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Alkulause,

waltakunnan jäftnen-, olkoon talonpoika, ammatti-,
mies,, kaupunkilainen eli wirkamies, on tarpeellinen tietä yh-
teisi nmat lamtemput, säännöt ja asetukset, sekä lainkäynnin
järjestyksen erinäisissä jumitzsa ja eri oikeuksissa. Näitä
kaikkia tutkia itsestään, lakikirjasta ja muista pprästä pam
tulleista asetuksista on työläs ja pian mahdoto/i muiden, kuin

ja tuomarein, Sellain.en josta lainoppi-
m.itonki helposti woioi hakea johdatustakaiussa yhtcisimmis-
si ja tawallisa asioissa ja jutuissa, sekä toimituksissa, erikois,

wälillä, on siis olewa suuresti hyödyllinen kaikille
jokapäiväisessä elämässään/ Sen todistaa myös kotimaas-samme wuonna 183,3 Ruotsin kielellä ilmestynyt kirja, ni-
meltä huristen", joka jo elää kolmannessa pai-
noksessansa. Min kielemme sen on kmwannut pian
kaikkea lainoppillista kirjallisuutta, ja niin mielä sellaistakl
yhteistä käsikirjaa. Sellaisilta syiltä nllytettnnä päätetliin
suomentaa mainittu kirja Mutta tämä työ ci ole ollutkaan
huokeimpia; kieli, jota,ennen hiin wähän on wiljelty laillisissa
asioissa ja kirjoituksissa, on luonnollisesti wielä äkkinäinen
tälläisiin aineihin. Se Kaipaa wielä suureksi osaksi sellaisia
Imnopillisia nimityksiä ja puheen parsia, jotka enemmällä
Viljelemisellä kirjoissa sekä suus.malli.sessa jutunkaynnissä ai-
kaa myöten syntyywät. Niitä, on myös mahdoton jonku eri-
toisen noin tuostaan sepittää; ja jos, yoielä sellainen sanain
sepitys onnistuisiki niin se auttaa kuilenki wähän, koska sel-
laiset nimitykset ja sanat Harmoin pääsecw't kansan suuhun.
Se näHdään suomalaisen laki-kirjan uudissanoista, joista mon-
ta ei ole woinut kieleen olettaa; maikka lie siihen fynnä
osaksi näiden, sanain sopi.mattomlmski Suomen kieleen. Sel-
laisen sanan sepittämisen. hirttämiseksi on siis koettu rah-
wmn ftmZta kerätä 'mitä tässä jo woisi olla ilmestynyt,
katsomata. lakikirjassa löytywiä rahwa.alle tuntemattomia ni-,
mttyksir sekä sanoja. Myöski on kyselty neilmoa kielen tun-
Miltä kunn.ioitettawilta tlfomareilta, ja a,nnetU wii.mek,si. <HW«



malaisen Kirjallisuuden Seuran Wiipurissa tutkia ja ojasta
missä suomentaja olisi erhettynyt. Makuutettu kuitcnki siitä,
että tämä kirja, niin mainittuin nimisanoin kuin itsensä lau-
scenki suhteen, wielä on sangen paljon puutt«wainen, on se
waan siinä toiwossa ilmiin saatettu, etiä
maanmiehemme tällä tulistivat kchoitetuksi luomaan tarkkam-
tansa tähän asiaan, ja ilmoittelemaan niissä paremmalla tie-
dollaan woiwat roirhiä keksiä. WaKta sillä tawalla lienee
täydellisempi kirja tästä laadusta tyiwottawana. Tästä
kirjasta olisi niin muodoin wiclä paljonki sanottawaa waan
se jätetään tässä k>uk?i sillään, ja pyydetään kunki kirjan
käyttäjän itsensä tutkimaan mikä siinä on punttuwaisestt ja
wirheMsesti selitetty, ja oikaisemaan minkä paremmin ym-
märtää. Wmsiku tämä asian ajaja suorittaa muutamiakaan
asioita maanmiesten puolesta, muuta kalliimpaa asianajajata
ottamata, niin on suomcntajan toiwo sillä io täytetty.

Lopulla olcwat tärkeimmät ojennukset merkitköön suo-,
fiollincn lukia ennen kuin rupee kirjaa käyttämään.

Wiipurissa 1 Maaliskuuta 1848.
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Ajansanominen.

isännästään eroowa palkollinen, eli palkollisestaan e»
roowa isäntä sanokoon ajan ennen B:tta päiroaä
Syyskuuta (Kcis. As. 15 Huuhcik. 18l6), muutoin
olkoon palwelus pysywä tulemaan muuttoaikaan. I.
sännän poikessa ollen kaksi sanontaahan wiimeistä
kuukautta, toimittakoon palkollinen ajansanomisenmuul»
le talon wäellc, kahden wierasmieheu saapuilla I-
sännän askareissa saman ajan pois olewa palkollinen, sa«
nokoon ajan wuorokaudessa kotiin tultuaan. - Isän»
nän itsensä eli asianajajansa kautta palkolliselle aikaa
sanoessa, olkoon päästökirja eli atesti mukana,; muu-
toin olkoon ajansanominen mitätön Palkolliselta a»
jan sanottua, annettakoon päastdkirja 14 päiwassä.

Toistu palkollista wiettelewä eli mainittelewa pal»
welustaau zäctämään, sakoitcttakoon 6 Rits. 32 kill.
P:sa (Palk. As. 15 Toukok. 1805).

Wouran maan sekä muun kiintouaisuuden wil»
sanomisesta, katso lahiopäiroä, wou»

ra. Opinpoikaiu, sällein ja muiden sellaisten työ»
miesten palwelukseen ottamisesta ja ajansauomisesta,
samatenkuin kauppalaiwawäeu wouraamisesta >a pestaa-
misesta saätaän erikseen Kuninkall. Ammatinseura
lärj. 21 Kcsäk. 1120, Manufakcuur Priwil. 29
Toukok. 1139, Halli lärj. 2 Huuhtik 1170, ja
Kaupp. Regl, 30 Maalisk. 11-38, wert. ?lmmatin»
seura.



Aita.2

Aita.
Aidan pitää oleman tarkan ja wahwan, 2 kyy<

närää torkian, ja 2 kyynärää seiwäsparien wälillä.
Kussa limestä eli muusta, maan tilaisuuden mukaan
aita raketaan, tehtäköön se niin wahwaSti ettei kewi-
äsci murru eli kaadu, ja niin korkia sekä tihiä, että
pidättää raawaat ja siat (Rak. K. 5: 3). Aitaus woi»
pi tchtää kaikella soweljaksi nähcäwällä lamalla (Ku.
nint. As. Aitauksista 9 Helmit. 1802).

Kylien »välirajoilla olkoon sen sanansia joka ai-
data tahtoo ja toimitettakoon aitaaminen jokaiselta ti»
lamieheltä peltoin ja niittuin wälillä wähem«)s»weron
mutta metsämailla tilojen wantzan weron jälkeen. Pk»
finäisen talon ja kylän eli loisen yksinäisen talon wä>
lillä on sama laki.

Missä kylällä ennen on ollut oikeus toisen kylän
mailla pitää jalka» eli ajotietä eli «välttämätöntä
»vesipaikkaa, se pidettäköön entisellään, haitata tehcä
wästä cubaSta. Weräjän kuitenki pitäköön se kylä
jonka erinomainen tie eli wesipaikka on, samatenkuinsen myös tulee warjella eläintensa wahingoittamasca
loisen maita, wahingon palkintoa kiercääksensä. lain
asian siitä tullessa, tehdään aita armolleen, ja tie eli
wesipaikka jää niin kauwaksi entiselle haltiallensa kun«
nes laki päättää.

Naapurukset samassa tylä< eli jako»kunnassa, ai»
dattoot jokainen wälillänsä tapahtuman ja'on peruS<
luksen jälkeen.

Jos aitaamista metsässä on 3000 syltä eli pl»
temmältä, eikä rajanaapurille siitä ole niin suurta
woittoa, ja lain asia tulee, tutkikoon tuomari jos hä«
nelle helpotukseen on syytä.

Metsän, opoton eli syänmaan kosteissa peltoon
lli niittuun/ pitäköön niitun eli pellon isäntä aidan.
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(Rak. K. 5: 2). Kylmetyn pellon sekä niitun ja istu»
tosmaidcn ympärillä pitäköön niiden omistaja aidan
kaiken wuotta laillisessa woimassa; ja talwella kaatu-.
nut metsän aita korjattakoon Heli kirren eli roudan
sulattua maasta, molemmat sakon haastella, ja wahin»
gon tapahtuessa, palkinnolla jakaksinkertaisella sakolla.

Jos se, jonka pantawa eli rakenuettawa aita on,
sitä ei laillisella ajalla tee, olkoon siltä »vahingoitetulla
oikeus, siitä ensin sanottua, teettää wajawa työ, pal»
kintoa »vastaan siitä seka aidaksista.

Jos joku halajaa aitaa rakentaa uuteen paikkaan,
ilmoittakoon sen Keisarin käskyuhaltialle, johon muu.
toin kaikesta huolimattomuudesta näissä asioissa saa-
daan käannaitä, ollen »vahingon kärsimällä kuitenki
»vapaus kutsuttaa riitaweljensa oikeuteen, jos sen so»
»veliammaksi katsoo; waan aitaus-welwollisuudesta eli
»vahingon palkkiosta riidan ollen, mentäköön oikeu»
teen.

Alaikäinen kalso Wallan alainen.

Ammatinoikeus.
Kaikki kasia mmatit woiwat pitää seuruksia ja

kokouksiansa, ja ammatinseura synnytcttää kun 3
mestaria kaupungissa on. Ammatinoiteuden asetta»
miseen haetaan lupaa Keis, Sen.ttin Hallintokunnal»
la. Ammatinoiteudessa jäseninä on yksi Magiscraa»
tin »virkamies, wanhin ja 2 eli 4 jäsentä mescareis»
ta Esimies elikkä wannotettu kirjoittaja kirjoittaa
protokollit; wanhimmaksi sekä lautamiehiksi eli jäseniksi
»valitsee ammatti kaksi miestä keskuudestaan ja jättää
Magistraatille nimetä yhden niiscä, joka ei saa epäil»
lä siitä, tekewä «valansa samassa oikeudessa. Wan»
himman tulee pitää »virkaansa 2 wuotta, joiden
kuluttua ammatti woipi siihen »valita toisen. Nuo»
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n'n m«Stari suorittaa ammatin asiat ja käskyt. Am-
matinoikeus ei ole welwollinen kotoutumaan enemmän
kuin 4 (lawalliseSti waan 2) kertaa »vuodessa, jolloin
mestarit maksaawat ne sen nimelliset neljännestahan»
sa, jotka ammatin muun omaisuuden, kirjain >n sinc»

kansa säilytetään arkussa, johon »vanhimmalla ja
"Hilla lautamiehellä on tullakin aroaimensa. Silloin

tapahtuu opinpoikain kirjottaminen, seka oppiwuosien
kuluttua, niiden päästäminen sälleiksi, »vissiä ark»
kuun juoksemaa maksua wastaan. Ammnlinoikeus 01,

tan myös mestaruutta hakemien anomukset, määrää
mestarikokeen, tutkii sen ja antaa mestarikirjan, (kat-
so Mestaruus) samatc myös riitaisuudet mestarein ja
palwelioinsa »välillä; »valitukset mestarein töiden tel'
wottomuudcsta, waihoksesta, wiiaycökseslä, kalliista
hinnasta, eli muista sellaisista, joista palkintoa ha»
etaan j. n. e. Kaikissa näissä tapauksissa pankoon
halia ensin arkkuun tutsurahan, lo:stä äyristä 3:meeu
ja 4:jään talcriin, ammattia myöten, jotka toisinaan
juokseewat kaksinkettaiscStiki, nimittäin asian esiin rulleu
erityisessä kokouksessa. luttuasioissa nämä, kuin
muutti kulungit, maksetaan »vastaajalta, joS hän asiassa »voitetaan. lKunink, kässiammat. järjestys 21
Kesäk, H2N). Mutta ammatin »valitus nurkkames.
tareiSta kmmetaan Magistraalissa, (katso siitä). Am»
mattioikeudcn päätöksiin etsitään muutosta Magis-
traalissa (katso siitä). Kaupunkcissa, joissa nmmat,
tioikeutta ei ole, suorittaa MagiSlraatti kaikki asiat,
jotka muuten ammatinoikeuteen kuuluuwat (Kunink.
päätös 12 louluk katso täsiammatit.

Ammatinseura.
Ammatinseuroihin kuuluuwat yleensä kaikki' tau»

pungin täsiammatit. Käsiammaliu »viljelemiseen pi»
tää ensin haettaman mestaruus ja porwann etu.
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Mestari oltakoon niin monta opinpoikaa kuin ammat-
tiinsa tarwilsce, ja hänellä on niitä niinkuin sälliäki
kohtaan/ huoneessansa isännän oikeus. Opinpojat asu-
koot mestarin talossa, jos ei heidän työnsä ole waan
wisseiksi hetkiksi päiwassä määrätty; woiwat wasta 14
wuotisena ammacin kokouksessa oppiin kirjoteltaa, enim»
mäkseen s:tsi, eitä wähemmäksi kun kolmeksi wuodeksi,
jos eiwät jo filä ennen ole ammattia oppineet, Mcs<
tarin sillaikaa kuollessa, jääköön opmpoika lesken pal»
wellukseen, ,os työpaja leskeltä laillisesti käytetään.
Oppiwuotensa palweltua ilmotaiksen opinpoika am-
matin kokouksessa, jossa kirjotusrahan maksettua kir-
jotettakoon sälliksi; sallikirjan lunastus on omassa
mallassaan. Sälli raatakoon sen mestarin työtä jon«
ka keralla sopli, waan ei saata sowilun ajan päätyt-
tyä erota ilmoictamala ja erokirjan saamata. Mes-
tariksi elköön pääskö kukaan, joka ei ole 2 wuotta sal.
linä raatanut, ja woi näyttää otollisia todistuksia
täytöksestänsä (nainut sälli, joka näyttää kokeen opis-
tansa ja tottumisestansa, saakoon kuilenki 1 eli 2
rouoden lyhennyksen, Kom. Koll. kuul. <6 Hclmik.

Mestaruutta hakewa pyytäköön sitä amma»
tilta, ja olkoon sitte wapautettu tawallisesta wuosicyös»
tä Hän määrätään sitte jonku mestarin pajassa,
wissein katsojain silmänalla, toisen awuta roalmista»
maan mcstarikokcen, jonka täytettyä roaaditaan MaS
ammattia ja kokeen kclwattua, otetaan hän mesta»
riksi. Sitte hakekoon Magiscraatilta Porwaruutta (s.
P.) Mestarinlesti pitäköön pajaa eli työsiöä niin
kauwan kuin leskenä on ja kunniallsesti täytäikscn
(Kun, Ammat. As. 2-? Kesäk. kuitenki, että
kultasepän lesken paja käytetään mestari kokeen seis.
neeltä mieheltä, joka mestarin tawalla itse wascaa
työnsä (Kam. Koll. lul. 23 Helmik. '.92, Keis.
Kir. 1 Marrask. 1820). Kultasepän sällin elköön
cumettaks kultasepän pajaa käyttää, eli porwaruutta
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saada 'a mestariksi päästä, ennenkuin on tutkimuksen
seissul kontrollikontuorissa (Kun. Kirj. l 2 Heinät.
1162, Kcis. Kirj. 7
la ja scn todistusesta maksetaan 5 Ruplaa paperira»
hassa (Keis. Kuul. 16 Huhtik. 1822). Kontrolli
eli Arwonmerkki (k. s.)

Vescari elköön ottako työstänsä enemmän kuin
sen Magistraatti, wanhimmat, ja lautakunta arwaawat
syyn jälkeen maksaroan; enemmän ottanut, maksakoon
liian takaisin, ja sakotettakoon 3 sen »verran. Työn
»viiwytyksestä maksettakoon työn arwosca, jokai-
selta määrapäiroäscä ohitse mänewälta. Mestari el»
köön epäilkö tulemasta kotiin, eli lyötä ottamasta,
eli sitä teettämään lähättämästä, kohtuullisia maksua
roastacm, kaikki 3 talarin sakolla ammatin arkkuun ja

1 taalarin waiwaisille. Jokainen isäncä woipi täyc»
tää palkollisiansa sellaisiin käsitöihin ja ammatteihin
joita ne osaawat ja isännän omaksi tarpeeksi roaadicaan;
samatenkuin wapasäätyisten ammattimiehet woiwat i,
säiniensä palweluksessa raataa (Ammatinseura lärj.
1720 jaAatelPriwil 1723). Sotalaisella on wapaus

wiljellä totuttua käsit ötänsä; kuitenkaan ei taupun»
teissä muut sotamiehet kuin linnawäeSsa p.ilwelcwat,
eli eläkkeellä eron saaneet: «vaan he eiwät saa yhdis-
tyä pajoihin, ja palweluksessa olewat luwalia elawät
sotamiehet raatakoot mestarille, siihen tilaisuutta ollen
(Kun, Res. 28 Elok. 1189) Helsingin Uuiwersiteetti
eli 3)l>»opisto woi ottaa omat käsiammactilaisensa
(Keis. As, 10 Joulut. 1828). Elköön millään am.
maulla olko waltaa ajaa nurkkamestaria ja patuksia
pois ilman Magistraatissa llmoitamata sjossa tuiten-
taan ei tarwitse paikkaa eitä miestä ilmoitettaa), ja
siltä lähätetyu miehen saapuilla olemata (Kun. ?lm»
matti lärj. Kesäk. 1720). Patuksella eli nurkka»
mestarilla ammatille wahingoksi työtä teettäroä kau«
puukllainen sakoitettakoon samaten kuin patustin. Nurt»
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kamestarille on 10 taalaria sakkoa ja työkaluin kadot-
taminen. Julkisten laitosten työmiehet jotka lmva»
la kauppaa ja käfiammattia wiljeleewät, saamat ensi«
terralta iu taalaria, ja usiammalta kaksiwertaa sat<
koa. Maarahwas ei saata kaupungissa ottaa sellaista
työtä joka on annettu käsiammattilaistn yksin toimi»
tcccawaksi (Kun. Res, 12 Huhkit. 1739). Waan o-
mia täsitekojaan ja töitään saawat talonpojat wapaas»
ti myyda, niin kaupungissa kuin maa!!aki (Kun, N.
2«Elok. 1727, §. 2, li Joulut. l73"!, §. L). Kat-
so Ammatinoiteus, Manufakluuril,wert. Osto,
irtaimen lawaran.

Anekki.
Kiintiän omaisuuden ryöstöön mennessä, woipi

welkoja hakea anektia saamisestansa taswoueen, sikä«
li kun puhdas rooitto omaisuudesta wastaa 6 sadalta
koko welastn (U. K. 5: 5). Jos on kiinciaa omaisuut-
ta kirjallisesti pancattu, ja roeltowa ei tahdo odottaa
pantille lainhuutoa hakekoon anetkia siihen (s. p. 6).
Welkoja jolla kiiutiä pancii kädessä on, nautictoon kon>
kurssissa etuoikeuden lähinnä intekin haltian perästä.
(K. K. 17: 13). Wercaa Pantti, EtuoikeuS Puus»telliin ei anneta anektia, >os ei wero ole haltialle pal,
kaksi määrätty. (Kun. Päätös 16 Heinät. 1188).
Welkamiehen puoleen »vuosipalkkaan annetaan cmcktt
(Kun. Kirj. 17 Helmit. 1775>. Multa
ja armolahjoihin ei anektia saada.

Anomuskirja.
Kun asianomainen ei taida omalla kädellänsä

walitusta, anomus- eli muuta jutlukirjaa kirjoittaa, pi-
tää tirzoittajan siihen paneman nimensä setä am»
mallinsa, ilman asiata ei oteta tutkittaa (O. K. 15:
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10, Kunink, Kirj. 29 Kesäk. 1713); samaten pitää
asiannjonwaltakirja olla mukana, afiata oikeuteen an«
taissa (Keis. Kirj. 21 Tammik. 1811).

Mitä warteen otetaan Keisarille annetlawissa
anomuksissa (k. s.) Kaawoja erityisiin anomuski»
joihin, katso Pesäero, Konkursi,
mus, Manuu eli haasto, Gnweruööri j. n. e.
Nimet ja kunnioitukset (k. s.)

Apelleerata katso Wetoominen

Upoteekkari.
Apoteekkarin on oikeutensa kadotuksen haastolla seu»

rattawa lääkislysten määrättyä hintaa (Kunink. K.
30 Huuhtik, 1756); säilyttäköön myös erittäin myrk-
kyaineet, elköönkä niitä »varattomasti myöko. Ar»
senikkiä elköön annettako kuin lääkärin eli, sitä käs-
töihln tarwittaissa, Halloikcudeu eli Magistraatin pyyn,
uöllä; muita sellaisia myrkyllisiä aineita joita käy»
tetään syöpäläisten kuolettamiseksi eli muihin talon
tarpeihin , annetaan waan hywin tunnettuin pyyn-
nöllä Näiden seuraamattomuudesta on Apoteekka-
rille 50 Ruplaa P:ssa sakkoa, waikka wahiukoa ei
tapahdu; ja jos joku siitä kuolee, myös julkinen kir-
konrangaistus (Kunink. As. 15 Kcsäk. 1787, ja
Kun. As. 23 Maalisk. 1801) Myrkyllisiä parannus-
aineita elköön annettako apoceekistä muutoin kuin hy-
win tunnetun iääkärin säännölle, j> rcceptit säilytet-
täköön apoteekisft (Keis. Kirj. 12 Helmit. I8ll).
Kaikki apoteekkiin tulewat receptit jääwät sinne, eiwät»
kä saa annettaa pois (Keis. Kirj. 23 Marrask. 1812).
Apoteekin katselmuksista on Koll. Medik:sta auuctcu
kirja 7 Huuhtik. 1815. Vuosikertomuksesta ja lääti-
tys luwuntekoin eli tilikirjain lähettämisestä, Koll.
Med. Kirj. 10 Tammik. 1827). Kaikki «alitukset
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ja palwelioiscansa ilmoitetaan Medisinaa<
liwirau Yli Dn.hcöörille (Keis. As. 26 Maalisk. ja 8

Huuhtik. >33c>), katso myrkky.

Uftutila katso Rustholli.
AreNtl katso Woura.

Arnwnanomus.
Vangituilta Keisarilliseen Senatliin lähetettä''

wiin walitus» ja rukouskirjoitukfun pitää, jos eiwät
heiltä itseltään ole kirjoitetut, kirjoittajan nimensä ja
arwonsa paneman ynnä Maankansselin wirkamiehelta
wahwistetun kopion päätöksestä, johon myös päiwän
määrä, jona hakia siitä osan sai, merkitään (Keis.
Kirj. 16 Tammik. 18 lo). Hakia hengenrikoksesta
kiiniotettua, kuultakoon ensin Maankansselissa>!i lahim»
mäisessä Raastuwanoikeudessa elikkä Kruununpalwe»
»veljalta 2 lautamiehen saapuilla joS anomuskirja on
tahtonsa ja tarkoituksensa mukaan kirjoitettu, josta
protokolli anomuskirjaan luotttaan, ennen kuin se Maa»
herralta Tenättiin lähetetään Keis. Kirj. 6 Helmik.
1818).

Armonanomus rikosasioissa on <s:sä päiwässa,
wangitun saatua osan Hänen Keis. Majesteetiusä,
päätöksestä, annettawa läänin Maaherralle joka sen
lähettää Keis. Senattiin (Keis. Kuul. 5 Toukok.

WalloNisilta hengiltä woipi armonanomus ko«
hasteen annetcaa Keis Senatin Oikeusdepartementille,,
waan ei missään tapauksessa suorasteen Hänen Keis, Ma»
jesteet,llensä, ollen myöski muille, pait itse syytetyille,
kielletty näiden puolesta tällä tawalla armoa anoa.

Kun Hänen Keis. Majesteettinsa on Scnatilta
lulkittawakscnsa jätetyssä, hengeltä eli kunnialta luy-

2
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nutun asiassa kerran tahtonsa ilmoittanut, niin elköön
uutta kirjaa siinä asiassa enää Hänelle lähetettäkö
(Keis. As 24 sammik. 1819, kuin myös Kcis. As.
ja Kuul. 2 Kesäk. 1826).

K a a w a.

Suurwaltaisin, Kaikcnarmollisin Keisari
ja

Isoruhtinas!

Keisarillisen Majesteetinne armollisella pää-
töksellä, annettu - , . olen wuonna 18 « «, teh»
dystä rikoksesta tuomittu maksamaan sakkoa » -
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Ruplaa hopiassa eli rangaislaa - parilla »vitsoja ja
sitte < « wuotta pibeltäwäksi yhteisessä työssä linnas-
sa, mutta kun tämä rikos oikeeStaan tapahtui (tässä
luetellaan ne erinäiset syyt ja tilaisuudet, wcnkka asiaa
tulkittaissa sitä en ole woinut todistaa, rohkenen sywim»
mässä alamaisuudessa rukoilla Teidän Keisarillista
Majesteettiänne armahtamaan minua siitä tuomitusta
linucmtyöstä eli sitä jotenki helpottamaan ja armollisim»
masti sallimaan sakot, joidenmaksamiseen minulla ei ole
warcm suoritelkaa «vankeudella wedellä ja leiwallä.'
Olewa sywimmästi alamaisella kunnioittamisella, us«
kollisuudella ja welwollisuudella,
Suurwaltaisin, KaikenarmoNisin Keisari ja Isoruhtinaö!

Teidän Keisarillisen Majesteecinne

Kaiken nöyrin ja uskollisin
alamaisenne
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Arpakauppa eli Lotteri.
Kaikki kalu< ja tavara arwal owat, eroitukseta,

kiellyt, 400 taalarin h:sa sakolla, ja 2000 taalarin
sakolla kieltty niistä anomusta tehdä lKun k,elto >8
Kesäk. 1712). Ulkomaislen arpasetelien myöm.iuen
on kieltty 200 Ruplan h.sa sakolla, kahtiakfi ilmi'
saattajalle ja yhteisille työhuoneille. (Keis. As. 26,

Rämmit 1824).

Xrwio.
Jos anekin saanut, eli jolla panttioikeus huonee-

fty eli maahan on, tahtoo sen laissa huudattaa, niin
pitää arwio toimiletlaman ennen kuin laillinen kiin,
uckirja sille annetaan, maalla kihlakunnan Tuomarilta
2 wlerasmiehen keralla, ja kaupungissa 2:lta Magist<
raatin jäseneltä Juomarin walan wannomattomain ar«
wiomieSten pitää nelkojan ja wrlkamiehen saapumilla
»valansa tekemän; kaiken lawaran arwatcua pitää heidän
siitä kirjotus antaman Arwioon tyytymätön saa
kaupungissa 8 päiwän, sisällä, uutta arwioa hakea Keis,
Käskynhaltialta, joka siihen nimittää muita toimellisia
miehiä. Kolmatta arwioa «voidaan samassa ajassa
ja samalla lawalla hakea, mutta usiampaa ei (U. K-

Mitä pantattuun kiintiään omaisuuteen maalla
tulee, niin pitää Tuomarin B:ssa kuukaudessa, «nsi»
mäisestä huudosta, toimittaman i:scn arwion, jos«,
ta welkojan ja welkamiehen pitää samassa osan saa-
man, ja tyytymättömän l:sa kuukaudessa siitä, edellä
mainitulla tawalla,, hakea toista roaau ei usiampaa,
arwioa (Kunink. As. 23 Kesäe. 1800).

Kiintiää omaisuutta ryöstämisin myödessä, on.
kMäksi yksi arwio, josta elköön walitetlako, eli ty!st,a
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etsittäkö (Kunink. As. 28 Kcsäk. 1798), katso Auk<
sion!.

Myönläarroio, Pankin wflasta myöcäwästä omai-
suudesta, toimitetaan Tuomarilta tahallisen lautakun»
nan kansa, wiimescään l:sa kuukaudsssa ensimäisestä
Pankille nnnetlisca omaisuuden jossa muu»
toin seurataan Pankin arwion laillista järjestystä
(Suom. Pankin As, 18 Marrask ,840).

Arwiossa Pankkiwelan ottamiseksi kirjoitetaan e,«

fin tarkasti kaikki omaisuuden edut; sitte määrätään
wuodentulos pellosta malaadun mukaan, 3;sla aina
Lisaan jywäan asti; nutusta sikäli kuin tilalla raawai«
ta woidaan elättää, lukein 4 ja 5 taalaria woitoksi jo»
kaiscSta raawaasta; melsä sellaisena kun se löytyy,
ei miksi anvcltaisiin tuleman, sekä puutarhat ja wc-
roltomat myllyt/ kuilenki niitä rahaksi lukemata, pait
suurempia weromyllyja ja sahoja, joista woilco lue»
laan, ensin siitä talon tarwis ja kulungit eroitettua;
kcskikertainen saalis kalawedestä Kaikesta siitä cte«
taan tilanw ro ja muut maksut sekä tilan wclwollisuu-
det, kylwy, palkollisten palkat, paloapu j. n e. erilleen,
josta tähde luetaan kasroulsi, istunto tiloilla 5 sadal-
ta, mapa» ja perintö wapatiloilla myös 5, >os maksut
otetaan omistajan kuittikirjoista, nnitta 2 sadalta jos,
ne otetaan kruunun maakirjasta sille eli jolle muulle
lähellä olewallc tilalle, ja perintötiloilla sekä perintö
rusthollilla sekä niiden aputiloilla rusthollarin omassa
hallussa ollen, 6 sadalta; josta kaswusta käsitettäwa
pääsumma luetaan omaisuuden oikiaksi armoksi (Kun.
Kirj. 22 Kcsäk, 1752, Kun. As, 4 Helmek. 1757,
Kun. Kirj i Maalisk 17 <0). Pait tawallista 1.u.,
takuntaa kutsuu tuomari 2 luotettawaa ja tottunutt,»
maanwiljeliäa herrassäädys ä arwiossa saapuilla ole-
maan (Kunink. As. 1 Tuukok. 1739). ?lrwio,nichec,
jotka eiwät seuraa laillista järjestystä, saawat sakkoa,
Mä Mlitettaitzsa, ja toimittakoot uuden, arwion
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Asianajaja.

Rikosasioissa »vastatkoon syytetty itse. Tuonia»
nn katsoessa hänen lainkäynnissä apua tarwitsewan,
sallittakoon pitää kerallansa asianajajan. Niin tapah-
tuessa auttakoon myös mies waimoansa, huoltaja wal»
lanalaistansa. Muissa asioissa kannettakoon sekä was«
tattakoon laillisella asianajajalla/ ja tulkoon sittenki
asiamies itse esiin, Tuomarin sitä waatiessa (O. K.
15: 1).

Toisen asiata puhua ja wastata saakoot waan
hywähuutoiset, kunnialliset, rehelliset, toimellisct, oi<
keudelta hpwäksi luetut ja siihen luwan saaneet mie-
het. Asianajajaksi käytettäwän pitää, paitsi edellä nimi»
lettyjä tapauksia ja sitä annet»
tua oikeutta toisen asiassa puhua, olla Pii. Opistossa
näyttänyt lainopillisen tietonsa, ja oikeudelta, jossa
asiaca ajaa, siksi luwan saanut; jossa crinomatcain
katsottakoon rehellisyyteen miehen luonnossa ja käytök-
sessä (Knnink. Kirj. 27 Toukok. 1801, ja Kun.
Kirj. K) Maalisk. 1749). Maaukanssclin jaKonttuo-
rin käskyläisillä on oikeus welkaasioissa olla asianomais-
ten apuna (Kunink. Kirj. 22 Maalisk. 1750). Ta,
wallisestl annetaan kuitenki 3)li<oikeuksiin anomuksia,
»valituskirjoja ja selityksiä nuoltakin ei waan lainoppi-
neilta asianajajoilca. Mutta pyytäcetyissä eli man
nuutetuissa ja »vedotuissa asioissa, joissa asianajajan a«
pua enemmän tarwitaan, ei se ole tumallista.

Kaikkein tulee Oikeudelle armon ja kunnian c<
sottaa. Siksi elköön kenkään, laillisen asianajajan si'
assa antako lapsi-ikäisen/ palkollisen eli muun sopi»
mattoman kirjojansa oikeuteen wiedä, cli suusanaiscen
kuulcelemiseen lähettäkö, sakon haastolla(O. K. 15: 15).
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Elköön kukaan olko asianajajana ennen toisessa
oikeudessa tuomarina Oikeuden käskyläisenä, eli Keis.
Käskyuhalcian luonna, wiranpuolesta kosketussansa asi«assa. E, samassa asiassa riitaweljellä asianajajana ol-
lut, eikä huoltajan alla olewa. Ei myöskään isän eli
apen, pojan eli wäwyn, weljen eli heimon samassa oikeu-
dessa Tuomarina istuessa. Elköön myös Alioikeuden jä-
sen eli käskyläinen, jollawuotincn palkka on, rumetko asi-
anajajaksi siellä eli sen alle kuulumassa alaoikeudessa,
muutoin kuin sukulaistensa edestä serkkuuteen asti,
eli wallanalaistnsa edusmiehenä.

Toisen asian ajamiseen waadilaan asianomaiselta
oikeuden esissä siihen annettu suusanainen asetus, taik-
ka kirjallinen sinetillä wahwistettu waltuuS, jonka, a»
fmmiehen kirjoitusta taitamata, pitää uskottamilta to»
distajilta wahwistelun oleman.

Asianajajalla ei ole maltaa hyljätä alettua asiata,
ennenkuin oikeus tutkii hänellä siihen syyn oleman,
laiminlyödessä päämiehensä oikeuden, olkoon tällä
malta kysyä häneltä jälleen wahinkoansa. Jos asia-
mies lainkäymisen alla kuolee, ilmoittakoon asian-
ajaja sen oikeudelle, ja antakoot uudet asiamiehethänelle uuden «alttiuden. Pääasiamiehen ja asian-
ajajan riitautuessa waiwauksista, ja wälipuhetta sii-
tä olemata, koetelkoon tuomari joka asiassa miimcin
tuominnut on, ja asianajajalla olkoon walta pidät
tää luounansa olemat juttukirjat kunnes saapi palk<
kansa. Asianajaja, joka on yllyttänyt eli wiettl-
lyt turhaan juttuun, cli löytään wasten parempaa
tietoa ajaneen määrää asiata, eli petosta käyttänss',!,
wetäköön sakkoa isi n jälkeen, eli kärsiköön mankeudel.
la ja julistettakooil kelwoltomaksi toisen asiata ajamaan,
tuomarin koettelemuksen mukaan; makuutetuksi tultua,
hänen salaisesti k,rjottanccn asiamiehensä riitaweljcn
puolesta, eli neuwoilla ja perustuksilla sitä autta-
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neen, sakoitettakoon myös «sian jälkeen, eli rangaista»
koon «ankeudessa wedellä leiroällä ja olkoon kunnia.-
toin (0. K. 15: 14).

Kaawa lainkäymisen roaltakirjalle.
Tällä »valtuutetaan Herra N, N. » < Kihlatun»

Nau Oikeudessa etuani laillisesti ajamaan ja roalroc?
maan, minulta siune pyytätetyssä jutussa N. N.
wastaan/ luwattomasta wiljelykseStä mailtani; suostu-
en kaikkeen mitä asianajajani laillisesti tekee eli jättää.
Niemelässä 20 Toukokuuta 1846.

Matti Julkunen.
Toinen.

Waltuus tämän haltialle, korkiasti yllstettäwaän
Keisarilliseen Howioikeuteen antaa »valitukseni (ajaa
wedolla pidätettyä puhettani) Suojarwcn Kihlakun-
nanoikeuden (iakimanninoikeuden) päätöksestä, annet»
lu 24 Toukokuuta 1846 , minulta manuutelussa,

(pyytätetyssä haastetussa,) jutussa tilajaosta lempe,
lässä N:o 6 tilalla, sekä Korkiasti listettäwässä Ho-
vioikeudessa sitä ajaa; suostuen mitä j. n e.

S. Turtiainen,

Kolmas,
Awonainen asianajonwalta, Annettu Oluwilassa

!l0 päiwänä Kesa.kuuta 1^46.
luosep Matikainen.

Wierasmichet: Pietär Tawi. Johan Korppi.

Asianaika.
lakimannin«ja Kihlakunnan Oikeuksissa menee se

dhitse kello 7 ehtoolla (Kunink. Kirj. 27 Toukokuuta
180>), waan kaupungeissa olemissa oikeuksissa kello
5 2 päiwällä. Kaikissa tiloissa joissa asia on wis»
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seiisä kuukauksissa ajeltawa, ja paiwain lukua ei ole
määrätty, luetaan joka kuukauteen 30 päiwää (Kun.
As. 23 Maaliskuuta iso'?). Pon eli päiwän ja
wuoden asinnajoilla ymmäretään almanakan wuosi
ja päiwä tuista, oikeudenkäymishelken loppuun. Asi»
auajan sattuessa sununtai», juhla» eli muulle pyhä»
päiwälle, ajetaan kanne seuraawaiseua arkena. Grei»
kanwenäläis uskolaisia koskemissa jutuissa on mene-
tys famallaiuen, asianajan sattuessa Greikcin uskon
suurille juhlapäiwille (Keis. Kirj. 15 Tammik. l82i).
Weto ja walitus täytetään yleisesti nissillä asianajal»
la/ tuomion langetus päiwää lukemata, ell jona rii-
taweli welka«asioissa sai päätöksestä osan; joissa asi'
oissa woittaneen on huoli pidcttäwänä siitä että rii-
taweljellensä todistettu kopio päätöksestä tulee toimite»
tuksi, johon sen tapahtumisen päiwä myös on me»
kittawä. Asianajasta testamenttein walwomisessit
ja kanteessa kiintiän omaisuuden saannista j. n. e. kat-
so niistä.

Asianilmoittaja.
Palowiinan poltto,Salakauppa-ja Iuop»

pousasioissa ilmisaattajana olemisesta, katso niistä,
ja kustai paikasta mitä asiaa ilmisaattaminen koskee,
wcrt. estelmys.

Joka löytää» toista wietelleeksi rikokseen, sen il'
misaattamisella woittoa eli etua saadakseen, eli lähi-
mäistänsä sillä hukuttaakseen, rangaistakoon ei waan
yhtäläisesti tum rikoksen tekiä, mutta mlistettakoon myös
sanomalehdissä, ja selitettäköön kelwottomaksi Kruunun
palwellukscen (Kun. Kuul, 2« Elok. 1^18).

Joka toista, henkeä ja kunniata koskemasta, syyt-
tää, eikä sica woi todistaa, seiskoon saman rangaistuk-sen jonka syytetty olisi tullut kärsimään, jos se oli

3
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tehty kiukusta, muutoin sakoitettakoon 20 Taalaria
eli enemmän (Pah. K. «0: >, 2). Oikeuden efis«
ft toista syyletläissä, tuonmkoon sama oikeus sakonta «vahingon palkkion (O. K. 10: 24).

Asianwalwoja.
Tämä on oikeudella wallanalaisen, pois olewan

eli muutoin asiansa ajoon »voimattoman puolesta ase-
tettu asianajaja wississä jutussa. Tällaisella asian-
walwojalla on samat welwollisuudec kuin asianajo
jalla ja huoltajalla yhteisesti (k. n.)

Auksioni.
?luksioni Maalla. Maaurahwas myököön

omaisuuttansa julkisella huudolla ilman mitään escet
lä, ja walilkoon auksionin toimittajiksi ketä hywäksen»
sä näkee (Kun. Res. 9 louluk. 1^66).

Auksioni K aupun teissä. Kaikissa kaupun»
teissä/ joissa mahdollinen om pidettäköön auksionia
huoneitten taloin sekä irtonaisuuden myömiseksi, jois-
sa myös ryöstetty kalu varailen woioi myödyksi tulla.
Auksionihuoneen päälysmies ja käskyläiset owat sakon
ja wirtansa kadotuksen haastella kielletyt itsellensä eli
muille auksionissa jotai kalua huutamasta eli itsellen-
sä ostattamasta, eli tawaroita waihtamasta (Kunink.
Nes. 12 Kesäk. Auksioni kuulutetaan kadun
kulmiin naulatuilla kirjoituksilla, ja sen alkaminen il»
moitetaan autsionitellon soitolla, kello 8 aamulla.
Muutamia ostana kokoonnuttua kannetaan tawarat
kappalettain esiin, ostajilta katseltawiksi, ja jokaisen
tarjo kerrotaan huuattajalta. Wannutettu mies smu«
taa huudot pöytäkirjaan (protokollaan)ja wähiittaki l ma»
gistraatin jäsen on saapuilla. Omistaja katsokoon icse eli
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asianajajan kautta ettei tawaransa mene kowin halwasta
hinnasta, paitsi ryöstetyssä tawaraSsa, joka epimäta
annetaan enimmän tarjoowalle. Omistajalla on lupa
itsensä tukutella ja eroitella tawaransa, sikäli kuin ne
tahtoo myöcäwäksi jättää. Myönta-lveroa maksetaan
kiintiästä omaisuudesta sadalta, ja sellaisilta kaluil»
ta kuin suola, wiina, riista kulta, hopin, tallit kiwet
j. n. e. 2 sadalta; talokaluilta 3 sadalta, niin myös
kirjoista 3 sadalca. Paitsi sitä maksetaan kmilutos ra»
ha, wasararaha, soittoraha ja pöytäkirjaraha. Jo»
ka ei huudettua tawaraansa 8 päiwässä lunasta, su»
koitetaan 3 sadalta tawaran hinnasta ja tawara myö-
hään jälleen. Hinnan eroitus ja sakko ryöstetään
kohistaan huolimattomalta. Sakon ja tawallisen myön»
tä hinnan maksamisen haastolla on kieltty kennenkään
totonansa autsionia pitämästä, ennen kuin auksioni'
huoneesta siihen on lupa; !>:tenä paiwänä autsiomn
jälkeen pitää omistahan saaman rahansa myödystä, jos
se on lunastettu, eli muuten jällen myötämän, ja--
puuttuwainen ensimäiseltä ostajalta otettaman. (7luk«
sioni As. 21 Helmit. 16^4).

Kirja auksioni. Ennen kun kirjat auksionissa
myödiän, pitää auksionihuoneen paällysmiehen Helsin«
gissä 14 päiwää ja muissa kaupunkeissa 1 kuukautta
ennen kirjojen nimet (Sensurille) il»
moittaman, sakon haastella (Keis. Sensur As. 14
iokat. 1829). Katso Sensuri.

Ryöstö auksioni irtaimessa omaisuudessa:
ryöstetylle (ulosmitatulle) irtaimelle kalulle arwataan
hinta joSta se myöda woidaan. Jos welkamies hin.
taan ei suostu, eli wtltowa kalua ei ota, myödään se
julkisella auksiomlla Viyöminen on julkisesti kuulu,
tettawa eikä alettawa warsin wähän loukon saapuilla
ollen; paremmat kalut säästetään siksi kun enin rah»
waS tokountunut on. Auksionin päällysmies palkit-
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koon häl«n kauttansa tulleen «vahingon (U. K. 5: 3,
4). Kontursiin anneltu omaisuus myödään samalla
lamalla kuin ryöstetty, katso Konkursi.

Kiintiä omaisuus: Auksioni ryöstetylle tunti»
älle omaisuudelle maalla pidetään Maankansselissa, jos
eirvät «velkoja, welkamies ja anektiläinen, cli kellä pant»
tioikeus omaisuuteen tirjoteltu on, suostu kihlakunnan
oikludcssa auksionia toimittamaan (Kun. Rcs. 21
Heinät. Kiintiä omaisuus on ennen myö«
mistä arwattawa, mutta toista arwioa ei ole lupa ha»
ken (Kun. As. 28 Kesät. 1798).

Pankki auksioni: Pankille pantatun ja pankki'
autsionissa myödyn omaisuuden ostaja naulitsee Pan-
kin sille saadun lainhuudon hywäksensä, mut waikka
kiintiä, laissa huudettu pantti, luetaan Pankille kimi-
tetyksi sen käräjän päätettyä, jossa wiimenen huuto sil-
le annettiin, niin ei kuitenkaan lueta sitä ostajan kä»
dessä waapaatsi perintö-lunaStuksesta, ennen kuin seu»raaroassa täräjässä. Auksioni» kuulutuksessa ilmoite-
taan, että ostajat saawat Pantin tansselissa silmäillä
arcoiota, ja omaisuuden luontoa tiedustella itse pai
kalla. Autsionissa ilmoitetaan omaisuus myötäwän sel-
laisena k«iu se silloin on, ja ettei Pantin «vastaaminen
omaisuuden puolesta ulotu etemmäksi tuin siihen ta«
paukseen, että myödyn omaisuuden luonto ja omis-
tusoikeus tulcewat kameenalaisiksi, joka myös pöytä-
kirjassa setä myöntäkirjassa muistutetaan.

Hinnasta poisluettua niin paljon kuin Panktiwe-
läksi woipi jäädä, on tähteestä maksettawa B:tena
ja wiimeiset 30:tenä päiwänä auksionin päätettyä,
muutoin meneekauppa ostajan puolesta kumoon ja uusi
auksioni pidetään hänen «vastauksellansa. Jos omai-
suus »viimeisessä auksionissa menee halwemmasta hin-
nasta kuin ensimäisessä jo oli tarjottu, maksaa
ki welkamiehclle ainoastaan mitä «viimeisestä auksio.
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nista karttui, ja wclkamies pitäköön kiini ensimäiststä
ostajasta, jonka wastuukselle wiimenen autsioni tapah»
cui. Jos Pankki »viimeksi tarjotusta auksionirahas-
la ei ole omaansa täydesti saanut, hakee hän tähdet-
tä ensimäiseltä ostajalta, ja sen takaajalta, ja heillä
waraa löytymaca, myöski welkamieheltä. Jos osta»
jalla, edellä mainitussa ajassa Pankkiin makftttua
kaiken, mikä Pankin saatawasta welaksi ei woi jäädä,
icselläänti olisi ennen auksionia omaisuudella pantattu
welka, woipi hän ostohinnan tähteestä pidättää niin
paljon kuin näyttää laillisesti wahwistuncella päatök,
sella itselleen tulewata olewan, mutta-ostohinnan cäh<
de pannaan Pankkiin samassa ajassa, weron kansa
sadalta, auksioni päiwästä aSti. Pankki-auksionissa
myödyn tilan hallitukseen tarttumiselle, sikäli kun se
koskee entisen omistajan, asukkaan, eli wouramiehen
oikeutta, wähemmin eli kauwemmin auksionin perästä
tilassa wiipyä, on laillinen menetys: niin että omis.
taja, jolla ei muuta huonetta cli kotia ole maalla, saa
autsioni päiwästä 2 kuukautta huoneessansa asua, ja
arentilainen eli wouranues, jolle auksioni katsotaan
ajansauonnaksi eli käskettämiseksi naucicsce lähtö-päi»
wän. Näille pitää ostajan yhteisissä Sanomissa il«
moittaman eli muuten todistettawasti kuuluttaman,
omaisuuden miödyksi ja häneltä ostetuksi (Keis. Suom.
Pankin Järjestys 18 lokak. 1840 4:).

