
Wälärewördlge/ Arewdrdlge/ Wördb
ge/ jamt Hög-och Mllärde Herrar Pr*-
police. Paftorcs, Saccliani l)H Adjunåi,

Edan confiftorium bchörigen hunnit öf-
i welje the afHenar Prostarne l Stif-

I m för förledit Ar injände i*bciier
I pa Födde och Döde/ samt folkets tal-

tifnct/ har Thel/ til en god och rikttg ordnings er-
haliande i thetta arbete/ fwuiit nödigt/ at lam-
iw Edra Wal - Äre - och Wördighct«r töljande pa-
mlnnelftl: i:wo At/ som man l the hltsan-
de ukikr sunnit atstllliga m,Hrakni»lgar och tram-
pofitioner, \ thl) Nt Sumtmrne stundvM äl0 illa caU
cnterade, stuNdoM ock lftatt MaNkl0Ns-lil OwlNkiöns-
och lwcrt om/ ifrän K.winkiöns-til Manklsns co-
lumneme af förjecnde öfwerförde, Ty maste weder-
bbrandc för jadant hädancfter taga sig tll wara;
tNledau Lonfiftorto eljlst Wld Thksi labelltrs uprättande
§t\m\\ stlk oreda/ förordsakas ganffa mycken lcdjamhet.
//:</« Förutan tbet/ at the bcgrafnas antal i Tab.
ima icre allenast bör öfwcr hufwud stlga til lika
Summ* mcd Summan af bagge Kiönen i i*b,
uM, Utan ock altid swara til lika summa, hwad
Kiöncn sarstile bctraffar; ja bör ock i synnelhet
the bcgrafnas antal af Varn undcr 10. Är i TaL
lima, ja i anscende tll Man-jom Qwinklön aldeles
stamma öfwerens med Man-och Owinklöns ania-
let i 7*b. uida jalnmanlagt af döda Barn yngre an
i. Är/ emcllan i. och 3 sr/ emellan ;. och 5.
Ar och emcllan 5. och 10. Är. uhuo Aliggcr
Hcrrar Pafiores och hwar Capellan wld Capelhrne,
nar tbe i Kyrktobokcn antctna the dödc/ at no-
ga efterfraga af hwad sinkdom che afildlt/e, lätan--
des sädant ankomma pä nagons blona silgn och
lösa gisining; hwnrlqellom händt at nti nagra t*-
beller jadane döde - smkdomar bllfwit npglfnc/ {oin
man jakert kan tro/ at tl)t then tiden pa Ärct/ t\*
ler i then och then mennistians alder icke kunnat
llga rum. w-to EkuUe nagon genom en sadansillkdoM afiida / soM i Tab. II:da ej fiNtles Jpecificerad,sasom Förstoppcljc/Upkastnmg/ Swulst och Boldei/
med mera/ ja kan en sadan siukdom i samma fc-
betl lnföras och anmärckas. v-.to Hr ej af nö-
den/ at man l Tab. Lma Ulldel §. //■ j Anmarkmn-
garne/ rörandc bejynnerliga handclser af nagons
wädeliga död/ uptager the druncknade och til döds-
ftusne/ med fiera/ som i id. n-M aro upteknade»
utan böra har allenast sadane handelser nämnas/som aro lätt besynnerlige / och hwilta man af na>
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bersrde iahä ej f«n sa egenteligen fiiina hafwa n>ä>
lat nagons död. vi-o Böra the siukdomar/ som
under §. jf. af Anmärkningarne wid ub. i.ma kom«
ma (\t anteknas/ icke aUenast utmarckas wid hwilkaarsens tider the gadt i lwang/ utan bör man ock
af iab. ii-M kunna röna/ at sadane siukdomar war-
