät, niin mies kuin
waimonpuoli, perikööt kaiken mikä hywää ja
jaloa on ollut niillä, jotka suwussa wanhem-
pia owat, oliwatpa he isän tahi äidin puo-
lelta, ja tämä olkoon rintaperintö, jota ei
hukata saa, waan hoidettakoon ja lisäytettä-
köön jälkeentnlewille hywäksi.

Sellaiset siwuperinnöt olkoot myös luwal-
liset, ja hoidettakoot kuin edellisessä luwussa
on sanottu.

Talo ja koti olkoot miehen ja »vaimon
yhteiset, ja ainoastaan sillä olkoon lupa siellä
kestitä, joka kumpasellenkin on terwetullut.

Waimolla olkoon etuoikeus kyökin, ruoka-
kamarin ja aitan hoidossa, ja miehen tulee



pitää huolta ladosta ja luhasta ja mitä nii-
hin kuuluu, hoitakoon kukin welwollisuuksiaan
että kaikki oikein käwisi ja talo tulisi aikaan.

3 Luku.
Jossa niin tapahtuu että niitä tilanmieroja,

joista edellisessä luwussa on puhuttu, ei olisi,
niin hoitakoon kuitenkin mies ja waimo kum-
panenkin askaroitaan ja neuwokoot kaiken tä-
män alla toinen toistansa hywään.

4 Luku.
Nyt woi niin olla, että miehellä on kirjo-

tuspöytä ja waimolla peilipöytä; nämät ol-
koot kumpasenkin erityisiä.

Nakennus.Kanri.
1 Lulu.

Toimi ja työ rakentakoot taloa ja kotia
ja pitäkööt sitä »voimassa.

2 Luku.
Lörppäakkoja ja keikareita, niin myös kuok-

kawieraita pidettäköön petoeläiminä.



Kauppa-Kaari.

1 Lulu.

2 Lukn.

3 Luku.

4 Luku.

5 Lulu.
Welatonna talo on paras.

Jos mies ja waimo tahtowat waihettaa
ajatuksia siitä, mikä taloa ja kotia koskee,
niin se pidettäköön luwallisena »vaihtokauppana.

Waimolla olkoon, jos niin tarpeelliseksi
nähdään, talonpitokassansa; mies pitäköön
kirjaa tulojensa ja menojensa yli.

Mies ja waimo olkoot yhdistössä; jos
toinen heistä tahtoo tehdä welkaa, niin on
paras toiselle siitä antaa tietoa.

Älköön mies tehkö welkaa siellä, missä
juominkia, peliä ja mässäystä käytetään, ja
waimo karttakoon kauppalaskukirjoja.



Rikos-Kaari.
1 Lulu.

Teeskentelewäisyyttä pidettäköön wääräu
rahan arwossa; pahannelisyyttä »vajallisen ra-
han arwossa. Edellinen olkoon hyljätty, jäl-
kimmäistä korwataan iloisella mielellä.

2 Luku.
Mies ja waimo eläkööt hywässä suwussa

ja pitäkööt keskenäisestä rauhasta tarkkaa
waaria. Jos toisin tapahtuu, niin itse saa-
wat isoimman wahingon.

(Tämä luku on huoneentaulussa liiemmin
selwitetty).

Rangaistus Kaari.
1 Luku.

Jos mies suutelee waimon otsaa eikä suuta,
niin olkoon welkapää soweliaalla ajalla tehdä
»viimeksi mainittua; ja muita sakkoja siitä ei ole.

2 Lulu.
Jos niin tapahtuu, että puolisoista toinen

ei tee oikeen, niin sitä rangaistakoon anteeksi
antamisella; ja näissä asioissa on parempi
antaa kuin ottaa.



Ulosotto-Kaari.
1 Lulu.

Niiden kesken, jotka morsiantuolissa owat
käyneet, owat ~rakkaus, hiljaisuns, uskollisuus,
apu ja hoito" kumminkin puoliu ulosoton-
alaisia.

2 Lutu.
Älköön knmpasellakaan olko liikamääräsiä

ja kowin sunria »vaatimisia toiselta.

Oikeudenkäymis Kaari.
1 Lutu.

Älköön muuta tuomaria olko kuin selwä
ymmärrys.

2 Lutu.
Oikeus on täysilukuinen, knn hywä sydän

on lautakuntana.

3 Lulu.
Koti on oikea keräjäpaikka; ja keräjiä pi-

dettäköön kahdenkesken niiden wälillä, jotka
owat yhteen naimiseen menneet.



4 Luku.
Palkkawäki ja muut wieraatmiehet owat

pariskunnan keräjissä wahingoittawina pioet-
täwät, josta syystä niitä ei päästettäkö sisälle.

5 Lulu.
Asioita päätetään joutuisalla sowinnolla,

ja se olkoon woittawa joka sellaista sowintoa
ensiksi tarjoaa.