Auttokirja katso Welk o mincn

Awioero.
Awioeroa woipi toinen puoliso Tuomarin kaut-

ta hakea seuraamissa tiloissa: 1) Jos toinen puoliso
on huorin tehnyt ja wiatoin sen kansa ei ole yhteyt-
tä pitänyt siitä tiedon saatua (N. K. 13: i), ja
jos hän sen tiettyä, on rumennut rikosta
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ilmisaattamaan. Paljas tunnustus ei kuitenkaan ole
todistus rikoksesta, muuta todistusta olemata (Kun.
Kuul 5 louluk. 1708). 2) Jos puoliso hylkää toi-
sensa, häntä pahuudella ja tylyydellä paeten ulkomaat»
le menee, aikomata enää. yhteen tulla/ ja siitä kuu»
autettua yön toista wuotta «viipyy (N. K. 12: 4). —

2) Jos mies ulkomaalla, tarpeellisessa asiassa matka,
tessa, kauwemmin tietyssä paikassa asuwa, kuitenki lail-
lista syytä näyltämätä, Tuomarilta määrätystä pä>
wästä ohitse «viipyy, hukekoon waimo eroa, wuoden
kuluttua hliasto» cli hänelle määrä»
tystä päiwästä. Hänen asumapaikkaansa tiecömäta,
odottakoon waimo 6 wuotta, joka aika kuitenki lyhen»
nettäköön tuomarin siihen syytä löytäessä. Sen pe»
rästä wielä palaucuwa mies, saakoon kuitenki wai«monsa waikka jo toiselle naimiseen mennyt on, ja
toinen paetkoon (N. K. 12: 6). Jos puoliso
on kihlauksen jälestä johonkuhun toiseen ryhtynyt,
joka wihittyä wasta ilmaantuu, käyköön kuin huo»
ruudesta. Jos waimo todistetaan ennen wihki,
miscä toiseen ryhtyneeksi ja mies sitä ei hänelle an-
teeksi suo, saakoon laillisen eron; mies saakoon silloin
kaikki taloon tuodun tawaransa, kihlauksen ja häiden
kulutuksen, ja pitäköön mitä häneltä saanut on. 5)
loS toinen puoliso on luonnosta waiwainen eli awio»
liittoon peräti el> paranemattomassa tart-
tumassa taudissa, jota ei ilmoita ia wiettelee toisen
naimiseen. «) Jos tuntematon mies walhellulla ni<
mel!ä on wietellyt naisen awioliittoon Näissä awio»
eroon tuomitessansa, osottakoon tuomari asianomaiset
Konsistoriin saamaan erokirjan. Kun mies on hen«
kensä rikkonut ja laitetaan Siperiaan, luetaan hän
»valtakunnan jaseuellisesti kuolleeksi, ja awioliitto pur-
kautuu; waimo silloin ei tarwitse, uuteen naimiseen
mennessä, erinäistä erokirjaa. Miten naimaosan
kansa näissä tiloissa käy, katso Naimaosa,
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Awioliitto puretaan wiattoman puolison tahdo»
la, jos loinen tekee sukurutsauden (Kunink. Aj. 23
Maalisk. 180°?), Muuten, hywyydestä eli armosta
waan awioliitostansa eroa tahiowat, anokoot sila a<
lamaisesli H. M Keisarilta, Keisarillisessa Scnatis»
sa, ,oka sen tulkli (Keis, As, jaKuul> 2 Kesak. 1826).

Awioliitto.
Awioliiltoon ei ole lnwallinen antauta miehen

ennen kun täytettyä 21, ja naisen 15 wuotta, ellei
Keisarilta siihen erinäisiä lupaa ole. Talonpoikais-
ten kesken woipi mies 18 wuoden ijällä awioliiltoon
mennä, jos hänellä on pysywä rouocinen palwclus,
työ cli askare; ja iaopalaisen poika täytettyä li wuot-
ta, jos on oppinut kristillisyytensä (Kunink. Kirj. l5
Helmik. 1145). Sotalaistcn pitää ensin luwan
man esimiehiltänsä. Mies pyytököön neiitä sen nail»
tajalta, ja awioliittoon «vaaditaan keskinäinen suostu-
mus niin hywin tuin naittajankin (N. K. 1: 1, 5),

Awioliitto on luwatonta seuraawaiscen sutuin ja
heimoutten wälillä: i) suoraan eicnewässä eli lakene»
wassa suwussa; 2) syrjenewässä suwussa ei saa «ai-
taa sisärcänsä, weljensä taikka sisarensa tytärtä, eli
heidän sikiöitänsä, isän eli äicin sisärcä, isänisän eli
äitin isän sisärtä, isänäitin eli äitinäitin sisärtä j. n. e.
3) suoraan etenemässä eli takcnewassa heimoudessa,
niinkuin po>an, pojanpojan eli tyitärenpojan leskeä,
emincimäänsä, isänsä cli äitinsä emintimää, eikä ty-
tärpuoltansa, poika» eli tytarpuolensa tytärcä; anoppi-
ansa, appensa eli anoppinsa äitiä ja niin taaksepäin.
4) syrjenewässä heimoudessa elköön naitako weljen
leskeä, »veljenpojan eli sisärenpojan pojan e>i tyttären-
pojan leskeä; setän eli enon leskeä, isän setän cli c»
non, äitin setän eli äitinenon leskeä; kuolleen wai'
monsa sisärcä / «aimonsa eli sisaren tytär»
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tä eli tyttären tytärtä ja sikiöitänsä; waimonsa
tätiä, waimonsa äitin tätiä; 5) Toisessa heimoudessa
ci waimonsa emintimää eikä isintimänsä leskeä, eikä
myös kuolleen tyttärensä miehen leskeä, eli pojinti»
mansa eli sen pojan leskeä. Serkukset eli orpanukset
elkööt toisiansa naiko Keisarin luwata.

Heimous luetaan miehelle waimonsa ja waimol-
le miehensä sukulaisten kansa, waan ei näiden suku»
laistensa walillä keskenänsä; saamat siis »veljekset nai-
da sisaruksia, ja isä äicin, poika tyttären: waan poi-
ka isänsä eläissä, jolla cytär on, elköön naiko tämän
äitiä. Kaikissa näissä tapauksissa ei ole eroituSta
täyden ja puoli suwun wälillä. Awioliitto on myös
kieltty jos suku on luwattomastaki sekannuksesta.

Paitsi heimoutta on muitaki esteitä awioliitolle.
Keskenänsä huorintehneet elkööt awioliittoon menkö,
ehkä wiatoin puoliso kuollut on (N. K. 2: il).
Kaikissa tiloissa joissa kihlaus on purettawa, eli lu»
wallinen purkaa, on awioliittoki estetty, luutalai»
set woiwat naida waan omia uskolaisiausa (luuta»
lais Aset. 27 Toukok. 1782).

Sen siaan on awioliitto täytettäwä sen, joka
kihlattuun morsiameensa on koskenut; miehen silloin
wihkimiscstä epäillen, selitettäköön nainen bänen wai«
nwksensa ja naulitkoon naimaosan. Naisen sen teh.-
dessä, olkoon sama laki (N. K. 3: »), Jos a«
wiolupauksclla naiseen on kosketcu, ja hän sekä nait-
ra>a awioliictoa waatli, katso Kihlaus ja Awioero»

Jos awioliitto on naittajan suostumukseta teh»
ly, katso Naittaja. ieSki elköön toiseen naimiseen
menkö ennen kuin lasten eli muiden perillisten osa
eroitettu on, olkoot wallanalaiset eli täysiikäiset; eikä
mies ennen v,, j' koko wuotta leskenä olemis-
ta. Huoruudella awioliiton rikkonut, elköön toisesti
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naiko ennen kuin wiatoin puoliso kuollut eli naitu on,
eli hän siihen suostuu ja Keisari turvan antaa (N.
K. 13: 2 ja Kun. Klrj. 1 Syyse. 1191). Awi.
osta eron saanut waimo, elköön uuteen naimiseen men«
kö ennen kun asian kysymykseen tulemisesta se aika on
kulunut jona, miehestansä raskaaksi jäätyä, synnyttä,
mään tulisi (Kuuink. As. 23 Maalisk. 1 «N'?). Awio-
liito»! purkautuessa miehen, rikoksesta, Siperiaan tuo<
nuttua pääsee waimo, wuoden kuluttua miehen sinne
wiennöstä, erityistä erokirjaa pyytämätä, uuteen nai«
miseen (Keis, Kuul. 21 Huuhtik. 1826 ja Keis.
Kirj. «9 Huuhtit. 1828).

Kuulutuksesta awioliitloon ja wihkimiseslä, kat-so kuulutus. Awioliiton eöte ilmoitettakoon Kirk-
koherralle 2 wierasmiehen saapmlla, pantakoon Keis.
Käskynhaltialle takaus kulungista ja vahingosta, ja otet-
takoon pyytös ensimaiseen lakiin. Jos laillista syycä
eSteesen tuomari ei löydä, sakotettakoon esteliä ja pal-
kitkoon wahingon (N. K. 'i: 3).

Awioliitot Suomen asukasten ja muiden erius-
koisten wenäjän alamaisten wälillä owat luwalliset,
joissa Wenäjän Sotalaisten csteettömys wahwistetta»
koon todistuksella, annettu, Päälitöille ja päällyksille
Generali Guwernöörilca eli ylipäälliköltä, muille up»
siercille ja Regimentin Siwili-wirkalaisille, Regimen»
tin päällykseltä, sekä ali.uppsiereille ja joukolle, Kom-
paniau päällykseltä; muille Wenäjän asukkaille, Suo»
mesta naidessa, on kylläksi papinkirja, wahwisteltu
korkeimmalta Siwili- eli kirkolliselta hallitukselta
maisessa kaupungissa. Todistusten pitää oleman kir°
joiteluc eli käännetyt sille kielelle, jota pitäjän papit,
jossa kuulutus tapahtuu, ymmärtääwät. Kuin 2 yk«
silcä paikoin Suomesta nuwttawaisla tahtooroat keske»
nänsä awioliittoon mennä, pitää todistuksen myös

4
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rvirkkamaan heidän mahdollisen sukuudcn eli Heiniön»
tcnsa. Estenömyyden todistusta saarnata, kuuluccc-
totoon 3:sten Suonien yhteisissä sekä Piclarpnrin
Sanomissa, että awioliittoa wastaan kannettakoon/ en-
nen yön toista wuotta kulumista, pitäjän kirkkoherralle.
Kmilutris ja wihkimincn menetetään sine l'lillisesti.
Wacui >os puolisot owat eriuskoisec, tapahtuu eri wih»
kimiucn kummankin uskon waaiimuksen mukaan. lap<
set kaswatetacm isänsä, waan nwiottomat lapset äitm»
sa uskoon Jos awioton lapsi nautitsee yhteistä eli
kruunun statusta, kaswatetaan hau Maan luterilaiseen
oppiin. Kastaminen toimitetaan sen Opin papilta,
johon lapsi tulee kaswatettawaksi ja luterilaiseen kas»
tamiseen kutsutaan waan saman uskoiset kummit. Wl<
näjän sotamiesten awiosäatyisec lapset jätetään So«
lalniskaswatuslaitoksille (Keis. Kirj. 2l Syysk. 18l6)
katso Heukikirjocus, iainkäyminen.

Wihittyä on mies waimonsa laillinen osmnwal»
woja, ja hänellä on oikeus sen puolesta kantaa ja wac«
tata (N. K. 9: 1). Eltöön kuitenkaan wain,onsa
wapaata suostumuksetc» mnökö, waihtako eli paulat»
k» sen erinomaista kiintiötä omaisuutta (N. K. <t:
i). WelaSca jonka mies ja waimo awioliitossa tekee,
wät, katso Welka.

EhdotUs, katso Välipuhe

Ehdoksitarjo.
Wissilaatuisen kiintiän omaisuuden ehdoksitarjoo-

misesta, eunen kuin se »voidaan myödö, tacso Pe,ri>
kantaan lunastus, löydetyistä muinosuuksista, kat-
so löytokalu.

ElatUs, katso El äkeliittc.
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Eläjä, katso Kruununtila, Nuscholli.
Eläkeliitto.
K a a w a.

?änapäiwäna tapahtuneessa kaupassa lawolan
pcrinlötilasta Nieskala» kylässä ja N, pitäjässä, jon»
ka me alekirjotecut, Antti Kaljunen ja lowisa Kal-
junen, möinime wanhimmalle pojallemme Matti An«
t.npoiallc, olenmie, pait kauppahintaa, pidättäneet itsel-
lemme ja muille lapsillemme seuraawaiftt elake-edut:

Maksaa Matti Antinpoika wuosi, pui.
dusta elosta, <»0 tynnyria ruista, O kappaa ocria ja N
kappaa herneitä; josta kuitenti toincnpuoli kacoo toi-
stu nieistä kuollessa.

2:ksi Ehdotamme molempain elinajaksemme, maa
omenaksi ja pellawasmaakfi käyttää Huwancauspellon
n kapan alaa, joka Matti Antinpojan on wäitcctäwä,
kynoetläwä ,a kaiketi walmiscettawa.

3:ksi Asuttaroaksi meille jätetään uusi tupmen
ja talon isännän on hankittawa H.Ukoja tarpeemme
mukaan.

4-ksi Ehdotamme yhdelle lehmälle laidunta talon
mailla ja 00 puutaa heinää, 00 kupoa olkia talwcksi.

s:ksi Kaikki ehdotukset, pait w,ljaa, pnfyywät
muuttumatoina niin kauwan kuin jompi meistä on elossa.

6:ksi On Matin elätettawänä ja waatetettawana
naimattomat sisarensa Martta ja lowisa, heiliä talon
hywaksi saatettawaa työtä wastaan, siksi tunnes he
joucuuwat naimiseen, jolloin heidän talosta on saata»
wa - -> . » - ° » °.-j.„. e. Rieska lassa 20: tenä
Heinäkuuta 184L.
Antti Kaljunen, iowisa Kaljunen.
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Edelliseen eläkeliittoon (sowintoon) olen kaikin
puolin tyytywäinen/ luwaten wilpittomästi sitä seurata.

Macci Antinpoika Kaljunen.

Todistajina: Juhana Turtia. Heikki leinikka.

ElämakeWot, katso Mcmufaktuurit.

Ero
wuoteesta ja leiwästa.

Siihen tuomitkoon oikeus puolisot jotka, waroilet»
iuna ensin Papilta ja sitle Tuomiokapitelilla, eiwät
sowi, waan toisiansa wihalla ja tylyyellä tohteleewat.
Ensikerralla ja toisella sekoitetaan wikapäätä; jos ei»
wät filläkän ojennaiie, tuomitkoon oikeus joksiki ajaksi
eron wuoteessa ja lciwässä. Wihassa ja tylyydessä
toisestaan eri leipään ja wuoteesen eroowata, eli tois»
innsa huoneesta ja kotoa ajawaa, sakoitetaan ja pan-
naan palkitsemaan «vahingon.

Erokirja.

Kaawa Kauppiaan eli jonkuun muun aSkaroitfi«
an kirjanpitäjän erokirjalle.

Kirjanpitäjä Antti Toiwanen, joka on kirjan-
pitäjän ammattia kaupassani toimittanut (jolla
pito kästyössäni on ollut) (joka työn paalysmiehyyttä
maaomaisuutcllani on toimittanut) I0:nä wuotena,
on tällä ajalla hywästi tottunut kauppaan (maanwil.
jelykseen), ja rehellisyydellä, uuraudella ja luotettawas»
ti toimittanut welwollisuutensa, sekä muutoin käyltain'
nyt minulle mieliksi; josta häntä, onneansa muualla
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etsiessä, jokaiselle paeaimmasli kiitetään, iinnatsa 15
Heinäkuussa 184«. Matti Ne?o.

Kauppias.
(Maanwiljcliä),

Erämaat/ katso E alot.

Estelmys.
Tuomarille. Nämät owat lailliset eslelmyk-

set: i) Jos Tuomari toiselle asianomaiselle onniin lä»
heistä sukua eli heimoa, jossa awioliitto kieltty on, jo»

hon myös luetaan siftrysten eli «veljesten lapset su-
lvussa, waan ei heimossa; 2) jos hän on sen riita»
lveli, tai 3) julkinen wihamies, taikka 4) jos hau eli
sukulaisensa/ mainituissa polwissa, owat asiaan koskemat,
eli siitä jolai hyötyä toiwoowat, laikka 5) jos hän
toisessa oikeudessa on saman asian tuomarina istunut,
eli 6) ennen ollut asiananjajana siinä» eli 1) todista»
nut, cli ») ennen Keis. käskynhaltija jotaki samassa
asiassa eli siihen koskewata on päättänyt, »li 9) jos
hänellä itsellään on samallainen asia toisessa oikeubeS»
sa (O. K. 13: 1).

Todistajata wastaan: Elkööt todistajaksi
kelwatko, 1) walapalto, 2) waltakunnaSta hyljätty, 3)
kunniattomaksi tuomittu, eli sellaisesta rikoksesta spytet»
ty; 4) riitaweli ja 5) julkinen wihamieS. 6) Jär-
jetön eli 15 wuotta täyttämätön/ 7) tuntematon ja
»vieras, ennen käytöksestänsä tiedon saamista. Sota»
miehellä pitää ali«uppsieri eli komppanian päällyksen
todistus käytöksestänsä oleman, (Sota-Art. 31 Maa-
lisk. 1198); «) ei myös kristitöin, eli kellä todistus»
walasta oikiata luuloa ci ole. Kristillisyyttänsä tun-
tematon lähetetään papin koetella ja opetettaa (Kun.
Res. 1 Elok. 1153). 9) ci oma talonwä.ki ja erin»
omaiset palweliat, pnlweluksessa ollessansa, pait ras»
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taan rikoksen talossa tapahtuessa ja. muita saapuilla
olemala, (saawat todistaa tumattomista pelistä ja
wallanalaiselle annetuista tawaroista (Kun. As. 7 Ke-
säk. I7lu). 10) Ei rikosasioissa ilmoittajana olija
eli asiau kuulumiksi saattajat, ell waan toiselta sen
kuulleet, il) Ei asianomaiselle samaliaisessa sukuu»
dessa eli lankoudessa olewaiset, kuin Tuomarista
on sanottu; ollVn sama laki, jos waan kihlaus
wasca on tapahtunut. -12) Ei kellä itsellään eli ke-
nen sukulaisella asiassa osa . on, eli siitä hyödytystä
toiwoo, pait soko yhteyden eli seurakuurcm, kruunun»
palivelian wiran toimituksesta jotain wallttaessa, jol-
l«in walittawista toinen woipi todistaa mitä toiselle
on tapahtunut (Kun. Selitys 23 Maalisk. 1801).
13) Ei asianajaja hänelle asiamiehensä uskottua. Siksi
asianajajaksi otettu, hylatköön asian ja tulkoon tod,s<
tajaksi (O. K. 17: 7).

Jutuissa papinwaalin laittomuudesta ei
nan jäsen woi, osallisuutensa puolesta waalihuucoon,
estettää todistamasta, ja niin muodoin ei
lolijoukkonsa eli heimolaisensakaan, kun waan ei itse
ole »valittajana asiassa; eli siihen muuten wedetcy,
(Kuu. K,rj. 27 Kesät. 1753).

Jos riitaweli todistajaksi kutsuttua soimaa, hän-
tä niin todistamasta estaäkscnsa, woimata, sitä
todistajan tieltmssä, kohasteen totten näyttää, mää-
rätköön Tuomari, kaupungissa hänelle siksi wissin päi«
wän. Maalla kuultakoon todistaja yhtähyvin wa«
lallisesti, kurlewaisuuden tähden, waan asia lykätään
tulewaan käräjäsen, johon riitaweli esteensä todistuk-
set. Tuomarilta tutkittawaksi saakoon (O. K. 17: 8).

Molempain suostuessa cstecllisen ja
muutoin bywästi tunnetun todistamaan, olkoon ku>-
tenki tuomarilla tutkia sen mahdollisuudesta (O«
K'
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Mari, rvalata, csteellistäki todistajata, jos siltä asialle
waloa toiwoo;'kuitenkmm e! wanhempia ja lapsia, puoli-
soja ja sisäryksiä toisiansa wastaau muissa, pait murhin
ja tapon asioissa, joissa kaikkea muuta waloa kaima'
taan (Kun. As. 20 Tnmmik. Riitaweljen
ongitellessa asiata, todistajaksi kutsutulle, eli wasta kut-
suttamaksi uetylle, sicä niin todistamasta estääksen.sä,
kelvatkoon tämä kuitenki todistamaan Todistami»
sesta niin wapautua pyrkiwalle, olkoon sama laki ii).
K. 11: 19). Esteistä asianajajalle, huoltajalle, nai«
misclle ja ~erimiftl!e, kacso niistä,

Este.
Nämät owat lailliset esteet: 1) Jos ollaan sai,

rasna. 2) Jos ollaan Kruunun asialle käsketty cli
matkattu. 3) Wcmkeudess, istumme». 4) Viholliselta
eli muulta »vaaralta, tulipalolta eli wesitulwalta es'
tettynä oleinneu. 5) Mielettömäksi tuleminen. 6) Jos
mies eli waimo, lapsi eli wanhemmat knoleewat la«
kiin mänöu ajalla. Jos ollaan toiseen lakiin pyytä»
tetly wasta.'maan samana aikana. Woipi olla mui-
taki esteitä, jotka tuomari ttukikoon (O. K. 12: 1),
wert. Asianaika/ Warjeluskirja.

Etuoikeus.
Welkamiesten wälillä Konkursissa: Siitä

on seuraawainen jar,escys.
1) Wieras kalu welkamiehen huoneesta eroitetta»

koon enissn,niin kuin: talceenuskottu, kauppa yhtcyteeneli
myötäwäksi jätetty tawara; warastettu eli lainattu ka»
lu, pantattu kalu, lunastuksella; kumminlahja ja
lacsiäinen eli morsius-osinko j. n. e. Jos se on
waihettu, eikä käsissä, elkdön sille hinnassa ecuoikeucca
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olto (K. K. tl' 2). 2) Jolla irtain pantti kä°
dtSsä on, samoitekuin käsi-ammattilalsella työ»palkkan«
sa, luonansa olewastakalusta (K. K. il: 3). —3)
Jota on rahaa eli kalua antanut welkamiehen hautaa»
misekfi (K. K. il: 4). 4) lääkärillä palkastansa
ja Apteekkarilla läakitöksistä mainaan «viimeisessä tau-
dissa (lääkitys Taksa 6 Elot. 1lll)I 5) Omai»
suuden kirjottamisen kulungit. Waiwaisten osa sa<
dalta omaisuuden anvoSta. 6) Welkamiehen/ wiimei,
sessä taudissaan, hoitajain palkka. Palkollisten wii,
meisen wuotinen palkka (K. K. Ll: 4). l)Huo<
neen isäntä wiimeisen wuoben wouran ja 3:en wii<
meisen kuukauden rawinnon, huoneessa löytymästä ta«
warasta (H p.). laiwan lawaraöta otetaan ensin
laiwamieslen palkka, sille kuljetus palkka ja woura
(s° p.).
(Kun. As. 28 Kesät. l l98). 9) Weron saamalla
on maksosta, kymmenyksestä ja muista saatawista e»
luoikeus maahan. Tämän etuoikeus kuitenki ulottuu
maan kolmen wiimeisen wuoden maksamattomiin we«
roihin. Jos welkamies ei itse ole maan omistaja,
naulitkoon «velkoja saman oikeuden irtonaiseen kaluun.
Sama laki on kuin mourarnies on welassa huoneen
lahoutumisesta, yhdeltä eli usiammalta wuodelta.
Maan omistajalla olkoon etuoikeus maallansa seisomaan
huoneeseen. Wuori< ja Pajasto.töiden kustan-
tajalla on etuoikeus kiintiään omaisuuteen, walmis»
lettuihin kaluihin sekä teko.-aseihin, jos kustannus
Hallrätissä on laillisesti pantattu (Kunink. Kus»
taninis Asetus 24 Helmikuuta 1148, Kunink. Hall.
järjestys 2 Huuhtikuuta Illo). Piilikirjan' haltia
naulitsee etuoikeuden laiwacm, sekä tawaraan, laiwa-
niiesten palkittua. Sitälähin on sen oikeus, joka
laiwaa ja kalua wastaan lainanut on; myös on nuc,
remmillä sellaisilla kirjoilla suurempi etu kun wanhem»
millä (ll: l).
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»vanhempain ja huoltajain tykönä, kirkon ja waiwas»
tenhuoneen saatawilla niiden toimitusmiesten tykö»
»a, myöski kruunun eli wapnmichcn, welkana olewal»
!a otetulla werolla.

Huoltajana cli toimitusmiehena ennen oltua kuin
wcron ottajana on lasten, kirkkoin ja waiwasten-
huonccn kalulla etu (K»n. Kirj, li: 8), 3)httt<
silla säästöillä on kantomiehensä luona sama oikeus
kuin kruunulla. Samaten kaupunkeilla kantomies<
tensä tykönä, tuilenki on kruunulla etu kaupunkia suh,
teen (Kun. As. 22 Marrask. li9l). 1l) Niillä, joil»
la owat sclkiät laissa pantatut »velkakirjotukset ja
panttikirjat wclkapään kiinliään omaisuuteen; ollen
wanhimmalla kirjotuksella etu (K. K. li: 9.)
waan samassa käräjässä cli samana Raastuwan päi»
wänä otetut panttaukset luetaan yhtäläiseksi (Kun.
Kirj. li: li). Panttaus ei anna etuoikeutta pait
panttauksen tapahtuissa welkamichellä olemaan kiin«
tiääu omaisuuteen. Ei ftkään joka tapahtuu welan
tckiän kuoltua eli köyhyyte>:sä uleisesti tunnettua (s.
p. 12). Pantatun welan maksamattomalla kaswul-
la on kolmelta wuodelta sama etuoikeus kuin pää-
welallä (Konkursi As). Jos panttikirjotus on ftci»
tu ennen welkamiehen toimitusmieheksi, huoltajaksi eli
kantomieheksi joutumista, nautitaan panttikirjotus hy<
wäksi (Kunink. Kirj. li: 8). 12) Welkamies
jolla kiintiä pantti on kädessä, naulitsee maksunsa
siitä, (katso Anekki, Pantti), Jos ei omaisuus
ulotu niille joilla yhtäläinen oikeus on, laskekoot
he yhtäläisesti joka markasta; ja olkoon kaswul-
la yksi oikeus kuin pääwclallaki, waan luettakoon
welkamiesten wälillä ainoasti omaisuuden koNkursiin
eli takawarikkoon panennseen asti (s. p. l5). Jos
irtain pantti eli pantiksikirjotettu kiintiä omaisuus siksi
täyciäa, nautitaan kaswu konkursijucun loppuun tai

5
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jakoon asli (Kun. As. LO Joulut. Ivött). ls)
Muilla oi, senjälkcen yhtäläinen oikeus,
ja puitttuissa lasketaan markasta kuin coiscscaki yhtä->
läisesti, mutta sakoilla on wähin oikeus (K. K.
l«), katso Konknrsi.

Etuosa.
Miehen eli waimon kuollessa, ottakoon leski

etuosansa jakamattomasta cawcirasta, irtaimessa
lussa tahtonsa jälkeeif, knitexkaan ei enenuuän
osaa, jos ei koto köyhä ole, jolloin klhlasornms, io<
fapäiwanen wuode ja tarpeelliset pitowaatceet woipi
olettaa, jos tekciväcki yli oftn (N. K. l"?: l),
Wuotuinen wero ja saalawac toisen pnolijon erino-
maisesta kiintiästä maalla, luetaan irtonaiseksi (N. K.
10: 2). (Etuosa luetaan siis jakamattoman ir<
taimen welattomasta summasta ja eroitetaan ircai,ue!?<
sa). Perintojaossa eroitetaan etuosa päältä (N. K.
t2: 3)

Fabrjkat, katso Manufakcuunl.

Fidei-Kommissi.
Otetaan pemkirjotuksessa täyteen arwoonsa, jos-'

ta maksetaan kaikki yhteisesti kuolinhuoneille säätyl
maksut, köyhille ja Oikcussäädyn papaksi, >otka mak<
sut kuitenkin tuleewat, ei kuolinhnoueen yhteisesi-!,
n aan Fidei-K ommissariuksen yksinänsä suorncitawalsi
(Kun. Kirj. 20 Toukok i80U). Fidei.KoMiuissiil
faamnsca kannetaan samassa aj>ssa kun munstakl
maasta on sanottu (Kun. As. !4 Toukok. l«05, )

»ert. Saanto. Adei'Kommiftt luetaan sellaisiksi
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omaisuuksiksi, joita ei saata wourata kauwemmaksi km,
haltian elinajaksi (Kun. As. 2 Maalisk. 1802), katso
Non ra. . ,

Greikan Wenäjän Uskolaisct,
saamat Suomessa lutcruksen us^ol,isten erinomaisina
juhlina, Jumalan palveluksen päälectya, syyttämätä
pitää lnwallista kauppaa, tehdä töitänsä ja askareitan,
sa ',Kcis, Kirj. 15 Tammik. !«2-/) Ne heistä, joil»
la on Suomen asukkain oikeus, woiwat kelwollisuuden
ji ansion inukaan päästä Suomen maallisiin sekä
jV-talaisiin wirkoihin; kuitenkl owat he näissä
uskonopillisista tutkimuksista, lautamieheksi Kihlakun-
nan ja iakimannin oikeuksissa woipi sellainen talon-
poika otectaa, kun muuten siihen on kelwollinen; niin
sellainen porwariki. wirkacm eli palvelukseen johon
porwarislon »valitsemisella pääsee (Keis, ?ls, (2) 14
Elor. >32-?), Katso Porwaruus, Asianaika, ?l.
-wioliicco, Henkikirjotlts, Wenäjän Votalai'
set, Orjat, lai nkäyminen

Guwernööri.
Guweruöörin (nain kutsutaan >n-: Maaherra

Keis, Kuul lU Hnhtik. luo-!, haetaan wel»
tamichen kiinipanemista ja tae'.,».varikkoa (k,
n). Sen töistä wclka.' ja ryöscöafioissa (k, n/.
Guwernödrin tutkintoon kuuluu: kosl),m)kset postitaloin
eli kestkiiivarcin asttlamlsesta eli muuttamisesta, Pos«
litoydin järjestäminen, '<'.«sien leitten ja siltam asecca»
luinen eli j »kammen, omistuksen ja rajenen riidat
truuuun t,lalaiscen wälillä, h.llmtaoikcus sellaisiin
liloihm, tilan cli konnunjaot ja weron-wähenläminen,

miljelySlöitten lupaaniiiien krntinun tiloil»
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la, autiotilan, ottaminen, uudistilani aseltamimn ja
wapawuosirn määrääminen; jutut sotalaiswerojen mak-
samisesta; kysymykset sotamiehen pcstaamiscsta ja tul'
kulaisista eli kerjäläisistä; walicukset Magistraacm pää-
töksistä Pölisi ja talousasioissa; «valitukset talon katsel-
muksista sotalais-wirkataloilla (Puustellilla) ja Ku-
ninkaan taloilla, Puustellin eli «virkataloin asukkain
wälillä lähdentö pälwäscä ja muuttamisesta, sekä pa-
pin ja kuuliansa wälillä kymmenyksistä ja muista sat-
tumisia; «valitukset kihlakunnan oikeuden päätöksiltä
paloapu-asioissa; antaa pitäjän käsiammattilaisille lupa-
kirjat lwalcakirjat), toimittaa passit, säätää Maamitta»
ril toimituksiin, ja muita weronoltoon, lääninhallituk-seen eli pölisi!» kuluwia asioita. Katso Wall tus,
Tiedonanti, )lsianaita, Kohloikeus, j. m.

Anomuskirjan kaawa welkaasiassa
Korkiasti wapasukunen (wapasukunen), (korkiastijalo)

Herra Wapaherra, Guwernööri ja Tähtimi s!.
Koska talonpoika Samuli Honka ei ole määrä-

päiwänä suorittanut tähän kopioteltuna liitetyn, B:na
Tammik. 1841 annetun welka kirjan mukaan tehtyä
«velkaansa, niin saan nöyrimmästi anoa hänen wel-
rooittamistansa, maksamaan minulle siinä kirjotetut
200 Ruplaa hopiassa laillisen kaöwun kanssa «velka-
kirjan päiroästä (määräpäiwästä, eli tästä päiwästä)
lähtein, ja palkitsemaan myös minulle tällä jutulla
tuotetut lainkulunkinl. Olewa nöyrimmällä kunni-
oittamisella.
Korkiasti wapasukuisen Herra Wapaherran, Guwer-

nöörin ja Tähtimiehen
Nöyrin pcilwelin

lisak Suni.
Muistutus. Kopiot pitää wierasmiehiltä wah-

wistettaman alkukirjan kaltaiseksi, ja yhtaikaa todis-
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letlaman, weltakirjan olewan tarpelliselle tarttapaperille
kirjotetun. Kaswun luwunlaskusca, tacso Kciswu.
Wert. Velkakirja.

Haasto, katso P yytös.

Hall'oikeus, katso M a gistra atti.

Heimous, katso Perintö, Awioliitto, Estelmys.

Henkikirjotus.
Elköön toimitettako enne» kuin palkollisten muut»

toajan päätyttyä (Keis. Kirj. 18 Marrask. 18<9),
ja ilmoiteltakoon se 3 wiiktoa ennen saarnastuoleilta
iMantali. Komiss, järjestys 20 Joulut, 1693). Se
joka psisjää henkikirjoluksesla, sakoitellakoon 36 kop.
hopiassa (Kunink. Kirj. «5 Tammik. <80«). Jos
joku piilottaa eli ei wirka henkeä, josta henkiraha o-
lis maksettawa, sakoitettakoon 9 Rap. 60 top. hop.
Jos talonisäntä kaupungissa ei näytä tirjotettua
nouraliiitoa eli sowintoa, ja siihen kirjotettawalla
todistuksella wahwistuta, sen laillisella karttapaperilla
kirjotetnn olewan, eli jolla henkipanon perästä sellais»
ta kirjotusta kaipaama wourasowinto tawataan, eli
kun woura-aika on wuotta tai enemmän, ja sum«
ma nousee 14 Rup, 40 kop. hop., eikä kirjallista so»
wintoa tee, sakoiceitakoon 9 Rup. 60 kop. hop. (Kun.
As. 10 Kesät. 1803, Keis» Käsky 4 Toukok. 1810).
Wenäjan Sotalaistcn waimoc ja lapset ei oteta hen«kipanoon, mutta sensiaan pitää heidän Suomalaiset
palkollisensa henkipanossa ilmottaimansa ja maksut suo-
rittaman (Keis. Kirj. 21 Marrast. <8<1), kaiso
Kulkulaiset, Palkolliset, Kart tapaperi.
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K a a w a.

Ilmoitus tämän rvuotiscen henkikirjotukseen täs»
sä kaupungissa, talosta N:o 6 enlunäisessa kaupungin
osa,-sa. Vynty-mä wuosi
Allekirjotetlu, leipoja ... 2 Huuhtik
Naitu Auna Noiskosen kanssa . 5 Elokuuta 1801.
Kotona olew,,t pojat: Sälli E-

Nok Sorsa 7 louluk. 18lN.
Opiupoika Heikki Sorsa .

. 20 Kesäk. 1822,
Palwelia Tuomas Orawa ja Palkanpiika Anni Kiu-
ru, (j. n, e.'.

Kartanossa on Asessori Poloniukstlla huoneita
wourallu, niin kuin läla seuraama, lailliscllakurttapape»
rilla »varusteltu woura liitto nayccaä. Sen palkolli<
set, bänelca ilmoitetut, owat Palwelia Petter Turu,
ne» ja palkanpiika Mari Sikiö, Joensuusta 20
Marraskuuta li^U.

.Nikodemus Sorsa

Henkiraha.
Kaupunkeissa maksetaan 36 kop. hopassa jok,li,

scsta siitä erittäin ci wapautetusta hengestä, Ma»l
la maksaawat yleiseen herrassäätyiset, ja iaht><
woudit, pitäiän tästyömiehet ja askaroilsl,>i, kesckmva
rit, kun he eiwär ole talonpoikascl kopakkamiehct, eli
krouwaril, ratsastajat ja p>cncajat 3»i kep,; R-:schol
larit talonpojan säädystä 24 kop.-, talonpojat perintö
ja kruunun tiloilla 24 kop. (Kawoösa wa>
patiloilla ja hcwoiswäelle jaet>n!!a kruunun ja perintö
liloilla <8 kop. (Sawossa 24 kop) luoisarit eli,uo!>
taajat joilla on luotsin c,lac l? kop. Asnj.il, n'on«

r> miehet ja kahli, krln'äj,il talonpo!k,.sista: .->) wara,
isluiuo teoilla, pappila» mailla ja puusleleilla, >a i)er«
rasluilsle» Ruslholleilla 5« kop; l») Talonpoilabte»
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Rustholleilla 24 kop.; «) wapa«, kruunun- ja perintö-
tiloilla l 8 koiekkaa. Maa«, leipää ja
Maiset: ») Herrasmiesten tiloilla, cli istunto tilo lla
pappilan cli puustellein mailla 36 kopekkaa; ta»
lonpoiknin Rustholleilla 24 kopekkaa; «) rrapa>, pe-

ja kruunun-tiloilla 18, kop. Wäimot, lapset
ja palkolliset maksaawac ohtäläisesti isäntiensä kansa,
Wiipurin läänissä ja niissä lääniä jotka ennen
kuuluiwac saman hallituksen alle, ci henkirahaa n?t
oteta. (Ziellä ,nakscta,in päaraha); Kajalassa mak.
Setaan henkiraha waan sellaisilta joilla ei ole maan<
«iljetystä: ja Pohjanmaalla maksaawat talonpojat i»
kop, ja herrassääty seka kaupunkilaiset 36 kop. --

Henkirahasta wapaat owat lapset 15 wuotisee» asti;
63 wuocca cäyccaneet wanhat talonpojat; köyhät j,r
Waiwaset; wapasukiiiset j.'m,i talonmiehet ja kruuniin»
wero torppain isännät joilla on 4 hengellepantua
lasta; Torpparit eli mökkiläiset, kotunt/ >oi!tt eli läk«
siämet kun heillä on 4 lasta, joista w,inhm ei ole 6
'.vuotta täyttänyt; nudistalolmsec, mökin asettaja!
(katso Uudistalo).

Hewoiswäen teonalainen wapatlla/
knlso Rustholli.

Hopla.
pitää oleman luotia, lU<

wattisella sekoituksella lKun, Af. 1 louluk. 1152).
Kuuink. Seit. l« Heinak. ,158, selitetään luwal<
liseksi kruiinaia hopiata '3 luotista. Wähäpainoses-
la ryöstä !'. kru.iinaamis.sta j. n. e. on samat-
nbc kun Kullasta on sanottu (t. s). Krutittaus me,;>
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kislä maksetaan 2 top. hop. luodista (Keis. Kuul.
<3 Marrask. 1839), katso myös Kauppa, Naha.

Howioikeus.
Howioikeus on laillinen kohtoikeus wapasukuis-

te» riidoissa perinnöstä, asetuksista, huoltous» ja kon»
kursi.asioissa; Guwernöörein ja alatuomarein wiran-
rikoksista; juonittclemiset ja rikokset Keisaria ja Kei-
sarillista Huonetta eli maan wapautta wastaan; maan»
pettäminen j. n. e, tutkitaan HowioikeudeSsa jos se
tapahtua taitaa (O. K. 8: 2).

RaSkaS pilkka Jumalasta ja sen pyhästä nimes,
tä, rikokset joissa wapamieS on henkensä, kunniansa,
wapautensa eli perintöoikeutensa rikkonut; samatekuin
tappelut ja muut häwillömyydet wapamieslen ja wer»
taisinsa wälillä, tuomitaan HowioikeudeSsa paikkakun.
nan tuomarin ne ensin tutkittua (O. K, 8: 2) Sa»
mallaisesti asiat waäräin rahain tekmisestä ja kaupit»
telemisesta, jotka nlaoikeudessa waan tutkitaan (Keis.
As. (6) 18 Elok, 1809, Keis. Asetus (2) l 4 ioka.
kuussa 1812 ja m. As.). Papin »virkarikokset luo.
mitaan myös siellä, tuomarin ja Konsistorin niistä
mietteensä ilmoitettua (Kun. Kirj. 7 louluk. 1781).
Uskonopilliset jutut, kun ne owat Keis. Senatin Pro-
kuraattorin luwalla, paikkakunnan oikeuteen pyytäle-
tyt ja siellä tulkitut, päätetään HowioikeudeSsa (Kun.
Kirj. 15 louluk. 1162).

Ulkolaiset maahan tulleet wapasukuiset, nautit-
seewat jutuissa ja rikosasioissa saman oikeuden tuo»
mioistuimen suhteen kuin kotolaisetki wapamichet.
(Kun. Kirj. 26 lokat. 1748.)

Kuinka muut jutut ja rikosasiat, alaoikeuksiösa
tutkittua ja päätettyä, tuleewat Howioikeuteen, ja
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miten ne sieltä edelleen saatetaan, katso Walitus,
Wetoominen ja myös Asinnaika, Warjellus»kir<
ja, Nimitykset ja Kunnioitukset.

Howitalo, katso Kunintaantalo.

Houkka, katso Mieletön.

Huoltaja.
Huoltajan wallnn olla pitää seuraawaiset ole»

man: t) Se joka ei ole 21 nuotta täyttänyt. Oman
ansaihtemansa woipi hau kuitcnki hallita täytettyä 15
wuotta. 2) Tyttö miscä ijäslä hywänsä (Per. K.
19: 2). Kuitenki woipi hän tehdyllä anomuksellan<

sa täyfiikäiseksl selitetyksi tulla. Mutta Wiipurin
läänin naisista, ne jotka läänin yhdiStelläissä muun
Suomen kanssa, 1 Tammik. 1812, jo oliwat täyttä-
neet 21 wuotta, luetaan, siellä olleiden entiseen a,

setuscen mukaan, täysiikäisiksi (Keis. As. 9 lokak.
1818). 3) Joka pään heikkoudesta, tuhlaamisesta
eli muusta syystä ei taida tawaraansa hallita (Perin<
to K. <9: 4). Asianomaisen tuomarin on se, Nina
tilassa, sakon haastella, yhteisissä sanomissa kuulutet.
tnwa (Kun. As. ii Zoukot. 1774), katso Wuosi»
pyytös.

Isa on lastensa oikia huoltaja; hänen kuoltua
on äiti, isän lählmäisten sukulaisten neuwoilla; uu«
teen naimiseen mentyä jättäköön huoltajan toimen:
pitäköön huolen kuitenki laSten hoidosta, ja olkoon
hänellä walta ne pitää huoneessansa ja leiwässään,
,oS «iin tahtoo, ja laillista estettä ei ole (Per.
K, 20: 1, 2). Isän ja äitin kuoltua, ruweckoon

6
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huoltajaksi se jonka hi kirjallisesti eli wierosmicstm
saapuilla siihen nimittäneet oroac, ja scicki lapahcu»
mata, joka lähin sukulainen ja siihen soweljas o»;
ilmoittakoon myös ensimäiSnä oikeuden päiwänä luo»
märille huoltajan «virkaan rumenneensa. Jos alaikäi»
sellä ei ole sukulaisia, elikkä jos he eiwät huoltajaksi
sowellu, nimittäköön oikeus muun uskotun miehen eli
usiamman, tarpeen jälkeen (s. p. 3: 4, 6).

Jonka huoltajana on oltawa, elköön siitä cpi
olko lailiiftca esteetä. Nämä owat: Jos joku ulko»
maalla olewa on, eli niin kaukana maassa, eli niin
ahkerassa «virassa, eli niin tiwuloinen on, ettei lastan
tawaraa «voi hywäsli hoitaa; jos mies on 60 »vuo»
den ijässä, eli >os itsellään on monta lasta, elikkä 2
huoltajan «virkaa, eli i laaja»töinen (Per. K. 20: 5,
21: 1).

Huoltajaksi ei «voi säatlää, joka wähätietäwäi»
nen, «velassa, tuhlaaja eli lasten riitakumppani on;
eli joka ei ole 25 rouotta täyttänyt, eli liian wanha, ja
saattamatoin, eli köyhä on; ei ulkomaan mies, eli se
joka muusta opista, elikkä se jolla kruunun tai muu»
ta yhteistä rahaa käsissä on (Per. K. 20: 8),

Huoltajan pitää samassa «vallanalaistensa lawa»
ra kirjottaman, ja silte hywästi hoitaman; «vallana-
alaisillensa antaman hyroän taSwatuksen, heidän säätyn»
sä, «varansa ja luontonsa mukaan; heidän rahansa
kaswaluttaman, eikä kiintiää omaisuuttansa myömän
eli laahjaman, muutoin tnin sukulaisille ja tuomarille
näytetyssä hätätilassa. Waan huoltaja elköön itselleen
mitään ostako wallanalaisen irtaimesta eli kiintiästa
omasta (Per. K. 22: l —4). Jos huoltajan
wallanalaisensa tiintiästä perinnöstä taylny myöda,
sen eläkkeeksi eli kaswatukseksi, näyttäköön tarpeet!
tuomarille; kun tuomari, siitä tuultua «valtakunnassa
olewain lähimaisten sukulaisten mielen, kauppaan o»
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suostunut, ja slllt laillinen kiinne tullut, olkoon sewallanalaisen kanteesta wapaa, lMiseen ikään tullessan-sa (M. K. 4: 8). Sama menetys on k/uoltajan
welkaa tehdessä wallanalaistensa maalle ja kiinciälle o»malle (Kun. As. 29 Huuhttk. l^z»).

Huoltajan pitää joka wuoden lopulla, jos niin
»vaaditaan, lähimäisille sukulaisille luku tekemän. Su-
kulaisia mailla, säätäköön tuomari jonku »vähimmäk-seen kolmansin wuosin luwuntckoa katselemaan. Wal-
lanalainen itsekki woipi, siihen ikään tultuansa, tuo-
marin tykönä etuansa walwoa. Jos joku tahtoo
huoltajan wirasta eritä, niin tehköön luwun siitä ja
ottakoon todistuksen, huoltaja»wirkansa hywäiti toi-
mittaneensa, ja olkoon sicte waStauksesta wapautett»
(Per. K. 23: l, 3). Huoltajan'wiran hywin toi-
matanut saakoon palkinnon oikeuden tutkinnon mukaan,
jos ei matoin tyydy s. p. 5). Toimilusmies naulitkoon

kohtuullisen waiwan palkinnon sekä maksun siitä, mi
tä toisen asioissa on kuluttanut. Jos eiwät keske.
nänsä fowi, eroiltakoon oikeus (K. K. 1».- 5).