keligen mödt nagon del af mennistior; men i saU
en <adan farsot icke warit dödclig/ kaa jadane sär-
skilt thersammastades obfervew. ni.o Hr thet
icke nog/ at man aUenast under Utu d. ijA. i.ma->
ftedficerar, huru mange dödl öswer 90. Ars alder/
med mindre man icke therhos utjätter hwar och en
sadan hög-aldrig Mans-eller Qwinnos alder/
järssilt/jasomock noga i akt tager/ at amalet hai(i<fc
des af sadane döde alderstegne stammer öfwcrens
med tye i Tab. ii:äa uptagne döde öftvcr 92 Ar.
vin-.o Wid thet/ at hwar och en Kyrklohcrde eller
capeilan wid et Cafea, och följakteltzzen hwar Prost
owcderjäjeligen bör/ i fofje af Knrkjo-Lagcns 24.
Cap. 8. §, samt Kongl. Maj.-ts Jpecieäe Sftfifciga Ve-
fallning/hwad thetta Ubeä-tyxUut angar/under §.
//• i Anmärkningarne as tab. n.da, aniekna / hwad
sallsamt i Församlingen sig lilgragit/ bcftäende uti
ens eller annans goda eller onda bcdrift/ eller ock
thet/ lom mom naturens orderncliga stlckelje i Ele.
mnterne, eller pa qwlckt och dödt sig teer och wl's
jar; fordrar försiktlgheten/ at man wid sadane tings
anteknande noga i att tager alla therwid sig
yppande Hufwud-omständighctcr/ säsom tiden/ or-
tcn/ mcd nma/ Ijwilta kunna sora war cftcrtanka
narmare pa spar as namrens hclnliga glömmor;
dock at man therhos ei inblandar sinä enstllta om-
dön«n,' mindre antager en och annans löza föregif--
wande/ innan man til alla sinä omstandighctcr no-
gare underlökt handelstrna. Hwaremot mer confi-
,'hrinm ingalunda kan gilla theras efterlätenhct/ som
icke ens wardal x akt taga eller uptekna thylike
märkwardige ting/ ther man likwal ar fördunden/
at sa wal lil Skaparens £ef/ soin war cgcn och Eft
terwcrldcns förundran och upbyggelse lamna ther-
om all nodig och möjelig underratlelsc. Hwarjemte
confi/lorim» giarna stullc se/ at Edra Wal-Are-och
Wördighetcr wllle til efterrattclse i framnden «fwen
ä larnrna sialle i sinä TabeHer.jfm föregangne fiitiga
obfervationer, anmälka/ huru Zlrswaxten hwart och et
Ar warit/ eller af hwad nlfalle chen thet eller thct
Äret siagtt felt; jamwäl ock hwad Spanmalen thet
ech thet Aiet gullit/ samt huru GUd thet och »het
Äret walssgnat Förlanllingens andre wanliga narings-
fang til Siös och Lands/ sä,om sist-eller dlurfänge
m. m. eller af hwad orlaker thet kan hafwa kömmit/
at jadane närings medel thet samma Äret ej warit
sa aldeles indrägtige/ eller warorne i pris och w«r-
de antingen kunnat silga eller ftlla/ med meraV lom
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förtienar <lt upteknas. ix* Ehuruwal Prof-ar-
ket / som eljest bor tagas wid thetta aibete ttt en noga
efterjyn bade hwad formemtitt af Metbod\$& och Tredje