Kun alaikäinen on täyttänyt 2l wuotta, eli
tyttö tullut naiduksi, eli huolcous muuten päättynyt,
niin antakoon huoltaja samassa kalun heille, ja tehköönluwun siitä. Jos he eiwät wuodcssa ja yössä

°

siitälaillista kysymystä nosta, olkoon huoltaja kaikesta
»vastauksesta ja cnemmäsca luwunteosta wapaa. Jos
"siampi huoltaja on, »vastatkoot yhtäläisesti, kuitenki
niin ettti kukaan tarwltse kärsiä toisen rikoksesta jo»
la ei woinut estiä Jos- owat tuomarin suostu-
misella hallituksen keskenänsä jakaneet, »vastatkoon,
jokainen puolestansa. Jos joku, walciaksi tultuansa,
turhalla jutulla waiwaa hnoltajatausa, olkoon sille kak<
sinkel-lainen sakko, ,a palkitkoon wahingon (Per. K,
23: katso Wa llanalainen.'
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Huomenlahja.
Jos jotu wissin huomenlahjan waimollensa lu.

wata tahtoo, tehköön sen ennen »vihkimistä, irtaimes.
fa eli kiintiäösä omaisuudessa, waan ei yhtaikaa mo»
lemmissa, naikoon tycön eli lesken. Miehen kuoltua
naulitsee waimo huomenlahjansa, maan»oikeuden jäl»
keen, waan ei kaupungin, jos hänellä on miehescäusä
lapsia (N. K. 9: 2, 3). Se ei fan annettaa suu-
remmaksi, waan kyllä pienemmäksi osaksi tuin kun»
tiässä ja irtaimesta, miehen welattomaSta omasta
tiinciässä ja irtaimessa. Kiintiään on waimolla nau<
tintooikeus elinaikansa, eli niinkauwan kun leskenä
on, irtaimeen on hänellä täysi omistuöoike»
ns (N. K. 9: 4, 5). Jos mies ei ole huo-
menlahjaa luwcmnut, saavi waimo, hänen kuoltua»-
sa, puolen siitä kuin huomenlahjaksi tumallinen an»
taa on. ja perilliset määräämät, jos sen irtaimessa
eli tnmiässä nntaawat (s. p. 1), katso Perintöjäkö.

Kaawa.
Rakkaalle morsiammclleni, neitsyt Mari Tujulai»

selle, lupaan tämän kautta huomenlahjaksi 1 Orawan
perintötilastani Karppilasta, N:o 2 Sahalahen kyläs.
sä lärwen pitäjässä, N. kihlakunnasta N. läänissä,
siihen kuulumin mökkinensä ja kaikin tiluksinensa, hä-neltä, minusta jälelle jääden, lain jälkeen nautittawaksi
ja wiljeltäwäksi, jos meille eloon lapsia sallitaan eli ei.

Makuutukseksi olkoon tämä omalla kädelläni, si»
M, ja wierasmiehilla wahwisteltu. N. 2:ena Tou«

"el 'sa 1846. A. O.
koru,,, (Sinetti.)

'della olewa huomenlahjoitus on täydessä
Että wapaaSta tahdosta päätelty ja ale-

PNMärrpk^
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knjotettu nimitettynä päiwänä, ennen »vihkimistä, to»
diStetaan; päiwä ja paikka kuin edellä.
Juhana Haapana. luoseppi Tuittu.

(Sinetti.) (sinetti.)

HuoNeenkatstlMUs, katso TalonkalselmuS ja
Katselmus-toimitukset.

Huuhanwiljelys, katso Kaskiwiljellys.
Huutonimi, katso yhteys.

Immissioni, katso Kruun n ntila.

Intekki, katso Panttaus.
Irtaimet, katso Perintö, lahja, Oslo, Pant-

ti, Ryöstö.

Isojako.
Isojaolla ymmäretään jokaisen talon kohtalon,

yhteisyyden maisto, wisseihin määrättyihin lohkoihin
kokoomista, jonka ohessa asetusten mukaan taloille an»
nettawaSca maa»alasta liiempi kruunun halttuun eroi»
letaan, nimellä liikamaa. Tähän on ensiksi muiStutet»
tawa, etteiwät asetukset liikamaan eroitukseSla sowi
Ahwenannlaalle, jossa isojaon toimittamisessa seurataan
Kun. Maamittaus As. l 2 Elok. (Kun. Kirj.
'l Tammik. 1188); eikä Kajanin kihlakuntaan Ou»
lun läänissä, ja Kemijärwen sekä Kuusamon pitäji-
hin Kemi» kihlakunnassa, jossa talot saawac pitää ne
maat jotka heillä Sotamiessowinto wuosista
ja hallussa oliwat.

Wiipurin läänin weronlaskuSta on erittäin ase»
lettu (Keij, Sääntö 26 Helmik. 1828, ja Keis.
Kuul. s. p.). Phlepskunissa, eli kylissä, joissa ennen
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wuotta li 15 isojalo jo oli käynyt se» aikaisten «se-
lusten jälkeen, ei, uudelleen >ataissa, eroiteta liikamaa»
ta, mutta katsotaan uusijako waan entisen parsinnaksi
eli tasoittamiseksi (Kam. Koll. Kirj. iv Elok. 1788,
Keis. Kir,. 20 Maalisk. 1821).

liikamaata myös ei eroiteta istuma-taloista ja
muista wapatiloiSta (Kuniuk. 2ls. 21 Kesäk. 1775,
Kunink. Kirj. 21 Maalisk. 1780); eikä Pappilan
maista (Kun. Kirj. 3 Helmit, ja Kammar Koll.
Kuul. 15 Maalisk. 1503), multa annetaan niille
kaikki maat, jotka jaon perustuksen jälkeen, yhteyskun»
nan maiSta, osaksensa juokseewat. Nikamaa sotilais»
ja maanhallitusmieslcn taloilla eli puustelleilla, eroile?
taan uudistiloiksi, ja annetaan wapaus-wuosiksi tilan
haltialle» eli hänen sitä ei tahtoessa, wieraalle; mutta
wapauSwuosien päättyissä, lankee uudistalo punscel»
leille, määrättyä weroa wastaan (Kunink. Kirz. »5
Heinät, ja Sota» ja Kammar»Koll. Kuul. 1 Syys»
kuuta 1803).

Määrätty maa«ala, jota enemmän yhteyskun»
nalle maita ei anneta, on yleisesti koko manttaalin
talolle laskettu 60U:sta aina 1,200 tynnerialaan asti,
»verollista eli kelpaawaa maata, ja sikäli pienemmille
mcmtaalin osille (Kun. Selitys 25 Huuhtlk. 1777,
Kam. Koli. Kirj. »o Elot. 1118 ja 20 Maalisk.
1782); mutta niin wähän hedelmällisistä rahkasuoni,-
tuista, Waasau ja Oulun läännSsä, joista joka rouosi
ei ole niittämistä, oletaan mäa>c>!an luwusta osa
poi', ja annetaan sen siaan >uctsäma«ta enemmän,
lKun. Kirj. 17 Joulut. 1779, 1 Marrask. 1787,
j. m.)

Sittemmin on m,a«alan määrä lisätty 1,700
tynnerialaan mamcaalllc Sawossa ja Karjalassa, (Kun,
Kirj. Kesäk. 1783) ,a Korsholman itäisessä kihlatun,
nossa Waasan !ää»>vsä (Kun, Kirj. 20 Helmit.
1798); ja 2,000 cyn!>.cria!a>,m, niissä Pohjanmnatun»



Isojako. 47

nissa, jotka Ruotsin Wcscerbotten läänistä nyt km>s
luuwat Suomenmaahan (Kcis. Kirj. 30 Kesäk. 182<:);
niinmyöskin muissa maapaikoisft, joissa weron»wähcn<
»yö tutkinnot on toimitettaa käsketyt.

Päälle mainitusta korkeimmasta tynnerialan mää»
rästä 1,200 ja 1,100, on Guwernoörillä walta syyn
jälkeen lisätä enimmäkseen 300 lynnerialaa manttali!»
le, pienemmistä eroitiamattomista kclwotlomista mais<
la (Kun. Kirj. 31 Maalisk. 1186).

Isojaon toimituksesta. Isojakoa waatiwal.
la yhteyskunnan osakkaalla on oikeus. Sen anomi»
scsta ja siinä w.iarinotets wista tempuista, katso Maa»
mittarin toimitukset.

Jos yhteyskunnan rajat eiwät ennen jo ole mää»
rätyt, eli awatltt, toimittaa maamillari tämän työn
rajanaapurein saapuilla ollessa. Jos riitaisuus ilmaun»
luu, ilmoittaa maamittari asian Maajako»oikeudelle,
ja jos se on suurempi, isojakoa eli werolaskua liiku!»
tawa, seisattuu toimitus kuuoes riica on päätetty
(Kun. As. 21 Kesät. 1115), katso Rajanajo.

K"n maista kartta on, koetellaan jos se on oi«
kic», jonka ohessa wähemmät eroitukset olastaan, ja
uudet wilielykset mitataan. Mutta joi w>at on sel»
laiset, etteiwät uudeta mittauksela woi autettaa, il»
moitlaa maamittari asian Guwernöörille, joka määrää
joS uusi mittaus toimitetaan eli ei (Kam. Koll. Kirj.
15 Elot. 1781). Mittauksen tapahtuessa pitää maat
myös kirjoihin otettaman oikeihin laajuuksiinsa, weron»
alaisiksi ja kelwottomiksi, eikä huonoja maita tehdä
kelwottomitsi jos ne eiwat niin ole (Kam. Koll. K uj.
15 3ammik. 1100. Keis, Kirj. 21 Syysk.
Pli.Maamittaus Konctucrin Kirj. 20 Tammik. 1830).

Kartan walmiiksi saatua, kirjotetaan ja lasketaan
Uitu maiden laajuudesta. Jos yhteyskunuassa sitte
loylyy maata enemmän, kun 600 tynnerialan
lilie, teskliutetaan jaon toimitus, ja maamittari antaa
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Guwernöörille kartta»kulotuksen ja osoituksen, kuin
suuri maalla, maanlaodun jälkeen, taloille pilaisi an»
nettaman, ja mitenkä tahde'maa olisi käytenäwänä.
Guwernööri, asiassa maamiehiä ja kruunun asianaja-
jaa kuultuansa, antaa päätöksen tynuerialan määrästä,
joka taloille manttaalin jälkeen yhteyskunnau maista
jaossa annetaan (Kun. As. 27 Kesät, t 175, Kun.
Sel. 25 Huuhlik. 1777, Kam.Koli. Kirj. 2« Mar»
rask. 1784); joka päätös, laillisen woiman saatua, ja
kun ei mitään yhteyskunnan maista liikaniaaksi eröi»
teta, eli kun weronlasku ei isojaon kanssa tapahdu,
kohdastansa loimeen saatetaan, pait Waasan läänissä,
jossa päätökset «vissin tynnerialan määräämisestä ai»

na lähetetään Keis. Senatin hallintodcparlementtiin tut.
titlawaksi ja isojako niinkauwaksi seisotetaan (Keis. Kirj.
27 Maalisk. l?2N); samaten Sawossa ja Karjalassa,
joissa isojaon ohessa uusi weronlaskemuS tapahtuu
(Keis. Kirj. 24 Toukok. 1824). Jos laaS yhteys.
kunnalla löytyy maata enemmän, kun Guwernööri»
märälyllä tynnerialanluwulla sen «vanhalle manttaae
lille juoksee, »iin pitää Guwernööri» yhtaikaa mää»
räämän liikamaa» laweuden, ja mahdollisuuden jäl-
keen osollaa sen ja weronlaSkemise», jo»
ka päätös ai«a lähetetään Keis. Senaltii», ja jaon
toimitus pysäytetään, (S. As. ja Keis. Kirj. 24 Hel-
met. !B<s, 14 Syysk. 1821, ja 27 Maalisk. l829),
joissa kaikissa tapauksissa, Guwernöörin päätökseen
tyytymätön, saattaa muutosta hakea Hänen Keis.
Majesteetilta, «alituksilla, jotka 30 päiwässä päätöt,
se» saamisesta, annetaan Guwer»ööriin, joka, asian»
omaisten waStineet hankittua, lähältää walitus-kir»
jal Keis. Senattiin (Kun. Kirj. 2 Marrast. jaKam.
Koli. Kirj. 8 Joulua 1.786).

Jaon täyttä miuen Kysymyksen wissiscä cyn
nenalaSla päätyttyä, eli joS ei yli 600 tynnerialan
mantalille maata ole, toimitetaan jakoa edelleen, joka
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tapahtuu yhtaikaa pilleissä, uiituissa sekä metsissä ja
sydänmaissa (Kuniuk. Kirj. t 0 louluk. 1807).
Siina keskustelee maamittari asianomaisten kanssa: icksi
erinäisten niaalaaiuin keskinäisestä tasoittelemiseSta
(gradcringistä), ollen asianomaisilla walta itsensä pan-
na kulleki maalaadulle nrwo mielensä jälkeen; waan
siinä riidan nostua toimittaa maamittari lautamies-
ten kanssa tasoiccelmisen, keskustellaan mihin
tarpeellisia ojia, teitä ja yhteisiä paikkoja, j. m. pi»
tää määrättömän. 3,'ksi, jaon-perustuksesta; jos»
ta on säättynä, jokaisen talon saada wiljelysmaica pel-
loista ja niituista uin paljon ell saman werran kuin
sillä wanhuudesca riidatonta hallussa on ollut, ja yh-
tcyskunnan ulko» ja sydänmaista täytteln manttaalille
määrättyyn lynnerialaan (Kam. Koll, Kirj. 20 Maa.
lisk. Jaon-perustuksena pelloissa ja niiiuis»
sa on siis nautinto, ja metsämaassa manttaali; saattaa
kuicenki jako tapahtua muillaki perustuksilla, joihin asi»
anomaiset yhteisesti suostuuwat, eli jotka soweliaaksi
löytään (Kun. As. 23 Tammck. Keis. Sään»
td 26 Helmik. 1828, Maamittarille Wil>urin läänissä).
Wapatalct, joilla weroa ei ole, saawat osansa wanhan
manttaalin eli tymmenescen mukaan, werratut toisten
tilojen wanhoihin manttaaliin eli krmmeneksiin. Is»
tumatalot saamat peltoja ja niitcuja sen werran kuin
heillä ennen »vanhuudesta niuä on ollut, sekä metsää
ja sydänmaata sen «erran kuin heidän pelto-ala on
toko kylän peltoja wastaan (Kun. As. 21 Kesät. 1175).-
4:ksi Sarkojen tiloituksesta eli juoksutuksesta ja luwusta:
jos jonku talon maat woisiwctt, toisten wahingota, yh«
teen sarkaan lohaiscaa, niin se tapahtukoon; eikä tul-
lekaan tilalle saa annettaa usiampaan tuin 4:ään sar-
kaan peltoja, 4:ään nuttuja, ja 2:een metsämaata.
Kun kylä on ahtaudessa pitää mun taimista kehoitel»
taman, ja kyläläisten pitää siihen apua tekemän, kun.

"?
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ki sikäli kun siitä hänelle on etua (Kun, As. 21 Ke-
sät. 1175, ja l 2 Elot. 1183), Welwollisin muuiai»
maan on se joka »vähimmällä kulungilla toimitettaisi;
jos usiampia on yhtä welwolllsia, lyötäköön arpa (Kun.
Kirj. 2l lokak. l80l).

Jokainen saakoon sydänmaalle tehdyt wiljelyksensä,
jossa samallaisca wiljelysmaata naapureille löytyy;
wacm sen puutteessa menkööt sellaiset wiljelyksct jatoo»,
ja omistaja saakoon waiwauSpalkkeen wierasmiesten
atwion jälkeen (Kun, As. 21 Kesät. »115). Kui-
tenkaan ei saa palkintoa se jota jaon aikana, riidan
alla, eli turvattomasti yhteisestä maasta jotati on
wiljcllye (Kun. As. 22 Elot. 1183). Jos joku on
ennen isojakoa »viljellyt sellaisia rahkasoita, ja kelwot<
tomia maita, jotka muuten ihan mitättömiksi olisiwat
luetut, pitää sellaiset wiljelykset, tynnerialan määrää,
misessä, luwuSta eroitettaman, ja wiljeliälle yksinänsä
waiwansa ja kuluntinsa palkinnoksi jäteltämän (Kun.
Kirj. 31 Maalist. 1186), katso Wiljelykset.

Jos jontu talon maat owat huonommaSti wil»
jellyt tuin toisen, niin sovittakoon ennen jaon tapah«
tumista, eli 2 wierasmieheltä määrättäköön, millai»
nen palkinto, tadetta, päiwätöitä jarahaa sellaisen sa»
ran saaneelle on annettawa, joka myösti ymmäcret»
täköön niin kutsutusta tantomaasta eli kaskesta; roacm
arwanlyömisen ja jaon tapahduttua eltöön mitään
palkintoa etsittäkö, jos ei se ennen määrätty ole. Sa«
maten määrättäköön, jaon toimiteltua, palkintoa pal'
jasletusta metsämaasta, »visseinä wuosina juoksemaan
rahana, puina eli huonelhirsinä (Kun. As. 12 Elot.
1183).

Tehdyistä »viljelyksistä eli raateina ja saadusta
paljastetusta metsämaasta määrätään yleisesti palkin-
not jaon päätettyä ja niiscä syntymät riidat ilmoite-
taan Kihlakunnan Oikeudessa, joka menetys on ta«
wallinen kehnompi ruotkoisten sarkain palkicsemisessaki;



waan-jos kysymykset näistä owat tehdyt kanteessa i«
sojakoa wastaan, on Maanjako»oikeus neki tutkittawaksi
ottanut. Kaikki mitä asianomaiset tällä tawalla päät,
tääwät, kirjoittaa maamittari protokollaan, josta kopio
otetaan, asianomaisilta ja lautamiehiltä nimeinsä ala-
kirjoituksella wahwistetaan jaossa seurattawaksi (Kun.
As. 12 Elot. <183). Jos asianomainen esteleksi al«
lekirjoittamisesta sowitussa asiassa, ja protokollan siitä
oikiaksi tunnustaa, olkoon sillä kuitenki laillinen woh,
lvuus, kun se waan 2 wierasmicheltä todistetaan
(Klis. Kuul. 15 lokat. 1828, ja Keis. Sääntö 26
Helmet. 18 28).

Kun sowintoa jaon perustuksissa ei tule, eli jos
rajoista riita on, ilmoittatoou maamittari, kuukaudet
sa, asian macwjako«o>keudcn toimitettawaksi (Kunint.
As, 23 Tammik. 1183). Maamittari» pitää, wätt».
lääksen oikeuden ja asiamiesten kokousten palkitsemista,
tarkasti tiedustaman kaikki jaon «valmistukseen kuulu,
wat riitaisuudet, yhtaikaa oikeuden tutkittaa jättäat-.
sensä (Kun. Kirj. 21 lokat. 1801), katso
jako,oikeus.

Ku» Maanjakc».°ikeuden päätös on laillisen woi«
man »voittanut, tai tehdyt walitukset siitä päätetyt,,
taikka kun asianomaiset jaon perustuksista owat sopi«
neet, lciskee Maamittari sarat kanalle, wetää jakoiin»
jat si>hen, jo fauwoittaa ne maalle, lyöden pylwäät

rajapolwihin; jonka tehtyä hän, julkisesti luettua asi'
anommsille, jättää todistuksen päiwästä jona sauwoi»
tus päättyi, tiedolla, että toimitukseen tyytymättömyys,
samasta päiwästä 6:ssa wiikyssa, on kirjallisesti Gu,
wernöörin luona ilmoitettava (Kun. As 25 Tammik.
1183), katso Maa njako«oikeus. Samassa sauwoi.
tuksen päätettyä tarttuuivat talot uusihiu saatuihin sar«
töihinsä, walitettakoon jaosla eli ei (Kun. Nes. 21
Heinät. 1198), Jos kannelta laillisessa ajassa ei
ole ilmestynyt, ottakoon maamittari siitä todistuksen
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maankausselista, ja osottakoon nouseman käräjä» en-
sinunscnä päiwänä isojaon tuomarille wahroistetta»
waksi, pitäen kartat ja kirjoitukset oikeudelle näytettä -

rnän, ja samana päiwänä jälle maamittarille annetta-
man !Kuu. As. 23 Tammit, 1785); jonka jälkeen rajat
maamittarilta pyykitecään, katso Rajanajo, Pyö-
ritys.

Metsän kiellätcämiscstä. Jaon toimen ky<
symykseen ja alulle tultua, kiclläctää Guwcrnööri kir>
kossa kuuluttamisella metsän kaupaksi tai kaskeksi hak-
kaamisen, isojaon päätökseen asti, sakon ja kyläläisten
wahingon palkinnon haastella. Jos metsä olisi jonku
pajascon tarpeeksi määrätty, otettakoon siitä iawalli«
nen puu eli hiili aine (Kun, As. 12 Elok. 1783
§. 7»). Phtcyskunnissa, joissa isojako on niin wal«
mistumaisillaan, että sarkojen tiloicuksesta jo on so»
wittuna ja määrättynä, waikka wälllle tullut oikeu-
den päätöstä odottama riita on saroittamisen estänyt,
olkoon Guwernöörillä walta asian mukaan uhkasakolla
määrätä kulleki asukkaalle metsästä wissln paikan nau»
tittawalsi, kunnes isojaon saroituS tapahtuu ja jokai-
nen osansa haltruunsa on saanut (Keis. Kirj. 26 Kc«
säk. 1819).

Istumatalot.
Etteiwät muut kuin roapasukuiset erityisetä

Keisarilliseta luwata saa istumataloja hallita, ja
missä tästä eroituksia tehdään, katso Kauppa,
Pantti, ja Perikunta.

Ne wapasuwuttomat jotka ennen Wiipurin lää<
nin muuhun Suomeen yhdistämistä, 23 louluk. 18 < i,
kaupalla eli muulla laillisella tawalla owat istumata-
lot saaneet, pidettäkööt niissä, he sekä perillisensä, ja
wapamiehellä mosta niitä nykyisten omistajain toi»
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selle wapaaltomM miehelle, ulkona pcrikar.nasla myö»
dessä, olkoon lunastus-oikeus (Keis. As. i Maalisk.
1817).

Isäntä.
On se jota toisen nimetä, palkollisen työtä

j,i palweluSta tarwilsce, sen on pestannut, sille pal-
kan maksaa, sitä työssänsä käyttää, ja sen ela.
tukscSta huolen pitää. Joka scllaiseca oikeudtta pal-
kollisen ottaa, wetäköön sakkoa 6 Rik. 32 still. B:a,
kadottakoon pestirahan, ja maksakoon palwelialle palk»
kansa.

Isäntä ottakoon niin monta palkollista kuin e«
lntuskeinossansa eli askareissansa larwitsee. Kuite„«
ki pitää hänen sen hentipanoSsa, sakon haastolla, ilmoit.
taman, samalcnkun isännän ei ole luwallinen luokse»»sa kirjoituttaa ketään joka ei palweluksessansa ole. I»
säuiä wastaa palkollisen kruunun maksuista.

Isännällä olkoon oikeus eroittaa huolimaton, sii»
wolon ja pahatapanen palkollinen, joka on ilmoitet.
tawa, kaupungissa Magistraatille, ja maalla krunnun
woudill? eli nimismiehelle, jotka, löydettyä palkollisen
syypääksi, käskeewät sen samassa palwclukscnsa jättä«
mään (Palkollissääntö 15 Toukok. 1805). Helsin.
gissä, Turussa ja Wiipurissa on Polisikammarin asia
auttaa isäntiä ja palkollisia keskinäisissä oikeuksissansa
(Keis. Pölisi Sääntö 2l Helmek. 1826, 17 Jo»,
luk. 1816, ja 7 Kesäk. 1836).

Isännän welwollisuus on katsoa ja hoitaa sai»
rasta palkollista, palkasta lukien sen mikä parantajat,
le ja parannus.aineista kulutetaan, jos ei palkollinen
juuri palweluksensa kautta eli omata syytänsä ole
»vahingoittunut.



Jahti.54

Hänen welwollisuutensa myös on sitä laittamat»
lomasci ja lerweellä ruoalla rawica. LoS palkollisella
on syylä »valitukseen, ilmoittakoon sen niiden tykönä
kuin isännästä on sanottu; ja jos hän wääryyttä
karsii, olkoon asianomaisilla oikeus hän palwelukses»
tansa eroittaa.

Isännällä on walta siaansa toisen asettaa/ jolle
sama kuuliaisuus kuin itselleen on naytettärvä
koll. Sääntö 15 Toukok. isoz).

Jahti, katso Pedot.
Jako, katso Isojako, Perintöjäkö, Tilajako.

Jauhomylly, katso Myllyt.

Juonet.
Seuraawaisten juonten eli multain päätöksistä,

pyytelyissä eli roetotuissa jutuissa saa erittäin wali»
teltaa: l) jos juoni eli mutka on wiskattu asian ei
kuuluwan fiihlii oikeuteen; 2) usiamman olewan a,

siaan osallisen, jocka olisiwat kutsutettawat. Tyytymä»
lön ilmoittakoon sen samassa oikeudelle, cli wiimes»
tään ennen siuramvaisen päiwän päättymistä, ja an«
lakoon sitte »valituksensa Howioikeuteen puolessa ajas»
sn mikä laillisille wetoomisclle iaakimannista ja Raas«
tuwasra on määrätty. Määrälköön sitte Howioikeus
riitcnveljelle, sakon haastella, »vastaamisen ajan, ja luo»
milkoon asian; syyttömästi »valittaja sakoitettakoon 3U
taalaria eli enemmän. Tästä päätöksestä ei ole lu-
pa muutosta hakea Keisarista.

Howioikeudessa kohdastaan alettawissa asioissa
tälläisen mutkan »viskaama, ilmoittakoon kadottama
tyytymättömyytensä ennen kello 12, 3:tena päiwänä,
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päätös päiwää lukemata, pankoon weto< («wisioni) rahan
takauksen kulungista (katso Weloomi»
uen) ja antakoon »valituksensa Keisariin, puolessa
wctoomisella muutosta hakemille määrätystä ajosta
(O. K. <6: I—3). Mutkista rikoS ja pölisi' (kuri)
asioissa (katso WalicuS). ja welkaasioissa Guwernööi
rissä, katso Welkominen.

Muun kun tässä sanotun juonen eli mutkan
Mokattua, antakoon tuomari erinäisen päätöksen, >os
osia sitä »vaatii; waan elköön siitä muuten kun pää<
asian kanssa yhtenä »valitettako (s. p. 4). Kuilenti
pitää, sellaisen »valituksen sian aukipitämiseksi, tyyty,
mätlömyys edellä mainitulla ajalla ilmoitettama».
(Kun. Kirj. 2 MarraSk. Kaikki juonet ja
mutkat »viskattakoon jutun alussa, yhtaikaa, jos »voi,
daan. sakon haastolla asian wiiwyttämiftstä (O. K.
16: 5), »vert. lykkäys, lainkäytöksenwiko.

Juoppous.
Joka wäkewillä juomilla itsensä niin turmelee,

että käytöksestänsä ja sekaisesta toimestansa selwästi
tunnetaan juopuneeksi, sakoiteltakoon ensikerran 3, toi«
sen 6, ja kolmannen 12 Ruplaa hop., kadottaen oi»
keutcnsa »valittaa toimituksiin jotka waatiiwat tansa<
laisten luottamusta. Neljännesti tapahtuessa pidetään

»vuotta työhuoneessa; s.sli ja edelleen, rangaistaan
aina 1 »vuoden sellaisella työllä. Jos joku tuomarin
edessä, yhteisissä kokouksissa, auksioneissa, markkinoilla,
kyydissä, jahdissa j. m. sellaisissa tiloissa on juopunut,
sakoitctaan kaksikertaisesli rahasakoissa, waan ei työssä
(Keis. As. 18 Maalisk. 1829).

Kirkossa kirkonmenon aikana juopuneelle on 25
taalaria, ja siellä hänen melua tehtyä 50 taalaria sak«
toa, ja kirkonrcmgaistus; muuten siitä on waan 2 ker,
tanen sakko tawatlisesca. Toista juomaan wietteliälle
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on 9 Rupl. 80 top. hop. sakkoa, eli 14 päiwan
wankeus wedellä ja lciwsllä. Alaikäinen rangaistaan
wanhcmmiltansa kruunun eli kaupungin palwcllan
saapuilla, waan sen juoppouteen wietteliälle on 19
Nup. 20 kop. sakkoa eli 16 päiwän wankeus wedel»
la ja leiwällä, Papismics, Mirassansa juopunut, ja
jos sillä häiriötä saattaa, eli toimettomasti käytäikseu,
kadottaa wirkansa. Muulle roirkalaiselle on juoppou«
desta wirassa, itsesti ja 2:sti, kaksikertainen sakko
muita wastaan, waan 3:lca kerralta kadottaa wirkcm»
sa. Papille ulkona wiraSta on itsesti joksiki ajaksi
ero wirastansa ja puoli palkkaa, 2-sti, koko wirau
kadotus. Sotalaisista on Sotalaissa.

10 Rupl. sakolla ja »vahingon palkinnolla pitää
rawintopaikan isännän hoitaman jupunutta miestä, ja
2:sti siinä huolettomuutta näyteltyä, tutkikoot asiano»
maiset, saapiko edelleen rawintohuonetta pitää. Sa,
malla »vastauksella elköön »velaksi annettako wäkewiä juo-
mia tutulle juomarille, palkolliselle, sällille, sotamiehelle
asian omaisten luwata, eikä panttia »vastaan, joka
jää waiwaisille. Ennen juopuneelle elköön 10 rup. sa»
kon haastella ja oikeuden kadotuksella, wäkewiä juomia
annettako.

Juopunut, jota meteliä saattaa eikä muuten
woi warjeltaa, pannaan wankeuten, mutta wapaucetaan
selwittyänsä. Sakot näissä asioissa jaetaan päällekanla-
jan ja waiwaisten wälillä; warattomuudessa ne muute-
taan wedekfi ja leiwäksi. Käsityön sälli, eli palwelia
3:nella juoppous sakolla rikkoo itsensä sota mieheesi.
Rikos, juopuneena tehtynä, ei »voi tilaisuuden päälle
syytcttää. Jos joku wäkewistä juomista saa kuole,
mau, haudattakoon hiljaisuudessa. Juoppous rikokset,
jos ne eiwat ole sakolla maksamattomat, pitää wuodes»

sa ja päiwässä ilmituotettaman. Phteinen päällekanta-
ja kadottaa toimituksensa, huolimattomuudellansa juop»
pous rikoksissa. Kruunumvouti, joka ei sellaista
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rikosta kokouksissa, syyhon saata, kadottaa 3 kuukau»
den palka,,. 2en todistajan todistus on kyllälsi juo-
puneen syyttämiseksi, jos kohta muut saapuilla olleet
kiellääwac sen rcksincensä.

lutunkertomus.
Howioikeudessa ja kaupungissa kus«

sa Kämnärioikeus on, pitää >ontu oikeuden jäsenistä,
wetotuissa eli pyycetylslä asioissa kirjallisen kertomuk-
sen jutusta toimittaman, ennen tun se luomittawaksi
otetaan; eres merilain ja wekseliasioisfli, konkursissa,
woura. ja muuttoasioissa ka>pungissa (O. K 22: l).
Kertomus annetaan sitte riltamiehille, määrätyllä
uhkasakolla, Huwiolteudessa >O, Raascuwassa 5 taa»
laria, molemmilta tatjoltarvaksi ja alakirjocet una la»
kasin anneltawaksi. Sen laiminlyötyä määrätään
uusi sakko. Sen laiminlyöminsn ei estä asian päät-
tämistä. Jos riitamies löytää kertomuksessa mitä
muistuttamista, eli asiassa suusanallista kuulielcmisla,
on hänellä walia itsellensä sitä kertomuksen alakirjoi»
tuksessa ehdottaa (s. p. 2), (werr. Kun. Kirj. 11
louluk. Kuul. >N Tammik. , BN2).

Poisolewa ja asiauajajata saapuille lähättämäcä,
elköön asian päättämistä wiiwyccäkö, waikka kerto»
musta ei ole alatirjoictanut. Molempain, riitamiesten
suostuessa asian luomittawaksi tercomukseta, tapah-
tukoon niin (O. K. 22. 3, 4).

Wetotuita eli Rewisioni.lssoita Keisarillisen Ma,
jesteetin esiinsaattaja antakoon myös kirjallisen keno»
muksen asianomaisilta alakirjoicetlawaksi (roert. O.
K. 20: 13).

luurikunta, Salokunta, eli Yhteyskunta,
katso Isojako.

8
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Kahdakylwy, katso Os a kylwy.

Kalasto.
Meressä. Jokaisella maanalamaisella on wa<

pnus kalastaa awomeressä, kruunun saristoissa, rnn»
noissa» ja luodoissa, jotka ei kuntaan talon omat eli
jotenki nautittawat ole. Merikalasto saarten wälis,
sä on niiden erinoma joiden saaret ja rannat owat.
Mutta autialla saarettomalla merenrannalla, ja ulko-
na meressä ei maan ja rannan isännän oikeus kal»«
weceen ulotu etemmä kun maansa matala pistää.
Suomen asukkailla on lupa »vanhuudesta nautittuun
oikeuteensa, entisen tawan mukaan, aukeilla meren-,
saloin», luotoin» ja louhten»rannoilla, maaweron mak»
sula yhteisesti kalastaa hailia, kun kala aikana maan
ja rannan omistajat ensin owat naulinneet 2 wapa-
päiwää, nimittäin Maanantaina ja Keskroiikona wecää
enslmäisen apajan; erittäin kussa pelto eli niittu kohtaa,
taikka sellaisia tiluksia »viljellään. Kruunun erino-
maisissa kalawefissä meressä, joissa/ wirroissa ja
järwissä elköön kukaan, Kcis. käskynhaltian luwata
kalas-tako, jos ne kruunulta itseltään nautitaan.
Mutta kruunun yhteisissä kalawefissä, s. o. sellaisten
kruunun metsäin ja saloin ympärillä, joita kruunu
ei erinomiksensa ole pitänyt, saarcat kihlakunnan ja pi»
läjän asukkaat kalastaa, maalle aittoja rakentaa j. n.
e,, Keis. käskynhaltian luwalla, wan» ei mautcn, 5
taalarin sakolla. Pitäjänsalon kalawettä nautickoot
ne joilla saloon osa on, (kuitenkaan ei muuta km» on»
ti ja koukku kalaa, joS usiammalta lupaa ei ole), waan
ei muut, Keis. käskynhaltian luwata, 5 taalarin
sakolla. Aittoja ja ruokintohuoueita meren kallalle
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woidaan yhteisille paikoille ja kruunun maille rakentaa
(Kun, As. 14 MarraSk. 1166, Rak. K. 18: i, 3, 4).

Sille joka omasta huolimattomuudestansa pur-
jehtii nuotan päälitse, on 50 taalaria sakkoa, ja we»

kon, 10 taalaria. Maamiehelle, joka sahajauhoa ja
hirsiä jättää niin liki jokia ja wirtoja jotta ne kewät
tulwa tapaa, »n 10 taalarin sakko, Kowalla pakka'
sclla ja paljon lumen aikana on maamiehen tehtäwaawannoita sellaisiin jarwiin joissa pelko o» kalan tu»

kehtuwan. Waalteiset nuotan perät, ja tarwointa
nuotat, samatekkun tuulastus, kuwwuu aikana, on lu»
watonta (Kun. s. 24 Tammik. 1111).

Jakamatonta kalawettä sen osalliset nautitkoot
werkoilla ja nuotilla omaksi tarpeeksensa. Kun joku
tahtoo jotain kalan pyydys rakennusta tehdä, tehköönsen maa.osansa jälkeen; koskissa, wirroissn eli salmissa,
jotka eiwät woi jaettaa, pyytäköön kyläläisiänsä kanssan»sa rakennukseen. Jos he eiwät tahdo, tutkikoon tuo«
mari, jos ja kuinka rakennus on mahdollinen tehdäja nautita. Joka toisen erinomaisessa kalcuvedessa
kalastaa, sille on 3 taalaria sakkoa. Jos se tapahtuu
nuotalla kutuaikana, maksakoon kaksituisesci. luwat.
lomalla kalastuksella on saaliski rikottu, ja wene,
nuotta eli werkot woiwal olettaa siitä pantiksi (Rak.
K. 11: 1, 2, 3).

Isojaossa on kalawesi yhteiseksi jääpä (Kun.
As, 12 Elok. ja kysymykset sen nautinnosta
ja jaosta erikseen meneteltäwäc (Kun. As. 23 Maalisk.
1801). Jos osakkaat yhteiseen kalawcteen, sitä jakaa
tahtomat, olkoon heillä oikeus, jos tuomari tutkii sen
muiten wahingota woiwan (Rak. K. 11.' 1). Riidat
talaweden nautmnoSta ja jaosta meneewät esinnä kih«
lakuunan oikeuteen.

Kalukirjoitus, katso Pec uklrjoitlls.
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Kannattawaisuus, katso Tilajako.

Kannekirja, kacso An o mus kiri a.

Kantaa, kat'o Pä alle k a nla a.

Kanteesenkirjoitusrahat, katso ToimiiuK kir.
ja in lunas t u s.

Karkulaat, kacso Kuleulais et.

Karttapaperi.
(Keis, As. 8 Syyskuuta 1842)

Phtcisia säatämyksia.
Kaikenlaisi», kirjoin, olkoot mintämimisiä ja kal>

taisin tahtonsa, jocka oiteuksiin, ammacclkuntiin eli
wirkamiehillen annetaan, niiden edessä näytetään,
taikka owat niiltä annettawat, niinmyös erctoiS.lhmiSten
wälillä cehläwihin wäl>k,rjo!n ,a welwoicus-kirjoin pi«
tää karttapaperia käyceclämän se määrä >a sillä muo«
loa, kuin tässä jälkeenpäin säätää».

Karttapaperia pitää saatawana löytymän, jonka
arwot owat seurawaiset, nimittäin: 4, «, 8, 10, <2, ie,
20, 24, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kopeikkaa, 1
Rupla, 1 Rup. 20 kop., 1 Rup. 50 kop., 2, 3, 4,
5. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 1« 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, «0, 70, 90, 90, niinmyös 100 ruplaan,
ja arwo merkitään säätyllä pamomcrtkillä tulienkin
arkille.

Karttapaperin käyttämisestä. Kirjat, joi>
hin karttapaperia tämän aielutseu jälteen on kayiel-
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täwä, pitää ehdottomasti oleman itse lanalle kirjoi'
lettuina, ja eiwät saa luotetulla tarctapapcrllla »va-
rustelkaa, muissa kuin ,älkeen mainittawissa tapauksissa.

Walcuusk,rjat (eli Fullmahdit), wirkaan«sään.
nöt, ero» ja pensioni-kirjat, muiden kirjain kanssa, joc»
ka esiwallan ammateista ulos»,innctaan edellä präncä
ty,lle kaawapaperitle, t.nkk, joille karttapaperi on
määrätty sataluwun (procentin) jälkeen, taikka jotka
waaliiwat isompaa karttaa, kuin saatwaua lönlyy,
kirjoitettakoon muulle paperille; muita ne eiwät saa
asianomaisille» anneciaa, ennenkuin owai karltapaino»
tontcuorissa säännön >älkeen merkityt.

Erikoisihmiseen wälillä tehdyt wäliki>-jac, niin»
tuin kauopa-, anto- ja waihetus-kirjat, wouraus: i,a
orrenti»llitot (kontrahdit), wclkakirjat eli welkasetelic
niinmyös kaikcnlaislt nnnatuskirjat (anwismngit ja
assignatiouit) kirjoiteltakoon >2 kop. kartalle; mutta
jos se kartta ei nouse siihen armoon, joka kutakin ti»
laisuutca warten on määrätty, p tää ne, näytetläissä
oikeuden, rahauajajan (ekjekntotin) ja muun esiwallan
edessä taikka myös kaupunkein henkipauoiss', roarus»
tectaman sen«arwoisella lisä-kartalla, joka yhteen lu«
kein äskön sanotun <2 kop. kanssa, wastaa sitä kari»
tua, joka niitä wartcn tässä jälkeenpäin määrätään.

Wälikirjat, wclka» ja welwoitus'k>rjat niinmyös
muut kirjat, minkak,,llaiset tahtonsa, jotka tehdään
taikka ulos annetaan ulkona Suomenmaasta eli ar-
meiassa sotaa käycäissä, taikka laiwassa meriretkellä
saamat yhtähywin kirjolletcaa muulle paperilla mutta
sellaisilla kirjoilla ei ole woimaa eikä waikucusta, cn«
nenkuin ne karttapaino-konituorissa asianomaisesci
painetaan/ taikka Tuomarin edessä kartoitetaan.

Jos erikois°kirjaan tarwicaan kalliimpaa karttaa,
kuin sillä kertaa löytyy sVatawana, niin saawat asian,
omaiset sen siaa», tarpeen jälkeen/ käyttää halwempia
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karttoja 2 eli enemmän, sillä ehdolla että ne yhteen-
sä läyttäawät waadittawan kartan määrän, ja että
kirja osaksi jokaiselle näistä kartoista kirjoitetaan.

Jos usiammat »välikirjat, jotka jokainen owat
tämän asetuksen jälkeen karttapaperille tehtäwät, sa>
malle arkille kirjoitetaan, niin käytettäköön siihen niin
suuri kartta, kuin tarwittaisii»/ jos jokainen niistä o»
lisi eri arkille kirjoitettu. Jos taas wäli.kirja on niin

ettei saada sopimaan yhdelle» kartta.arkille, jol»
la on säätly arwonsa; niin saawat asianomaiset siihen
karcca ° arkkiin kiini»puuttaa tarpeellisen arkkiluwun
umuta paperia ja sen päälle täyttää kirjoituksensa,
laikka myös käytettäköön siihen usiammat kartat hal-
vemmasta arwosta, sillä ehdolla, että ne yhteensä
»vastaamat sen kartan suuruutta, joka »välikirjalle» on
määrätty ja että se uiillen kaikille,, yhteensä kirjoite»
taan. Sama sääntö on myös seuraltawa myölyys-
kirjam (eli bilagain) »vuoksi, jotka oikeuteen eli muu-
hun esiwallan ammattiin annetaan.

Kuin «välikirjan kartta on määrätty sadotlain
ja sen määrä sattuu tekemään sellaisen luwun, jollen
ei löydy karttaa, taikka johon pieuempäin karttain lu«
wut eiwät taida yhteensowitettaa, niin saa sellaiseen
»välikirjaan käytettää se halwempi kartta, joka on sa»
maa lukua likeisin.

Kirja taikka kirjoitus, minkä-nimiuen tahtonsa,
joka maakunnan esiwaltaiselta ammatilta kerran on
ulosannettu, olkoon, »vastedes samaan eli muuhun
sellaiseen ammattiin annettaissansa, welwollisen kar»
toiluksen »vuoksi katsottawa woimalliseksi, josko se on
muulle paperille taikka ala«määräiselle kartalle lchty. Sa«
maten olkoot myös ne erityiset »välikirjat »voimalli»
fia, jotta owat tehdyt ennenkuin tätä asetusta on
ruwettu seuraamaan, ja jotka siihen asti seurattawain
asetusten jälkeen owat säännöllisesti kartoitetut; waan
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sitä ennen tehdyt erityiset «välikirjat ja muut kirjat,
joihin karttapaperia entisten asetusten jälkeen ei tar<
winnut käyttää, mutta jotka tästälähin owat sen
ulosceon alaiset, niinmyös erityiset kirjat ja muut
sellaiset kirjoitukset, jocka tätä asetusta myöten, eiwät
ehdottomasti ole karttapaperille kirjoitettawat, picaä,
ne oikeuteen eli muuhun esiwaltaiscen ammattiin tuo<
dessa eli sinne anneccaissa, kartoitettaman siihen mää»
rään, kuin kutakin eri tapausta warten tässä on
säälty; ollen tuomari taikka palwelusmies, jollen sel»
lainen kirja eteen annetaan, welwolliueu selkiästi kir»
joittamaan sekä itse-kirjallen, kuinka suurella kartalla
sc ou kartoitettu, »ttä kartalle, mihin ja myös mil»
loin tehtyyn kirjaan se kartta kuuluu.

Kussakin tilaisuudessa käytettäwän kar»
tiiu suuruudesta. ») ?lnomus» ja wastinkir,
joihin: Anomus-kirjoihin, kanne-, erceptioni-, deduc-
tioni, conlradeduciioni-kirjoihin, walicus», ja
wastin-kirjoihin, waltuuskirjoihin (fullmahteihin) ja ta»
kauskirjoihin, jotka riita-asioissa annetaan jälkeen«mai<
nictawihin ammattihin ja hallituksiin on käycncawä
karttapaperia seuraamista arwoista, nimittäin:

1) Suomen Senatissa kop. 2) Howi.
oikeuksissa/ walta-katselmusoikeuksissa ja yli.sota«oikeu-
dessa, Suomen General«guwernöörin ja Aleksanderin
uniwersiteetille säätyn kanslerin tykönä, niinmyös Se»
nätin prokuraalorin ammatissa 20 kop, 3) lääni-
h llituksissa niinmyös teiden ja wesi kulkuin direksio-
nissa !(l kop. 4) iakimcmni» oikeuksissa, raastupa»
oikeuksissa ja magistraateissa, lääkitysasiain ylichalli-
tuksessa, niinmyös Suomalaisen sotawäen pällysmies»
tcn tykönä, pankissa ja pantin waihetus-konttuoreissa/
posli-direksionissa, yhteisessä tulli-direksionissa, yhteises-
sä maanmittaus->.siain'konttuorissa, yhteisiä rakennuk-
sia warten säätyn intendentin kontluorissa, luotsi<asiain
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intendentin ja wuorten wiljelyS-asiain rli»intendentin
cykönä, yhteisessä rewision,«oikeudessa, Aleksander,»
uniwersileetiu sekä konsistorissa ja luormo-istuimeS»
sa ercä myös Rehtorin ammatissa,
>a tutkimuskunnissa samaicen tuomiokapitleissa, gym«
nasin konsistorissa, ritarhuonem direksionissa, Suo-
men sotawäen ja siwiili säädyn lestein ja oror»
lasten pensioni»kassoja hallitsemissa direksioneissa, hou»
ruhuonctten, lasarettein, parannushuonetcen, ketruhuo»
neen niinmyös työ- ja ojennus»huonetten direksionissa,
l 2 kop. s> Kihlakunnan, Wuoriherran, Maaja»
on ja Kämnerinoik» uksissa, halli'oikeudessa, poliiS ja
auksioni-kammareis!a, kaupuukein kauppa», käsiammat.
tiseura. ja muissa kokouksissa, joissa magistraalin jä«
sen palwcluksensa puolesta on läsnä, tullihuoneessa
nnnkuin myös erityisiltä waliccliin Kompromissarjus»
lcn ja uskottu,» mieeten tykönä, 8 kop. Kuiten-
kaan ei tämä sääntö sowi ilmoitus- ja lullaus<a»o»
muksiin, ja niitä scuraawim cawarakirjoihi» ja !uwu»«
tekoihin, j, m, jotka Tullitammareihin annetaan, cli
sinne annctta>riiu kirjoihin wapauskirjan saamisesta,
tawaroin purkamiseksi taikka laiwan täyttämiseksi
Kuul, 20 Helmit. I«"i3).

Kaikkiin todistuksiin ja kopioihin kirjoista, taikka
yleensä myöcyysokirjom, jotka riita°asiois''a annetaan
olkcucsiin ja ammatteihin, käytettään santapaperia
puolta wähemmascä suuruudesta, kum
hin >, n. e. on tässä edellä määräily käyteltää kussa»
kin ammatissa.

Ansiokirjoituksct eli palweluskirjat, waikka itseen»
sä auomuskiriaau o>oat otetut, karistetaan crikften
(Keis. Kir,. l 3 Helnuk. >K43V

b) Kirjoihin, >otka esiroallan ammateil»
ta tehdään ulosannecaan, Pyycökset, luomi'
ot, päätökset,, walipäätökset, toimituskirjat j, n, e.
olkoot minkä-kalcaifcc tahtonsa, jotka ulos annetaan
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oikeuden tailka esiwal!>i» säättäwäksi saatetuissa osiois»
sa >a jutuissa, taikka jonku siltä tehdyn toimituksen
perästä owat sen päätökselsi eli todistukseksi siltä an»
nettawat, kirjoitetaan kartca»paperiUe seuraawain mää»
täysien jälkeen: nimittäin,

i) Suomen Senacissa 1 Rup. 2) Walla«
katselmusi>eikeuksissap Nli»sotaoikel<dessa, Suomen Gene»
taalguwernöörin ja Aleksanderin uniwersiteetille saälyn
wice Kanslerin tykönä, niinmyös Senalin prokuraatorin
ammatissa 24 kop. 3) läänihallituksissa, niinmyös
teiden- ja wesi«matkain direksioueissa, 16 kop. 4)
lakimannissa ja muissa Amn aleissa, jotka edelläpäin 4:sä
tempussa mainitaan 12 top. 5) Kihlakunnissa ja
muissa Ammateissa jotka s:jä tempussa luetellaan, 8
kop.

Otteihin eli kopioihin tuomiokirjoista ja juttu»
kirjoista, päätetyissä asioissa, diari todistuksiin, niin»
myös kopioihin ja todistuksiin säilyksescä (eli archiiwistä)
käytetään Suomen Senatissa 24 kop», multa kaikissa
muissawirkakunnissa puolta wähempia karttoja, kuin kun.
kinwirkakunnan toisiin ulvskirjoituksiin (eli ekspeditioneis
hin) on määrätty.

läänin Maamittauskonttuorista annettawat kirjat,
kirjoitetaan kartattomalle paperille (Keis. Kirj. 13
Helmit. 1843).

Ouwernööreista annettawat kirjat Generalguwer»
nöörin ammattiin, Magistraltiin, Kruununwoudille ja
muille Guwerndörin ala kuulumille ammateille ja wicka»
miehille, ei kirjoiteta karttapaperille. waikka jossakussa
tempussa koskisiwatki erikoisten ihmisten asioita (Keis.
Kirj. 21 louluk. 1844).

Todistukset jotka wuosittain owat annettawat
niiden otollisuudesta, jotka owat menneet takaukseen
muutamain Postiwickamiesten rahakanuosta, kirjoile«

y
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taan kartattomalle paperille (Keisarill. Kirjoit. 26
Toukot. 1845). Sama asia o» Guwernööcein »vi-
ranpuolesca anneltawille kirjoituksille Keisarilllscen
nättiin per>utö.oston asioissa (Kcis. Kirj. 15 Kc>
säk. 1^43),

Niihin asianomaisista ammattikunnista, hollltuk-
sista ja wirkamiehlliä uloskaypihin todlstutsiil, ja tir«
joihin, jotka eiwät taida luettaa edellamaimttuin toi"
miiuskirjoin joukkocn, käytetään sen armoista karttapa»
periä, kuin puustawilla H merkityssä osoituksessa näyte»
lään.

Wälitirjat erityisten ihmisten kesken ja erinäiset
heiltä ulosanncttawat kirjat kirjoitetaan scn.-arwoiselle
tarctapaperille, kuin Lillä merkitty osoitus kussakin
tapauksessa näyttää.

Osoituksissa ja V seisowaiset karttapapcrin mak»
soi, niissä nimitetyistä ammattikuntain toimituksista
ja erityisten »välikirjoista ja kirjoituksista, ow«t mää-
rätyt koko toimituksen, wälikirjan eli kirjoituksen edes-
tä; jonka wuoksi sen lawcus eli arkkein luku, joille se
on kirjoitettu, ei tule kysymykseen, ellei erittäin löi?dy
säättynä, että karttapa,'eria pitää täytettämän jo»
täiseen crkkiin joille kirja s.iattaa kirjoiccltaa.

Huojennuksesta kartta paperin ulosteos»
sa, ja niistä, jotka owat siitä »vapaat. Sää»
tyssä tarttapaperin ulosteossa, oikeuksiin ja ammattei»
hin aiwettawista kirjoista ja sieltä tulewista toimitus»
kirjoista, nauttii yhteinen kansa maalla, raat socamie»
het, wartiat kruunun »vankihuoneissa, ketruhuoneissa,
lyö» ja ojennus»huoneissn, houruhuoneissa, lasareteissa
ja parannus-huoneissa, yöwartictt, poliisin ja kaupun-
gin palweliat, käsiammalin opinpo>at, ruukin, ftbrikin
ja manufattuurin työmiehet, luotsit, macroosit kaup-
pa-aluksilla, ja erityisten palweluswäki, niinkuin myös
kaikkein nyt lueteltuin henkein waimot ja lesket, Ao»
jennusta fil!ä»muotoa, että heille käytetään 4 kop. kurtta
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missä asetus säätää 6 kop,karta», ja fiinä 8 kop. Karl,
ta, missä muiden tulee käyttää t 2 ja 16 kop. karttaa,
niinmyös niissä tiloissa >2 kop. kartta, jolta »varten
20 ja 24 kop. karttoja on säätty.

Tämä asetus koskee kaikkiin kirjoituksin,, jotta
seuraamat jotain anomuskirjaa (Keis. Kirj. 28 Tou»
kok. l«4I)

Edellisellä lamalla säätysin kartta paperin täyt»
lämiseStä eroitetaan:

t) Kaikki mitä kruunua ja sen oikeutta koskein,
oikeuksissa, ammateissa ja hallituksissa kirjoitetaan ja
sieltä uloskäyletäan. Jos joku erikoinen jollakulla
puolella on julun»omaiuen, käytetään hänen osalta
karttapaperia, niinkuin kussakin tapauksessa erittäin on
sääcty. - 2) Oikeutten, yhteistein Ammactein ja
muiden yhteisten laitosten, säätösten ja seurain cy
könansä pidl>ciäwac kirjat, protokollat, tuomiokirjat,
päiwäcirjac eli (diariumit,) luwunlaskuc, ja muuc sen>
kaltaiset. 3) Vaatimukset (eli reqwisicionit) >a
käskyt rahan autoon yhteisistä kassoista, luwunlas,
tul yhteisien warakassoin maksettawista »veroista sekä-
myös kuitit ja toidistukset sinne maksetuista rahois»
ca. 4) Kruunun ulostekoin ja muiden yhteisten
maksoin welkomusselelit, tullin ja auksionissa huu-
delluin kaluin luwunceot j. n. e. niinmyös kuitit ja
todistukset niiden maksamisesta. - 5) Wälitirjat täyt-
tämisestä ja muista päallcn.otetuista toimituksista
kruunulle ja yhteisille» rakennuksille». 6) Welka»
k>r>at warten lamoja kruunun ja muiden yhteisten lai>
tosten kassoista, jos se laitos, jolta lainaa cmocaa»,
nniutoin nauttii wapautta karttapaperin käyttämisestä.

Perheen nimilistat henkipanoissa, tiedonannot
kaupunkeihin tulleista matkaamista ja muut sellaiset.
8) Todistukset pyytösle» ja kirjaili en osan saamises»
ta riil« ia uloshakemus-asioissa. 9) Asiat, jotka
toskeeroac rikoksia mastoin yhteistä lakia ja mastoin
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huoneenhallitus- , kuri- ja sota»asetuksia, niinmyös
yhteiset paäallenkanteet, joiden nimellä ei kuitenkaan
ymmärretä pällenkanteita laittomuudesta papin ovaa-
lissa ja muissa sellaisissa tiloissa, kuin ne eiwat kos-
ke oikiata rikosta, waan oroat oikeutta myöten riica
asioiksi luectaivat.
sia wasten ylöskantomiesten ja muiden tilintekiäin lu»
rounlaskuja.
winki)»riidat.
luoriin kuuluwaiset asiat; mutca waltuuskirjat (eli fuil»
mahdit) ja ero»kirjat, jocka sieltä annetaan, pitää, kar«
loilettaman niinkuin siitä ylipään on säätly.
Pitkän ja «vilpittömän palwelukscn edestä säätyn kun,
»na-merkin anomuskirjot, ja niihin kuuluwaiset rnyö«
lyyskirjat (bilagor).
palon»apuseurau direksionissa ja maakunnan palon>apu-
tomiteissä eteentuleewat,
jotka kaupunkiin porwarikunuan kokouksiin, pitäjän
kokouksiin, yhteisiin »vaaleihin niinmyös kirkko«nel!woon
annetaan, ja kaikki mitä sieltä uloskmoitetaan. — 17)
Kaikki asiat, jotkakoSkeewat iapiumaan asukkaita taik»
ka tiloja. Tämä wapaus koskee kaikkiin kalukirjoituk«.
siin, perintöjaon kirjoihin, testamencceihin, lahja»,, kaup»
pa» ja panttikirjoihin, n?eltakir>oihin < koutrahteihin
eli liictokirjoihin, matkapasseihin,'j. m. sellaisiin kir».
joihin, kaikille iapin kihlakunnan asuvaisille (Keis.
Kirj. 1 Toukok, 1843). Myöski annetaan näille
passit matkata Norjan rajan yli, kartattomalle pa>
perille (Keis. Kirj. 15 Tammit. ,844).
Kysymykset uudistaloin asettamisesta ja metsän kat»,
selmuksesta kaskimaaksi, niinmyös huonecnkatselmuksista
kruunun puustelleillä ja muilla kruunun tiloilla.
19) Oikeuksissa ja Ammatissa ctcentulewaiset asiat,
jotka koskeewat seuraamia yhteisiä laitoksia ja rakennus
sia niinmyös niiden oikeutta, nimittäin- Aleksanderin
Wiwersiteettig Suomessa, Waihetus<, depositioni, ja
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laina-pankkia, Rajajoen Kiroääri.fabriikkiä, sen alais«
ten ?maisuulten kanssa, Teiden» >a wesi»kulkujcn toi»
miiusca, pensionikassoja Suomen stiwil «ftädyn ja so«
tawäen lestllle ja orpo-lapsille, Suomen yhteistä pa«,
lon apu seuraa, majoituksen, rakennusten ja muiden
toimitusten, tomiceitä; kirkkoja, gymnasia, kouluic<«
pote.huoncitcn, köyhäin holhous, ja pcnsioni>lattoksi,i,
huoneenhallitus' ja pipliaseuroja, kirjallisuuden' ja op»
piharjoicustcnseuroja« nuorison osakuntia Aleksanderin
Uniwersiteetissa, pitäjäin magasiineja, niinmyös hywän»
lekeyS>laitoksia; kuitenkin ainoasti ne kirjat, jolla näi«
dcn laitosten ja rakennusten puolesta oikeuksihin ja
ammatteihin annetaan eli sieltä niille uloskirjouetaan.

annetaan ja sieltä uloskirjoitetaan/ kysymyksissä, jotka
koskeewtt pensioneja sekä sotamiesten waiwais<huoneen
kassasta cclä kuolle ammatti» ja palroeluKmiescen les-
Me ja lapsille yhteisistä waltakunnan waroisia, min:
myös kaikisca leskein ja orpoin kassoista maakunnas,
sa. Tähän kuuluuwat myös Keisarill. Kabinetti ja
Aleksander Nnvskin kluostari Piecarpurissa (Keis.
Kuul., 7 Maalisk, l844). Ia papissäadyn leskiä
ja,orpokassa (Keis, Regl. 20 Tamnnk. Tuo»
rniokapitelie owat wapautetut karttapaperin kgytlämi».
sestä hywanleollisia laitoksia koskewia asioita oikeuksiin
rocläissä (Keis Kirj, l 3 Helmik. — 2l)
Todistukset, jocka gymnasein ja kouluin rehtorit/ pur>
jehduskoutuin ja alaisempaiu oppilaitosten hallicfcjat
niinmyös erikoiset opettajat ja opistot opetetlawille
antaawat.
sotawäessä.
ten, lasten omaisuudesta, niihin kuuluwain myölyys,
kirjain kanssa, 24) Tcscamencic lapsille,
»vanhemmille, weljille ja sisarille niinmyös hywänce»
keys«laitoksiin, ja kuin testamentin kautta annettu
maisuus rahassa eli arwonsa wuoksi ei nouse 30 rup»
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pesässä, joSsa tululuslen jälkeinen summa ei nouse 30
»up. asti.
armonsa jälkeen eiwät nouse yli 50 rup.
tärin ja papin todiscuksec. - 28) PääStökirjat erikois»
len palweluswäelle.
eut, joiden köyhyys on taikka yhteisesti tunnettu, taik»
ta asianomaisesti todistettu, jolloin myös loi«ittustir<
jaUe kirjoitetaan sana: GratiS (eli maksu ta).
Päätökset, resolulionit, käskyt, todistukset takaawaislen
warallisuudesca, niinniyös panttauksesta (eli inteknin»
giscä) laikka muut todistukset, jotka ennen oikein ka»
tottelulle pyyulö, eli muullcn kirjalle» kirjoitetaan
31) walilus», ja Anomuskiljat jolka yhteisellä kansalta
ja muilla edellä sanotuilla ihmisillä Keisarille annetaan,
niinmyöö taittl niille lauteewaiscc tuomiot, päätökset ja
resolutionit.

Kaikki tässä mainicut kirjat, kun ne riita» ja
roelkaasioissa, laikka myös, jonkun anomuskirjan kans«
sa, mukaan yhdistettyinä, ammateissa näytetään, pi»
tää tarloileccaman niinkuin edellä on saätty.

Waslen tätä asetusta rikkomain waSta,
uksesta, ja tulkinnosta sen seuraamisesta. Oi»
teuksiin, ammatteihin eli yhteisille palweluSmiehillcn
annettawain taikka niille näytetcäwäin kirjain kartoit,
tamiseSta roastaa se palweluSmies, joka kirjan was»
laanoccaa; ja pitää hänen siis olla ldaScaa»»>.'tcama'a
t>r aa, joka ei ole asianomaiselle kartalle kirjoitettu
tmkta sillä säännöllisesti warusletlu.

Kun anomuskirja on wastaan-olettu ja päälle-
tirjoitettu, taikka laillisesti alakirjoilettu toimituskirja
ulos annettu» ei wiall,nen eli puutteellinen kartoitus
fitte enää liikuta erikoisen siinä olewaa oikeutta, eikä
sellaiset kirjat sentähdcu kaipaa laillisuutta, mutca ko«
to wastaus siitä on luettawa wirkamiehelle. Kui'
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lentaan ei wiime mainittu temppu kohtaa sellaisia a»
nomustirioja jotka postinkautta lahätetään Tuomioka-
pitelille (Keis. Kirj. 13 Helmit. 1843).

Jokainen erikois-kirja, joka ei ole tämän asetut'sen sanallista sääntöä myöten, täysi määräiselle» kar<
tallen kirjoitettu, taikka sitten asiaiwmaiseslikarttakoM-
tuorissa merkitty eli tuomarin edessä oikein kartouet,
tu, olkoon lain jälken wölmaton; tästä kuitenkin erot-
tain testamentit, jotka saamat muulle paperille» kir»
jvilettaa, mutta, kuin ne tuomarille» eli oikeuden e.
dessä laillisen walwomukftn wuoksi näytetään, pitää
asianomaisella kartalla warusteltaman, elleiwät ole kar-
toituksesta kokonansa wapaat.

K»n juttumiehille sallitaan, seuraten 14 lukua
Oiteudcnkäymisen Kaaressa, näyttää ammateissa ja
Oikeuksissa, kartoitetlum asemesta, wahwis»
cetut kopiot niistä; niin pitää, jos pääkirjat owat
erinäisiltä ihmisiltä ja sittenkuin tämä asetus tuli
seurattawaksi, ulosannecuc, toteen näytcltämän, josko
ja mihin määrään ja millä tawalla pääkirjat owat
karttapaperilla warustetut, joS ne, tämän asetuksen
jälkeen, olisi pitänyt kirjoitettaa karltapaperille taikka
sillä kartoitettaa. Jos tämä laimin lyötäisiin eli
muu puutos keksittäisiin, paäklrjain oikici» kartoituksen
wuoksi, niin e» saa kopioista lukua pidettää.

Todistukset edellämainitussa asiassa pttää erin»
omattain annettaman kaupungeissa päämieheltä ma»
gistraatissa eli siihen asetetuilta palwelusmiehiltä, ja
maalla tuomarilta, papeilta eli kruunun palwelioilla:
picäin muiden rehellisten miesten, jotka totuuden wah<
wistaawat> ynnä nimensä kanssa kirjoittaman heidän
palwelukfensa, taikka elatuskemonsa ja kotopaikkansa.

5 hopia«rup, sakon haastolla pitää wouraliitot huo»
neista, majoista ja muista tiloista kaupungeissa,
kuuki wuoden henkipanossa 'tilan-haltialla eli hallitsial»
la esiin näyceliämän, ja että niin on tapahtu»l,m,
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kirjotuksella liittofirjalle, henkipattoa pitäwalta todisteti!
laman. Jos löytään että liittokirja (eli koncrahli)
ei ole kartalle kirjoitettu, olkoon sanottu toimituSmicS
welwollinen ilmoittamaan sen lailliseen kanceesen ja
olkoon wouraaja langetettawa 5 ruplan sakkoon: mut»
ta jos wourakirja on kirjoitettu halwemmallen kar«
talle, menettäköön toimitusmies, niinkuin on säaccy.

Joka hawaitaan, tekewän wilpplä ja petosta täl-
lä kruunun paperilla, niin että hän sen wäärentää,
eli mukailee taikka päällenkirjoicukset ulosottaa ja kart»
toja toiskertaa käyttää, tulee katttectt alle asianomai»sessa oikeudessa ja rangaistaan yhteisen lain jälkeen»

Karttapaperin asiamiehiksi onxit gnroecnööreilcä
maakunnassa walittawac ja asctettawat kuhunkin lää-
niin yksi taikka ustampi henki, jotka guwernööreiu e.
dessä tckeewäc cawallisen palweluswalan; ollen maini°
lut asiamiehet niinmyös fiskaalit ja kruunun pääl!en«
kantajat ylipään, welrooliisct tarkiMmasti walwomaan
tämän asetuksen seuraamista, ja saattamaan rikoksia
lailliseen »vastaukseen.

Karttapaperin mpömisesta, Että kartta»
paperia saatettakoon sitä huokeeMmin pideccäa kansan
saacawana, pitää joka kaupunkiin ja joka pitäjään o-
tettaman wähinänsä 1 taikka,jos pitäjät owat lawiac,
ustampi myöntä-mics, jonka tykönä karttapaperia e-
ttin tarwittawista armoista picäa löytymän saatawana.
Tätä paperia pitää, myöiuämiesten kirjallisen anomuk,
sen jälkeen/ läänihallituksen toimen kaucia ilman nii>
dcn kustannukscta ja joutuisasti heilien lähetcttamän,
ja tule» heidän kaltesta rahasta, joka karttui» «lyö-
misestä saadaan ja maanrahasloon tuodaan, myöntä-
palkaksensa lukea, Helsinginkaupungissa 3, muissa kau-
pungeissa 4, ja maalla 5 sadalta: jonka proceutin,
smenkuiu raha on rahastoon eli räntterihin tuocu, lääni,
hallitus säätää heille makftttmvaksi, siiia näytettyin r^»
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hastonkuittien jälkecn. Phtähywinei ole maan.ränt-
mestarit estetyt, läänihallitukselta asuttamissa kaupun»
gissa, pitämästä karttain myöntöä, jos niin tahtoowat,
samoja etuja ja welkaisuuksia wasten, kuin muillen
myöntämiehillen on määrätty.

Guweraööric lääneissä säätäkööt myöntämiehiä;
joiden pitää Kruunun wakuudeksi heille myötäwäksi
uskottaman karttapaperin edestä paneman otolliset ta»
taukset niinkuin oman welan edestä: niin muodoin
palwelukseen otelluin myöntämiesten tykönä on kruu.
nulla, jos heille uskottuin karttain makso taikka tilin»
teko niistä tulee puuttumaan, sama etu-oikeus, kuin
kruunun rahankantomiesten tykönä ylipää».

Myöntäkonttuorit kaupungeissa pitää joka arki»
päiwa kello 9:stä edellä puolipäiwäu, kello liteen asti,
niinmyös kello 4:stä L:teen saakka jälkeen puolipäiwän
pidettämän awoimena, ja maalla tulee myöntämiehen
tarkata, että karttapaperia alinomaisesti kansan saaca>
wana on Jos myöntämies mitään sen wuoksi laimin»
lyö, eroiteltakoon kohta toimituksestansa/ ja säältäkodn
toinen myöntämies hänen' siaansa; palkitkoon myös
sen wahingon, joka hänen syynsä kautta yhdelle eli
toiselle tapahtuu.

Ei saa määrinkirjoitukfet asianomaisten ammal»
tein >a wirkamiesten toimituksissa taikka erinäisten
ihmisten «välillä tehdyissä kirjoissa, kaapimalla ojas.
taa eikä sellaiset wäärinkirjoitetut kirjat ja wäli»
kirjat ulosannettaa, muussa tapauksessa, tuin että
wäärinkirjoitus on pienempi ja wähä>c>rwoisemp! ja et'
tä se taitaa sulkuwiiwoilla >a ojennus samalla käsi»
alalla ratien mäliin kirjoitetlaa; muutoin antakoon
Senatt', kuin kohtuullinen syy siihen on, afianomai»
silli ammateille ja wirkamiehillen niinmyös erinäisille
ihmisille oik<uden saada karttain makson takaisin taik.
ta luuwuntcoista poisjätettäwäksi, sellaisten wäärinkir»

10
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joitettuin kirjain edestä, jotka eiwät äsken määrätyillä

ehdoilla taida ojaslaa ja soiden wuoksi karttapaperi
siis on tullut pilatuksi.

Osoitus V
)lsianomalsilta efiwallan ammateilta ja »vir»
kamiehiltä annetcawista kirjoista todisluksis.»
la ja muista toimituksista, tiedon kanssa nii»

hin käytettäwän karttapaperin määrästä»
Aateluuskirja, katso Diploomi.
ApSkiettikirjat: t) ilman pensi»

vnia, puoli sadalla palkasta. 2) Pensionin kanssa,
joka wastaa suurempaa eli pienempää osaa naulitusta,
palkaöta, kahdella proccntilla pensionin määrästä, ero
sekä pensionikirjat yhteiseen. 3) Suuremman taik»
ta pienemmän pensionin kanssc, joka yhtähywin eron
saaneella olleen palkan suhteen on isompi, kuin häncl<
len, äskön sanottuin asetusten jälkeen, ikä- ja pal»
welus-wuoticnsa wuoksi tulisi, kartoitetaan nelMa
procenlillä saadusta rahapalkastansa ja 12 procentilla
koko weropalkasta, ero- ja pensioni-kirjoista yhteiseen.

4) korotetun arwon kanssa, kartoitetaan siihen mää»
rään, kuin arwonkirjasta ylipään on saätty, mutta,
pensionin seuratessa eroa, erittäin pensionin edestä, e-
delläsäättyin perustusten jälkeen.

Apteekkari.kirja, 4 Rup.
Erinäiset todistukset kauppa<laiwasta ja lawaras»

ta 50 kop.
Kirurgian eli wälskäri>opin magLstcr-kirja 2 N.
Diploomi eli oikeus»kirja: l) wapasukuiften ar-

woon 50 Rup., wapaherralliseen nrwoon 100 Rup,
greiwilliseen arwoon 200 Rup,, wapamerkin käyttä-
misten ja muuttamiseen 20 Rup. 2) Tohtorin
Kiwoon Uniwcrfiteelissa, läpikäytyä opin tutkimukset
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4 Rup., muutoin annettuun tohtorin armoon 25 Rup.,
philosophian magisterin arwoon 1. Rup. 50 kop,,
Ero.kirja kihlauksesta ja awiosäädystä 20 kop,, wal-
tauskirjat, wirtaansäännöt, tucsumuskirjat, säännöt,
protokollan uloswedot ja muut sellaiset, joiden kautta,
wirkoihin, palroeluksim ja toimituksiin asetetaan, ;a
näitä taikka myöskin arwoa asiauomaisille annetaan:

2) oikiahan palwelustoimitukseen.
1) Keisarilta eli asianomaiselta esiwallalta an-

nettawat, sot«», siiwiili- ja opetus ammatteihin, pal»
welutsiin, wirkoin ja toimituksiin, määrätyn wuotni-
sin palkan kanssa, kirjoitetaan karttapaperille, joka on
luettu 6 sadalta rahapalkasta ja 18 roerolpalkasta.
2) Suoma-ajaksi, wuotuisen määräpaikan kanssa, ons
netcuihin wirkoin; kartoitetaan 2 sadalta wuoden palkasta.

3) Toimituksiin, ilman niiden kanssa yhdistettyä
palkkaa eli määrättyä palkintoa, kirjoitetaan ammatti»
kunnan toimituskirjoihin tässä edellä saätylle kartalle.

4) Kontrahtiprowastin toimitukseen, 2 Rup,;
mutta kun ennen prowaslin nimen ja arwon saanut,
saätään kontrahtiprowastiksi, ei ole tämä» säätämi-sen wuoksi karttapapcrin maksolla siaa. 5) Kirk«
töherrän wirkoihin, kartoitetaan ensimäisessä tempussa
määrättyin perustusten jälkeen, kruunulta rahassa, jy.
missä, tiloissa eli werokappaleissa annettaman ja wir>
taa seuraawaiseu palkan suhteen- ).» ilman sitä luetaan
ja lisätään karcanmaksoa erittäin kirkkoherran saata»
main wuoksi seurakunnissa, maaseurakuntain edestä
56 kop. joka piencntämättömältä eli wanhalta mant»
taalilra, kuin kirkkoherran aluudessa löytyy, paitsi
siinä olemia pal'pi-säädyn tiloja; ja kaupungin seura»
kuntain edeStä, seuraawaiseu määrän jälkeen, nimittäin:
Borgoossa isNup. BraaheSsa l 5 Rup. Ek"
näsissä l 0 Rup. Haminassa 15 Rup. Hei»
nolassa 4 Rup. Helsingissä 50 R, Hämeenkin»nassa 12 R. - Joensuussa 15R. Jyväskylässä,
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4 Rup. Ka,anassa 4 Rup. Kaskisten V
Rup. Käkisalmissa « Rupl. Kcttrlassa
20 Rup. Kristinassa ,5 Rup. Kuopios»
sa 12 Rup. lowiisassa 15 Rup. lappeen,
rannassa « Rup. Mikkelissä 4 Rup. Naanta-
lissa 4 Rup, Oulussa 20 Rup, Pietarsaaretsa 15 Rup. Porissa 20 Rup. Raumassa 6
Rup. - Saroonliun>,Ssa 6 Rup. Sortawalassa
4 Rup. Tampereessa 4 Rup. - Torniossa 6
Rup. Turussa 40 Rup. Uudessa kaupungissa
10 Rup. Waasassa 20 Rup. Viipurissa 20

Rup. Meistetyissä maan ja kaupungin seuratun»
nissa luetaan waltuuskicjan kartta yhteen lukein mi«
lä kunkin seurakunnan edestä olisi maksellawa edellä
säättyin peruscuslen >alkcen. 6) Kappalaisen wir«
koihin, joiden paltta on wissi summa rahassa, kirjoi-
tetaan kartalle, jonka suuruus on 6 sadalta palkasta;
ja saatawista joita eiwäc ole määrätyt, luetaan kar-
tan maksotsi maan»fturakunnissa 6 kop joka pienen,
lämättömästä (eli wanhasta) manttaalista, paitsi pa»
pillisen säädyn tiloja, ja kaupungin osa
siitä kartta»rahasta, joka on kirkkoherralle määrätty.
7) Pitäjän apulaisen palivcllckseen, tuin puustelli
myötäseuraa, kartoitetaan lukein 4 kop. kuscaki pie>
mntämättömästä manttaalista paitsi papplsaädyn ti,
loja; mutta ainoasti 2 kop., jos ei puustellia löydy.

kein N sadalta palkasta, jos wissi palkka rahassa on
määrätty; mutta muussa tapauksessa luetaan kartan
makso maan«seurakunnissa saman perustuksen jälkeen
ja yhtä suureksi, kuin pitäjän apulaisen palweluksiin,
ja kaupungin seurakunnissa kirkkoherralle samassa
seurakunnassa määrätystä karcca>rahasca. 9) Pi'
läjän kirjoittajan toimitukseen 60 kop.
konwarcian, jahti- ja silcawoutein palweluksiin ja mui-
hin pienempiin tirton, pitäjän eli fturatunlaintoiml-
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luksiin 40 top. <i) Ammatteihin ja palwcluksim,
jocka anomuksen jälkeen owac saadut wirka-muutoksen
eli waiheluksen kautta, kirjpitetaan yhtä suurelle tar,
talle, kuin wirkaan ylcunnectäissä, jos saatawa palkka
on en»en wiljeltliä isompi; muita jos ne owat yhtä
suuret, laikka saatawa palkka o» pienempi, käytetään
waltuuskirjaan sellainen tarcia, kuin sen ammatin toi-
mituskirjoihin on pcmtawa, jolta kirja »li muutossään»
lö annetaan. Jos wiran muutos topahcu muuttaman
anomata ei ole kartta paperin maksella siaa,

d) wirka»arwoon, ilman luyocäseuraa»
wata palwelusta.

l) 2:Ssa arwoluokassa, 105 Rup. 2:ssa 90
Nup. 4:ssä Rup. —s:ssä «0 Rup.— 6:Ssa
45 Rup. 7:ssä 36 Rup. B:Ssa 20. Rup.
9:ssä 24 3iup. 10lssa l 8 Rup.— 15 Rup.
12-ssä l 2 Rup. <3:ssä 9 Rup. 14-Ksa 6
R.—Arwon edestä ilman arwo luokkaa 3 R. 2) Heil-
le», jotka eiwät ole, eiwätka ole olleet siwiili taikka
sota»p>>lweluksessa, määrätään kartan suuruus arwon
kirjaan 4 kertaa niin isoksi, kuin lähinnä ensi tcm»
pussa on säätty- 3) seuraaman, papillisiin armoi-
hin: prowascin armolle lo Rup.— Vice pastorin ar<
wolle 1 Rup.

Kalunkirjat ja pcrintöjaon kirjat kuolleen pesässä,
jossa, ulosmaksuin kuicactua, omaisuuden armo ka-
lunkirjan jälkeen tekee wähinna 20 Rup. aina 100
Rup., joka-arkki 4 kop.,

Nup. f.
enemmän aina 1,000 Rup 3.

10,000 12.
30,000 . 16.
60,090 30.

100,000 ZO,
200,000 1
400,000 ....... 2

sila enemmän .......... 3
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Jos kalunkirja annetaan asianomaiseen oikeuteen
sinetin alla, pitää sen kopalle oleman kalunkirjoitusmie»
hiltä kirjoitettu ja heidän nimeinsä allepanemisella
wahwistettu, etcä kalunkirja on karttapaperille kirjoi-
tettu, säättyyn määrään.

Kiinnekirjat: omaisuuteen, jonka arwo ei nouse yli
Nup. f.

40 Nupl 4.
suuremmeille aina 8a .......—3.

160 16.
300 30.
öUO ~ . —5O.
700 70.

1,000 ....... 1
1,500 . 1 50.
2,000 ....... 2
3,000 3
4,000 4
6,000 ....... 6
8,000 8

10,000 10-^
15,000 15
20,000 20
25,000 ....... 25
30,000 . . 30

kuinarwo on suurempi,kunkintayden 10,000 edestä 10
Jos kiinne kirja on näytettäwä oikeuden eli muun

esiwalcaise» ammatin edessä, eikä pääkirja ole saapuil-
la, waan protokollan uloSweto siitä että se on oikeu,
delta ulosanuetlu eli muu todistus siitä eteen tuo.
daan, pitää sama protokollan ulosweto eli todistus,
ollaksensa siellä kelwollinen, oleman kirjoitettu niin suu,
rclle kartalle, kuin itse kiinnekirjaa »varten on säätly,
ellei taida näytetcää ectä kiinne'kirja on asianomaisel»
le kartalle ennen kirjoitettu.

Sälli-kirjtt 20 kop.
Kotc»wapauden kirjat 50 kop.
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naimiseen: ») palweluksen ja
arwon jälkeen. 1) Kuulutuskirjat kaikille heille,
joilla owat ammatit, palwelukset eli arwot 2:ssa luo»

kassa 35 Rup. 3:ssa 30 Rup. 4:ssä 25 Rup.
s:ssä 20 Rup. - 6:ssa l 5 Rup. 7:ssä 12 Rup.
B:ssa 10 Rup» 9:ssä 8 Rup. lO:ssä6 Rup.
ll:ssä 5 Rup. l2:ssä 4 Rup. <3:ssä 3 Rup.

l4:ssä 2 Rup. Joilla on arwo korkiammassc»
luokassa, kuin palwelus, käyltääwäc karttaa korkiam«
mau arwon jälkeen, - 2) wirka, ja palwelusmiehille
papin säädystä ja oppilaitoksista, joiden ammatit ja
palwelukset eiwät löydy seurattawassa arwon<järjestyk«
stssä, eiwälkä sitten ole johonkuhun wissiin luokkaan
luetut: Arkkipiispalle ja piispalle 25 Rup. Tuomio»
prowasteille l 5 Rup. iehtoreille ja y!i«opettajille
gymnasissa 4 Rup. Prowasteille 10 Rup.
Kirkkoherroille i:mäiscn luokan kirkkoherranpaikoissa lo
Rup. 2:sen luokan "7 Nup. 3:nen luokan 4
Rup. Kappalaisille ja heidän Vertaisillensa 2Rup.

Konsistorin nocarjuksille 3 Rup. - 3) Muille
palwelusmiehille kaupungeissa ja maalla t Rup.
4) Vahtimestarit ja muut alaisemmat palweli?,t, min»
kä<nimiset tahtousa 40 kop. 5) Aliupsicreille Suo«
men sotawäessä 40 kop. ja raaka.sotamiehille sii>
nä/ minka.nimisillen tahtonsa 20 kop.

l») Säädyn jälkeen: «) Wapasukuisillen il«
man palwelukseta eli arwota, joilla on kiiniiätä omai«
suulta kaupungissa laikka maalla 8 Rup. Sitä
olemata 2 Rup. Kaurmnkein porwareille ja
suojeluswäelle: Tukku-kauppiaille l 0 Rup. Muil«
len laupiaille 5 Rup. - Kauppalniwan päällyksille/
fabrikööreille, monufakturistoille ja käsiammattilaisille
3 Rup. Muille porwareille 2 Rup. Kaupan
kirjanpitäjille, kauppalaiwan perämichille ja työpajan»
kirianpuäMe l Rup, Fabiiikin ja käsiammatin
sälleille ja opinpojille niinmyös kaupunkiin susjelus»
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»väelle 40 kop. la muille palweluswaclle 20 kop.
8) Phceistlle kansalle» maalla: lautamiehille, rust«

hollin ja wapatalonhaltioille l Rup, Perintö» ja
Kruununtaloin isännille 80 kop. Tilan wouraajll»
le, osakylwäjille ja picäiäu käsiammattilaisille 40 kop.

Talollisten pojille 30 top. Ruukin sepille ja
maasmestlnille 50 kop. Muulle,, ruukin cyöwäel»
le, corpareille, loismiehille, rengeille ja heidän wertai-
sillensa 20 kop. 9) Herraswäelle kaupungissa ja
maalla niinmyös muille», joita ei tmda luettaa edel-
listen temppuin alle: Ruukkien, manufaktuurein ja i«
sompain omaisuutten haltioille» 10 Rup.
en ja omaisuutten hallicusmiehille 2 Rup. Apteek«
kareille 5 Rup. Muille» herrassäätyisille kaupun»
geissa ja maalla 1 Rup, Herrassäädyn liwreepal»
weljoille 40 kop, l0) Heilien, olkoot mistä ar«
wosta ja säädystä hywänsä, jotka eiwät ole Suomen
asukkaita, määrättäköön kartta kuulutusta onowal»
la, kuitenkaan ei saa kartta olla herrassäätyisille i
Rup., eikä muillen 50 kop. halwempi. lahjoitus-
kirjat eli resolutionit, joiden kautta läänitiloja, lah«
joituksia ja elätys.apua kruunun waroista annetaan,
pitää, kuin lahjan arwo nousee yli 50 rup., kirjoitet»
laman kartalle, joka wastaa 4 sadalta lahjan armosta.

lupa-kirjat, katso priwilcgiumi-kirilit.
lupa.piljetti ulkomaalaisille wissin ajan olemiseen

maakunnassa, kartoitetaan niinkuin passit waltakuu»
nassa olewiin paikkoihin.

Maamittarinkartat, jotka erikois ismisille anne«
taan: ») kyläkuntain, yhteisten ja erikois.cilusten kar»
tat: kunkin kokonaisen edestä, jonka kartta
sisältää! 6 kop. Picuempäin aluutten edestä, jotka
«ähinänsä on mantc.i.ilia <2 kop. Sitäpienem»
män edestä, joka wahinnä on osa manttaalia 8 kop,

Pienemmästä, kuin manttaalia 4 kop. I»)
hajanaisten maa»kappalten ja awattuin rajain kartat
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niinmyös raja.hitain irtokartat ja muut sellaiset 4 kop.
Ollen toimitus>maamittari, eli se joka kartan

uloslaittaa ja oikiakfi todistaa, welwollinen, niinkuin
soweljaimmaksi nähdään, taikka karttapaperillen teke-
mään kartan, jos st yhdellen arkille sopii, taikka sen
jälkeenpäin karccapaperin konttuorissa paiuatltamaan,
taikka myöskin kartta paperista leikkaamaan sen osan ar-
kiSta, jolla karttamerkki löytyy, liittämään sen kiini
paperiin, jollen kartta on tehty. Ilman sitä pi.
tää karttamerkille tirjoitettaman, kuhun karttaan se
kuuluu, ja merkin wiereen kartalle, mihin määrään ta»
mä on kartta paperilla roarustettu.

Magisterkirja, katso Diploomi.

Meripassit, katso Passit.
Mestarikirja 1 Rup. 50 kop. Mitlauskirjat

(laiwain) 50 kop. Kansoituskirja: 1) Jonka kaut»
wieras wapasuku saa oikeuden tulla Suomen wapasu»
wun säätyyn 60 Rup. 2) Jonka kautta ulko»
maan wapasukuinen saa oikeuden tulla Suomen wa<
pasäätyyu, siinä jo oleman suwun omaisena ja nimet»
lä 5 Rup. 5) Jonka kautta ulkomaan mies saa
oikeuden olla Wenäiän alamaisena Suomessa 5 Rup.
- Notarjaatin todistukset, minkäkaltaiset tahtonsa,

kun ne Suomen taikka Wenäjän asukkaille annetaan
20 kop, Ulkomaan asujammille annettawat 60 kop.

Pas/it: l) Matkapasit ») Mie-
helle ja waimolle yhteisesti taikka kumpaisellen tahton»sa heistä, lapsineen eli läpsitä 2 Rup. Kulienkin
möytäseuraawalle palwelialle eli piialle 40 kop Säl»
lille 30 top. Phteisellen kansalle ja palweluswäelle
20 kop. l,) Wenäjän maalle: Michellen ja
waimollHn yhteisesti tahi kumpaisellen hywänsä lapsi»
neen eli läpsitä Lu kop. Joka lnyöläseuraawall»

l l
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palkalliselle 30 kop. Sällille 10 top. rahwaal!»
ja palweluSwäelle 12 kop. Passit Suomen kau«
punkien porwareiksi kirjoitetuille ollaksensa Wenäjä»
nmalla 2 Rup. e) Suomessa olewiin pait,
koihin: Miehellen ja waimollen yhteisesti, taikka tum<
paisellen tahtonsa, lapsineen cli läpsitä
kanssa 30 kop. Sällille 12 kop. - Rahwaalle ja
palweluSwäelle 8 kop. —2) Tullckammarin passit: t)
Ulkomaille kulkemille: ») oma» maan kannellisille
woille 40 kop. - Kannettomille aluksille 20 kop.
1>) ulkomaan laiwoille t Rup. 2) Valtakunnan
sisällä kulkewille kansi laiwoille 20 kop. Kannet-
lomille 8 k. Joukon- eli Meripassic kirjoitetaan saman
arwoiselle karttapaperille kuin lullitammari» passille on
määrätty.— Pensionikirjal- 1) eron ottamille wirka» >a
palwelusmiehille, katso erokirjat. 2> Kaikille muil<
len, minkäenimisillen tahtonsa, paitsi maakunnan siwili<
ja sota-palwelusmiesten leskiä ja lapsia, kun pensioni
eli annettu apu nousee yli 50 Rup., kartoitetaan 4
sadalta sen määristä.

Perinnön jakokirjat, katso kalunkirjat.
Perintökirjat: rustholliin i Rup. Taloon eli

tilaan 50 kop. Rakennusten kaawat jocka wah«
wistettawiksi asianomaisiin ammatteihin annetaan eri-
toiselta 8 kop. - Piilutirjat (bilbref! 50 kop.
Porwaacuuskirjat: Helsingin, Turun, Porin, Kokko-
lan, Oulun ja Wiipurin kaupungeissa: Tukku kauppi-
aille 20 Rup. Muille kauppamiehille 15 Rup.
Kauppalaiwan«tippare>lle, fabciikööreille, manufaktu-
listoille ja käsiammattilaisille <i Rup. Muille poc-
wareille paitsi käsiammattia 5 Rup. Braahen,
Borgoon, Haminan, Joensuun, Kristinan, lowiisan,
Pietarsaaren j« Waasan kaupungeissa: Tukku kaupiail«
el 10 Rup. Muille kauppamiehille 8 Rup.
Kauppalaiwoin-kippareille, fabrikdöreille, manufattlx
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listoille ja täsiammattilaisille 4 Rup. Muille por«
wareille, jolta eiwät ole täsiammatleihin luettawat H
Mup, Muissa Suomen kaupungeissa: Niille jotka
saawat porwaruuden tehdäksensä ulkomaan kauppaa «

Rup. Mullien kauppamiehille 4 Rup- Kaup-
palaiwcin-klppareille, fabriköoreille, manufakturistoille
ja käsiimmattilaisille 2 Nup. Muille porwareille
paicfi täsiammattia l Rup. Priwilcgiumi, ja lu,
pa»kirjat, l) Niille, jotka ciwäc ole wapasukua, ollak.
fensa istunto'talyi» taikka njiden piirikunnassa löyty»
wäin lilain haltioina: Manttaalin tiloista ja liencm-
mislä 8 Rup. Toista ja kahtakin manttaalia suu»
riSta tiloista IS Rup. Kolmatta ja kolmeekin
manttaalia suurista 24 Rup, la niin edespäin
samalla määräyksellä, 2) Wuoren eli malmin wil«
jelykseen, ruutkein ja manufaktmirisrakennnstei,, fabriik»
lein, ja apteekkein asettamiseen, kirjain ja awiisien u«
loscmtamiseen ja pränttäämisecn, lukukirjastoiu laitta»
miseen, »iinmyös clätyskeinon ja käslammatin pitämiä
seeUl cri-oikeus. Keisarilta aimetaan, wähinnä
bc» kop., ylinnä 40 Rup. kartalle, asianhaarain jälkeen ja
niinkuin kussakin tapauksessa kohtuulliseksi nähdään,
3) Konlmgeutkaupan tekoon 10 Nup. 4) Ruoka-
ja kahwe-huonetten, kaikellaiscn juoma- ja rawinlo»
Myönnön ja kunkin muun sellaisen kaupan ja etätyö»
keinon pitämiseen, jonka kanssa porwaruus ei ole yh°
distetty, kirjoitetaan clätyskeinon laatua myöten, wä<
hinnä 2, ylinnä Ruplan kartalle. 5) Käsityön-
tekiöille maalla, erinnäisten käsitöiden harjoitukseen
40 kop.

Wapausffscteli tawaran ulos» ja sisaän-lastagmi».
secn 4 kop. - Poliskammarin lupakirjat Suomen a«
suttaillc asua kaupungissa, ei kirjoiteta

Kirj. 30 Lammit, ja !5 Helmik. 154Z).
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Vsoitus N
Välikirjoista erikois»ihmislen kesken, niin
myös erinäisistä muisca kirjoista ja kirjoitut»
sista, jotka erikoisilta ulosannetaan; tiedolla
niihin täycetcäwän karctapaperin määrästä.

Annattis-, osoilus<, mZksatus»kirjat (anwisningit,
assignationic), katso welkakirjat.

Autokirja, katso iahjoiluskirja.
Arenti«kontrahdic, katso kontrahdit.
Bodmeri»kirjat, katso iaiwan panttauskirjat.
Certepartii»kirjat, katso lmwan wourauskirjat.
Connoissemeutit, katso laStikirjat.
Fidei-Commiskirjat, niinkuin Testamentit.
Frahtilsetelit, katso iastikirjac.