angar/ i näsiberörde Tab.uiitiå, Gifter-
mals c-/«m»e», utwijar/ at gift folck äro tll lika amal
afbagge Kiönen utförde/kan dock jadant ej Md traffa
in/ts/ t- e- enchera afMakarne sig ä en annan ort up-
pehaller. Hwarjelnte confiftorium ej kan umn mitznöje
omröra/ at nagre warit/ hwad i
lynncrhet thenna Tredze i'*beii angar/ \ manga om-
ftändigheter gansta felaktige; hwarföro conftfiorium-*
alfwarjamllgen will hafwa hwar och en wedttböraw
de pamint/ ar hadanefter daruttnnan wija nöjak-
tig accttrateffe; Til hwllken ända paminnes *■<> At
förutan thet/ at alders cdummns i
merberörde Tak imu icke allenast bör silga llka
hogt mcd af Qbifttxmålt cokmmn %

utan ock altid swara til lika ftecklk hwad
bäaae Kiönen angar /Jå bör ock i synnerhet amalet

undcr 15 Ar i Giftermals aiumtien sa i
anjcende til Man-som Qwinklön aldeles siamma ös-werens mcd Man - och Owmkiöns antalet i Aldcrs
commmn, sammanlagt af Batll yngre ån l k f
emcllan 1 och 3 ar/ emellan 3 och 5 ar/ emcl«-
lan 5. och 10 ar/ och cmellau 10 och 15 ar.
Hwarföre ock irJo> cnär alia the i <3fånDö«Ctf.'*»»»«»
i jamma Tab. niuia Barn under 15 ar/
watba tilhopa lagde / böra ock theras Rimfcsummor
stiga til lika storlck iiicö swmmomc af Varna-
Kiönen i GiftermalsAOtmatm. I lika matto

bör hela Stands>co/umne» mcd alla tho ther
under sinä wisia titlar cllcr Stand uptagne Man-
och Qwinklön/ i följe af the med Edra Wal-Äre-
och Wördjgheter förr tlietta commimicerade Prof-?6-
beiicme, (Umma öfwerens til lika amal af Man-och
Qwinklön med Man-och Qwinkiöns fummofaie i Oj-
dcrs - och Giftermals - coUmmme ; giörandes thct
härwid mgen ting til laken/ at en Per,on bcklllder fic-
ra Stand/ lned mera/ fanit följakttllgen (Tulle lyckas
böra öka antalet i emedan här->
stadcs ej l)Q(w$ assecnde pa thc siera Stand/ hwar-
«linnan sig en och annan kan befinna/ utan egenlcli-
g«n fordras/ at hwar och en en gäng blifwer under
fin wisia upmgen/ nemligen un-
der nagonthera af the som then-
ne utfatter/ och hwar til thcn eller
thcn Perloncn hufwudsakcllgcn hörer. xm-.mo
Böra alla Dragoner, Soldater och Crono Batsmän
med theras Hustrur och Barn/ ehuru the wjstas
wid Fästnmgs-Arbete l Heiifagfors och Uv*(ihus, tl*
ler eliest aro pa' nagon tld VXeommender»de , X thet Ä-
rets l&be& ' obferverat, ta the blifwlt Vtcommtnder*-
de, och icke Heller utesiutas om the langre dröja bors
ta. xmo Som i Förjamlingarne finnas atssilli-
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ge sadane Personer/ för hwilka lngen Rulrique ellet
'titel finnes MM/ salom Stuäenler och dieknar/
Separatiftcr,ArtillerictJpatlUlcm&QU/ SaltpttterSlUda-
re/ Zlgeuner/ med ftera; ©ä bvra the l Stsnds-
cotumnen siraxt efter n-o z2. undcr sine enssilte tMm
uptagas. xv:o Theraf/ at i the fiästa ubdeme
Matlagen ja* i Staderne/ jorn pä Landet blifrvit
til ringa antal upgifnc/ har confiftorium fadt an<
ledning at täntfa/ thet allc lcke matte hafwa lika
begrep om the orden i nb. imu Hushall/ Mat-
lag eller Röktal/ undantagne the gemena af
Krigsfolck/alle utfattige och elandige; ther lik-
wc.l orda-förstandet häraf ar/ at undcr en (ådrnt
Rubricjue böra alle the uptagas / som nagorlunda kunna
föda sig sielfwa och halla sitt egit Mailag eller Hus,
Hall/ men icke thegemene af Krigsfolket/ cUcr nägre
lnhyles hion / eller andre som aro utfattige och elandige.
Lika jom xri-.mo 5«Lee. Hus/Kiallare/Krogar och Giilst-
gifwerier ingalunda böra för then orsaken ffull mur
Hushalls och Matlags coiammn messutas/ at the haf»
wa hwar sin sarstilte column, utan ssola \å wal the
(orn alle andre / ja Wlda the giöra larstllta Mat-
lag/ i förenamde Hushals-och Matlags (»mmor
inraknas. Och siuteligen xvii\mo Vöra Härads-
eUer contratis styxvftaxm allena och iuge eraepofui
Honorarii tll Confiftorium lNjända slNN l<*beUer; och thet
innom then tid/ jom Kongl. Maj ts Nadige Vefall-
ning om thesie injandande til Confiftorium-,
msatter/ pä thet Conftftono ej ma laggas til last/ ar
Thet icke i tid til wederhörige oner assänt sinä ar«-
liga TdeUer. Onstar Edra Wal-Äre-och Wöldig-

' he«r GUDs milda bcstydd! Äbo den 7. *ovembr.
1750.
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