Fullmahdit eli wilcakirjat kaikenlaisten erikois»
asiain toimitukseen, paitsi oikeuden-käymisen asioita;
herraZsäatyisten puolesta 8 kop. Ahceisen kansan
puolesta 4 kop. Tämä asetus ei sowi niihin »ral<
luuskirjoihin eli fullmahceihin, joita annetaan Naha-
kirjan ulosottamiseksi Poslikonltuorisca eli palkkaa ja
muita rahoin iäänin rahastosta (Keis. Kirj. 30 Tam»
mik. ja 20 Maalisk. 18^3).

Huomenlahjackirjat, kun wissi rahasumma niissä
luwataan, owat kartoitettawat niinkuin liittokirjat (eli
kontrahdit), mutta muussa tapauksessa herrassäätyisten
puolesta 2 Nup. Kauppa», lahjoitus»/ anto. ja
waihetus»kirjat kiintiästä omaisuudesta kaupungissa ja
maalla, ruukeista, manufaktureista, fabriikeista ja
laitoksista, jotka seuraamat kiintiäla omaisuutta ja
haltiaoikeuden kanssa myödäan, ja joihin Oikeuksissa
kauppa-kuulutukset ja panttaukset annetaan; niinmyös
laiwoisca ja aluksista eli haaksisia, fabriikeista ja muis-
ls, laitoksista, joiden kanssa ei kmuiätä omalsuuna seu»
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raa warustetaan karttapaperille, jonka määrä on, o»
maisuuden armoa myöten, nimittäin:

R»p. k.
kun tämä arwo ei nouse yli 2u Nup. ... —l2
kun arwo on suurempi aina 40 . . . . —24

60 -

... .
- 40

100 -

...
.

- 80
200 -

.... 1 20
400 -

...
. 2 -

600 -

.... I
1,000 -

. . . . 4
1,500 -

. . . . 6
2.000 - .

.
. . 8 -

3,000 -

.
.

. . 12
4,600 -

. . . . 16 -

6,000 . .
. 24

8,000 -

. . . . 32
- 10,000 -

. .
. . 40 -

- 15,000 -

. . . . 60
- 20,000 . .

. . 70 -

25,000 -.'... 90
- 30,000 -

....120
- 45,000 -

....150
- 60,000 -

....200
- 80,000 -

.... 250
100,000 '

.
. . 300

kun arwo on sitä suurempi, kunkin täyden 10,000
Rup. edestä 20

Kauppiasten kaupanpito-kirjat, jotka lain jälkeen
saamat malalla wahwiscectaa, ja loilla niinmuodoin
taitaa laillisesti todistetcaa, kartoitetaan joka arkilta
lukein karcca>raha: Helsingin ja Turun kaupungeissa
8 kop.; Borgoon, Brahen, Haminan, Joensuun, Kok»
kolan, Kristinan, iowiisan, Oulun, Pietarsaaren, Po,
rin, Waasan ja Wiipurin kaupungeissa 6 kop.; muis.
sa Suomen kaupungeissa 4 kop.; Nämä kirjat pitää
nidottuina ja uumeroituilla lehdillä kaupungin magis.
traatissa eli sen siaisena oleman ammatintykönä kau.
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pungissa näytettää, siellä langalla läpitse>wedettää ja
waruscetcaa kaupungin sinetillä niinmyös päällenkirjoi-
cutstlla, kuinka monta lehtee kussakin on; josta kaikes,
ta asicmymaistcn tulee saada.lunastusta 50 kop. jo-
ka kirjasta. Kaupan«kirjoihin saattaa käytettää
paperia muuscaki suuruudesta ei maan tawallisca karl<
lapaperin muotoista» joka kuitenkin on
konttuorissa templatcawa (Keis. KKj. lokak. 1842).

Kontrahdit eli liitot, kirjalliset: 1) maanarren»
nista, huoneenwourasla, werosta eli muusta maksosta
omaisuutien, huonetten, majain, aittain, kellarien, kar».
tanomaiden, yrttitarhan,, myllyin, fabriikkein, ruukkien,
pelcojeu, niitcyin, syöttö-hakain eli opoccain, metsäin,
kalawetten ja muiden scllqisten edestä sekä kaupun?
geissa että maalla, pitää, katsomatq millä muodolla
liitot owat tehdyt, waruStettaman karttapaperilla, jon»
ka suuruus, määrätty acrenti, eli wourasummon,
eli muun makson jälkeen, joka rahassa annetaan, onseuraama: Ruv. k.,euraawa: f
tun sanottu makso tekee aina 30 Rup. , , 1?.
kun se tekee sitä enemmän aina 40 —. . . —l6

60 —... 30
60 . . . —24
75 —. .

. —3O
100 .

, . —4O
150 . .

. 60
-, 200 ... 80

250 . . . 90
300, . , . 120
500 . . , 2
760 -

.
. 3

1,000 . . 4
1,500 . .

. 6
2,000 .

. . 3
, 2 500 . . . iu
3,000 . . . 12
4,000 . . . 16

k«n se tekee 5,000 Rup. ja enemmän. . . Zo __
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Jos liittoa eli kontrahtia pidetään nli siinä
määrätyn ajan, kirjoitetaan sen uudiscus yhtä suu»
rellen kartalle, kuin liittoon tarwilaan. Jos makso
eli woura korotetaan, on kartta sowitcttawa sen jäi»
teen. Jos liitossa, paitsi wissiä rahasummaa, on
tingattu etuja ja «velkaisuuksia joiden arwo ei ole ra»
hassa määrätty, taikka jos kontrahti mainitsee ainu»
asti sellaisista etuuksista, on karttapaperi» määrä ensi
tapauksessa lisättäwä 4 kop., ja jälkimäisessä kartoites
taan lt» kop. kartalla, 2) Maan, huonetten ja
Muiden sellaisten ostamisista ja waihetuksesta: kukin
arkki näiscä liitoista eli kontrahleista <2 kop., kun
eri kauppakirja tehdään; mutta muussa tapauksessa
kartoitetaan nämäc kontrahdit niinkuin kauppakirjat.
-3) Bhteisyydcstä kaupanteossa, manufaktuureissa,
ruukkein ja fabriikkein pidännössä eli muissa sellaisis<sa harjoituksissa jota arkki > Rup. Kaikki muut
erikois ihmisten wälillä tehdyt suostumukset ja wel-
woituskirjat, jotka eiwäl taida edcllisten nimein alle
luettaa, l 2 kop. joka arkki.

lahjoitus eli anto-kirjat kartoittlaan niinkuin
pakirjat, ja pitää niinkuin waihetus kirjoista on fääc«
ty, ja samalla seurauksella, lahjoituksen arwo rahassa
aina lahjoituskirjaan kirjoitettaman, että kartan
ruus sen jälkeen taitaa määractää. laiwan pant«
taus°kirja, annettu laiwan matkalla sen kuljettajalta,
eli Bodmeri«kirja, kartoitetaan niinkuin »velkakirja.

laiwan wourauskirjat eli certepartiiat;
Rup. l<

wouraus summasta joka on, aina 50 Rup. . . 12
joka on suurempi, aina 100 . . . 20

200 .
.

. 50
400 . . . 80
600 —. . . i
800 . « . 1 20

1,000 . . . l 50
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joka on suurempi, aina 2,000 —. . . I
4,000 ... 6
6,000

.
.

. 9
" 8,000 —. .

. «2
10 000 . . . «4

ja silä suuremmasta 20
iastikirjat eli kuormakirjat (frahtisetelit, connois,

sementit) tahrasta, jolka Suomesta muille maille
wiedäan: Om.,n maan lalwoilla 6 Rup. Wierailla
laiwoilla 12 Rup.

Maksatus>kirjat, katso annatuskirjat.
Naima-, ehdotus» eli wälipuhe.kirjal, kun wissisumma rahassa on määrätty, kartoitetaan niinkuin

kontrahdit; mutta muussa tapauksessa, kirjoitetaan ne
herrassäätyisille 2 Rup, ja yhteiselle» kansalle 1 Rup.
kartalle. Välipuhe kirjoja naimisessa, papille näyt-
täisiä, eiwät yllämainitut säännöt wirka miehen roas-
tauksesta ole koskemaiset (Keis. K>rj. 15 Helmik.
1843).

Panttikirjat, niinkuin kauppakirjat.

Testamentit kirjoitettakoon kartatlomalle paperi!»
le; mutta, kun ne wulwottawina oikeuden edessä näy«
tetaän, owat ») testamentit täyden haltia>oikeuden
kanssa annetusta, missillä rahasummalla määrätystä
omaisuudesta kartoiteltawat niinkuin li!tto<kirjat eli
kontrahdit; mutta kun ei wissiä summaa eli wissiä ar<
woa rahassa ol testamenttiin kirzoitettu, kartoitetaan,
niinkuin testamcnteeratun omaisuuden
woon katsoin, kohcuulliscksi päättää, wähmnä 1, ylm«
nä 20 Rup. knrttapaperilla. i») Testamentit ainoas»
ti naulinto»oikeudella annetusta omaisuudesta,, owat
samaten warusccttawat tuomarin tutkimista myöten
wähinnä 50 kop., ylinnä >0 Rup. kartalla, katsoma,
ta, zos wissiä arwoa omaisuudelle o» rahassa mäa^
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rätty taikka ei- Kuitenkin kartoitetaan sidei»kommis»
kirjat, edellisen tempun jälkeen.

Siirto- eli TranSportti-kauppakirjat kruunun ti«
loista: l) kruunun rustholleista, niinkuin kauppakir»
jat. 2) Kruunun taloista ja muista kruunun ti»
loista minkä<nimisislä tahtonsa, kartoitetaan herras»säatyisten puolesta 12 top. ja yhteisen kansan puo
leöta 6 kop. jokaisesta arkista.

Waihetuskirjat kartoitetaan niinkuin kauppakirjat,
ja pitää waihetun omaisuuden raha-arwo aina kirioi»
letcaman waihetuskirjaan, joka sen laiminlyötyä ei kat«
sota woimalliseksi, niinmyös pitää wäliraha, jos sillä
on ollut siaa, lukuun otettaman karttapaperia mää»
rättäissä. —Velkakirjat eli welkasettlit, annatuS, c»
soicuS ja maksatuskirjat (assignationic) kaiken-k.iltaiftc,
jotka erikois ihmisille ulosannetaan, owat waruscet a»
wat karttapa perillä, jonka määrä on seuraama:

Rup. t.
kun makseltawa summa tckee aina 60 Nup. . —l2
kun se tekee enemmän, aina 100 . . —2O

150 .
. —3O

20" . . —4O
- 400 . . 80

600 . . 120
«,000

. . 2
1,500

.
. 3

2,000
. . 4

3,000
. . 6

4,000 . . 8
6,000

. . 12
8,000

. . 1«
10.000 . . 20
15,000 . . 30
20,000

.
. 40

25,000 . . 50
12
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kun se tekee enemmän, aina 30,000 . .
- 66 -"->

45,000 . . 90
60,000

.
. 120 -^

«0,000 "

. . ILO -^

100,000 .
. 200

tl!» summa on sitä isompi, joka täyden 10,000 Rup.
edcsca 20

Wacm »velkakirjoja -konkursissa näyttäissä, elköön
rasitettako korkiammalla karttapaperilla kuin muitakaan
anomuksiin luotettuja kirjoja (Keis, Kirj. 2l louluk.
1844).

Welkakirjal lainaa warten kruunun waroista ja
muista yhteisistä kassoista kirjoitetaan 12 kop. kar»
talle, jos asetuksessa on säätty, että karttapaperia pi
tää käytettämän siinä ammatissa taikka laitoksessa,
jossa lainaa anotaan; mutta muussa tapauksessa owat
nämät welkakirjal kartlapaperista wapautetut.

Velkakirjat Suomen siwilisäädyn leski» ja orpo»
säästöön sekä kruunun ja muihin yhteisten laitosten
säästöihin kirjoitetaan 12 kop. kartalle, tarwitsemata
»vastakaan enää muutoin kartoitettaa (Keis. Kirj. 21
louluk. 1344).

Velkakirjat riistalainan ottamiseen kruunun Ma-
gasiuista, tarwitsewille talonpojille, kirjoitetaan kartat»
lomalle paperille (Keis. Kirj. 15 Heinäk. 1845).

Velkakirjat tuomiokapitelin haltussa olewiin säas«töihin, kirjoitetaan määrätylle karttapaperille, «vaan
welanottamiseksi kirkon, waiwalsten.holhous ja muiden
sellaisten laitosten säästöistä,-joissa karttapapem, käyt,
tämistä ei ole, ei myöskän tarwita karttapaperia wel'
kakirjaan (Keis»- Kirj. 12 Hclmik. 12 Helmit'. is4t).

Vekselit niinkuin annatus.kirjat, katso »velkakirjat.
Vhdyskunnan liitot eli kontrahdit, katso kontrahdit.
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Kaski- eli huuhta-wiljelys.
Pellon ja niitun aitauksissa ja hakamaissa cli o»

paloissa saa jokainen kaskea hakata ja wiljellä. Kui-
tenkaan ei ole turvallinen hedelmäpuita, mastopuita,
laiwan» ja huonecn>tarwispuuta silla roahingoiltaa, e-
likkä metsiä pellon ja niitun aitoihin salwaten raiwaa-
misen nimellä kasketa (Rak. K. 14: l). Wapatilal»
la on omistajalla roalla, itsensä eli toisella, aitaukses»
sa eli ulkona erinomaisessa metsässään kaskea» eli huh-
taa»poltaltaa (s. p. 4). Samaten perintötalollisella
jolla on metsäänsä sama oikeus kuin wopatalollisella

(Kun. As, 2l Helmet. 1739 ja Kun. Metsä Af.
1 Elot. 1805). Mutta ken erämailla, pitäjän eli
kruunun taloilla (yhteisyyksissä), sotalais» eli muilla
kruunun mailla ulkona pellon ja niitun aidasta eli
opatosta kaskea hakata ja polttaa tahtoo, katsotuttakoon
paikan 2:>ta uskottawalca mieheltä, ja pyytäköön lu-
paa Keisarin käskynhaltialta (s. p,)> Kaikilla talollisil»
la cli tilalllsilla ja maamiehillä Suomessa on oikeus
polttamalla ja kycitämällä roiljcllä rahkasoita ja kor<
pia erinaisecä Guwernöörin luwata, eli mitään esteccä
kruunun palwelioista. Waan laajempaa huuhtaoikeut»
ta kuin Kun. As, 1 Elok. 1805 antaa, ja muuta»
mat maakunnat owat saaneet ja nautmneet ei luwa-
ta (Keis. Kir,. 3 Heinäk. 1826),

Edellä sanotusta eroitctaan Sawo ja Karjala,
joissa rahwas edelleen saapi kaskia wiljellä tarpeeksensa
lKun. Kirj. il Helmek. 1797), ja Ruokolahen pi-
täjä Wiipurin läänissä, jossa kaskia edelleen esteetä
wiljeltäköön, kuitenkaan ei laillisella wastauksen haas-
lolla eue,mnän kuin 50 tynnerialaa manttaalille wuo«
d.-?sa (Kels, Kir,. 23 Maalisk. 1825). Muihinki
paikkoihin Wiipurin iäänissä on sitte, pait Kymin
ja Pyhtään pitkille, laajennettu kaski ja huuhtaoikeus
annettu, isojakoon ja wcronlaskuuu asti, iolloin we^
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ronlasku.päätyksessä se lopullisesti määrätään (Keis.
Kiri, 9 Keftr. ,830). Talollisille Ikalin ja Rue,
wcden pitäjissä Turun läänissä, on Guwernöörillä
walca edelleen luw.Na huuhdan ja tecwau polttamisia,
kuttenki paikan ensin katsotettua ja määrättyä.

Kaswu eli Korko.
Eikoin kukaan ottako eli kirjoituttako itselleensuurempaa kaswua eli korkoa kun 6 sadalta wuodessa;

sen tehnyt tai kaswua kaswulta ottanut, olkoon kas»
wun rikkonut ja pääwelasta waiwaifille. Welka»
klrjaa molempain suostumuksella uudistettaissa luotet-
takoon sensiaan kaswu pääwelkaam Jos we«
lasta on määräämätä, elköön sen maksamistenkaan
welwoitettako; waan welan suorittamata jäätyä, lue»
taan 6 sadalta maksupäiwästä, ja tämänki määrää,
mätä ollen, 5 saad.ilta wclointa»päiwästä lähtein (K,
K> 9: 6, 7, si, l 0 ja Kun. As. 19 To»kok. l^5U).

' Mainitusta kiellosta korkiamman k«swun luke,
misessa, kuin <l sadalta, eroitetaan laiwawelka ja
waihetus, joista on erittäin säätty, katso niistä ja
mitä rangaistus»weroksi on määrätty niille, jotka ei»
wöt määrättynä maksupäiwänä suorita welkaansa yh,
teisiin kassoihin

Osoitus
kuinka kaswusta eli kyrosta lukua lasketaan.

I:ksikaswun luku päiwittäin: kaswua tekewä päa-
welka kerrotaan päiwäluwun kanssa, jolta kaswua waa-
dicaan, ja tulos eli saanti, jaetaan sitte luettaissa sa«
dalla:
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Kor- Luwul- Kor- Luwul- Kor. Luwul- Kor- Luwul-
koa. la. koa. la koa. la. koa. la.

2 18,000 2i l 6,000 2z l4,400! 2?, 13,09 l
3 «2,000 3z 11,011 54 sz 9,6^0
4 9,000 4t 8,411 44 8,000 4g 1,519
5 1,200 5i 6,,»57 55 6,545 5K 6.263
6 6,000 6t 5,160 64 5,538 63 5,333
1 5,143 li 4,996 li 4,800 1Z 4,645
8 4,500 ?t 4,464 84 4,235 8Z 4,114
9 4,000 9i 3,892 94 3,189 8Z 3,692

10 3,600 11 3,213 >0 5,000

Mitä tekce kaswu 12 jälkeen sadalta
6,859 Ruplasta 45 top. hopiassci/ 65 päiwäsft?
685945X65- 44586425: 3000— 148 Rup. 62 kop.

2:ksi Kaswun lnku kuukaukslttcun: päawelka ker.
rotaan kuukauksilla, ja saatu jaetaan kaswun ollessa:

6 sadalta, 200:lla. 5 sadalta 240 llä, 4
sad. 300:lla. 2 sad. 400.11a. —l4 sad. 800:lla

1 sad. 1200-1111.
3cksi. Kaswun luku rouositlaim päawelka kerro»

taan sadan kaswulla ja tulos eli saanti siitä jaecaan
l00:lla.

Katselmus-toimitukset.
Kihlakunnan katselmus Maanomistajat, jot»

ka tiluksista ja rajoista nueleewät, suostukoot määrät-
tynä päiwänä omistuskacselmusta pitämään. Kun ei»
wat sillä sowi, hakekoot tuomaria, ja näyttäkööt pe,
rustuksensa käräjässä. Jos riita ei katselmuksela suo»
ria, päättäköön oikeus kihlakunnan katselmukseen; sen
picää kihlakunnan tuomarin lautamiesten kanssa pai-
kalla toimittaman, ja siellä katselmus päätöksen heidän
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nelillänsä julistaman <M. K> 14:1). Pitäen myös»
kin, tuomarin sen tarpeelliseksi nähtyä eli jonku asian-
omaisen sitä waadittua, kihlakunnan» ja maiden-katsel»
mutsissa aina maamittari simpuilla oleman, tarpcllisia
selityksiä antamassa, (Kun. Maani. As. 12 Elot.

Katselmukset woiwat pidettää wuoden kaik»
kina aikona, kun waan maa siihen sowelias on (Kun.
Sel. 13 Tammik. Päällekan-'ajan eli was'
taajan kihlakunnan katselmuksen laiminlyötyä määrät'
köön tuomari toisen ajan. Jos siiloinki jompi rii»
takumpanista pois on, eikä laillista estettä näytä,
toimitettakoon katselmus täydelleen, ja päättäköön oi»
keus sen jälkeen kuin perustukset tutkittaa taitaan (O.
K. 12: "7). Isojaon loimessa ilmestymistä rajarii,
doista katso Isojako.

iakimannin katselmus. Joka maan jutussa
pappilan, wapa- eli perintötalon»katselmuksessa ei kch«
lakunnan katjclmus'päätökseen tyydy, menköön iaki-
mannin oikeuteen, ja jos iakimannin katselmus tarpeet»
liseksi tutkitaan, toimitettakoon se lähimmäisen ulko-
pitajän lautamiesten keralla (M. K. i4: 3 ja O.
K. 25: 1). Pois-olewalle on iakimannin katselmuk-sessa yksi laki kuin kihlakunnan katselmuksessa.
Jos juttu ei ole rajoista cli muista tilusten eroitnk-
sista, jossa katselmus on pidettäwä, mutta iakiman»
nin oikeuS waan muuten näkee tarpeelliseksi tcilonkat-
selmuksella asiasta selkoa saada, ja päätös paikalla
julistetaan, woipi asia wetoomisella saatettua Howioi»
keuteen (Kun. As. 26 lokak. 1^43).

Walta-katselmus. Mutta jos juttu on sel
laisista tilusten rajoista, joissa katselmus on toimitet,
tawa, elköön iakimannin kalselmus-päätökscstä wali»
tectako eli wedottako, waan hakekoon tyytymätön 9:sä
päiwässä, päätöksen jullstus-päiwää lukemata, Keisa»
rilta Walta-kacselmusca; ja pankoon täyden takauksen?



Katselmus-toimitukset. 95

kulungista ja «vahingosta, ennen sen edun saamista,
samateutuin riiianen paikka, metsää ollen, sitsi ajaksi
kiini pantakoon (O. K. 25, 10: Kcis. As. 5 3ou>
tok. 1810).

Walta> katselmuksessa on esimiehenä joku maan
korkeimpia «virkamiehiä, eli niiden arwoisia (myös Gu»
wernööri, Kuu. As. 21 lokak. 1741) ja 4 muuta
lainoppinutta miestä, kihlakunnan lautamiesten kans-
sa, jotka edellisissä katselmuksissa eiwät ole olleet.
Tämän päätöksestä ei muutosta saa haettaa (O. K.
25: 10). Kaikki juonet, mutkat eli «väittelemiset/ ja
lainkaynnin kysymykset, jotka iakimaunin katselmus»
oikeus on päättänyt, otettakoon waltakatselmus'oikeu»
delta tutkintoon jos niistä «valitettu on (Kun. As.
26 lokak. 1743). Katselmus tapahtukoon hakian ku<
lungilla, joka «vihdoin selsattuu sille joka asian päät»
tyissä siihen syypääksi tutkitaan (O. K. 14: 4). Jos
riita on Kihlakuntain «välillä, haettakoon Howioikcu-
dessa ulkokihlakunnan tuomaria ja lautakuntaa; läa>
nien wälijutuissa mennään Keisariin (s. p. 5),

Huoneen» eli talon-katselmutser kruunun
tiloilla, Kuinka talonkatselmukset, Kuninkaan» <a
Karja-taloissa (ladugäcdar) ja toi»
mitetaan katso Tilankatselmus. Jos Tilanhaltia
nähdään huolimattomaksi toimitetaan järkiään hänen
kulungillansa laillinen katselmus; muucen tapahtuu
laillinen wälikalselmus wouratuilla liloilla waan lo:sin
wuosiu, ja toimitetaan niiltä jotka toimittaawat tulo-
ja lähtö-kaiselmukset (Kun. Knul. 17 Joulut. 1799
ja Kun. Rust. järj. 15 SyySk, 1752). Pitäen
talonkatsclmukset wouratuilla sotalais-ciloilla toimitet-
taman ajalla, wuocta ennen takausmiesten «vastaus»
ajan päättymistä, että Gmvernööri,, tarpeen mukaan,
ehtisi erityisecä ilmolttamiseta, kruunun ja
lin oikeudesta huol.n pitää (Keis. Kirj. 13 Kesäk.
1823). Kun Sotalaistalon haltia kuolee, on kruu«
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mm palroeljän se asianomaisille samassa ilmoitettawa,
että talon wouraamisesta woisi huoli pidettää niin a<
jalla,että lähtö- ja tulokatselmukset ehtisiwät toimitct»

taa wähintäin li kuukautta ennen lähtöä (Kun. So«
lalaist. järj. 1152, Keis. Kicj, 12 Kesäk. 1^16).

iailliset lähiö- ja tulokatselmukset toimitetaan: I:ksi
wouratuilla Kuninkaan» ja Kuninkaan-karjataloissa
kihlakunnan tuoumrilla lautakunnan kanssa, kruunun
asiamiehen saapuilla; ja waiwat niistä palkitaan wou»
ramieheltä (Kun. Kuul. li Joulut. 1199).

2cksi Regimentin Kompania.upseerin tiloilla kih»
lakunnan tuomarilta puolen lautakunnan kanssa (s
lautamiestä), kruunun asiamiehen saapuilla (Kunink.
puust. järj. 1U Syysk. 1^52).

3cksi Aliupseerin ja alaisempain Staabi» ja Kom<
panian'palwelusmiesten tiloilla kruunun woudilta 6
lautamiehen keralla ja Kruunun asiamiehen saapuilla
(s. p. ja Keis. Kirj. 2 Maarask. 1811, Keis. As. Z
Touk.

TalonkatselmuksiSta Totalaistiloilla ei juokse mi<
tään palkintoi (s Puust, järj., Kun. Res. K Tam-
mik. 1151), eikä mm muodoin lunastusta katselmus<
kirjoista.

Katselmus-oikeuden päätöksistä kaikiss» edellä
mainituissa tiloissa, walttecaan Guwernööriiu 30:ssä
päiwässä päätöksen langettua. (Walitukset sotalaisli»
lojen katselmuksista annetaan kaksittain (Kun. Selit.
23 Tammik. 1110), ja paunaan takaus päätetystä
maksusta). Guwernöörin päätökseen tyytymätön
hakekoon muutosta Keisarista, »valituksella, joka NN:sä
päiwässä päätöksestä osan saatua jätetään Guwernöö-
rille, todistuksinensa katselmus oikeudella i.a Guwer«
nööriltä päätetyn maksun iaänin rahastoa,, (eli rän«
lcriaan) panemisesta, (ja kuninkanntaloja koskemissa
«alituksissa takaus kulungista ja wahingosta), Han»
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kittua wastaajau selityksen, lähättää Guwernööri jul»
tU'kirjat Keis. Senatliin (Kun. Kuul. 1799, Puus»
teli järj. Kun. Selit. 22 Tammik. 1770,
Kun. Kirj. 26 Helmek. 1776). Pitäen sotalaista»
luissa karselmus«oikeuden aina, waikka ei walitustat
kaan ole, päätöksessänsä täydellisesti asianomaisille il«
moittaman ajan ja paikan missä roalitetaan sekä mi-
tä siinä on waarin.olettamana (Keis. Kirj. 25 Maal>sk.
1818),

Hcksi Pappilan taloissa maalla kihlakunnan
tuomarilta u kopitäjän lautakunnan kanssa, kruunun
ja konsistorin» sekä pitäjän asiamiesten simpuilla (Huo«
neen katselmus järj. 18 Heinäk, 1681, Kun. Res.
12 Tammik. 1757), Tällaisestä toimituksesta ' mak.
saa taloon tulija palkinnon (Kun. Res. 7 Heinäk. 1752).

s:ksi Kappalaisen taloissa maalla kihlakun-
nan tuomarilta ja lautakunnalta , kruunun ja kou«
sistorin asiamiesten saapuillg (Kunink. Kirjoit. 17

Marrask. Mutta näistä ei toimitusmiehiä
palkita (Kun. Res. 12 Tammik. 1751).

Pappilan talonkatselmus«päncöksistä haetaan muu»
tosta wetoomisella lakimannin oikeuteen (O. K. 25:
i, Kun. Kirj. i? Maarrask, 1748),

6,-ksi Pappilan taloissa kaupunkeissa Raastuwan
oikeudella konsistorin asiamiehen saapuilla, ja muutos»
la päätöksestä haetaan wetoomisella Howioikeuteen
(Kun. Kirj. 10 Elot. 1757).

7,ksi WähemmissH Siwili, ja Maanhallitus«wir>
kalaisten taloissa, joissa waan talonpoikainen kartano
on, toimitetaan Kruunun woudilta 2 laulamiehcn
kanssa (R. K. 27: l).

B:tsi Guwernöörin istunto»laloissa, ja Guwer»
nööreille auneluissa Kuninkaan taloissa latimannilta
puolen lautakunnan kanssa, ja jos kartano on
gissa, lisäksi 2 Raastuwan jäsenenkanssa (Kun. K irj.

13
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2 Huuhtit. 1160) Maan»Sihteerin ja Kamreerin
tä kruunun asiamiehen saapuilla. Siitä kannetaan
Howioiteudcssa 90 päiwässä ja tuomiituin rahojen
iääni-Rahastoon (eli Ränteriaan) panemisesta luotetaan
todistus kaunekirsoihin (Kun. As. 22 Helmek. 1150,
Keis. Sääntö 18 Elok. Isso9, sekä Keis. As, 5 Tout.
1810 ja 2 Marrast. iB>2).

Vcksi Kruunun Poscihuoneissa la Postmes,
tarin majataloissa, sekä lllcksi Tullihuoneissa kau«
pungissa Raastuwan Dlkeudelta, ja maalla Kihlatun»
nan oikeudelta; Raastuwan oikeuden katselmukselta,
haetaan muutosta wetoomisella Howioikeuteen ja Kih«
lakunnan oikeudesta iakimanniin, joissa jutuissa seu«
rataan tawallista järjestystä (Keis; Kirj. 24 3am<
mik. 1831, 6 Helmet. 1832).

Ilckfi Ammattihuoneeksi määrätyissä kruunun
huoneissa taupunteissa toimitetaan katselmus, niisca
erityisiä sääntöjä olemata/ MagiStraalilta, josta kanne<
taan Guwernöörissä, ja sieltä «alituksilla mennään
Howioikeuteen (Keis. Kirj. 25 Huuhtit. 1831).

Asianomaiset Siwili>wirtamiehet ja käskyläiset
joilla kruunun huonet eli joitaki suojia niissä asutta»
wina on, owat welwolliset ne woimassa pitämään,
josta katselmus 3-sin wuosin pidettäköön. Mitä lah«
lian parannuttamaksi on löocty, se pitää 3 kuukaudeS»
sa täytettämän: ollen heidän wascaltawa tulen wa<
hinkoki, jos se heidän joukkonsa tähden eli huolimat,
tomuudcsta tapahtuu (Keis. As. 21 Kesät. 1820).

Katselmukset Sotalaisilta asuttamissa kruunun
huoneissa toimitetaan kaupungissa Magistraatilta ja
maalla kruunun palwelialta (Keis. Kirj. 4 Huuhtit.
1826).

Katseleminen, katso Palowiinanpottto/
Salakauppa, Ruokakauppias.
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Kaupankirjat.
Kaupassa pidcttäwät kirjat, joissa seka welaksi an«

nettu että maksettu tawara kirjoi lettu on, ja päiwän
määrä jona se tapahtui, kaikki muuttamattomina, eikä
wikaa niissä woida näyttää, kelwatkoot todistukseksi,
jos kir>au pitäjä eli pidätläjä sen malallansa wahrois-
taa (O. K, 17- 2). Tähän kuitenkaeu, ei lueta ra>
han antin (Kun. Päätös 8 Joulut, Näissä
japahtuwista päätöksistä on wasta wedola (Keis. Kirj.
12 Helmek, !«14). Wapamies pitäköön kirjan alus»
wieltänsä tulewista santawistansa (Kun. Kirj. 2!,
Kesät. 1^92).

Kaupanwastaus,
eli palkinto myödystä eli waihelusta kiiiuiästä omai>
suudesla, josta kanne on tullut, katso Wai h t 0,,
Osto.

katso Waärista min e,^

Kauppa.
Merikaupungin porwari saattaa kaupungissa kaup,

paa pitää kotoiscen sekä ulkolaisten keralla. Maakau.
punkeissa elköön muulloin kuin maykkinoilla pitäkö muu»
ta kauppaa kuin tukuttain kaupungin porwarin kaus»,
sa Maakaupungin porwari woikoon myös laiwanwa»
ruscokseen osallinen olla, ja tukuttain merikaupungissa
ulkomaalta tulleet tawaransa myödä (K. K. 2: I, 2).

Elköön muilla kun Porwaruudm saaneilla olko
w«pautla jotaki k><siammattia kaupungissa wiljellä, a»
wonaista kauppaa pitää, eli wähiccäin, tawaroitansa
myödä, 40 talarin sakolla ja tawaran rikkomisella (K,.
K- 4: 2l). Kauppiaan, leski saa leskenä, ollen mu^
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hensä elatuskeinoa viljellä skatso Mauufaktuurit,
Kasiammacit ja Elatuskein ot.

Kaupan suhteen täs-ia eroitetaan: markkinoilla
vi, jokaisella maan asukkaalla wapaus tawaraausa mook»
fennellä (K. K. 1: 3). Ulkomaan mies saa Pormes-
tarille ja Raadille se» ilmoitettuaan/ tukuttain myodä,
merikaupungissa (K. K. 5: 2), setä wähittäinkj wa>
pcunarkkmoilla siellä (K. K- 1: 4),

Wissiä osanmaksua wastaan woidaan porwaruu»
den saamatakki tukkukauppaa pidetlää, ritcäin eli por,
warein kanssa yhteydessä, ja laiwaa warustaa, oikeu»
deta porwarillisiin toimituksiin eli huutoihin. Osinko»
kauppaan on myös Nitaruudella ja wapasuwulla oi»
keus. (Aat. Oik. 16 iokak. 1723). Palweluksessa
olemat ja Keisarin waltuucecut kruunun socalaismir»
tamiehet ja muut herrassäätyiset, joilla ei jotaki
han kantoa hallussa ole (Kauppa järj. 2l Maalisk.
1673, ja Kun. R,es. 7 Heinät. 1752 j. m.), ja pc>>-

welukseSta eroitetut eli wankeudesta palanneet upseerit,
joilla on wapaus kaupungissa asuissansa povwarein
mukaan kauppaa pitää ja elatnskeinoansa
wissistäsitä wastaawascamaksusta,(Kun.Nes. >6iukak.
1728). Vanhaksi tulleet ja huononneet Kauppa.lai-
wurit (cli kipparit, saakoot pyydöllensä porwaruudc»
ja luwan soweljasta kauppaa piiää (Kun. Res, l l
Clot. 1756). Naiset ja muut hywä'nimelliset, >a
joilla muuta elatuskeinoa ei ole, woiwal
raatista hakea lupaa kauppaa pitääksensä koriscuksil»
la ja rihkama kaluilla awonai>'essa puodissa Kunink.
Sääncö 27 lokak. 1749). Tupakan kauppaan ei tar-
»vita oppiwuosia, ja sitä woiwat turwattomat naiset
ja waiwaiset porwarlt elacuskeinoksensa käylcää (Kun.
Kirj. 13 Huuhcik. 1790). Raswa eli calikynctelin
walanto ja myöntö olkoon myös köyhille ja turwat«
lomille naisille tumallinen elaluskeinotsi (Kun. Kioz.
Zl louluk. 1804).
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Kirjakaupasta, katso siitä, Palowiinan«
myomisestä, katso siitä.

Kaikki kaurpa ja liike riistalla, jauhettuna eli
jauhamatoina, seka maaomenoilla eli potaatilla on
wapaa (Kun. Af. 22 Maalisk.

Phteinen kansa wapaasii luottaa ja
myodä omia sekä naapurcinsa eläimiä ja tekoja, ja
uauttii täydellisen puriehdus-wapauden kaikissa pai»
loissa waltakunnan sisällä. Nes. 29 Kesäk.

Kun. As. 23 Helmit. Phtcinen kan-
sa ja herrassaaty maalla saawac kunnes toisin mää-
rätään wiemäkauppaa pitää kaikin paikoin omalla sekä
ulkomaalla Itämeren ja Pohjanlahden satamissa, Öre»
sundin ja Belttein eli luutinsalmen tällä puolla Dans»
kan eli luuiin tullipaikkoihin asci Kattegatia waslaan,
nimittäin- kaikellcnsella metsän nuijalla, (pait lehteriä
ja lautoja joista on erittäin säätcy,) laikellaisilla rau«
la-, maski» ja melalll takeilla (maan maski» ja rauta
malmia sekä harkkorautaa yleisesti ei .saa maasta pois
»viedä,) riistalla, pellaawalla, liinalla eli hampulla ft»
ka niisiä lehdolla kankaalla ja teoksilla, hewoisilla ,a
raawailla, ruukaamnlla ja höyheneläwällä, ja sicä kai»
ken suuruissilla kannellisilla eli kannettomilla aluksilla.
Kuitenkaan eiwät saa yhteinen kansa ja säädylliset
maalla ulkomaille kulkemilla aluksillansa, maikka kau-
pungin porwarillaki niihin osa olisi, kaupungin omista
ja sille kuulumista satamista kuormankuljetuskauppaa
pitää, eli kauppoin ja liikkeenpitajöm puolesta kaup«
pakaluja Itämeren ulkomaan satamiin wiedä, eikä it«
sellensä eli muille ulkomaalta muukalaisia, kalua
han tuoda, eli kuormaa sieltä Suomeen occaa, s>«
malla wastauksella kuin salakuljetuksesta. M.as.na»
massa saamat yhteinen kansa sekä säädvl!,s>c
mata lÄlwoihinsa ottaa ulkomaalle wictämalsi määrä-
tyt rawarac, ja sitte poiketa paikkakunnan eli maikal-
la ensimaiseen kaupungin lullikammariin, Palatessaan
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sellaiselta matkalta ulkomaalla, pitää , laiwanpäällys,»
miehen (eli kipparin) kohdastaan tuleman siihen
llikammariin, josta lähteissään sai passin, eli lähim,
maiseen kaupungin tullikammariin kotipaikoilla (Kcis.
As, 14 Elok. !830, Purj. järj, 28 Toukok. 1839).
Hyökärit ja Suomalaiset porwarit Turussa ja sellai-
set kcmppiaporwar.it Suomen muissa kaupunkeissa saa»
wat laiwaa warustaa ja ulkomaan kauppaa pitää muua
ta sitcetä, kuin etteiwät nämä sellaisilla aluksilla joi»
ta yksinään warustaawat, saa itsellensä eli muille ul»
komaalta tuoda muita tawaroita, kuin mitä helliä on
oikeus kaupaksi pitää ja kun kauppioin kanssa owat
osalliset aluksiin, nämä mennen sekä tullen pitää joltain
kauppiaita, pääwarustazana, suoritettaman (Keis. As.
4 Elok. 184>). Wcrt, Maakauppa.

Kaikki Taksat ja julkiset hinnat auksionissa, on-
toissa, wourissa, kyytilöissä, myontähinnat, welka ja
kauppa kirjat kästyömiesten lnwunlaskut, palkinnot,
palkollisten palkat ja muut sowinnot Suomen asukas»
ten kesken piiäa hopiassa määrättämän, muuta ra»
ha laatua maksuun wecamäta; kuitenki woipi sowin«nossa määrätty paperirahan summaki nimitettää, Jos
yksityiset tämän laimin niin oikeuteen tullessa
ja welkoessa ei asia lueta lälliseksi. Suullisissa so«
winnoissa woipi kuitenki yksityisten wälllla summa
määrätiää waan paperirahassa, niin kauwan kuin si-
tä liikkeessä löytyy, joka myös lailliseksi luettakoon-
Mutta kaikki maksamiset saawat kuitenki tapahtua
hopia rahan setelissä, Wenäjän kulta eli waskirahassa
sekä Pankin assignalsionissa, määrätyn kursin jälkeen.
(Keis, käsky 9 Huuhtik. 1840).

Kauppayhteys.
Kauppa yhteyteen mennessä tehtäköön liitto kir,

jalliscsti, jossa ehdot selkiästi nimitettäköön (K. K°
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15: l). Jos yhdcydessä on usiampia cli muita hen»kiä kuin ne joiden nimellä sitä huudetaan, annella»
koon 500 Rik, B. sakolla kuukaudessa yhteyden
tehtyä Magistraatille kaupungissa eli kihlakunnan oi»
keudclle maalla niiden nimistä kirjallinen lieto, joka
oikeuden kirjaan pistetään. Sama laki olkoon jonku
yhteydestä erotessa eli toista siihen ottaissa Jos yh,
tcyden osalliset sitä tahtoowat loisella nimellä haudet»
tawaksi, eli yhteytensä purkaa, ilmoittakoot sen kirjoi»
luksilla koto> ja ulko-maalaisille asiamiehilleen ja kuu.
lnttakoot 3 sti Sanomalehdissä (Kunink. As 23 Ke-
sät,
den ja yksi kaikkein edestä, yhteyden puolesta tehtä-
wissä kaupoissa, saaduista rahoista eli tallelle oletus»
ta tawarasta (K. K. 15: 2, 3, U. M. K- 4: 12).
Jos yhteyden tawara cli kauppa wahingoittnu jonkn
yhteyskumppanin huolimattomuudesta, palkitkoon hänsen. Jos petoksesta ja oman woiton pyynnöstä on
wahinkoa tehnyt, el/oitettakoon hän yhtlysoikeudestan»
sa palkitkoon wahingon ja sakoitettakoon petollisuu-
desta (K, K. 15: 5, 4),

Jos yhteyskumppani tahtoo panna toisen siaan"sa, tai omalle osallensa toisen osakkaan ottaa, ha»
tekoon siihen ensin luwan yhteyskumppaneilla (s. p.
6). Jos joku tahtoo mäaräpänvänä yhteydestä eron,
sa ottaa, eli uutta liittoa tehdä, ilmoittakoon sen to»
distajain saapuillci 3 kuukautta ennen (s. p. "?). Käsi-
ammateista ja fabrikoiSta ei ole luwallinen osaa eroit<
laa, kuitenkaan elköön kiellettäkö ketään osaansa myö»
Mäscä, sen muille osakkaille ensin tarjottua.

Jos laitoksen käyttäjät eli usiammat osakkaat'
laitoksen woimassaan pysyttämiseksi, owat wissin lisä-
Maksun siihen päättäneet koota, waan yksi eli usiampi
osakas, ehkä siitä tiedon saatua, sitä ei täytä, olkoon
kadottanut osansa laitokseen ja sinne ennen annetut
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maksut, niiden osakasten hywäksi, jotka laitosta
leen woimissa posyttääwät, jos eiwäc muucen sowellu.
(Kun. Manuf. Priw. 29 Toukot. 1729).

Phteyden erotessa pitää tawara kirjotettaman
ja welkojen suoritettua jaettaman, jokaiselle osansa hy«

roässä kuin pahassaki (K. K. l5: 8). LoS yhteys-
miehen täytyy omaisuutensa welan maksuksi jättää, tul»
koon »velkoja hänen siaansa ja oikeuteensa, elleiwät
muut yhteyskumppanit hänen osaansa lunastaa tah«
do. Jos yhteyskumppani kuolee ennen oikiaa määrä-
paiwää, etkööt perillisensä yhteyttä rikkoko (s. p. 9,
io). Jos se kuolee joka enemmän taitonsa ja älyn«
sä kuin yhteyteen pannun rahansa puolesta osalliseksi
vtetcu on, elköbt perillisensä yhteyskunnan suostumuk?
setä hänen oikeuttansa perikö (s. p.'ii).

Ahceysliiton Kaawa.
Me alakirjoiletut menemme tämän kautta kaup«

pa»yhtcyteen ylksi wuodeksl, lukein tulewan Toukokuun
i:stä päiwästä, scuraawaisilla wälipuheilla:

l:ksi Phteydcn uimi tulee olemaan A, B. ja
kumppanit (rli A. B. et Comp.) jolla kaikki yhteyteen
koskemat kirjat owat wahwistettawat.

2:ksi Perustukseksi paunaan minulta A. B, 6000
Rup, minulta C, K. c ouo Rup., ja minulta i. M, 5000
Ruplaa hopiassa, sitoutuen minä i» M. yksinäni toi«
mittamaan yhteyden puolesta kaikki kirjoitukset; kui»
teuki niiden koroin laajeten, soweliasta palkintoa was-
taan.

3.ksi Kaupasta karttuwaan woittron ehdotamme
jokainen itsellemme yhtäläisen osan, kuitenli niin, että
yhteydessä ollessa woitto aina lisätään perustus sum-
maan ja »vasta sen päättyessä jactrawaksi, jolloin
pääsummasta ensin jokainen tulee, ottamaan siihen a-
lusra pannut rahansa.
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4:ksi Phtcyden asi.issa hywäksi luettakoon mitä
kaksi meistä päättää. Waan >os pääcettäwä asia nou-see yli 1000 ruplan arwon, tanvitaan kaiten kolmen
suostumus.

s:ksi 3)ksssaän meistä ei saa muuta kauppaa pi.
tää kuin mikä on yhteydessä, ollen jokaisen wclwoll!»suus yhteyden asioihin käyttää kaiken uurauteusa ja
huolenpitonsa, wälttääksensä toisilta yhteydestä lunas.
tamista.

6-ksi Mitä kulleki n,eille wasta perinnöksi eli
muuten lcmkee, siitä pantakoon yhteyteen puoli, joka
summa kaswuinensa kihoihin oteltakoon pauian hy>
wäksi.

'lcksi Phtelsillä waroilla wourataan eli ostetaan
sellaiset huoneet kuin kauppaamme carwiraan, niin kuin
rnyöntäpuobic, aitat ja kauppa»palweliain asunnot,
mutta erinomaiset tarpeensa hankkii kukin erinomaisilla
waroillansa.

B:ksi Phteiscllä kulung,lla elätetään moös pal«
weluswäki samatekkuin itsellemmeki luetaan 4uo Nup.
hop. kulleki jokaisena wuoden neljänneksena otcttawaksi.

9:ksi Pidetään kaupassa warsiuaiset kirjat. nimit<
täi» muisti,.-päiwä- ja pää» sekä kopiokirjat, joita jo»
kaisen on wuotensa pidettäwä; l, Vlln ln,ä wuotena
A. Bm 2:sena ja C. K:n ?-tena; kuitenki sillä ehdolla
että kukin meistä millon tahansa saa ne silmällläkseu»
sä. Kirjojen toimittajan pitää wuoden lopussa niis»
lä luwun tekemän ja yhteyden tilaisuudessa stlwän
näyttämän.

locksi Samaten pitää tunki wuotensa yhteyden
wara»sääscöä hallitseman ja wastaaman, joka
myös aina on kirjanpitoa seuraawa; kuitenki pitää
saästöluwunlasku jolx, kuun lopussa toimitettaman.

yhteydestä eroomisessa on yhteinen laki seurattawa.
!4
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Edellä olewaan liittoon, josta jokaisella meillä
on osa, suostumina kaikki weiwoltaiden sn, wiloitci,»
mään seuraamisten. N. 20 Toukokuuta 18 . . .

A. B. C- K. i. M.
Todistajat.

F. I. V- 3
Keskustestamenttl, katso Testamentti

Kestkieweri, katso Postitalo.
Ketruhuone, katso K ulkulaiset.
Kihlakumppani, katso Kihlaus.

Kihlakunnanoikeus.
On maalla ensimäinen tuomioistuin, kaikissa wc»

lointa-, juttu» ja rikos-asioissa; josta kuitenki eroitetaan
Talonkalsclmukset, sk. n.) ja sellaiset jotka Gu»
wernööriltä eli Maanjako oikeudelta eli kohdas-
tansa Howioikeudelca tutkittaa otetaan (k. n.).
Samaten ilmoitetaan kihlakunnan oikeudessa kaikli
lainhuudot, panttaukset ja naimisen walipuheet, jot-
ka kuitenki waan oikiassa eli laillisella ajalla, tetran
eli 2:stiwuodessa, pidettäwässa karäjässä saawat ta»
pahtua. Ensimäisina karäjäpäiwinä, oikeuden tutki»
tiessä kruunun sekä muita yhteisiä että rikosasioita,
lainhuutoja ja panttauksia, kirjoituttawat asiamiehet
kutsutetut ja toisesta käräjästä lykätyt asiat, jolloin
myös wissi kirjoitusraha suoritetaan (katso kirjain lu-
nastus) sellaisista uusista jutuista joissa suullinen kut-
sumus on tapahtunut. Jutut jaettakoon tarpce!lisl>»«
den mukaan missiksi päiwiksi, jolloin asiamiesten ja to>
distajain, huudolle, on esiin tultawc».

Jos kantaja walikäräjätä halajaa, yyytäköön sitä
Howioikeudessa; mutta hakia roastalkoon myös kulun»
gin (O. K. 4: 2).
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Miten asia siune haastatetaan (kulautetaan) siellä
aletaan/ ja sieltä wedocaan eli waluetaan, katso »va-
litus, wetoominen, kohtoikeus, haasco, wcr«
rattuna a sianaika, asianajaja, estelmy s, wi eräs»,
mies. Pyytös», Haasto», eli tucsumus.kirjan kaawa,
kacso Pyytös. Oikeutten nimet ja kunnioitukset, katso Nl>
met ja kunnioitukset.

Kihlaus.
Kihlaus pitää tapahtuman naittajan ja 4-än to>.

dislajan saapuilla, 2 miehen ja 2 naisen puolelta,,
ennenkuin se lailliseksi luitaan (N. K. 5: 1). Kuka.'
ei Katekismustansa osaa eikä ole Herran ehtollista,
nautinnul elköön kihlattako (Kirkko iaki, 15: i<).
Jos kihlaus on naittajan suostumuksella tapahtunut,
eltöön toinen sitä enää purkako (N. K. 3: 2).

Kihlaus woi purettaa: 1) Jos joku siihen on,
pakotettu eikä sckannusta ole tapahtunut. 2) Jos,
jompaisclla ennen kihlausta on olluc salainen tauti
joha tarituwaine» ja parantamatoin on eli hän sen
sitten olisi saanut. 3) Jos jompi kumpi ennen kil>
lyusta, toisen tietamaca, on salawuoteutta pitänyt, eli.
muun häpäisemän työn tehnyt. 4) Jos on määräl-
lä nimellä kihlaukseen petetty. 5) Jos kihlaus ok
tapahtunut juowuksissa ollessa, 6) Jos mies itsewal»,
taisesti kihlatun mocsiamcnsa jättää ja sen suostumuk,
scia yl> wuoden pois on, 7) Jos kahteen kihlattu
on. Eostmäinen luetaan lailliseksi jos nainen sitä
wcwlli, waitka >älkimäisten koskettu olkoon. 8) Jos
nuha >a kaiktruus kihlakumppanusten wälille tulee.
Kun siihen ei erinomaisia, ennen kihlausta tuntemat-
lomia syilä löytyisi niin elköön wikapäällä olko oi>
keutta toista »uulx, ennenkuin hyljätty sowitettu ou.
!») Jos kihlakuiuppanit, toiseensa ryhtymätä, muuten
cricä tahcyoroat antakyot sey tiM
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jc> saakoot eron. (N. K, 4- 1-8), wcrc. Awio»
liitto, Awioero.

Naittajan luwata kihlaajata sakoiletaan <0 taa-
laria köyhille; jos muu kuin oikia naittaja on kihl>nic,
tanut, saakoon se 15 ta.ilana sakkoa. Jos naittaja
kihlaa piian kahdelle sakoilettakoon 20 taalaria. Jos
joku kihlaa katsi, sakoicetaan 30 taalar,a. Jos unes
kihlatun naisen kihlaa, sakoilettakoon mies >5 ja nais
nen 30 taalaria. Joka walehellulla »imellä eli ar-
wolla kihlaukseen toisen wiecellyc on, sakoilet lakoon 80
taalaria. Jos ken muuten on syypää kihlauksen eroon,
saakoon 30 taalaria sakkoa, owat
myös silloin rikotut osittain waiwasille, osittain syyt-
tömälle kumppanille. Jos morsian kuolee, antakoon
ylkä kuolleen perillisille takasin saadut cmcimensa ja
saakoon myös jälle omat lahjuksensa. Jos ylkä kuo«
lee, ottakoon aniimensa takasin, waan pitäköön mitä
sulhasellansa irtainta on saanut (N. K 3:1—8,4: 6).

KiiNWttaja, kalso Salakuljetus.

Kttntiäomaisuus, katso A uksioui, Arrenti ell
3Loura, Waihto, Perikunta, iahjaus, Ehdok-sitarjo, Tilanjako, Panttaus. Osto, lainhuu-

to, Pantti, Jako. Testamentti, Ryöstö,
Arwio ja m.

Kiintiäiswelka, katso Pa n k kiwelk a.
Kirja, katso la het yökirja.

Kirjakatsasto, katso Sen suri.
Kirjakauppa.

(Keis.As. SensuriStaja Kirjakaupasta, I4lokak. 1829).
lupaa kirjakauppaan haetaan Keisarill. Senacilta,

joka asiassa kuulustaa Sensuri-ylihallicuksen miilen.
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Kirjakauppiain ja kirjapuotein ylitse walwoowac paik»
t.äunnan Pölisi ja Eensurin wirkamies, Ecnsuri»yli«
hallituksen hoidolla; sama laki o» nyös kirjan nito-
jilla (suoijlla) heille annetussa oikeudessa nidottuja k>r<
joja kaupita. Sensurin wllkamichen pitää kieltämätä
päästä kaikkihin kir,a<puoieihin, elkööukä hänellä t,el°
lcltäkö tietoa kaupassa olewisla kidoista hopia
ruplan sakolla ensikerrasta ja 150 ruplaa usiammista
kerroista siiä roaslaan rikottua. Ulkoinaisisla kirjoista,
jotka Scnsurilta wielä eiwät ole luwatut, jättää tir>
jakauppias yhden kappaleen Sensuri-ncuwoilukselle
sKonncccl!e) taikka lähimmäiselle Sensorille, mi)omi>
seen cli cdelläpyycäjille >akamiseen lupaa saidaksensa,
iuwallisefsi kacsollua annetaan kir>a jälleen k>r>akaui!«
pialle myötäwäksi ja kirjojen nimikirjaan pantawaksi.

Kun malkaajr omaksi carpceksensa maahan luo»
pi kirjoj >, lähättäa Tull,kammari niistä täydellisen
kirjoituksen y»nä matkaaja» welwoitukscn, Sensuri«neu-
moilukselle taikka lähimmäiselle Seusur>lle kiriänsä
heittää, jos niin tarwitaan, siihenasci kuilenki pitäen
ne luonansa. Maahan luolamain cawarain joukossa,
merlise eli maitse, Tullikammariin tulemat,
pialca tai muulta yksityiseltä taikka >ulk,selca amma»
tilca tuotetut kirjat, eroitellacm Tullikaniniarissa, sul-
jetaan sinetillä >a kaksittain tehty tarkka nimikirjoitus
niistä lähetetään Sensuri°neuwoitukselle, tai lähim<
mäisclle Sesorille, Kirjat jääwäc lullin marjoon
klinnes päälös joutuu. Tulkittua annetaan toinen
nimitirioicus takaisin muistutuksella kutka kirjat omat
kielletyt, kutka Scnsurille ilinlemattomat. Sensurille
luntemaltomista kirjoista on omistajan taikka
kammarin melwollisuus samassa Sensuri-neuwoitnlselle
jättää yksi kappale lähemmin cutkittaroaksi.

Kielletystä kir!asta pidättää Senfuri luoksensa
hänelle laheteiyn kappaleen, maksaen siitä omistajalle
lamara-kirjassa määrätyn hinnan, maan muut kappa»
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leet toimitetaan Tullikammarilta omistajan kulungilla
rajan yli, Siksi on pankko lai laatikko, joSsa kirjat
lähemään, warustettawa Tullin ja Sensurin sinetit'
lä, ja Tulllwarlion todistus kirjojen menöscä jäte-
tään Tullikammarilta wuwyccelcmäcä Sensuri.neuwoi»
lukselle tai asianomaiselle Sensorille.

Ennen kirjojen nimikirjaan painattamista anne,
taan siitä kaksi käsikirjoitusta Sensurille joka lähettää
niistä toisen takaisin, muiStuttain mitkä kirjat siitä o-
wat pois heilettäwät, taikka Sensuriin läheleccäwät.
Painattamisesta katso Se n suri ja Kirjapaino,

IoS kirjakauppiat tahi muut. samatekkuin iuku»
ja lainakirjaston haltiat myöwät eli julkisesti antaa»
wat sellaisia kirjailisi', tiedollisia tai taidollisia kappa'
leita jotka eiwäc ole Sensurilta tulkitut ja myöcäwäksi
luwatuc, sakoitettakool ensikerralta 10, loiselta 20
rup. hop. kolmannelta kerralta on kirjakaupan lai
kirjaston oikeus rikottu. LoS kirjat owal sellaiset et>
lä Suomeen woiwat jäädä, myödään ne autsionissa
josta maksu lankiaa waiwaisten ja työhuoneite» lai?
loksille, waan muutoin owat ne raja» taakse wietäwät.
Nert. Auksioni, Sakot, Kirjantekiä, Painoo
wapauden rikos.

Kirjantekia,
Jokaisella tirjantekijällä taikka kääntäjällä on

erinomainen oikeus, kaiken elinaikansa, antaa ja myö«
da lasialaansa niin kuin muuta laillista omaisuutta»'
sa, erinomainen oikeus juoksee toimittajan lailli«
silleki perillisille 25 wuotla kuolemapäiwästänsä. Mutca
sen aj>n kuluttua on jokaiselle luwallinen painattaa ja
myödä samaa lyötä. Sensuri»hallituksen on puolcs»
tansa walwoltawa eiteiwät toimittajan oikeudet jollai
tawallc, tulisi poljetuksi. Jutut laillisesta omistus»,
oikeudesta johonkl kirjaan rackaslaan wier.aSmikl>ilcä
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laikka lailliselta oikeudelta, niin kuin mminki emai»
suuden jutut. Sensurin tutkintoa kirjalle waacicssa
ei larwita toimittajan, kääntäjän eli painalutcaM »ii
meä ilmoittaa, kun se waan kirjanpainajalle tuttu
on (Keis. As. SensuriSta ia Kirjakaupasta 14 lokat.
1820).

Kirjat, katso Auksioni, Sensuri, Kirjakaup.
pa, Kirjapaino, Kirjantekijä Tietosanomat,
luku» ja lainakirjasto/ Paino-wapaudenrikoS.

Kirjat kaupasta katso Kaupaukirjar.

Kirjapaino.
(Keis. As. Sensurista ja Kirjakaupasta 14 lo<

kat. 1829). Kirjapainoon antaa luwan Keis. Se<
nätti kuulnsceltna Sensurl-ylihallituksen mielen sen
anomuksesta. Kirjapainot owat Sensarioylihallitukseil
silmän alla yleisesti, joka myös katsoo että kirjanpai-
najat ja työmiehensä täyttääwäc keskinäiset wewollisuu»
lensn ja asetusten »vaatimukset; lähempi huoli heistä
on paikkakunnan Poliisilla ja Slnsuriwirkamiehella.
Tällä »virkamiehellä, Sensorilla, on oikeus kieltämä»
lä laskettaa kaikkiin kirjapainoihin, ollen sakkoa "75
ensimäiselcä ja 150 ruplaa hop. muilta kerroilta sille
joka kielcää häneltä tietoa painossa olewista kirjoista
tai kirjoituksista. Kirjojen tutkinnosta ennen painat,
lamisca katso Sensuri ja Tietosanomat eli A-
wissit. Painamisen päätettyä luwcttuSta kirjasta tai
kirjoituksesta, lähetetään kirjapainosta Sensurineurooi»
luiselle, taikka asianomaisel!.' Sensorille kaks: kappaletta
kirjapainoa» todistuksella lyön olewan painetun aiwan
keralla kulkeman luwntun käMrjoitnkscn taikka kirjan
mukaan. Sen tutkittua lähettää sensori takasln
toisen kappaleen, sekä siihen luotetun lupakirjan kirjan
myömif/stä, ynnä käsikirjoituksen keralla, lupakirja
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on cmncttawa wiinteslään 3-ssa päiwässä, katso Tie»
tosauomat. Jokaisen eri kirjan tai wihkou alkulch-
delle pannaan wnosiluku, kaupungin nimi jossa kirja
on painettu ja kirjanpainajan nimi, sekä toiselle puolet'
le lehden Sensurm lupa. Aikakautisille lehdille > ar-
kin suuruudesta merkitään se alimaiseksi kussaki nn»
merossa. Jokaisessa painetnsta työstä jätetään nyl
kyjään 4 kappaletta Sensuri-ylihallicukselle.

Kirjapainon tai kiwipainon haltiat, piirustajat
j, n. e. saawat painaa waan sellaisia kirjoituksia, k,r«
jallisia ja taidollisia tekoja, jotka Sensurilca warten
owat tulkitut ja luwatut, ollen tämän rikkojille 25 —101 l
rtip. hop. sakkoa ja kaksinkertaisesti, uudistetuilta ri«
koksilta, ja olkoon Scnsuri»ylihallicukscn tutkinnossa,
jos muun wästcmksen ohessa myös lupaoikeutensa on
rikottu.

Painattamisen ajalla on kirjantoimittajalla cli
tekijällä lupa muutoksia ja parannuksia tehdä kirjoitus»
laadussa, kuitenkaan sillä rittomata Sensurin yhtei-
siä sääntöjä. Häreimmät muutokset merkitään eri«
näiseen muistikirjaan, joka lupakirjaa häkeissä seur.a
painettua kirjakappalecca Jos Sensuri näkee paran-
nukset luulonalaisiksi/ painakoon kirjanpainaja wikapään
kulutuksella uudelleen ne merkityt paikat ennen lupa»
kirjan saamista; waan jos muutoksissa on jotain kiel-
lettyä häwilecään lchdelli joissa sellaista löytyy, Sen»
surin saapuilla. Suuremmissa tapaukfisa rangais-
taan kirjanpainaja niinkuin laittomasta paiuattamiscs»
ta. Painatus ajalla saapi erityisiä lehtiä jätettää toi-
mittajalle painiwirhien merkitsemiseksi, waan yhtä kap»
paletta enemmän clköön lupakirjata puhtaista painok»
sista pois annettako.

Oikeuden käymisestä turvatonta painatusta kos-
kemissa asioissa, katso Sensuri ja Pain owapau-
denrikos, roert. Kirjantekiza, Sakot, Kirja-
kauppa.
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Kirjanpainajan ja wetwollisuuS, kat»
so Kun. As. l 2 Elok. 1152.

Mpjoitukset/ katso Kirjat, ja wert. Anomuskit'
jat, Armonanomus, Kannekirjat, Toimitus-

kirjain lonastus.
Kirjoitusten lunastus, katso Toimituskin

jäin lunastus.

Ktwihuoneet.
Wapatitat, periucö että kruunun titukset, joitta

sekä kaikki lämpiäwät huoneet eltä karjakartano tiilis,
tä taikka maakiwestä rakclaan, saawat 50 wuoden
wapauden sotawäen Majoituksesta; mutta puolen siitä
«jasta «ti 25 wuotla jos waan tämpiäwät huoneet,
taikka koko karjakartano kiwcstä tehdään (Keis. Kuut.
20 Syysk. 1824), Kaupunkilaiset talon isännät jot-

ka wuodesta 1810 vwat rakentaneet taikka sen jäl-
teen rakentaawat 2 tai usiampi kertasia kiwihuoneita
vwat nistä 5 wuodeksi wäpaUtetUt suuremmasta sota«
wäen majoituksesta, kuin Mitä kartanolle sitä lnnen oli
Määrätty. Nauttiaksenfa tätä etua, seuraawa karta»
uota määrätyn ajan , ptlit sodan aikana/ vu omista»
jan Maistraatilta pyydeltäwä wapauskirja, johon
warmasti merkittäköön suojain luku, joista talo en»
uen oli werotteccu ja jota enemmän wapauswuosina
majoitusta kiwihuoneislc, ei tehdä (Keis. Kuut. 7
Toukok- l«<6). Erinäisten uudesta rakectujen kau«
punkein Majoitus-wapaubesca on erittäin snätty.

Kohtioiköus (eli Olkia tuomioistuin).
Elköön mikään osia, Keisarin Wwata, muualta

kuin kohtioikeudessa alettako, waikka riitaweljet fiilä
«uoscuisiwat (O, K. ioi ii)d
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Jutuissa ja welkaasioissa nlecnsä pitää »vastaaja,
mitä itseensä tulee, pyycäletlämän (haascalettaman) sil'
ben oikeuteen/ jonka alla hänellä o» pesänsä ja c>su>
ma«siausa;>vaimo ja kotona olewat lapsec ja palkolliset
luetaan saman oikeuden ala kuin micsi, isä j,i isäniä
10. K. '«: 1). Tässä on muistettawa: Jos usiamc
mat owat osalliset yhteen juttuun pyyiätetäan he sii»
hen oikeuteen minkä alla se on johon asia enimmän
koskee (s. p, "7).

Welasta jonka usiammctt owat tehneet, eikä
maksamaan sitoutuneet yksi kaikkein ja kaikki yhden
puolesta, woidaan u elkoa kaikkia yhden asumapaitas-
sa, jos juttu nousee welan selkeydestä ja kunkin osal»
lisuudesta siihen (s. p. 6). Kihlauksesta syntynyt
riita ratkaistaan siinä oikeudessa, jonka alla naisen a»-
sunto on. (Jos nainen on kisyjanä, woipi hän me»
tää oikeuteen miestä missä sen löycää); Jutut pankuu»
nan walillä, jotka toisistaan erkaneewat ja syöpään
asunto tlettywissä on, ratkaistaan siltä oikeudelta jon-
ka alla wiaton puoliso asuu (s. p. 8, 10). Jolla
ei pysywää asumapaikkaa ole taikka joka »vieras on
kysytään siellä kussa lamataan (s. p. l). Sama la»
ti on kulkemalla «velkakirjalla. Katso Velkakirja.

Perinnön, testamentin ja welan sekä pesäeron ja
perinnön luopumisen jutut tuolleen perästä, rackais»
taan siinä oikeudessa jonka alla kuollut on elänyt
taikka palwellut (s. p. 2). Tasausta eli täytettä pe>
rintöjaossa haetaan si.llä missä perittiin (s, p. 5).
Huoltaja »vedettäköön taikka siihen oikeuteen jossa pe-
rityn pesä oli, taikka siellä missä itft asuu s>". p. 4).

Kaupassa kohdasteen syntynyt juttu ratkaistaan
siinä oikeudessa kunta alla kauppa tapahtui. Muu-
toin «vastaajan asumapaikassa, jos ei han tule kau«
punkiin, jossa kauppa tapuhtui. Rawinnosla, huo»
ueen wourasta, ja muusta tarpeesta tul walle me-
lalle on sama laki (s. p. 5). Walicus »velaksi otetun



Kohti oikeus. 115

kalun palkintokirjoista, annetaan samaan oikeuteen,
jossa «elananta>an on kysylcäwä welanottajaa (Kun.
Sel. l 5 Tammik. 1806). Kun matkustaja pilaa
kyytihewoisen, tuomitaan siinä oikeudessa, jonka alla
wahinko tapahtui (Kun. Sääntö 2l Tammik. 1148).

Maiden ja tilusten jutut maalla, olkoot omis.
tusoikeudesta, hallituksesta, nautinnosta, rakennuksen
puutoksesta eli kehnosta ruokosca, werosta, asuinsi-
ain rajoista eli luwattomasta »viljelyksesta toisen ti.
luksilla, ratkaistaan siellä kussa maa, huone eli asuin,
sia on (0. K. 10: 14, 19). Kruunun tilain wäli»
jutut maasta ja kylänrajoista ratkaisee Keis. käskyn»
haltia. LoS toisella puolla on Perintö» eli wapatilus,
eli joS erämaan eli pitäjänsalon rajat si,hen koskeewal,
ratkaiskoon kihlakunnan oikeus, jossa kruunun asian,
ajaja saapuilla olkoon. iuwattomasta wilielykseslä
kruunun maalla tuomitsee kihlakunnan olcus (s, p,
!L> Jos myöjä ei woi wastata kauppaansa, tuo»,
mictakoou asumapaikkakunnassaan ss. p, <8),

Jos ockt'u:ecn pyytetty tahtoo wastaanpäin
töstä, tehköön sen samassa oikeudessa, jos asioilla yh-
teyttä on ss. p. 1). Pääasiasta erikseen ehdoitta
riita tuomitaan samassa oikeudessa (s. p. 12). Asi,
on päätettäwä siinä kussa alettu on, waikka was>
taajan sääty o,keudenkäym>sen ajalla on muuttunut
(s, p. < 2). Rikosasioissa tutkitaan ja tuomnaan mis»
sä rikos on tapahtunut, ja joS joku on usiammassa
paikassa rikoksen tehnyt, tutkitaan jokaisessa ja tuomi-
taan wiimeksi siellä kussa raskain rikos on (s. p. 21).
Joka rikokseen cli osallisuudesta siihen luulon alla on,
ilmi annetaan siinä oikeudessa, jonka alla hän oleske-
lec, cuckitaan siinä, ja oikian rikoksen tekiän ilmcs-
tyissä lykätään, asia sen paikkakunnan oikeuteen. Jos
on usiampia osallisia, tutkitaan ja tuomitaan missä
usinnman asunto on: waau jos asia on jo aletlu sii-
nä olkcudcssa, ftnka alla yksi rikoksen päämiehist-ä asu»),
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päätttläköönki siellä (Kun. As. e Maalisk,
Jos loinen solwqisee loista häpiällisillä sanoilla wil»
famiehen luona, jossa tuomioistuinta ei ole, tuomitaan
paikkakunnan alioikeudessa (O. K. 10: 25). Kruu«
nun palwelioita ja weron kantajata kysytään, wääryydes»
t,y wiranloimituksessaan, siellä josft rikos tapahtui/
taikka missä walitlaja asuu (s. p, 2°?),

Jos oikeuden edessä syytetään toista jostai rikok»
fesla, ja hän löytää» wiatttomaksi, tuomitkoon sama
oikeus rangaistukseni! siitä, jos ci se er,tyi,seksi pää'
ysiaksi woi luettaa (s. p. 2^).

Tässä mainitut oikeudet eli yhteiset tuomioiStuimel
owat Howioikens, iakimanninoikeuS, RaastupaoikeuS,
K ihlakunnanoikeus, ja KämuärlnoikeuS. Plcensä pyy»
fatelään juttu ensimaiseen alioikeuteen, ja saatetaan
siclrä etemmHksi Wcholla (k. s.) eli Walituksella
(k. s.). Waan wissic jutut aletaan kohdastaan yll,
oikeudessa (katso niistä).

Pait näitä on muitaki, osittain erilmvallisia luo<
«nioistuimia, niinknin Rehcopin
ti ja OpetuS-neuwoitns Keis. Ale/s, Uniwnsiteetissä,
Sotaoikeudet, Tuomiokapiitelit j. n. e. osittain Kolle<
gioita ja Hallitusammattia, joilla epinäisissä tiloissa
on tuomiooikeus, niin kuin Posti. >a Pli«Tullihalli«
lukfet, Vhceinen W rmiamittauS<
fonttuori, j. M; samaten Poli»
schuoneet Helsingissä, gurussa ja Halli«
oikeudet ja Wuorikäräjämoikeudet, j. m., joita olisi
paljon luetella. Mteisirn,mäc Guwernö oriin ja
Magistraattiin kuulumat asiat k. n Maanjako-oi<!
teus, AmmatinoikeuS, Sensyri j. n. e. (k, n.).

Oikeudesta Wenäjän sotalaista koskemissa osiois»sa, katso lainkäy minen.

MWromit, katso Uskottuinmlesten päätös
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Konkursi.
(Konkursi Asetus 23 Kesäk. <-!9B>,

Kun welkamies tahtoo yhdellä haawaa kaiken
omyisuute„sa welkojillensa jättää, heistä »vapaaksi päas,
iäkseen, clntakoon siitä anymuksensa kaksiakertaiscsti
kirjoitettuna Raastuwan taikka kihlakunnan oikeuteen,
kaupungissa cli paikkakunnassa, jossa kolonsa, lawaran»
sa taikka porwaruutensa on. Wapamies antakoon a«
yomuskirjanft Howioikeuleen (O. K. ez 2).

Tässä anomuksessa, joka käräjän wäliaikaua an»
neltakoon tuomarille, pitää »velkamiehen ilmoittaman
kaikki syyt, joilla luulee luopumus» ja rrapauc»s<»'du„
saawanla, ja saniatcn siihen liittämän kaksinkertaisen
tifjoituksen kaikesta omaisuudescaan, irtaimessa ja kiin,
tiässä, saatawansa ja welkansa, ja kaikki pesään kos,
tewat kirjat ja kirjoitukset, >onka talu<kirjoiluksen »va-
lan »v.kuuttiksella allekir>oittakoon; olkoon myös »vel<
«voitettu pesäänsä kuuluman kalun wasta ilmoittamaan,
jos siira ei täydellistä kalu kirjoitusta ole
rooinut loimiccaa. Jos ei anomuksensa näin ole lai<
te'tu, elköön tuomari sitä »vastaan oltako, mutta se-
liitäköön sen mitättömäksi. Ennen anomuksen was>
taan ottamista, ei welkamies ole wapaa ryöstöstä,

loS »velkojat pclkääwät, «velkamiehen ryöstelyn
taroara» inyömisellä, täyttä maksua heille ei karttuman,
on heillä walta oikeudelta pyytää omaisuuden heille
jättämistä. Sama oikeus o» »velkojalla, joS welka'
mies on karannut taikka piilotlelelkscn.

Kun oikeus on »vastaan ottanut »velkovaan ken,
tursi-anomuksen, taikka welkojain anomuksen omnisuu?
Den heille jättämisestä, elköön muita lvelka»asioita
welkamiestä wastaau kantecseu oteltako, ja sellaisen
auki ollen, osottakoon Keis», käskr/nhaltill Konkl«?sp
D^cutecN',
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Jos melamies, jota muute» ei huolimattomuu»
desta ole lamattu, on tapaturman, niin kuin meri»
»vahingon, tulipalon, »vihollisen taikka muun sellaisen
onncltomuudcn kautta, omata syyttänsä köyhtynyt, ei-
kä, »vahingon tapahduttua ja marinan omaisuutensa
tultua wähemmaksi kuin !! melastansa, ole lawaratan»
sa enää liikuttanut, taikka uutta welkaa tehnyc, nau»
litsee hän Konkursi»edun »velkojensa maksussa, kär»
sityn wahinkonsa suuruisessa osassa. Konkursioikcus
wapcmttaa »velallisen itsensä ja päästää hänen edes»
päinki wastuukscsta.

Jos sellaisia onnettomuuksia wclkamieö ei »voi
todeksi näyttää, laikka nucä olleen niin suureksi osaksi
kuin »velkain maksusta puuttuu, katsotaan hän itse
köyhyytensä syyksi, ja jos muutoin hänessä ci »vilppiä
eikä julkista huolimatiomutta ole ilmantunul, »velka-
pääksi »velkaansa «vastaamaan kaiken elinaikansa ja kai:
tella cawarallansa, mitä hän omaisuutensa jätettyä pe-
liä taikka saada woipi, josta welkojat, syyn ilmantu»
essa, saamat ryöstömicscä muistuttaa (Konk, As,
Werral. Kun, Selit. 15 Tarmmk. 1806).

Muita jos »velallisen köyhyys löytään tulleeksi
tlihlaamiseSta, pelaamisesta, tai julkisesta huolimatto-
muudesta, taikka jos hau köyhyyttänsä peittäen, pe-
toksella on »velkoja saanut icsiään uskomaan, taik.
k,» kaupassansa eli muussa liilkeessään ei ole oikeita lu«
»vunteko'kirjoja pitänyt, taikka wiimesinä 30 päiwäuä
ennen omaisuutensa luowuttamista hywitellyt eli suo-
sioinuc nuluanta »vclkojatalisa, pantilla eli maksulla,
laikka muute» »vilpillisesti käyttäinyt, mestatkoon sil-
loin ei »vaan koko »velkansa, mutta istukoon myös
»vankeudessa, jos eimäc »velkojat muuten suostu, ja
naulitkoon tawallisen »vangin muonan. Jos hänelle
sillaikaa mitä hywyyttä cli rahoja lankina, menkööt ne«
kin »velan maksuksi. Sellainen welkamies elköön kos«
taan, wapaana tohtiko tulla julkiseen
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Kalippiainkokouspaikkaan Börsiin) elköönkä julkiseeil
ammattiin otettako. Hänellä olewa otetco,.-
koon pois. Samaten ei woi yksikään welkamies, joka
ei täyttä Konkursi»etua ole saanut, osalliseksi tulla,
taikka waalissa huutoja saada kansalaisten luotta-
musta eli yhteisiä toimituksia sijaltäwihin wirkoihin.
Kun welkamiehelle Konkursi»ecu kielletään, pirää c«
siassa viimeisen oikeuden siicä yhteisissä sanomissa
kuuluttaman. Waan sellainen welkamies kuin nyt
nimitetty, ja joka Konkurssin aikana eikä ole karkaa
misesta wankedessa isiunul, eikä takawaarikossa, woi»
pi päätöstä waltcääksensä 6isa wiikossa ulkowalcaklin«
taa» paeta.

Jos welkamies on petollisesti saattanut welkojat
hänelle uskomaan kalua, jonka hän on tuhlannut
ja peittänyt, taikka hawaitaan muutoin monellalSta
wickkautia ja petosta welkojiausa wastaan harjoitta.-
ncen, pitää hän, paitsi wclan wasiuuta, tuemittaman
pettäjänä 2 tuntia seisomaan raudoissa turulla taikka
yhteisessä käymäpaikassa, ja rangaistaman lyhemmän
eli pitemmän a,an yhteisellä työllä, taikka wankeudessa
».vedellä leiwällä rikoksen mukaan. Rikokseen osal-
linen rangaistaan myös lain mukaan. Ennen tui»
Oikeus Konkursi«anomukselle on päättänyt antaa jul<
kisen pyytöksen (ma„nu,ksen eli haaMon) on hakialla
walla anomuksensa" epuuttaa, waan ei sellaisen päätök«
sen tehtyä; eitä saa päätöstä, hänen pyynnöllensä aikaa
saada lähemmin miettiäksensä ja tieduscellaksensa, taik»
ka muista esteistä omaisiinden lauwucuksessa, «vähin»läkääu wiiwyccttää.

Konkurs!»>nomuksen tehtyä,, ja myös kun omai»
suus luowulettawaksi pakoicetaan, pitää welkamiehen,
paiisi lukossa käyntöä ja kutsumuksia, oleskella huonees»sansa, kunnes ensimmäinen päätös asiassa on julis»
tetutsi tullut, jos eiroät welkojat taikka oikeus muu»
loin suoStu, eltöönkä sellaiseta luwata ulkopuolle tail»
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puugin taikka kihlakunnan menkö, kaikki wankcuttä
wä ltääksensä. Jos hän Konkursiu alussa on welaZ.
ra ollut kiiui, istukoon siinä jos ei muuten saliko»
Jos huolimattomaan cli petollisen, käytökseen
ta on/ pantakoon yhteiseni »vankeuteen. Jos »velka»
mies on palwelukseesa, kiellettäköön hän siitä asian
jutussa 010 ajaksi ja pysyköön huoneissansa, jos oi<
teus ei samassa löytäne onnettomat tapaukset syyksi
köyhyyteensä, ja hänen salline »virkaansa toimittamaan.
Jos wickaan kuuluu rahakantoa, yhteisen kalun hoi»
toa, taikka wiran toimi silhcn koskee, silloin sitä el»
töön sallittako. Kun welkamiehen annetaan »virkaansa
toimittaa, nauttii hän puolen palkkaansa, teinen puo->
li joulsec »velkojille, takausta wastaan jälleen maksa»
misesia joS wclkamieS saapi konkursi»edun.
toin ottakoon welkamiehen wiran siaiuen puolen palk«
kaa, to,sesca puolcita naulitkoon wtlkamieS elatukl»
srnsa, waan tähceen saakoot wclkojat; jos welkamie»
hellä ei ole palkkaa e»kä mnuca tutekkia elääksensä>
nautiikcon omaisundesta luowuttua, niin kauwan kuin
huoneessansa pysyä täytyy, pesän waroista tawallist»,
Wangin muonan, (jos eiirnc »velkojat parempaa'anca»
l7iaa» suostu). Jos taaS welkamiehellä paitsi oikiaca
palkkaa, on joku lahjns, menköön st muitten warojlN
mukaan kokonansa welatt maksuksi. Mutta pensiouiä
ja armoituksia clkööt welkojal koskeko, eikä leskien ar»
mowuosiakaan sKun» Telit, 3l Heiväk. l«8 5), eli
perilliselle sallittua hautausapua (Kun. Kirj 25 3ou»
kot. taikka lahjoitusta wiran toimituksesta an»
netusta kunnian merkistä (Keis. Kirj. 15 Elok. I83l>).

Jos welkamies on paennut (karannut) taikka
peittelciksen, kuuluteltakoon häntä ja meneielläköött
vmaisuuden ervituksessa lam mukaan; Jos ei 6-sa
kuukaudessa paettuansa valaja, meenköön asiansa tuo»
mion ala, kuin sanottu on, ja elköön hänellä olko
rauhaa, eikä wakuucta waltakuunasfa. Jos hän mai»
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nitulla ajalla löydyttäikse taikka tawataan, pantakoon
tiini, jos tlwäl' nsiammat velkojat loisin suostu;
wac>» jos woipi näyccää wahiuqon köyhyytensä syyksi
lnckikoen lnomari woiscko hauelle sallittaa.
Wi wyitclcmälä, K onkussi-aiiomaksen wastaan otettu ,

kucsucultakoon oikeus iwelkamiehsn wa:»
moncilsa, kaikkein lähimmä äteu wclkojainsa k>,»ssa, jol«
loin welkamicZ llsäilcön mitä Heli ei
»voinut selittää, ja sen '.valallansa ettei
mitään pesän omaisuutta häneltä il ellään taikka »nuil»
la licltrwinsä salailu >a ettei ha», welkojaiu kokoonkucsi-»
miscsta anomusta tekemään ruwcttuansa, mitään stllais»
ta ole tehuyl taikka tccltänyt jesla vhdellc taikka toistl»
le welkojalle »vahinkoa tulisi. Tehköön waimonsa sa»
man walan, jonku welkojan sitä »vaadittua. Muiden
talon lilaisuntco tuntnvaiu kanssa menetellään lain mu»
kaan. Wclkojat ilmoillakoot anomusta lehdessä ja
lawarala kirjoillaissa taikka muussa toimitukjessa m.us-
tnculsiansa. Kun koukursl anomus maalla annetaan
tuomarille, pitää hänen, jos ei laillinen käräjä >":sa »vii-
kossa tule. kunlusccleinan lähimmäisiltä »velkojilta jos
he konkursi pesän kulungilla vväukäräjätä »v.»atiiwat.
joka samassa ajassa, asian «januscksi, määrättäköön.

Muutoin jääköön se seisomaan eusimmseen lawalliseen
kälWsen, japantakoon uskotulmiehetsitsiajaksi ta»v.'.ral>>
hoitamaan. Kuultua »velkoMN mielen, k>tts»ckoon oi»
kms julkiselta kuulutuksella kaikki »velkojat »vissiksipä:»
»iväksi N kuukauden perästä, ennen kello 12, jolloin
kalkkein »velkojain pitää oikeuteen tuleman, saamiftns'
näyuämän, todlstainon, ja »vannolnan,
kalkki puheen kadotuksen haastolla. Tletoillewelkolil,
le annetaan tieto, ja ilmoitus julistetaan F kcrtaz
Suomen yhteisissä Sanomissa; (mutta ulkomaisiin
sanomiin ei anneta erityistä kuulutusta, Keis, Kiri.
y Touko?. 1322). Maalla kutsukaan loisiksi käräjä»

,K
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päiwätfi siihen karäjäsen, joka 8 kuukauden perästä
tapahtuu, jos ei wälikärä>ätä ole waadittu, (Asian
aika, ohitse kello 1 lyödessä illapuolla, Ku».
stirj, 27 Touk. '1801), Keis, Asetuksen 30 Huuh.
lik. 1832 mukaan on welkojain wala konkursi asiois»
sa muutettu. —. Welkoja woipi ennen kokouspäiwaä
jossai oikeudessa malallansa wahwiscaa saanuscnsa, ja
siitä todistuksen, ynnä muut welka-kirjat, taikka kokous
päiwänä esiin tuoda, taikka ne jo si'ä enne», sinetil,
lä sulettuna konkursituomarille lähettää, josta myös
waatiwalle .kuitti annettakoon. Esteet eiwät auta ko«
kouspäiwän laiminlyömistä, paitsi panttauskirjan (eli
intekin) haltiaa, jonka asia, jos ei erinäistä kutsumus»
la ole saanut, on avonainen,. (Kun. 5e1.15 3ammik.

/'l806), Welkojan ennen walansa tekemistä kuoltua,
'tulkoot perilliselssä walalle. Jos se ei heti käy lac>«

, tai joS aikaa tahdotaan, anottakoon oikeu«
delta. Kokouspäiwän laiminlyönnyt muusta lailli»
sestä esteestä hakekoon 1 :ssä kuukaudessa Martoa
(katso s,) Hänen Keis, Majesteetiltansa. Jos wcl»
kamies ei ilmoita tiettyä welkaa, johon kuitenkaan
ei lueta kulkewaa »velkakirjaa, ja welan omistaja eri»
naisen kutsumuksen saarnata, jättää welan walwo»
mata, olkoon oikeutensa welkamichen omaisuuteen
»vakuutettu koukursin welkojia lähinnä, jos ei n>el«
kamies ole täyccä lnopumus-etua saanut.

Kokous» eli pyytöumääräpäiwänä pitää welkojain,
saamisiansa walwoissa, ilmoittaa mitä heillä welkamieheu
anomukseen on sanomista, Welkamiehen pitää myös
saapuilla oleman. Siitä kolmen wiikon perästä ta-
pahtuu kaupungissa toinen huuto, jossa welkamiebe»
pitää wastaaman welkojain kanteesen, ja näiden taas
sanoman sanottamansa. Kolmas huuco l4
päiwän takaa loisesta, jossa jokainen asianomainen
ajakoon ja walwokoon etunsa. Jos aikaa anotaan
I-nesfa huudossa, ja fuhen syytä on, sallikoon oikeus
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ftn. Kihlakunnan oikeudessa pitää kaikki päätettämän
kekouspäiwänä, tai käräjän loppuun; taikka, joS ei se
ole mahdollista, toisessa käräjässä, jossa kohdastaan
päätös annettakoon.

Kaikki kanteet konkursi-asioissa, samatenkuin itsen-
sä welan walwominenki pitää tapahtuman kirjallisesti
ja niin, tarpeellisin jelityksinensä, kaksinkertaisesti e»
siin annettaman. Anomuksiin liitetyt welkakirjat kul>
keewat samallaisella kartalla kuin muulki niitä seuraa-
mat kirjat; mutta yhdet kirjat waan tarwitaan knr>
toitettaa. Joka ei'järkiään anna kirjojansa läydelli.
sessä laitoksessa, sakoicettakoon alaoikeudeSsa 2, Ho»
wi»Oikeudessa 4 taalaria. Talonpojat waan ja muut
kirjoituksen taitamattomat saawac suullisesti ilmoittaa
saamisensa, jolloin kuitenki wclkakirja tai päätös on
kaksikertaisena cmuectawa (Konkursisfa ei tarwita enem»
män kuin muissakaan welointc».asioissa pää» tahi al»
lukirjaa tuoda oikeuteen, Kuitenki woipi pääkirjoi»
lus walaa tehdessä näytlettä, ja se siihen merkittää,
mutta jos »velkaa rumetaan jotenki kieltämään' eli
maittamaan, pitää pääkirjoitus näytcttämän). Jos
welkoja ei ensimäisen oikeuden eli tuomioistuimen
2:ncssa huudossa ole seissut »vasten wclkamiehen ano»
musta luopumus.edusta, taikka silloin häntä, ja mui-
den melkojain anomuksia »vastaan niitä muistuttanut
ja todistanut, eikä siihen puheen siaa pidättänyt ji»
saanut, elköön korkianunassa oikeudessa hänellä siihen
oikeutta olko, waan katsottakoon welkojau äänettömyys
fuoscumukselsi. (Kun. Sel. l 5 Tammik. tBUU).

Wclkojac, jotka enstmäiselle kutsumukselle kokous
luuwai, watickoot samassa keskuudestaan uskollitnnehec
omaisuutta hallitsemaan, joiden myös tulee hankkia
warma tieto pcsän tilaisuudesta, n-alwoa sen asiat, a»
jaa kokoon saamiset, myödä irtaimen ja n. e. Kiin»
liää omaisuutta ei saada myödä ennen kokouspäiwää,

el ft ole laillisessa woimassa olemalla päätöksellä
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ryöstöön pantu, j, päiwä sen auksionilla «nyömiseen
määrätty. Kun. As, !506). Kec.iytywäl rahat
pannaan Pankkiin tai läänin Rahastoon, jos ci suos'
tuta niitä makuutta wist.ian werolle panemaan, los>
nskotnlmichrt larwicftelcac kuistia, ceh«,
kööt sen sanomissa 5: nesti kuuluttamalla. Kokonko
sessa tehdyt pääiöksec pannaan protokollaan, joka wah»
wisletaan wuutannnn saapuille tulleitten kädellä.
Mitä silloin raäcetään halucukseöta. johon
tuomarin ci ole mitään tekemistä, siitä ei woi etem«
mäksi Samaten pitää poiscllcidc» tyytyä
saopuille tulleiden päätöksen», Waan joK sellaisella
päätöksillä rahoja on taroeettomasti pois annettu, tai
joku roelaksi jätetty häwitetiy, palkitkoot pää'
löksen tekiäc siitä muut »velkojat.

Kokouspäivänä walicfeewat wlkojat keskuudestaan
huolenpitäjät tai toimitusmiehet, loille uskottuinmies»
len pitää tili teke,nän, ja joille on sama laki kuin us.
koruista miehistä on simoltu. ToimitusmieS'en waalisf,,
ja kaikissa muissa toimissa tekee päätöksen n.uden wclt

kojain joiden saamiset yhteen luettuna non-
seewat suurimmaksi. Jos toimitnsmiehct owal huolil
mattomat, määrää oikeus heille uhkasakon.

Irtain kalu pitää waan. auksionissa myörämän,
ios ciwät roclkoj,t yhteisesti toisin suostu. Jutun ai»
kana maksettakoon roelanalaisesta kalusta waan krun«
„un werot ja palkollisten todiscettawas.tl saamaton
palkka wiimtisescä wnodesta, jotka niin iarkiää» ton,
kursista eroitetcakoon, joS welkojat tai uskotut miehet
siihen fuoscuuwal. Muutoin, ja jos näitä saanusia
kielletään, t.n wclkojac sitä tahtoowat, walwoccakoon
nekinkokous-paiwäuä, ja saakoon welkoja takauksella nos»
laa. Samaten woipi takauksella ja konkursissa walwomi»
sen welwoituksella cnn.'n kokonspäiwää nostettaa sel>
lainen kalu, joka welkamichen talossa olew,', sanotaan
lyifcnmiehen on,aksi< Pancin haltia irtaimen pan»
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Liu hlnnan; talonisäntä huoneensa wcuran n,ii-
»neiseltä wuodclta, ja 5 »viinieiscn kuukauden rawin<
non, hisouecssaau otewasta tawarasta; Welkoja,
ka laillisesti wahwiscuneella päätöksellä on saanut wel-
kamiehen irtaimen tawaran ryöstöön sutosmittankseen)
kirjri'ecuksi. arwatuksi ja yhteiseen takawarikkoon pan»
nuksl, tai sinetin ale, ehkei myödoksi
laikka huoneesta pois wiedyksi enne» konkursi» ilmes.
tym!scä; panttauskirjan haltia (intekkiläinen) myödyn
tiintiän omaisuuden kauppahinnasta, (Kun. Sel. 15
Tammik. 1806). KokouSpänvän jälkeen nostettakoon
numlkin etlioikeutta nautitsewat jällen mak<
snnisen takauksella. Kielletyn noston kysyinyrstc rat-
kaisee oikens erikseen, joista tyytymätön woipi walic»
taa, katso W alit ns.

Jos toimitusmiehet »vaatilwat palkintoa, määrät»
läköön heille palkaksi wissi sodalta, taikka muun pe,
rnslukseil jälki-?!', waan ei rouosiitain eli ajalta lukein.
Palmaa el kuitenkaan saa nostettaa taikka lukuun otec»
tau enneukii, päätös on langennut ja toimeen tullut
jo. heiltä tilinteko suoritettu. Toimitusmiesten tulee
myös wattia »velkojilta tawaran haNitukseSsa kirjalli»
ftn neuwou eli ojennuksen, josca kopio liitetään ken»
kurfikirjoihi». Päätöksen langettua, tulee toimitus-
miesten kokoon kutsua »velkojat ja tili tehdä, sekä ja-
r>i, omaisuus, saaden »vakoja päätetyn saamisensa ta«
talista wascaan nostaa, waikkaa ei päätös ole lailli»
sess' »voimassa. (Walitnkftt tilinteosta ilmoitettakoon
yössä ja »vuodessa sen jälkeen, wert. ToimituSmieS).

Perinnön luopumus, ja pesäeron asioissa (katso,
niistä) on menetys yhtäläinen kuin konkursissa.

Wetoomisesta päätöstä »vastaan, katso Wetoo-
mineu wcrc. Auetkiz Etuoikeus.
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>

a aw a.

lcksi Koukursi» anomuksella
KorkiaSci jalo Herra Porimcstari!

ja
Hywin Kunnioitettawat Herrat Raatimiehet!
Kärsiltyä »viimeisinä wuosina liikkeessäni suuria

»vahingoita, »vastahakaisten tapausten kautta, ja sen
nyt äkkiä kohdanneen onnettomuuden, että kauppa-alus
Toiwo, Saksanmaan rannollta palatessaan, on hukku-
nuc täysineen, joka tuotti minulle 000 hopia Ruplan
wahingon, niinkuin cähän liitityc kirjat lähemmin to»
discaawat, olen tullut järkiään woimattomaksi »naksa,
maan kaikkia »velkojani. Siksi, ja toSka muutamat
wclkojat owat alkaneet lailla minua ahdistaa, tayiny
minun, toisten oikeutta suojellaksenl, jättää kaiken o-,

maisuuteni Konkursiin, ja pyydän siis saada siitä luo»
pua yhdellä haawaa kaikkein »velkojain tyydyttämiseksi,
ja sttce, luopumus«etua nauttien, kaikesta kanteesta
ja »vastauksesta järkiään wapauiua. Tähän liitetään
nx,lan welwoitulsolla tehty ja wahwiStettu kirjoitus kai-
kesta omaisuudestani, saamiset ja welat, kaupan-kirjat
;a kirjoitukset. Kunnioittamisella ollen.

Hywinylistettäwän Raastuwan Oikeuden:
nöyrin palwelia
Juhana Saikko,.
Tuttu-KauppiaH.

2:ksi Welkojan Walwousanomus:
Raastuwan Oikeuteen Porissa.

Kauppian Juhana Saikon konkursiin saan tä«
man kautta ilmoiicaa ja walwoa saamiseni 000 N»p»
laa o kopeekkaa hopiassa, perustaiwa tähän luotetulle
»velalliselta annetulle »velkakirjalle, (welkakirM kopiolle)
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luotetulle osoitukselle (iuona olemalle luwuuteolle);
josta wclasta waadin täyttä niaksua, sekä pääsun:»
masta että kaswusta, pyytäen saada sen Raasluwan
Oikeudessa malallani wahwiStaa. Welkamichellä a.
nottu luopumus«ctu kielletään minulla Mkiään, kos«
ka siihen ei ole minkäänlaista laillista syytä, (jos sii-
hen ei löydy laillista perustusta). Kunnioittamisella
ollen.

Hywin ylistettäwän Oaastuwan Oikeuden:
' nöyrin palwelia

7lncti Nummela,
Maan isäntä.

Muist- Jos saamisella on etuoikeus, mainittakoon selwaötl.
Konossementti,

kutsutaan laiwurin antama kuitti, jossa hän tunnus»
taa tawaran ottaneensa määrättyyn paikkaan wiedäksensä.

Kontu, katso Kruununtilaa
Kontingentti-porwari, katso Kauppa.

Kontttolli eli Arwonmerkin
painaminen kulia, hopia ja iina teoksin, katso Kun.
Kirj. 11 Maalisk. 1787 ja 21 Heinak. 17«2).

Kopiot.
Oikeuteen annettawat Kopiot pitää taikka oikeu,

den käskyläisiltä taikka muilta uskotlmvilta miehiltäwahwistetut oleman, että ne: pääkirjoituksen keralla
yhtäläiset owat; ja näytettäkööt sittenkin pääkirjoitnk»
set, jos oikeus tai riitakmnppani sitä halaamat. (O. K.
14:

K a a w a.
Pääkirjoituksen kansa yhtäpitäwäksi todisttaawat.

Taikka: Kaikinpuolin yhtäläiseksi meille näytetyn
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pääkirjoituksen keralla, todistaawat, ,li wiclä toi»
fin: Pääkirjoituksesta oikein kopioiduksi todistaawat.

Johan Pulliin»,
Karajan kirjoittaja.

Mllkcl Saroolaincn,
Siltmvomi.

Kotiwarkaus,
Jos mies salaisesti jotain wi«'pi waiinoltansa, eli

waimo miehelcänsä, eli laps»! vanhemmillansa, eli yh»
dosmiehec toisiltaan, olkoon walta rvialltSw luillislsci
syyttää (Paht. K. s<).

Korko, katso Kc> sw «.

Korttipelit, katso Pelit.
Krmnaus, mitwastioin ja waakain, katso

Korwaraha, w'o Pcdo l.

Kruummerämaat, katso liikamaa

Kruummkyytt.
Kruunun kyyti jaettakoon tasan kr.yii,vet»voll!stfn

wätiNK maalla (Kun, Kirj. l 2 Tanuuik. »8«2), p>',ic
reserwi taikka warakyydin pitäjät, jctla siitä owat

(Kun. Scl.lt louluk> l'(><)). j,< wapati'
!ae. <o<ka waan sota nukoin,', suurimmassa hädässä iekee.
wal osastansa kruunun ja perinlölilain rinnalla lrynä
suuremman sotajoukon kulkiessa (300 miestä t nrka
enemmän) (Kun. Knj, 2« Warrask. > 7^-;), ja kuor«
main saattamisessa; yhtäläisissä tapauksissa rauhan ja
sodan aikana ottajat wapatilat osaa puoleisi, ellen
kailissa muissa tapauksissa wapautelUl Kruunun tro«
disfä (Kun. Kirj. ,5 Kestk, ,805). Mdel!« he^
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loiselle elkööu pantako enemmin tuin 2 jauho kulia,
tai 3 kulia kauroja jotka eiwät saa painaa päälle 32, enim>
märseen 3« leiwiskää (Keis. Kiri. 4 Heiuäk. 18,4)5
taikka sairaita sotamiehiä kuletettaissa ei usiampaa kuin
3 miestä yhdelle herooiselle, (Keis. K>rj, 2« Elok. 1824).
Kyyliraha, jonka kruunun wouci suorittaa,, on puoli,
toista hopia kopeekkaa wirstalta. Wanki kyydistä mak?
Setaan sama hinta (Keis, As. (28 Maalisk.) 9 Huuh.
tik. 1840). Joka laimin lyö käsketyn kruunun kyy»
din, maksakoon sakkock 1 Riks. 32 sk. Pisa ja toinen
herooinen palkataan sman hänen kulungillansa (Kun.
Kulku järj. 15 SyySk. Kaikissa Kruunun
kuormain kuletukslssa pilää kruununmiehen olla saa»
puilla.

KruununmetsatjaKruununsalot, katso liikamaa.
Kruunun Rustholli, katso Rustholli.

Kruununtila eli Kontu.
Kunink. Asetuksella 2l Helmik. waruute'

laan kaikki Kruunun tilan asukkaat, niin kcmwcm kuin
tilojensa huoneet ja maat kohtuullisessa laitoksessa pi«
tääwat, itse sekä lapsensa polwi po!welta niissä pysytet,
täwiksi, siltä annelluin erinäisten asetusten jälkeen;sa»
matenkuin Sota ja Kammar Koll. kirjoituksessa 15
Hemäk. 1715 selitetään, että entisen asukkaan lapsilla
on hallitus,oikeus lähinnä »vanhempiansa.

Etuoikeudesta kuolleen asukkaan perillisten wälil'
lä, ja hallicus-oiksudesta muutenki waarinotetaan seu»
taawainen:

Kun kruunun lilem asukas tuotee, jättäen Mel-
iensä waimon, jonka keralla naimiseen mennessä hän
«sukkaan oikeuden sai, pitää waimo, menköön uuteen
naimiseen taikka ei, hallitus<oikeudeSsa elinaikansa pi»

tl
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deltämän, sinne asti kuin lil.ni hywäsci halliisee ja
«erot siitä suorittaa. Jos lesti on tilalle tulluc nai»
misen kautta mies wainaansa keralla, nauttii hän sil»
loinkin miehen asukkaan«oikeutta, leskenä ollessaan,-
waan ei uuteen naimijecn mentyä. Kuitenkaan ei
hänellä ole maltaa sel!aista tilaa perinnöksi ostaa.
Miehestä woipi waan silloin tällainen kysymys tulla/
tun hän on tilaan päässyt waimonsa kautta, joka en-
nen oli naitu ja lapsillinen, ja hän jääpi tästä wai
mosta jälelle. Silloin on mies äsken mainitun lei,
ken tilaisuudessa. Tilalle jääneen mies» taikka naislrS»
ken pitää myös huolen pitämän mainaan puolisonsa
alaikäisistä lapsista, ja kun ei lilaa kykene enää ha!»
litsemaan, saakoon eläkkeen.

Asukkaan kuollessa jättämätä leskeä, joka tilan
hallituksen woisi ottaa, taikka jos asukas muutoin ei
woi tilaa woimassa pitää, lankiaa asukkaan oikeus,
jos ei ole kehnon hoidon tai welwollisuusten täyttä»
mättömyydestä rikottu, ensimäisenä lähcöpäiwänä wan»
himmalle pojalle taikka lapsillensa, ja niitä olcmata,
tai jos tilaa heille ei woisi uskottaa, taikka heillä jo
olisi entuudcsta oma eli kruunun tilan holliil.s, wan-
himman jälkimäiselle pojalle tai sen lapsille, taikka poi>
kia olemata, wanhimmalle tyttärelle j. n. e. Jos ti»
lan saanut on alaikäinen tai wallanalainen, käyköön
huoltaja hänen puolestansa tilanhallitukseen jolloin
myös muutkin alaikäiset lapset owat holhottnviua.
Tämän kaiken tutkii Guwcrndöri, jolta myös täysi»
ikäiseksi eli oma waltaiseksi päässyt asukas on waaci»
mukselleen immissionin saapa.

Asukkaan kuollessa leskeä seka rintaperillisiä jät<
lämätä, tulee Guwcrnöörin kihlalunnassa kuuluttaa,
joutilaalle tilalle uuden asukkaan tuleman olettamaksi,
pitäen sen tai niiden jotka siihen luuleewat itsellään
lähimäisen oikeuden oleman, yössä ja wuodessa kuu/
lutukscn julistettua ilmottllida, jolloin suurin oikeus
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on sillä joka on entisen asukkaan lähin perillinen lain
jälkeen. Jos 2 taikka usiampia yhtä läheisiä ilmcs».
cyy« ja tila ei woi jaettaa, määrättäköön arwalla.
Kaikki tapahtumat asukkaan muutokset, pait lesken
miehistänsä lilalle jäädessä, pitää Guwernööriltä
määrättämän ennen kuin ne lailliseksi-luetaan. Jos.
asukas soroinnolla eli siirtomaalla antaa tilan muul-
le, kuin mainittuin perustusten mukaan läheisiin»
mille perillisille, niin sellaista ei woi asukkaaksi olet»
taa, muutoin kuin kuulutuksella tiedusteltua, jos lä»
heisimpiä ilmaantuu, jolloin alaikäisiä lapsia ollen,,
niille määrättäköön huoltaja (kucalor). Jos tämä
laikka muu perillinen laiminlyö kuulutetulla ajalla
mainittua saantoa särkeä, olkoon se ficce pysywäiuen,
ja hakekoon wallcmalainen, waltaan päästyäänsä,, pal-
kintoa huoltajaltansa eli asianwalwojaltansa. Jos,
ken luulee jo entisissä (nimittäin ennen 18l < wuooen
kuulutllstn) tapahtuneissa kruunuulilau saannoissa oi»
kcuteina laiminlyödyksi, on hänellä walca wuodessa ja
yössä, todlstcttawan tiedon saatua, Guwernöörille si°
lä, ilmoittaa. Kun läheisimmät perilliset ciwät ilmoi»..

olkoon heistä läheisimmällä oikeus. Jos crki,-
newa asukas on ehdottanut mitä etuja taikka elinkau»
tisen eläkkeen tilalta, pitää hänen, menköön tila jos
kolmanteenti käteen, ne saaman, jos tila sen kannattaa.
Jos jouten ,äänyt lila eli koncu kannattaa jakamis«-
la, ja perillisiä on usiampi, niin jaettakoon se, muttn
yksi tilan nautinto waan kulleki. (Keis. Knul, Ii
Hcinäk. l«l< ja Keis. As. Kruunun tiloista Wil«.
purin läänissä, t Maalisk. 19l7) wert. Tilanjako,
Eläkeliitto, Krnnnun tilan asukkaaksi tullessa wac>.
ditaan takaus asukkaan roelwollisuutten täyttämiselle,
»iin hywi» wcryn maksujen, kuin tilan «viljelyksen ja
rakennulseuki suhteen. Todistakoon myös nimensä
puhtaan olnvaan (Kun. Kirj. 27 Syysk), 18U4). Im«
MlssiolUa clkööi! annettako mnen kuin Gnweniöörm
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päätös tilan asukas» eli eläinoikeudesta on todisteltu
saaneen laillisen woiman (Keis, Kiri, 15 Tammik.
1.818). Ollen Guwernöörilcä kirkkoihin laitettawat
kuulutukset kruununtilan asilkasten muutoksista ja nii-
hin annettaroisca imm>ssione«sta, taikka perinnöksi lu.
nastamiststa, päällekirjoiceituin todistuksinensa ja kuu»
lutus-kirjaan merkittyä asianajan kuluttua, kruunun
palwcliollle jälleen annettawat (Keis. Kirj, 12 Hel°
mik. ,82l).

Mecsää on lupa wacm tilan tarpeeksi, mutta ei
Myötawäksi käyttää, kaksikertaisen sakon haastolla lu-
wattomasta »viljelyksestä, sekä myöjälle että ostajalle
(Kun. Metsä i.ärj. i El°k, 1805). Kruunun tilan
asukkaan kaskiwiljelyksestä (katso siitä). Naamaan
ruokaa ei kruununtilalainen saa wiedä ulos tilaltansa,
ennenkuin siitä pois muuttaissa (27: <a Rak. K).
Kuitenki woipi Guwernööri, asian mukaan, antaa lu-
tvan myddä heiniä (Kun, Res. 1 l Macrask. 168«X
Jokaisessa asukkaan muutoksessa picää Kruununwouti
katselmuksen; ollen tilan katselmukset sillä wälillä
dettäwät kolmansin »vuosin, tai usiammin, kruunun
»voudilta laikka nimismieheltä, 2 lautamiehen ke»
ralla (Rak. K. 27: 1.). Kruunun tila ei saa men».
Alä asutkaan meloista ryöstöön (Kun. Resol. 7
säk. 1752, Kun. Kiri. 24 lokak. 1182).

Wert. WalituS, Weronwäheunys, Rust-
holli, Perinnöksi«oKto, Natento wellvollisuus,
FoimituSkirjain lunastus.

Kruununwerot (maksut).
Näistä annetaan joka wuosi präntätyt (eli pai«

netnt) Henkikirjoittajalta alakirjoitettuc kllittikirjat sil»
lä kielellä, Suomella tai Ruotsilla, jota maksaja ym-
märtää, ja roähimmäkseen 2 wiikkoa ennen »vecow
maksua kuulutetaan kirkossa nimismiehen kautta, sel»
Nsia, kulttikirjoja häneltä ilmau palkintoa saatawM.
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Ne kulttikirjat jotta jääwät nimismiehen luouta nou,
laniaca, saatetaan jälleen Henkikirjoittajalle weron o»
lossa cli maksussa, siiinä asianomaisille annettawatsi.
Niiden lunastukseksi kantaa Kruununwouti, muiden
maksujen keralla, 5, kop. paperirahaa, jokaisesta lipusta
jossa owat sekä henkirahat eitä werot, ja 3 kopeek-

kaa samaa rahalacnua jossa waan henkirahan maksua
waaditaan, (Keis. Kicj. 12 iokak. 1833). Näissä
kuiccikirjoissa pitää oleman myös weronmaksaialle muis»
tutus, määrätyllä ajalla kruunun maksut suorittaa, ja
sakon määrä (36 kop. hop.), johon näytetystä huoli,

langetetaan (Keis. Kuul. 17 Helmit.
185»),

Maksamattomia kruunun saatawia ja weroja ei
weronoltaja saata «eron alaiselta enää waatia, jos 3
wuotta on kulnnut sen wuoden lopusta, josta »vero
tai r.iha«ka„to luetaan (Maahcrr. Opetus 4 MarraSk.

j. m.). Wert. Ryöstö cli Ulosmittaus.
KulkewataUti, katso Tarttuwatauti.
Kulkewawelkakirja, katso Weltatirj^

KulowaMa, katso Metsä npal o.

Kulta.
Kultaa saapi tehdä tolmenlaatuisetsi: 1) Dutai»

tikulta, jonka paino on 23 karatlia 5 gräniä; 2) Pis«
loletti tulta, 20 tarattia 4 gräniä, ja 2 gräniä lu«
waculla sekoituksella; 3) Kruununkulta, 18 tarattia
4 gräniä, myösti 2 gränin sekoituksella. Dutattlkul'
lan lisä«aine jääpi muuttumattomaksi, Pistulecti
lassa on niisti j, Kruunun kullassa hopia, (Klip. As.,
°? Joulut. Sittemmin on lupa annettu kru»-°
nata kalukultaa 23 karattiin ja 3 gränin, pistollettil
lnltaa 20 karat, ja Kruunun kultaa 18 karatin
painosta (Kun. Kirj. ja Selic. 18 Heinäk, 17^8^.
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Joka näitä painoja alemmaksi teeksentelee, sakoi<
telaan paitsi wahingon palkkiota, lisäksi l:tä kerralta 50,
taalari.», kaksi sen wertaa, ja 3:lla 200 taalaria
ja pcrwaruutensa. Sana laki on sille joka
ei töitänsä tuo katsyttawaksi (tulkiitawaksi) ja kruu»
nattawaksi, taikka tawataan kaupaksi pitämässä ja myö»
mäsft kruun.wmaconta kultaa, jossa tapauksessa kalu
on rikoccu (Kun. Kuul. 21 Heinäk 1762, ja Kam.
Koll. Kuul, L Toukok. 1190). Mikään työ tai ka.
lu ei saa kruunattaa ennen kuin se on merkitty kau,
pungin ja mestarin merkillä ja «vuoden puustawilla
(Kam. Koli. Kuul. 29 Toukok. 1758). Kun kul,
tasepät tietämättömyydessä taikka wahiugossa kruu«.
nattawaksi tuowat wähän»painoista työtä, muserret-
takoon waan työ rikki, mutia annettakoon takaisin
sepälle (Kun. Kirj. 18 Kesäk. 1777). Kaikki ku!»
tasepän työc, jotka nouseewat päälle dukatin painos-
ta, pitää koecelcaman >a kruunattaman. Kuicenki on
tekiän wastattawa töiden painosta jos, kyy«
symys nousee (Kam. Koli. Kuul. 15 Toukok. >787,
Kun. As. 7 louluk. 1752). Kruunaustampistc,
maksetaan 6 kop. hop. joka kulta kwintiniscä (Keis.
Kuul. l 2 Marrask. 1839), katso Manufa-ktuuril.
Raha.

Kulungit, katso lain.kulungit.

Kuninkaan-talot ja Kuninkaan- karja-talot.
Niiden wouralle eli arennille antamisessa seu-

rataan Kun, Kuul. 17 louluk. 1799 wert. .Keis.
As. 1 Maalisk. 18>7, että »e annetaan 30cksi wuo«
deksi enimmän tarjoowalle, auksionin kautta, joka pide«
tään Keisarillisen Senatin Marojen Toimituksessa
lFinansi Expeditionissa) ja Maaukansclissa, siinä paik«
kukunnassa johon Kuniukaantalo kuuluu, wuotta en«
nen nautintoon ottamista, joka auksioni pitää 4 kuu»



Kuninkaantalot-ja Kuninkaan karja-talot 135

kautta ennen läänin ja lähimmäisten läänein kirkossa
sekä yhteisissä sanomissa kuulutettaman; kuilenki pan»
»aan waan karjatalosta tulema woitto >a muut arcn«
tiin kuulumat edut sellaiseen auksioniin rahassa; waan
muutoin seisomaksi ja muuttumattomaksi, wouran
maksuksi määrätään wissi tynneriluku riistaa seuraa-
maisella lamalla: että cynneri riistaa luetaan jokaiselta
lynnerialalta sulaa peltomaata Turun läänissä, muita

osaa tynneriä muissa lääneissä; (Riista arennin
Sotalaistiloille Turun läänissä, Keis. 7lsctuksesfa 12
iokak. 1818 määrättyä

; osaan lyuueriä, Maamitta»
r>n lynnerin alalta sulaa peltoa! on kuitenkin sama lu«
munlaSku otettu Kuninkaan lalojenki arennissa sa«
Massa läänissä); että wouralle eli arcmulle huu»
tuissa pitää takaus pantaman 1 wuoden wourasta
(arrennista), ja nantintoon runvttssa myös talon lail»
lisesta hoidosta ja wourachdoin täyttämisestä <o:nä
wuotena, joka takaus sille tapahtumissa laillisissa kat-
selmuksissa uudistetaan, että paäkartano (päärakennus)
wouramieheltä pidetään hywassä laitoksessa, ja jol<
loin tarwieaan, uudestaan raketaan, joka kuitenkaan
ti tule wähentämään wuotuista rakcnnus<welwolli-
suucta, oleioa paitsi sitä erittäin täytetcämä Kunin»
kaallisen PuuSteli Järjestyksen mukaan, annettu 15
Syysk. ja Selit. siitä, 23 Tammik. et-
tä maat laillisesti wiljellään ja säästetään metsää,
jonka myöminen ei ole luwallinen, ja muutoin että
waarin otetaan mitä ar»nti«liitossa ja kacselmus»oikeuksis»sa hewois- ja lammas,laadun parantamisesta, wilje»
lysten toimittamisesta ja uusien inökkicn asetttamises»
ta määrätty on; että raha-arenli suoritetaan jokai»
sen arenti-wuoden lopussa, ja riistat wuoluissaan
maksetaan riistana, osotettuun paikkaan läänissä, mut»
la saamat, jos Kruunu ei sitä waadi, rahallaki lu°
nastettaa werohinnan määrän jälkeen; että järjellinen
tulo» ja lähiö-katselmus pidetään, ja arentiwuosinc, joka
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s:tenä wuonna Talon katselmus eli Huoneen katset»
mus (k. s,). Kruunun moudilta ja laittakunnalta,
ja joka lOttenä wuonna laillinen katselmus (k. s.);
joka myös muulloinkin tapahtukoon jos syytä ilmaan-
tuu. Arcncaalconilta (eli rvouramichilia) ennen käy-
tetyt kruunun päiwäcyöt eiwät nrt enää oleta aren»
tiin, koska ne tekeervät eritpisen lilaweron. Ku-
ninkaan kartanot Wiipurin iäänissä eli howil, aren«
nille annetaan Maan-Kontuorissa wuodekst,
(Keis. As. 1 Maalisk. 1817).

Kuraattori, katso Asianwalwoja.

Kuolinhuöne, katso Perukirjoin! s.
Kuormakirja, maitse»

Kaawa.
Talonpojan Heikki Pcrosen kanssa Muolasta>

tähätetaän Herralle Kaupanmiehelle Matti
N. kaupungissa, seuraawaiset tawarat, nimittäin:

N:o 26 kaksi Pankkoa werkoja.
N:o ioo kolme Säkkiä willojci.

joista, oikein ja chiänä paikalle saatetttta, maksetaan
weto-palkkaa 00 Ruplaa hopiaa. Wlipurissa 10 p.
tammikuuta 1848. Antti Paronen.

Kuormakirja, meritse.
K a a w a.

laiwanpäällysmiehen (kipparin) N. N. kanssa,
laiwalla "luoseppi", lähätetään Herralle Kauppnmie'
helle N. N. Oulussa, seuraawHiset taroarot, nimittäin:
« » - » joista oikein ja ehiänä päähän saatettua mak«
setnan kuletuspalkkaa 00 Ruplaa R,sa 25 p.
Elokuuta 1847. N. N,
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Kulkulaisct eli Irtonaiset.
Kulkulaisiksi eli irtonaisiksi luetaan 15 wuötiä

täyttäneet, joilla ei ole maa» eli wuoriwiljellystä>
porwarillisca liikuntoa, cli muuta tumallista elanto»
keinoa, caikka eiwät ole Keisarill, Majesteetin eli
muuhun yhteiseen palwelukseen menneet, eli maassa
naidut, seka wissiin paikkaan hengille pannut ja asu»
wat, jossa työhön olisiwat sitouiuncet, eli joilla ei
hukkuisia lapsia, waiwaisia eli wanhuuden huonoja wan-
hempia holhottawana eli muuten erinäisellä luwälla
ja päätöksellä wapautetut ote; wert, Palkolliset.

Nämä, (sekä sellaiset jotka palweluksestaan eroi»
tetut eiwät toista laillisessa ajassa saa, eli rangais.
tuksen kärsittyä määrätyssä ajassa palwclusta hanki)
pitää, tawattua, Keisarin käskynhalrian huolella lä.
hälettämän yhteiseen työlaitokseen Sweapurin lin.
nacm, (Wiipurin lääniläiset- siellä olewaau työ- ja o«
jenuus-huoueesen (Keift Negl. l 7 Marras?. 1820),
ja jos toiseen lääniin kuutuuwat, hankittakoon ensin
Guwcrnödrin kautta tieto irtonaisuudestaan. Gu«
Werudöcin päätöksestä woidaan walitiaa Keis. Sena»
iin Oikeusideparttemenctiin 45:sä päiwässä, paäcök.
seslä osan saatua. Sellaisiin työlaitoksiin lahotetaan
waan mieswäkeä (Kun. As. 27 Helmik. 1804, Kejs.
Kuul. 23 Syysk. 1812). Työlaitoksessa siaa saa.
mata, lähätettäkööt linnaan (Kun, Kirj, 24 louluk.
1«05>). Miehille, jotka elantokcinota ja nimettöminä
eli suojattomina tuomitaan yhteiseen työhön, laitetaan
työ- ja ojennushuoneet Turkuun, Hämeenlinnaan/ Sa«
wllulinuaan ja Waaftan. (Kejs. Negl. 17 louluk,
1839). Naiswäki lähätctään Turun ja Porin, Uus.
maun, ja Hämeen läänissä kcunun tertrutchuoneesen
Turkuun (Kejs. Regl. 20 Helmik. 1823), waaN
muista läänistä kruunun kettulhuoneesen iappeenran'

13
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taan, johon myös rikoksista työhön tuomitut kaikista
läänistä lahätetaän. (Kejs. Regl. 20 Helmit. 1823,
Kejs. Kuul. 13 lokak. I8l8).

Palwelukscensa irtonaista henkeä tahtoma, il«
mottaikoon Guwernöörille. Työ- ja Oiennushuo-
necsta palkollista tahtoma/ «vaatikoon sitä krummn
palwelialu eli maimttuin huonelteu hallicuSteu kautta;
ollen hakemukseen pantawa papin, kruunun palmelia»,
eli kahden uskottaman miehen todistus, että hallalla
asetusten mukaan on oikeus palkollista pitää. (Ke>s.
Regl. 11 louluk. 1839).

Joka pahnn.tckijää salaa eli suojelee sakoitetta»
koon 40 laal. el, enemmän (Pah. K. 59: 4). Irto»
naista mäkeä luoksensa ottama. Magistraatillc eli Po-
liisille kaupungissa eli papille maalla samassa ilmoii.
lamata, sekoitettakoon 9 Rup. «0 top. h. rah. asian
ilmoittajalle yksinään (Kun. As. 21. Helmik. 1804,
Palkollis As. 15 Toukok. 1805 ja Kejs. Kuul. 2
Heinät, 1821). Jos se on karannut wenäjän sota<
mies, eli orja, mies eli waimo, jota myös työssä
käytetään, maksakoon lisäksi täyden päiwä.palkan we«
rohinnan määrän jälkeen, joka työpäiwästä (Keis.
As. « Soysk. 1811 ja 3l Maalisk- I8l6), olkoon
sen wcnäläistksi karkulaaksl tuntenut eli ci (Keis.
Kuul. 2 Heinäk. 1821).

Sotamiestä clkddn lailliseta liputa työhön otet»
tako, maan luettakoon karkulaiseksi (Gcnr. Gumern.
Kuul. 5 Kesäk. l8ll). Joka capaa karanneen we<
näjän sotamiehen, wangin eli pahantekijän, saapi yh»
reisistä muroista 10 Rup. Paperissa (Keis. Kuul.
11 louluk. 1811); joka myös on koskema Suomen
Sotawäkcenki (Keis. Kuul. ,4 Zoukok, 1836). Kii-
ni lamattu annetun Nimismiehelle, joka siitä antaa to-
distuksen näytettäwäksi Kruununwoudille, jolca maksu
saadaan samassa (Keis. Kirj. 21 Tammik. <8l8).
läänin hallitus maksaa saman palkinnon sille, joka
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kiini ottaa karanneen lyö- ja ojen>n>s'huoneen jäsenen,
ja sen paikalle saattaa. (Keis. Regl. 17 louluk, 183<>>
wert. Passi, Kerjäläiset.

Kuulutukset.
Ennen wihkimiscä pitää kolmena sunnuntaina

saarnastuolilta siinä seurakunnassa jos-
ta morsian otetaan, >os ei mies »vihollista wascaan
käsketty, taikka muulle waltakunnan asialle määrätly
ole, jolloin kuulutukset tapahtukoot waan yhtenä sun«
nuntaina, taikka pyhäpäiwänä, waan wihkiminen tui»
tentin wasla kahden päiwän takaa (N. K. 7: 2).
Sama loki on jos ylkä taikka morsian on sairasna,
(Kirkkolaissa). locka kuulutusten tapahduttua ero»
kirjan owat saaneet ja jälleen cahtoowat awioliit»
loon ruweta, kuulutettakoon uudelleen. (Kun. Kirj.
8 Maalisk, 1797), wert, Awioliicto.

Pappi, joka kuuluttaa toisessa seurakunnassa kuin
morsiamen koti on, kadottaa wirkausa (Kun. As. 2t
Marrask. 1794), Sama laki on jos hän laillisesti
tuuluttamata roihkii (N. K. 7: 2). Kuulutuksen
tapahduttua on pariskunnalla walta minkä papin tab»
lonsa walita wihkimään. Kuulutuksen toimittanut an->
takoo» myös kuulucus>todistuksen. Jos pappi scllai»
setä todistukseta wihkii, sakoitettakoon 100 taalaria
(Kun. Kirj, 15 Syysk. 1773).

Kuututus'kirjan karccapaperisca, katso Kartta»
paperi.

Kymmenykset ja Weroriista.
Wirkamiehille ja yhteisille ammateille ja laitoksil»

le määrätyt wero- ja kymrnenysriiscal suoritelcakoot
riistana taikka rahalla Werohintnin-määcän jälkeen
(k. s.), wecopalka» keralla, tai lisättynä 48:l!a >op.
hop. ioca,selca lynneriltä ruista ja otraa ja Bt> ko>>.
lynucullä kauraa^
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Jos kymmenysten eli wesoriistan ottaja tahtoo
ne suoritectawaksi riistana, pitää hänen määräämän
ja kuorma-kirjalla osottaman. niille paikan, joka fi saa»

ra 8 peninkulmaa etempänä olla wcron maksajan ko<
loa. Weroriiscaa taas ei saara maalia muuanne kuin
wcrolaisen Puustelillc, jos st on mainitun matkan
päässä; mutta jos on etempänä, on sille sama laki kuin
tymmenysriiötalle. Jos kymmenysten tai weronmak«
saja tahcoo riista,maksettawansa riistana suorittaa, on
hän welwollinen, sen ilmoitettua, kymmcnysriistan
osotettuun paikkaan lakikunanssa, enimmäkseen 10 pe<
niokulmaa, »vetämään ja weroriiscan puustelliin asti,
jos se on samassa matkassa kotoansa. Jos »veroni.
sän>'ällä ei puustelia ole, rvoiwat weroriiscat hänen ko>
tiinsa luotaa, jos se on edellä määrätyssä matkassa,
mutta muutoin määrättäköön maksupaikka lähemmäksi.
Pitäen kymmenyksiä ja weroriistaa riistana waadit-
taissa, ja kun jälkimäistä matkan suhteen ei puuste»
tiin saateta, naapurit ja lähimäiset tilat osotettaman,
yhteen maksupaikkaan. Hospitaleille j. n. e. wero>>
riistan maksussa, siksi osotetuilta tiloilta, seurataan
entisiä asetuksia.

Kun weronisäntä waatii, tai weronmaksaja tqh-
too suoritettawaksi riistan riistana, annettakoon sana
siitä Tuomaan päiwän aikana, ja saatettakoon riista
määrattyn paikkaansa Helmikuun 25.teen päiwään,
seuraawaifena wuonnc», johon tarpecsen tuorniakirjat
eli wetokirjat annettakoot 14 päiwää ennen maksu-
paiwää. Weroulfäntä, woipi,. taikka itse picaä huolensanan antamisesta, johon myös «vierasmiehcl ivanista»
koon, taikka Kruunuuwoudilta siksi saarnastuolilla kuu»
luttamista pyytää. Jos sana annetaan weron mak-
sajan puolelta, ottakoon siitä wcronisännän tai, sen,
poisollessa, hänen joukkonsa todistuksen. Jos wero-
isäntä asuu ulko kihlakunnassa, antakoon weronmak'sa«
P, sanan Kruummwoudille, ottaen siitä



Kysyä, 141

ollen tämän »virkamiehen welwollisuus siitä aittaa sa«
nan »veron ottajalle. Jos ei riistana maksullisesta sa-
naa anneta asetelulla taivalla, on kicltämacä lunasta»
mistlla t,la (Kun, As 22 Hnnäk. 1803), Näistä
ilmestyivät jutut raikaisee Guwernööri. Wcrcriistan
mictaamisesta, katso Mitta, roert, W e r p h e i n ä t.

Kysyä, kacso Pää lleka^ntaa.

Kyyti/ katso K u n i n k a an t a l o, K r u ll n u n k y y t i.

Kämnärioikeus.
Kämnärin ou kaupungissa tutkittawat ja ll»o«

mittawat kaikki jutut ja rikos-asiat/ jotka eiwac lain
ja erinäisten asetusten mukaan mnuhun o,felitcen
kuulu, (O. K. 5: 1). Kaikki rikosasiat, jotka Ho-
rvi'Oikcuden tutkimoon jätetään, pitää Kämnärilcä
kaupunkeissa waan tutkittaman ja Raasluwan Oi»,
keuteen tuomittawaksi lahetelcämän, sieltä Howi»Oi-
keuden tutkintoon jätettäwäkst (Kun. Kirj. 8 Elok-
-1/?9l).

Pyylökfestä eli Haastosta sinne, lainkäymiscstä
siellä ja wctoomisesta etcmmäksi, katso Kohtioikeus,
P yycös, Walitus, Weto omin e n, wcrt. As i«
anajaja, Estelmys, Todistajat,
kirjan anomus ka aro a (k. s.) Oikeuften ja »vir-
kamiesten nimistä, katso Nimet ja Kunnioitut>
set.
Käsiammatit, katso A m matin oikeus, Am-
matin s e »ira, M a gistra att i, Manuf a k t u u,»
ri t, Pit.ä jän käsitöide nte kiät, PorwaruuH^

Käsityöt, katso K asia m matit.
Käskynhaltia, katso Guwer nöö r i,
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Kääntäjä, katso Kirjan tetijä.

Köyhäntodistus, katso Walitus, Wetoominen.

Lahjat.
Jos tuomari wäärin tuomitsee ysläwyyden, lali»

jäin tai «voiton suhtee», olkoon wiraton ja palkitkoon
wahingon. Jos joku niin hengeltä tai kunnialta tuo»
mitaan, rangaistakoon tuomari samaten (O° K: 1:12).

Lahjaus.
Perintömaata elköön kukaan lahjatko. Sen ta-

pahtuessa, olkoon perillisellä woima, antajan kuoltua,
sen takasin ottaa; kuitenkaan ei ole kiekliy perintö»
maasta ljos antajalla on usiampia perittyjä liloja, eli
suurempi peritty omaisuus. Kuu. Tuoni. 31 Tammik.
1780) elinajaksi lahjata joutu lilan, uskollisen palwe»
lutsen tehneelle, jos ei osco'maata ole. Osto maa
annettakoon kelle tahtonsa. Perikuntaan lunastetun
maan hinta woipi lahjoitettaa. Jos lahjan saanut on
tehnyt antajalle hänen lapsillensa, eli ensimäiselle pe»
rillisellensä merkillisen wääryyden ja wahingon, ol«
koon näiden »vallassa lahjan takasin ottaa, jos lahja
on »vielä lahjan saaneen käsissä, ja oikeus tutkii sen
rikotuksi. Waiwasia ja työstä lahjan annettuna ol-
len, eliöön takasin otettako (M. K. 0: 1, 2).

Kaupungissa olemasta peritystä eli ostetusta kiin-
tiästä olkoon walta kuudennes lahjata. (S. p. 3).
Wapasuwustolla on walta osto huonetta ja maata
kaupungissa tahtonsa mukaan menetellä (Aat. Priw.
16 lokak. Wert. lepinto,
ja ja Testamentti. >
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iahjauskirjan kaawa.
Minä alakirjoitettN lahjoitan tällä talonpojan p»-»

jatle lermo Karjalaiselle minun osloluontoisen kruunun
pkriluöcaloni Salmelan, manttalia, N, Pitäjässä,
N. Kihlakunnassa ja N. läänissä, armolla 800 Rup»
laa hop«ssa, jonka omaisuuden, kaikkein nykyisten ja
siihen wasca woitettawain tilustensa kanssa, lermo
Karjalainen ensi Maaliskuun I4ttcnä päiwänä halt«
luunsa ottakoon, ja minulta jätetyllä oikeudella hal«
litkoon, wil>elköön ja haitata pitäköön; joSta syystä
myös kalkki saantokirjani hänelle annetaan, muusta
wastuuksesta itseni napauttaen. Jokelassa 4 Tammi-
kuuta 1847. Eero Jokela.

Talonpoika Jokelassa.
Wierasmiehinä:

N. N. N. N.

Eliliaiklliscn lahjauskirjan kaawa.
Minulle tehtyjen erinomaisesti hywäin palwellus»

tcnsa muistoksi ja palkinnoksi lahjoitan tällä Pr,ö Si»
manaiselle osani puoleen Kerisaaren perincöruöcholliin,

manttaalia, N. Pitäjässä, N, kihlakunnassa,
ja N. läänissä, elinajaksensa pidettäväksi ja hallitta,
waksi, omaisuutta seuraamilla eduilla sekä rasituksilla.
Nurmelassa 15 Toukok. 1847.

Jaakko Tarwas,
Kihlakunnan Lautamies.

Wierasmlehmä:
N. N. N. N.

Laina.
Toiselta lainattu kalu pitää samallaisena jälleen

annettaman. Jos se myödaän, pantataan tai pois«
annetaan, taikka kielletään otetuksi, >a kuiccnki lietensä
täslssaän löydetään, annettakoon jälleen ja olkoon pus>
lm arwoa sakkoa (K. K. K: 1, 2, 4).
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Elköön kukaan omasta taikka toisen melasta -pi-

dättekö lainaksi saatua tawaraa, jos ei hänellä siihen
panttioikeutta ole, 10 taalarin sakolla ja lainan ta-

kasin antamisella (s, p. 3).
lainalla ymmäretaän raha» ja tawaran melaksi an-

tamistakl, katso siitä: Welka, Pankkiwelta, j, n, e.

Lainhuuto.
Tällä ymmäretään erittäin ne huudot jotka

taan ja annetaan kiintiälle omaisuudelle, ja tnrwitacm
laillisen kiinteen saamiseksi, lainhuuto pitää yleisesti
tapahtuman omistusoikeuden muutoksissa kiintiöille o«
maisuuksille, niinkuin oscon, waihetuksen, lahjan, tes-
camnttin, pantin, mutta ei perinnön kautta. Maal-
ta otetaan huudot Kihlakunnan oikeudessa, ja kau-
pungissa Raascuwassa, joiden päätyttyä ja joS ei
kannelta lailliseen aikaan kaupasta eli saannosta il-
maannu, kiinne annetaan ja omaisuus on lain woi»
massa. Tässä Muistutetaan, että maalla tarwitaan
3 huutoa, jossa käräjä 2:sti wuodessa pidetään, päät-
tyen huudot Zmessa kära>ässä; mutta missä waan 1
käräjä wuodessa on, ei kuin 2 huutoa, jolloin lain-
huudot päättyywät samassa karäjässä ;cssa toinen huu-
to tapahtuu. Jos kannetta ei ennen wiimeistä huu«
toa ole wäliin tullut, on ostaja welwollinen sille niin.-
Muodoin lainseisneelle omaisuudelle kiinteen ottamaan
(Kun. As. 13 Kcsuk. ,800).

Myötäwä Maa, huone ja talonsia (tonti) kau-
pungissa, pitää moös Raastuwassö, awoi rulla owilla,
huudatettaman kolmena maanantaina, 4 wilkkoa km»»
tin wälillä. 'Jos kannetta ostolle ei tule > 2 sä roii-
kossa 3:ncsta ynadosca, on se lain seisnut, (lainwoi-
Massa) ja rauharahan makseltua wahwis:eciakoon oi-
keuden kiinnckirjalla. Elköön kaupungissa kiinnekirjaa
tmncctako, ennenkuin ostaja iije, taikka asianajajansa on,
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oikeuden edessä, tattälyöden tunnustanut kauppahin,
nan maksetuksi. Kiinnekirjassa nimitettäköön talon
eli karcanomaan laweus jopituus kyyuäriltäin, ja missä
neljännyksessä ja kuiden kaluin ja solukkain wälillä se
on. Waihetukseöta ja lahjoituksesta on sama laki (M.
K', 4: 2). Erityisissä uudesti raketuissa kanpunkeis»
sa on myös määrätty talonsia uudeSti milattawaksi,
ennen kolmannen Huudon antamista.

Huudot owat otettawat, kaupungissa 3:ssa tuu«
kaudessa ja maalla »viimeistään 6 kuukauden takaa
tapahtumassa käräjässä, kaupan päättämisestä lu'et«
tuna. Tämän laiminlyömisestä on ostajalle sen suu-
ruinen sakko, kuin kauppakirjaan tarpeellisen karttapa
perin hinta on olewa. Hänellä on siitä myös se
waara, että, joS entisen omistajan welkoja tuopi pa»t<
taus-kirjan tai osoituksen, joille anekki on tumallinen,
ja sellaista »vakuutta pyytää, semmoinen anekki myös
annetaan, saaden ostaja siitä kysyä myöjaä (Kunink.
As. <3 Kesäk. 18U0 ja Kun. As. 28 Kesäk. 1198).

Saadakseen ensimäistä huutoa pitää ostajan oi»
keudelle näyttämän kauppakirjan ja wälttämäciömästi
myös esiin tuoda entisen omistajan saantoa todiscawai»
set kirjat (Kun. Sel. 14 Touk. 1805). Myöskin
pitää maalla maan oikia, kruunun tai perintö»luonto
todisletlaman (Kun. K. 1 lokat. ,142). JoS omat»
suus on Suomen Pankkiin welassa, pitää ostajan,
enuenkun s:s huuto annetaan, todistaman Pankin
»velan maksetuksi tai hänelle uudistetuksi, taikka että
Pankki on huutoon antanut suostumuksensa, (Keis.
Instr. Suomen Pankille 18 Marrask. <B4tt), wert.
Pankkiwelka. Ettei wapaataon mies s?a lainhuu-
toa wapaluontoiselle omaisuudelle, ja missä tiloissa se
woipi tapahtua, katso Osto ja Peritän ta. JoS ul»
komaalle muuttawa kotoinen mies, omaisuuttaan myö»
pi, ilmoittakoon oikeus sen asianomaisille, ja wiiwy.

i»
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tettäköön 3:s huuto kunnes wastaus tulee
Kirj. il Tammik. 1185).

Huuto on kielleltäwä, joS osto on laiton, Mil-
loin se »in on, katso Oslo. Kaupunkcille lahjoilc»
tulle maalle elköön lainhuutoa ja kiinnettä aunrtlakv/
waan olkoon lahjoitus<kirja ojcnnuksenas ja maa por»
warein yhteiseksi hyödyksi (Kun. Kirj. 21 Huuhtik.
1150). Sotalais-waiwaishuuneen maksusta Rusiholi
lein huudoissa, katso Nusthoili, Pantnttuin omai»
suutten huudoista, katso Pantti.

Ilmaantukoon maikka mitä kanteita huutoja was»
ten, menkööt ne kuitenki päänänsä; kiinnettä ci kui»
tenkaan omaisuudelle anneca, ennen kun kanne on pää»
letly ja päätös laillisessa woimassa (M. K. 5: 8).
Kanteen ajaSta kiintiälle omaisuudelle, katso Saanto,
laitonta saantoa woipi särjettaä ja omaisuus jälleen
«voitettua, waikka kiinne ja woima on sille saatu
<M. K. Lt): i, ja m. p.). Perikuntaan lunastuksesta
sensiaan wakuuttaawat lainhuudot.

Lainkulungit.
Kulungin palkintoa jutuissa waatiwa, ilmoitta»

koon sen suuruuden kirjallisesti, sikäli kuin jutuitu on,
ennen kuin asia päätettäwäksi jouiuu, jos sitä ei ka»
dottaa tahdo. Kuitenkin määrätköön tuomari sillaan»
ki riitaweljelle maksun pyydöksestä eli paituusta (ma.
nuusta), wedosta ja päätöksen lunastuksesta, siihen
syytä ollen (O. K. 21: 1). Jos kulunkia ja wa<
hinkoa ci heti woida tietää, woipi riitaweli siitä eri»
tyiscn jutun pidättää (s. p. 2).

Asian kadottama maksakoon riitaweljellensä kaik»
ki takaisin, mitä siinä on tullut kuluttamaan. Asian
ollessa niin pimiän ja epäiltäwän, että juttuun on
syytä ollut, eli riitaweljen walalle saatettua, kärsiköön
kumpiki kulunkinsa (s. p. I). Kellä Kihlakunnan eli
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Kämnerin päätös puolellansa on, mutta kadottaa laki»
männin eli Raastupaoikeudessa, eli ken Kihlakunnassa
ja Kämnärissa on kadottanut ja woittanut iakiman,
nissa jaRaastupaoikeudessa, mutta kadottanut Howi»
oikeudessa; eli molemmissa alioikeuksissa «voitettua ja
Howoikeudessa kadoteciua, menkööt kulungit wastak»
tain, jos ei tuomari kuitenkin löydä syytä toisen heiS»
ta kulunkia maksamaan määrätä. Jos jutussa on
usiampia kanteita, jotka wuorottain woitetaan, toisin
tadotetaa», wastalkoot molemmat kuluukinsa (s. p. 4)

LaiMyminen (eli Dikeudenkäyminen).
lainkäymisestä eli Oikcudenkäymisestä jutellaan

seuraawaisten nimien alla: Kopiot, Iu tunkee»
tomus, Walitus, Todistus, Wala, Am.
matin oikeus, E s tel mys, Sowinto, Kohti»
oikeus, Asianajaja, lainkäytöksen wika,
Juonet, Howioikeus, Kihlakunnanoikeus,
An o muskirja, Kä m n ärin oi k eus, lakim an<
ninoikeus, Guwernööri, Magistraatti,
Murto, Ra a sluo a oikeus, lainku lun g it,
Oikeuden pilkka, Pyydös, Plemmän tut
kinnon alaiset jutut, iykkäys, Wet o omi.
nen, Todistaja, 3akasinwoitto,Maanja»
ko oikeus. W

Wenäjän sotalaista, niiden upsieriä,
palwelioita, ja siwiilwirkamiehiä koskemissa asioissa
walitetaan Sotalais Päämiehelle ja lainkäyminen
tapahtuu Sotaoikeudessa, johon asiamies ja kruunun»
palwelia hänelle anniksi kutsutaan, jos ei syytettäwä
ole osallinen suomalaisen alamaisen rikokseen, jolloin
ensin tutkitaan paikkakunnassa, jossa rikos on tehty.
Mli Sotaoikeudesta woidaan walittaa Genraali Gu-
wernöörille. Alaupseeria ja sotamiehiä ei saata wel«

wac>n muita Rekimentin päämiehen kautta; muni



148 Lainkäytöksen wika.

siwiil jutut ajetaan Maan ockeukfissa, ja kir,allinen
pyycö lähätetään oikeudelta Nekimentu, Päämiehelle,
cli Genraali Guwernöörille, wastaajalle saateltawaksi.
Palweluksessa ole vaa sotalaista todistajaksi pyodäcetään
sanmlla tawalla. Wirkaheittoa sotalaista woidaan la»
kiin wetää lawallisessa oikeudessa. Päätöksen täyllä
mistä anotaan Genr. Guwernöörillä, eli Rekimentin
päämiehelca» Pois käskettyä sotalaista ei saaca oi-
leuceen pyylettää ennen kuin käskystä on »vapautettu.
Sotalaisen »vaimoja ja lapsia wedetään tawalliseen
oikeuteen, jossa myös sotalainen saapi ajaa asiansa
Suomalaista wastaan (Keis. As. 1» Helmik. '18! 6).

Sotalaisten Suomalaisia palwelioita wede«
tään rikosasioissa Maan oikeuksiin (Keis. Sel. Hl,
louluk. 1823).

Suomen alamaiselta tehty rikos »venäjällä, eli
»Venäläisellä Suomessa, tutkitaan ja tuomitaan mis-
sä rikos tapahtui (Keis. As. 2 Kesäk. 1826).

iainkäymisestä Greikan wenäjän uskoisten par»
pein ja heidän waimoinsa ja lastensa rikoksista, on e»,
riltäin säätty (Keis. As. 25 Marrask. ja Keis.

l6 Tammik. 182-! ja 7 Syyst. 183,0).

Lainkäytöksen wika.
Jos riitaweli tahtoo näyttää Väacöä'wlrheen:

eli jonku muun wian lainkäytöksessä tapahtuneen,
josta päätös on särettäwä,, niinkuin: l),tuomarin ei ol-
leen laillisesti asetetun» eli 2) ei wannoneen tuomari

»valaansa; 3) oikeuden ei olleen tuymiowoinM»;
pyytöksetä tuomitun, eli 5) wetoomata, eli 6) lu,
wattomasti wedottua; 7) laillisesti wahwistuneen pää»
töksen muutetun; 8) oikeuden tuominneen pääasiassa
onnen kuin juonista e(i mutkista, »n päätelty, eli 9)
asian toiseen oikeuteen kutsutetun oltua, eli 10)
mitun laillista asiamiestä kuulustelemata sen asiassa,
joka itse ei ole »voinut oikeuttansa walwoa, eli ii)
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jos a!lauaja>alle ei ole ollut asianajon waltaa, eli muu'

to sellaista laill,s>lle oikeuden käynnölle w.istahakaista:
Kaikissa näissä liloissa «alittakoon riit.iweli Howioi-
keuteen, puolessa ajassa, iakimannisla j,iRaasluwas»
ta mäaractyä wetoomisen aikaa suhceen (O. K. 2,",:
2>). Elköön ylicuomari ottako watitust" inukäytök»
sen wiasta, ennen kuin alicuomari on pääasiassa tuo«
minnut (O, K. lttl 4),

Joka Howiyikeudesla tahtoo «valittaa Keisariin
iaiukäytöksen wiasca, paukeon takauksen kulangisca
ja.wahingoSta, ja täyttäköön tuomitun (katso Wc»
loominen) ja antakoon walituksensa samassa ajas»
sa kuin wetoomisesla on sanottu. Wikaa näyttämättä
walittanut sakoitcttakoon «oc» taalaria (O. K. 3<X
48), Wert. Walicus,,

Laissa-WelkomineN, katso Velkominen.

Lmwakirjat.
Suomen kaupunkein alusten pitää ulkomaille pur-

jehliessa olla warusletut tullikammarin passilla, ja
Mag!Slr>iac>lca annetulla laiwawäen passilla, pilli ja
M>ita»kirjalla ja iaiwan wakuus«kirialla, joka wiimeinen
krawellaiwoilla ajaa wapautuskirjan aflan yhdeksi wuo»
deksi. Maamiesten laiwat tarwilseewat yhtäläisille
matkoille waan tullihuoneen passin ja mittakirjan.
tua ulkomaan satamaan tai kaupunkiin/ jossa wenä-
jän asioitsta, konsuli, löytyy, pitää iaiwurin samassa,
ennen laiwan tyhjentämistä, joukkoneen asioitflan eli
konsulin luona näyttämän laiwa« ja tawara»kirjansa
(Keis. Purj. lärj. 2» Toukok. 1839). Kirjojen
luonnosta, katso niistä.

Laiwurin-kuitti (Konossementti).
Tämän antaa laiwuri, tunnustaen saaneensa ta»

warvita määrättyyn paikkaan kuleteclmvakfi.
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Lakimanninoikeus.
Kuinka wedotus mänee kihlakunnasta sinne, ju<

lusta siellä, ja ne sieltä edelleen Howioikenteen saa-
tetaan, knlso Weto, wert. Asianaika, Asianaja»
ja, Escelmys, Todistaja, lainkäyminen, Ti»
lanjako.

lakimanninoikeus pidetään kahdesti wuodessa, yk,
si talwclla eli kewäillä, 15 p. Tammik. ja 1 Toukok.
»välillä, toinen syksyllä, Syysk. >:„ ja louluk. 15
p. wälillä (Keis. As. 24 Touk. 1843 ja Kuul. 15
Tammik, 1844). lakimannin wälikäräjatä «voidaan
hakian eli kantajan kulungilla anoa Howioitcudesta,
(O. K. 4: 2). lakimanmnolkeuteen ei kuulu sellaiset
asiat, joissa wetoominen ei ole tumallinen, ja joissa
päätöksestä »valittamalla sär'etään; niinmuodoin eiwät
rikosasiat, paits pienempiä rikoksia, niin kuin melusta,
käräjärauhan rikoksesta ja tappelusta käräjäaikana.
Jos joku on »vedonnut (apellerannut) sellaisen asian,
johon pienempi rikos on tullut ja wedolusta asiasta
oltunsa saanut, laikka jolla sen kanssa yhteyttä on,
siinä seuratkoon rikosasia pääasiata (O. K. 3: 4).

Lepinto.
lepinto (eli myötäantaminen) on se nautintooi»

teus maahan, huoneesen eli irtaimeen, jonka isä tai
äiti antaa pojalle eli tyttärelle heidän naimiseen men«
nessä. Se pitää kirjoitettaman, ja irtaimelle mää-
rättämän kohtuullinen hinta, josta kuitti otetaan,
lepinnon saanut pitäköön sen isän ja äidin elinajan.
Toisen kuoltua perinnön jaettawaksi tullessa menköön
kaikki jälleen jakoon, jossa kuitenkaan elköön luettako
siitä nautintoajalla saatua hyötyä. Jos kirjoitusta ei
löydy, antakoot »valansa »vannomisella kaikki takasin,
famallaisena kuin saiwat, taikka maksakoot sen armon.
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Jos poika eti tytär kuole» lapsetoinna, menee tepinto
takasin. Jos lapsia jääpi, pitämät he lepinnon sa«
moilla ehdoilla kuin »vanhempansa. Jos lapset tuo»
leewat ennen kuin jompi lepintvilahjan antajoista,
menköön lahja takaisin. Wanhemmat woiwac kuiten»
kin lasten naidessa lahjoittaa heille rahaa, irtainta eli
kiinliätä omaisuutta täydelliseksi omaisuudeksi, jota ei
takasin anneta (N. K. 16: 1-3).

Kaawa lepinnon kuitille.
Rakkaatta Apeitani (isältäni) Malakias Tarna»

sclta sain minä neitsyen Juliana Tarnasen keralla a«
wioliiltoon mennessäni iepinnoksi seuraawaiset tawa»
rat:

(luetellaan kaikki erittäin)
Josta tämä todistukseksi cmnetaan. Tarnalassa

20 Toukok. 1847. Paawali Suuripää.

Leskt, katso Perinnönjako, Perintö, Pesä<
ero, PerukirjoituS, Etuosa, Awioliitto/
Kauppa, Kruununtila, Huomenlahja,
Rustholli, Perinnön luopumus j> m.

Liikamaa.
lohkojaossa salokunnalla, piirikunnalla, werokun<

nalla löytyen maata enemmän kuin asetukset tiloille
salliiwat, lohaötaan liiempi kruunulle, joka kutsutaan
liikamaaksi eli Tähdetmaakft (Kun.As.27 Kesäk. 1775,
Kun. Sel. 25 Huhtik. 1777), katso Isojako.

liikamaa pitää mahdollisuuden mukaan lohasta»
Man yhteen paikkaan ja, sekoittamata piirikunnan mai«
hin, otettaman ja eroitettaman, jonka tähden piiri»
kunnan raateet eli wiljelykset, jotka kruunun osaan
sattuuwat, jääwäc lähdecmaan keralla kruunulle ja
wanhat tilat saawat niiden siaan wiljelykftsn kelpaa»
waa maata toisessa paikassa. Niin sopimnta, lohas»
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lakoon liikamaa tilaisuuden mukaan yhteen eli usiam-
paan uudistilojen asettamiseksi sopimaan paikkaan, wä»
hiucäin Anelle matalille, kuiceuk» wälitcämätä sitä
huonompiin paikkoihin, waan soakceu lrlunu osakkai
dcn rinnalla niin hywäsiä kuin huouoStaki. Mutta
w!l>elykseen kclpaamaccomat paikat, jotka waan met»

säkfi sopiiwat, rajoitetaan kruununmetsiksi (Kam. Koli.
lulist. 20 Maalisk. ,182, Kun. Kirj. 26 Kesäk.
1783, 21 lokak» 180!'.

Maakirjassa tawatiawille autiotiloilleannetaan en»
sin liikamaasta, mitä niiden manttaalille on tulemaa,
Salokunuan fichcn pystomätä (Kam. Koll. lul. 20
Maalisk. 1182). Sicce cacitaan liikamaan tähde
wanhoille liloille, maksettawasta weroSta eli uudista»
loin asettamiseksi; heidän sica tahtomaia, eli maata
wiclä lähteeksi >äädeu, aunetlakoon se muille halulli,
sille uudislaloiksi (Kun As. 21 Kesäk. 1115, Kun.
Sel. 25 Huhtik. llll). Kacso pitemmältä Uu.
discalo.

liikamaan niin pienen ollen, ettei siitä n-ähin,
täin manccalin taloa saada tahi,' jos se muuten
niin duouo on, ettei rvil elrs.-maiden puutoksen suh-
teen waarata' woi uudistaloiksi ocetcaa, jaettakoon yh«
delle eli usiammalle wanhallc talolle, ioille sikäli nos»
tectakoon manttaalia ja weroa, jos asukkaat sitä iah«
toowac (Kam. Koli. lul. 14 Helm. ,a 20 Maalisk.
1182 j n.), laikka annettakoon läheisille tiloille, jotka
muulen owal metsän puutteessa, soweliaasta maksusta
(Kun. Kirj, 1 Huhtik. 1189. Kam. Koll. Kirj.
Toukok. 115 9).

'Viljelykseksi kelpaasuacon sellainen maa, josta kui-
lenki katselmus pidettäköön, ei saa siksi cmncccaa, waan
jaettakoon se piirikunnan liloille, erityksellä metsäwe-

rosta ja wapauswuosita, olewa sille liloista eroitta-
Maton (Kun, Kirja 29 Marrask. 1196, Kejs Kir,.
1 Marrask. 1816, wert. Kejs. Kirj. 21 Maalisk. ,a
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Kirj. 19 Huhtik. 1833). Ollen Guwernöörin pää-
tös tästä lähätettäwä Kcis. Senaattiin (Kam. Koll.
lul. 2 Elok. 1803). Jos sellainen maa on lawiam»
pi 1000 lynnerin alaa, niin jätetään se yhteiseksi tar-
peeksi. (Kun, Kirj. 29Marrask. , 196, wert. Kun.
Kirj. 11 Heinäk. 1806, Kcis. Kirj. ,5 Kesäk. 13,4).
Kruunun palweliat pitäkööt huolen sellaisesta maasta
sekä muuten kruunulle lohaistusca liikamaasta jolle
asukasta ei ole tullut, etteiwäl luwattomasti wiljeltäisi
(Kun. As. Mets. 1 Elok. 1805).

Jos Isojaossa löytään liikamaan puuttuman
wiljllykseen otettawaa maata, eli epäillessä sen uudis»
taloiksi tekemisestä, ja wanhat tilat eiwät weron li»
sastä sitä tahdo, eli jos sitä heille ei käy antaminen,
eli joS liikamaan tarkempi tutkiminen ja katselmus
laajutensa suhteen tulisi kowin wiiwyttamään isojakoa,
ja tuottamaan suuria kuulunkia, niin eroitetaan se
yhteen jänkään, ja Guwernööri, määrätessä sen laa-
juutta, ehdottaa päätlääkjeen sen hallituksesta wasta
maan erilleen lohaislua ja sen käyttämisestä kysymyk»
sen nostua. (Kam. Koll. Kirj. 22 Helmik. m 2)-

Muihin kruunun saloihin eli Erämaihin ei asuk»
kailla ole mitään omistuö»oiteutta, waan woipi kruu<
nu niitä menetellä wapaasti, uudistaloiksi eli muiksi
tarpeiksi (Kam. Koll. lul. 20 Maalisk. 1782), wert.
Maamittarin toimitukset.
LiNNll, katso Kulku laiset, Palowiiuanmyö'

minen, Ruokakauppias.

Lisätila, katso Rustholli.
Lohkaseminen, katso Perinnönjako.

Lohkojako, katso Isojako.

Lotttti, katso Arpakauppa.
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Luku- ja Laina-kirjasto.
luku- ja laina-kirjastoihen laittamiseen haetaan

lupaa Sensuri ylihallitukselta, ja annetaan varailen
kirjakauopioille. Jolla sellainen kirjasto cntucsta ase»
tettu on, saakoon sitä edelleenki pitää. Kirjastonoi-
keutta ei saata mainitun hallituksen luwatca toiftlle
antaa tahi myydä. Siinä olemista kirjoista lähäce-
tään nimikirjoitus katsottawaksi Hclsingiin, Sensuri.
loimiolle, joka, kiellettyjä kirjoja siinä löycäissa, me»
nettelee samalla tawalla kun kirjakaupasta on sanot«
tu. Jos Kirjaston haltia yhteisölle antaa muita kun
Sensurilta tuckituita ja luwatuita kirjoja ja kirjoi»
luksia j. n. e., on hänelle sama laki kun kirjakauppi»
alle sellaisia myödessä. Kirjojen nimikirjaa präntäc»
täissä on se ensin Sensurilta katsottawa. luku» ja
laina-kirjastoista on Sensuriylihallituksclla päämichyys,
ja lähempi huolenpito paikkakunnan polisilla ja Sen-
surilla. Sensuri laskettakoon kirjastoon mille tahan»sa, elköönkä häneltä kiellettäkö tietoa lainaksi pidettä»
wista kirjoista, 75 Rup. hop, sakotta, ensimäiselcä ja
150 toiselta kerralta (Keis. Sensur As. 14 lokak.
1829), katso A missioni, Kirjapaino.

LUNttstUs, katso Toimituskirjain-lunastus.

Luontokappaleet.
Mailtansa toisen luontokappaleen eli raawaan

löytawä, korjatkoon sen, katsottakoon wahingon 2 wie>
rasmieheltä, kuulututtakoon sen ja pitäköön luonnan»
sa, waan omistajan tullessa antakoon takaisin kulu-
tuksen ja wahingon palkinnosta. Joka on raawaan
ottanut ja ei malallansa eli wierasmiehillä woi to«
teen näyttää laillisesti kiini otetuksi, sakoiceccakoou 1
taal. joka »vuorokaudesta ja palkitkoon wahiugo,,. Sa«
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laiscsti toiselta kiini otetun luontokappaleen pois olta»
wc», sekoitettakoon 3 taalaria. ?lidan särkeneen eli
ylitse hypänneen raawaan isäntä palkitkoon wahingon
(Raken. K. 9: 1, 2, 4, 8). Wert. Aita, Rna.
waan rutto, iuwatonwiljelys.

LUOPUMUs, katso Kon kursi, Perinnön.
luopumus.

Luopumusetu, katso Kon kursi j. n. e.

Luwatonwiljelys.
i) Pellossa ja niitussci. Joka leikkaa eli

niittää naapurinsa pelto.- eli niittu-sar'aSsa, maksakoon
elon elosta ja heinät heinistä, ja sakoitettakoon luwat»
lomasta wiljelykscstä 1 taalari saralta. Jos joku
kylwaä toisen peltosaralle, ottakoon saranisäutä wiljan.
Joka naapurinsa maata rajamerkin kanssa puolellensa
aitaa, sakoitetcakoon 6, muutoin 3 taalaria ja purka»
koon aidan, eli maksakoan kaksinkertaisen sakon. Jo-
ta wiskaa toisen peltoon ukomkauraa, kieruruohoo,
wirnäita ja n e. niistä ruhkaa kaswactaaksen, olkoon
kunniaton, palkitkoon wahingon ja sakoitettakoon 50
taalaria jokaiselta niin pilatulta saralta (Rak. K. 8:
l Joka pitää tietä eli polkua toisen niicuitse
eli pelloitse, sakoitettakoon 2 taalaria ja palkitkoon
wahingon (Rak. K. 25: 9). Jos se tapahtuu eloa
korjatessa, ennenkun toisen elo tieltä leikattu on, sa-
koitettakoon i taalari (Rak. K. 5: 1). Joka tah-
dollaan laskee eläimensä toisen peltoon josta elo on
korjaamata, taikka niitamäccömään niittuun, sakoicet<
lakoon herooisesta, raawaasta eli siasta 3 markkaa,
hiehosta, eli lampaasta 12 äyriä, ja pal-
kitkoon wahingon. Jos se tapahtuu roiljan korjattua,
taikka ha'assa opatossa, sakoitettakoon puolta wähem»
män. Joka toisen erinomaisessa metsässä paimenut-
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taa eläimiänsä, sovitetaan (Rat. K. »: 6), katso
luontokappaleet. Jos eläin menee toisen telwol.
lomasta aidasta, antakoon tiini ottaja eläimen pois,
waan aidanisänlä palkitkoon wahiugon ja sakoitetta-
koon (s. p. 3). Joka ilkeydessä murtaa wcräjän eli
aidan, palkitkoon «vahingon ja sakoitettakoon 10 taala»
ria. Jos muutoin turmelee aidan, sakoitetaan 3 taa,
laria. Jos toisen aidasta wiskataan pois aidaksia, sa«
koitetaan l taalar joka nidakstsla. Jos seiwäs riko<
taan ja aita sillä «vioitetaan, sakoitettakoon 1 taal.
jokaisesta seiwasparisca, ja palkitkoon wahiugon (Rat.
K. 5: 8), Joka kulkcissaan jättää weräjän auki, sa«
koiteltakoon > taalari, »vaikka ei »vahinkoa tapahdu.

2) Metsässä. Joka Viljelee yhteisessä taikka
loisen erinomaisessa metsässä, ia hakkaa eli turmelee
tammia ja muita parempia puulaatuja, sakoitettakoon
lammella 10 Niksiä, mastopuusta ja mastoriuwusta
eli salosta 16 R. 32 sk, ja muista puista 1 R. 32
sk. ja palkitkoon »vahingon. Sakot olkoot yhtäläisti
»vaikka ei hakkaaja wielä olisi puita pois wienyt. lo<
ta yhteiseltä eli loisen maalta ottaa turpeita, tuohta,
lehtiä, niiniä, taikka hakkaa halkoja, aidaksia, seipäi-
tä, hirsiä eli mitä tahtonsa, sakoitettakoon hirrestä l<!
sk., joka puu»kuormaSta 16 still. ja miehen kantamuk»
scsta 4 skill». ja palkitkoon wahiugon.

Joka turmelee toiselta kaunistukseksi eli suojeekst
istutettuja puita, taikka toisen istutos»metsää, sakoi-
tettakoon päälle uhkasakoista, joihin «vikapääksi on
woinut tulla, 3 Niksiä 16 sk, jokaiselta puulta, ja
stiskoou kirkonrangaistuksen. Sakot suoritettakool
työllä, ZoS ei waraa ole maksaa ja asiamies sitä
waatii.

Toisesti lu»vattomassa »viljelyksessä tawattu ot«
koon kaksinkertaisessa sakossa. Jolla oikeus on kai-
wata, sillä on myös walta toi-selca, tumattomassa
Viljelyksessä tswacessa, jahdan eli hewoisen ajokalu^
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laitta muun kappaleen pantiksi ottaa, kunnes »vikapää
panee puolestaan latuun.

Jota tumattomassa »viljelyksessä lamatessa ru»
peaa »vastustelemaan, satoitettakoon 6 Rits. 32 st.
P:sa ja pait sitä tappelusta lain jälteen. Syyceccä
köön myös lain mutaan, jos mäkiwaltaa tehdään trmi»
nunmichiä luhtaan (Kun. As. Metsästä 1 Elot. 180,^.

tumattoman wiljclykstn usiammin tapahtuessa,
olkoon tuomarilla malta uhkasakkoja määrätä (Rak.
K. 10: 5). KolmeSta RiksiStä 16 st. aina 25:leen
R. B:sa, (4:Stä hop. Nup. aina 36:teen hopin Rupl.)
(Kun. As. 30 Syyst. 180,,).

Lmvatonkauppa, katso Salakauppa ja Sa«
lakulj e t u s.

Luwuntekokirjat, melaksi annetusta tawa-
rasta, tatso Welaksianuettu ja Kannekirjat.

Lykkäys.
LoS juttumieS waalii lykkäystä asiassa, usiam-

pia todistuksia hankkiakseen, taikka muusta syystä, ja
tuomari siihen löytää syytä, niin määrättäköön hä'
nelle missi aika, taikka uhkasakolla, taikka että asla on
kuitenkin päättywä. Siitä lykkäys>päätöksestä elköön
kukaan »valittako, jos ei näyttää moi asiata sillä ta»
peectomasti pitkicettäwän; haketoon silloin muutosta
HowioikeudeSta (O. K. 16: 6), wert. Walitus.

Jos riitamies esiin tuo todistuksen ylempänä
walictaneensa samassa asiassa joka oikeudessa eli Keis.
Käskynhaltian luona auki on, elköbn lykkäystä kuitcn»
taan sallittako, jos ei wäli« (eli kommunikationi)epää->
tös. rcsolutioni sellaista epuutoSta sisällä' (Kun. Kirj.
Z Joulut. 1741).

lykknyksestä welka asioissa, katso Welkomiuen.
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Lähctyskirja.
Joka toisen lähelyskirjan murtaa, lukee taikka

toisella lumettaa, ilmoittaa ja tiettäwäksi tekee/ miti
siinä kirjoiteltu on, ja sillä häntä «vahingoittaa ja
häwäistä pyytää, sakoitectcnoon 20 taalaria tai enem-
män ja olkoon kunniacom, jos rikos sen ansaitsee (Pah.
K. 8: 4). Joka poscikonttuorista waatii ja uloS ot-
taa muita kuin hänelle tulemia kirjoja, ja sitte ne peittää,
sakoitettakoon 48 Nuplaa hop. ja palkitkoon wahin-
gon; sakot' jaetaan kahtia ilmiantajan ja postikassan
rrälillä, ja muutetaan waroja löycymätä rangaistuk»
seksi witsoilla tai medellä ja lciwällä (Keis. As. 8
Helmit, 1817). Joka kirjasta ottaa rahoja tai rahan
armoa (enemmän tai wähemmän) ja niin warastaa,

hirtettäköön (Kun. As. 5 Maalisk. 1746). laimuri
(kippari), laiwawäki ja laimalla matkustaja, owac ul-
komaaltaSuomcen tullessaan kielletyt tuomasta keral-
laan ja Sauom »lehtiä, pait sellaisia kir-
joituksia, jotka laiwan »varustajalta lähätetään ja mac«
kan suhteen omat tarpeelliset (Keis. Kirj. 18 Kesäk.
1335).

Lähtöpäiwä, kalso Muuttoaika.

Löytö.
Kaikki löydettawä, medestä ja wedenmaarasta

p,lastettawa lamara ilmoitettakoon paikkakunnan Gu-
m.-rnöörille. Tätä wastaan rikkous luetaan markan»
dlksi, rangaistaan ruumiln rangaistuksella asian jäl<
teen; katso löy lokalu.

Löytökalu.
Joka jotain löytää, ilmoittakoon sen kohta ja kuulu.

tuttakoon3:na sununtaina perälykse lähimmäisessä kirkos-
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sa maalla, eli kaupungin kaikissa kirkoissa, samatenkuin
kihlakunnan käräjässä ja Raasluwassa. Jos kadottu-
ja ilmestyy, antakoon kohtuullisen löytäjäiscn (ldniö-
palkinnon) tawarastansa; jos ci hcni kuululetiua yön
ja wuoden sisällä tule, ottakoon kruunu ja löycä»
jä Aarteesta, wcdenpohjasta löydetystä eli
muusta sellaisesta, jolle el omistajaa löydy, ottakoon
maanisantä ja löytäjä Jos se on
haa, kultaa, hopiata, waSkea, metallia cli muuta tai-
tokalua, ilmoitettakoon löytö kruunun palweljalle- eli
Guwcrnöörille, kruunulle tarjoksi. Jos kruunu sen
lunastaa, saakoon löytäjä täyden hinnan ja lisäksi.
Jos löytö jätetään näin ilmoittamaca, on se rikottu
ja löytäjä sakossa kaksinkertaisesti tawaran arwon (Pah.
K- 48: l, 2 ja Kun. Kirj. 20 Elok, 1115). Ic«
ka löylää elokkaan el> r.iaw,nin< kuuluttakoon kerran,
ja uautitkocm omistajalla sen elatuSpalkan ja muun
kulungin. Jos ei hän yössä ja wuodessa tulee, ol-
koon kalu löytäjän oma. Jos tämä on luulon ti-

lainen, puhdistaikoon siitä/kuulutuksen todistuksella ja
omalla malallansa (s. p. 3). Joka löylyn kuulutta»
maia' pitää, »vetäköön sakkoa kalun kaksikertaisen ar«
won (s. p. 5), »varattomuudessa, muutetaan
ruumiin rangaistukseksi, wastoawa löylyn kalun ar»
wosta (Kun- As. 23 Maalisk. 1801).

Maaherra, katso Guwernööri.

Maanjaonoikeus.
Tässä oikeudessa on istumassa yksi esimies, jon»

ka pitää oleman tuomari» wir'an kokeneen
2 eli 4 >aseluä, joica walitiaissa ei rajoiteta wirkaa
ja arwoa, kun waan' owat kunnialliset ja toimelliseksi
tutut miehet. Ne walitaan pitäjän miehiltä (Kun.
As. 21 Kesäk. 1115), laillisesti kuulutetussa kirkon.
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kokouksessa, j-onka Maaherran käskyläinen eli asiamies
pitää, ja jossa huutajat kutsutaan todistetun waali»
kirjan jälkeen huutojansa antamaan (Kun. Kirj. 1
Helmik. 1808). HowioikeuS säätää sille esimiehen,
ja ratkaisee myös esimiehen huudossa ilmeStywät rii»
dat; mutta riidat jäsenten huudoissa tutkii Maaherra(Kun. Kirj. 2 Helmik. 1181). Oikeus ottaa myös
owutsensa Sihteerin (Kun. As. 21 Kesäk. 1115).

Wiipurin läänille on pantu alituinen Maajnon'
oikeus, jossa istuu Hänen Keisarilliselta Majesteetit'
länsä warsinaiseksi säättn esimies ja alituisena jäsene'
nä läänin ensimäincn Maa mittari taikka sen siainen,
ja 2 muuta pitäjän maaisäimistä waliltua miestä, se»
kä alituinen Sihteeri ja kanselliSti. luulojen eritessä
on esimiehellä l, Ensimäisellä Maamittarilla 1, ja
molemmilla muilla jäsenillä yhteiseen 1 ääni, mutta
esimiehellä on sitä rackaiscroa ääni (Keis. Kirj.
ja As. 12 Heinäk. 1816).

Maajaonoikeuden tuomiokirja annetaan Maaher°
raan, läänin Maamittarikonttuorissa säilytettäwäksi
(Kun. As. 23 Tammik. 1183).

Maajaonoikeuden ratkaStawat owat kaikki lohko»
jaon toimituksissa syntymät riitaisuudet, niin hywin
talollisten wälillä keskenänsä, kuin myoS kruunun
keralla (Kun. As. 21 Kesäk. 1115, 23 Tammik.
1183, werc. Kun. Kirj. 30 Marrask. H59, 21
lokat. 180l). Sitä wastaan ei se saa koskea sellai»
siin maa ja raja riitoihin, jotka eiwät Isojaon keralla
ole ilmestyneet taikka joilla ei sen kansa ole yhteyttä
(Kun. Kirj. 30 Manv.sk. 1169), Eikä kalawctten
juttuihin (Kun, päätös 23 Helmik. 1188), katso
Kalasto.

Jos riita on pitäjän rajasta, taikka eri pitäjis»
sä olewain kyläin ja taloin maista, tulkoot molem»
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Man pitäjän Maajaonoikeudet yhteen, ja päättäkööt
asian yhtenä (Kuu. Kir. 6 Huuhtik.
mik. 1?8!)), jossa kuitenki waan 1 Sihteeri on saa»
puilla (Kun. Kirj. 23 Tammik. Yhbistetty
Maajaonoikeus Nupurin läänissä istutaan Esimiehel»
tä, ensimäiseltä maamittarilta ja jäseneltä kum»
paiseötakin riltelewäscä pitäjästä, ja ääuet luetaan e«
dellämainitun perustuksen mukaan (Keis. Kirj. 22
lokak. 18l9).

Kuinka Maajaonoikeudcn kokousta waaditaan,
katso Isojako. Saatua maamittarilta ilmoituksen
Isojaon walmisluksessa syntyneestä riidasta, taikka
Maaherralta tiedon asianomaisten ilmoitetusta tyyty-
mättömyydestä toimitettuun jakoon, on esimiehen wel-
wollisuus 14 päiwässä määrätä kokous, siihen oikeu-
den jäsenet kutsua, ja asianomaiset kuulutuksella 3
wiikkoa ennen pyydättää (manata, paidata, haastaa);
niin myös erittäin ilmoittaa maamittarille, siihen kart»
tojen, protokollain ju kaikkein tarpeellisten kirjoin ke»
ralla löydyltäimään, sekä julkiset asiamiehet, missä
niitä larwitaan, waatia. LoS esimies kokouksen lai-
minlyö, sakoicectatoon Howioikeudella 50 taalaria, ja
palkilkoon wahingon; ollen maamillarin wclwollisuus,
28 Rup. 80 top. hop. sakon haastella, I4:sä päiwas.
sä ilmoittaa asian Maaherralla Jos ei maamittari»
taan tule, lahätläköön nimismies, saman sakon haaS»
tolla, kuukauden sisällä, siitä tiedon maaherralle. Maa»
mittari, joka laiminlyö kokouksen, taikka ei esiin tuo
lal-peellisia kirjoja, sakoiletaan oikeudelta 30 taalaria
ja maksakoon wahingon. LoS oikeuden jäsen syyttä
pois jääpi, sakoitettakoon 20 taalaria, ja afianomai»
set asetlaawat toisen hänen siaonsa. Sihteerin laimin
lyötyä kokouksen, panee oikeus toisen hänen siaansa ja
sakoiltaa huolimatonta 20 taalaria. Slllaisca pää,
löstä säretään Hcwioikeudessa, tawalliftlla waliius.

2!
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ajalla kihlakunnan oikeudesta, ja pantakoon lakuus kaikes«
la wahingosta (katso Walitus). Niitamiehen eli
yhteisen asianajajan poisjääminen ei estä asian esiin»
ottamista. Estelmyksistä oikeuden jäsimiä wastaan
seurataan mitä Estelmyksistä on sanottu, Naiy,
ellvön kukaan estelläkö sentahden, että hänellä muu-
alla tila on Isojaossa, eli sentahden, eitä hän on
käskyläisenä toisessa oikeudessa eli Keis. käskyuhallian
luona asiaan puuttunut (Kun. As. 27 Kesäk. 1175/
23 Tammik. 1783).

Juonista, mutkista eli wastusteista woi oikeus
antaa erinäisen päätöksen, jos asia sitä waatii; mut»
ta liikuttakoon eli ei pääasiata, niin otettakoon se
kuitenkin samassa esiin- ollen asianomaisilla malta, pää»
asian päätettyä, yhtaikaa walitcaa kaikista iain käy»
misen aj,,lla langenneista wäli-päätöksistä. Oikeus cl-
köön, towinta wascuusta nähden, ilman laillista syy-
tä jättäkö asiata kesken, taikka puuttuko sellaiseen,
johon hänellä ei tuomio »oikeutta ole. Jos lykkäys
eli aikaa annetaan usiampia syitä ilmituoda, määrät,
tuköön lyhyt aika, uhkasakolla, että asia on kuitenki
paättywä, ja ehdolla, että mitättömästi mennyt ko»
kous culee sen wahingoksi, joka syyttömästi lykkäySia
on waatinut (Kun. As, 23 Tammik. 1783).

Jos katselmukseen maalla ja railolla on syytä,
toimittakoon oikeus sen samalla tiellä (Kun. As. 27
Kesäk. 17 75). LoS tntkinnossii löytää» Isojaossa
maamittarin wikaa, palkitkoon kulungit ja wahingon;
jos wika on niin suuri, ettei se undeta jaota suoria,
määrättäköön toinen maamittari wikapään kulungilla
sitä toimittamaan. Jos se on wiran päälle käypä,
wcdettäköön myös kihlakunnan oikeuteen (s. p.).

Kuulusteltua asianomaiset, tutkittua nitasuudet
ja julistettua päätöksen-pitää, ilmaantukoon taikka ci,
päätökseen merkittämän, että tyytymätön walictakoon
Keisariin, pankoon takuuksen kaikesta kulungista ja
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»ahmgosta, ja antakoon «valituksensa kuulu-
wain kirjojen ja karttojen keralla maaherraan, 3:ssä
päiwössä päätöksen langettua. Ollen oikeus roclwolli-
nen antamaan siihen tarpeelliset kirjat, niin kohta kuin
niitä anotaan (Kun. As. 23 Tammik. 1183, Keis.
As. 5 Toukok. 1810). Phcaikaa määrätköön myös
oikeus etcä takuus on pautawa, annecakoon määrä-
tyllä ajalla täydelliset »valitukset taikka waan warje,
lus«kirja, ennen kuin asia luetaan walwotuksi. Jos
walittaja sittenkin laiminlyö takuukscn panemisen, waik«
ka maajaonoikcus sen cn säätänyt, elkoön Maaherra
enää loista walitus aikaa autako, taikka riitakumppa-
ncin wastineita waaciko, waan lähätcäcöön samassa
warjelus«kirjan Keis Senattiin (Keis. Kiri. l 8 Mar-
rask. 1823). Saatuansa täydelliset «alitukset, waa-
likoon Maaherra riitakumppanin wastiueen kuukauden
sisällä, 24 Rup. sakon hanstolla, ja tarpeen mukaan,
oikeliden Esimiehen ja Maamittarin selitykset, samas-sa ajassa ja samalla sakolla, ja lähättäköön sitt? kirjat
Keis, Senacin Oikeus.departementille (Kun. As. 23
Tammik. 1183, Kun. Kirj. 14 Joulut. 1181).
Jos taas walittaja ei anna' täydellisiä walituksia,
waan warjelluS kirjalla todistaa sen kirjoin eli muiden
estctten syyksi, laikka anoo aikaa muulle kanteellensa,
cli jos walitukset kaipaamat maajaonoikeuden protokol-
lia, taikka kirjoja ja maamittarin karttoja, joita wa»
litukseSsa mainitaan laikka muuten carwitaan, maa»
ratköön maaherra «valittajalle 24 Ruplan uhkasakon,
ja jos se laiminlyödään, puheen kadotuksella, sowe-
liaan ajan, jossa täydelliset walitukset taikka kaiwa-
tut kirjat owat tuocawat, ja kawuuttakoon myös maa-
jaonoikeuden ja maamittarin, «viimemainittuja suorit °

lamaan. Jos asiamies laiminlyö hänelle asetetun pu-
heen kadotuksen ehdon, ilmoittakoon maaherra sen, ja

lähättäköön Senaattiin muiden kirjoitusten kanssa
todistuksen, sellaisen ehdon asiamiehelle tiettä-
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wäksi tehdyksi. Pitäen maaherran aina. kirjoja lähättäis,
sään, luetella mitä asiiSsa on cchty ja jos usiampia
lvalicuksia on tullut eli ei (Kuu, Kirj. 28 Marrask.
179N, Keis. Kirj. <i Syysk. 18!0, 3l 3ammik. lsl l).
Kirjoituksen tailamattomain puolesta Guwernööriin
auneltawla kirjoja seuratkoon myös asianajon maltakin
ja (Fulm,), kannekirjan alle kirjoitetulle asianajajalle,
eli kirjan kirjoittajalle (Keif. Kirj, Tammit. 18 l >).

Isojaon perustuksia koskemasta Maajaon oikcu»
den päätöksestä käypi myös walittaminen(Kun. Kirj.
21 iokak. 1310). Katso Isojako.

Kun Maajaonoikeus pääcöksellq eli tuomiolla
wahwistaa Isojaon, pitää st karttaan merkittämän
(Kun. As, 23 Tammik. 1783).

Esimies nautitfte palkkaa matka, ja toimitus päi,
y?ältä 1 Rup. 24 kop. hop. päiwältä, Sihteeri «l2
kop, ja molemmat 3 hewoisen kyytirahai»; Jäsen,

mutta lautamies ja muu talonpoikainen 2l kop. hor>
päiwältä ja 1 hewoisen kyydin. Elköön palkkaa luettako,
«siammasta toimituspäiwästä kuin siitä päiwästii altain,,
jolloin oikeus iStuikseen ja siihen päiwäan lopectain jon>>
tuomio eli päätös julistetaan; ja elköön valkkaa luettako
toimituksen aikana olemista pyhäpäiwistä, eikä crinäi»
sistä walmliksi«k!rjotuspäiwiStä, eikä ylipään pitem»
mältä ajalta kuin kokous on kestänyt; elköön myös
maanhalcioilta otettako maksua «vaunun mourasta eli
kyydistä sellaisille matkoilla, jotka kokousta pitäissä
owal tehdyt jakoaluudella pideltyihin maankatselmuk-
fiin, koska maanhaltiat owal welkapäät siinä paikalle
saattamaan oikeuden Esimiehen ja jäsenet (Keis. Tak»
fa 27 Huuhtik. 1842).

Tämä palkka maksetaan yhteys- eli salokunnaltasen osan jälkeen, kuin kulleki osakkaalle on jaossa an-
Nettu maata. Kruunun talollisetki maksaawat, ja
pappilan osa maksetaan kirkon waroista. Waan yuuK-
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telit ja ftllaiset tilat, joilla on kai-kki maansa rajoite,
luc naapureissansa, oroat siitä vapaat, Kun walit-
tajalla ei nähdä olleen mitään syytä «valitukseensa,
palkitkoon O,k?udcn< maamittarin ja rlitaweljensä ku-
lungit (Kun. As. 2-? Kesak. 1175).

Maajaonoikeudcn palkka Wiipurin iäämssä juok°
sce sikäli kuin se on määrätty yhteisistä waroista. E'
rityiset jäsenet eli lautamiehet lukeewac palkaksi 3l
kop. hop päiwältä, ja 1 herooisen kyydin (Keis,
Kirj. ja As. l 2 Heinäk. I8l6).

lunastus: Maajaonoikeuden tuomio ensi arkilta
W kop., toisella 4o'"ja muilta jokaiselta 20 kop. Pää»
tös eli ulosweto skopio) protokollasta, joka sisältää
yhden eli usiamman päätöksen, ensi arkilta 50, loi'
selta 40 ja muilta jokaiselta 20 kop. Muista ulos-
weto«protokolliSta, jotka eiwät sisällä päätöstä, ensi
arkki 30, toinen 20 kop, Tuomion eli päätöksen ko«
pia, ensi arkki 30, ja jokainen muu arkki 20 kop.
Kopiot protokollasta, jos ne sisältämät päätöstä täit-
ta ei, joka arkista 20 kop. hop. Mutta asianomai«
stlle maamittarille tulemasta tuomion, päätöksen taik»
ka protokollan kopiosta niin myös lähdetetyistä kuulu,
luksista ei saa lunastusta olettaa eitä myös postira?
haa kirjojen lähättämisestä, päiwäkirjan ja tuomio
kirjan pois lähätyksostä. (Keis. Taksa 2°7 Huuhtik,
H842).

Maakauppa.
Maalla elköön kenkään pitäkö kauppamiehen kalua

huoneessansa kaupaksi eli sitä kyläsca kylään kaupus-,
telko. Siitä tawattu on ensikerran rikkonut
jaettawccksi Kruunun päällekantajan ja lähimmän wai<
waisten huoneen wälillä. Usiammilla kerroilta on
lisäksi sakkoa 20 taalaria (K. K. 6: l). Sama la>!
Aon sellaisille tätzköille maalla. Kuitenkaan, ei yl?
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kielletty omaa maan tawaratcmsa säilyttää ja myödä
missä hywänsä. Jos maamies waihtaa elatukseksi ja
tarpeeksensa kalua kaluun, eli ostaa walmiilla rahalla
toisen maantuloksia, se ei lueta maakaupaksi. He«
woiskauppiat woiwat kulkea ympäri maan ostaen ja
moödcn; kaupungin lihamiehet ja kalamiehet woiwat
myös maalla ostaa tapporamvaila ja tuoresta kalaa
kcmpungin tarpeeksi, kun heillä waan on Magistraa»
tm passi (Kun. As. 19 Syysi. Mitä täs,
sä on sanottu, werattakoon kuitenki alempana otettuun
(Keis. As. 6 lokak. 1842).

Wapasäadyllä on oikeus ympäri waltakunnan
pitää härkä'kauppaa (Aatelin priwil. 16 iokak. 1723).
Ruukin isännät, mistä säädystä hywänsä, woiwat
kaupita ruukkeinsa tarpeita; mutta ei kauppamiehen
tawaroita, niinkuin werkaa, wiinoja, ja n. e. (Aaicl.
priwil,, Kun. Kirj. 23 Toukok. 17N0, Kun. Res.
16 iokak. ,723).

Pienempäin kaupunkein rihkamakauppias owat ko«
wasti kielletyt kulkemasta maalla rihkamiansa myök«
sentelemässä; josta kruunun palwelian pitää walwo-
man, ollen jokaisella lupa niitä ilmoittaa ja kiiniot»
laa, (Kun. Res. 13 Marrask. 1741). Katsottakoon
tarkasti että kielto maakaupasta, kaupunkilaisten lä.
h>'ttiläisistä ja wenäjän talonpoikia wastaan la'in läl»
keen seurataan.

Kaupungin porwaristo, joka raawaskauppaa pi-
tää, woipi maallaki, talonpojan kotona ostaa tappo-
riawaita (Kun, Res. 12 Huuhtik. 1739). Koto- ja
talontarpeeksi woipi jokainen ostaa, taikka merikaupun-
teissä, taikka kala>rannoilla maalla. Samaten saapi
suolakalaki, siltä joka itse kalastaa, kaupittua ja säily-
lettää mie<ä hywänsä. Maanasukkaat, päälle 10
peninkulman lähimmäisestä kaupungista, saawat toiselle
mrvdä suolaa (Kun. KalaSt. As. 14 Marrask. 176<>),
Hylkeenraswan kauppa ei lueta maakaupaksi (Kun.
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Kirj. 2 Marrask. 1,785); eikä wiljan kauppa, (Kun.
As. 30 Marrask. 1780 ja K. ,0 Toukok. 1790),
ja salpiecer (Kun. As. 26 lokak. I80i). Maanwi!«
jeliä saapi mieltänsä myöten kaupita wetoeläinnänsä
(Kun. Kirj. 4 Maalisk. ,782). Ruukin isännät ja
käsitöiden tekiät saawat missä hywänsä ostaa ja tin«
"gata raaka-ainettansa (Ku». Manuf. Priw. 29 Tou-
kok, 1729). lasin, kiwiastian ja posliinin kulcttajut
ja kauppiat woiwat, matkoillansa maalla talosta ta»
laon, kaupitella sellaisia kappaleila, mutta heidän pitää,
ulko iääniin mennessään, warustaimaan Maaherran
passilla (Kam. Koll. K. 22 Helmit. 1802). Kau«
punkein walettukan tekijät ja paperimukin isännät
saawat maalta oscella hiwuksia ja rättiä, jota saawat
waihtaa maassa walmisteitua rihkama«tawaraa was«
taan (Kun. K. 7 Marrask. 1735, Kirj. 1 Maalisk.
1784, 17 Kesäk. 176U). yhteinen kansa woipi maas-,

sa wapaasti myödä ja kulectaa omia ja naapureinsa
maankaswuja, ja hedelmiä, (Kun. As. 23 Helmit.
1789). Ia on kaikenlaista wiljaa ja saalista, jota
pellosta,niitusta, yrttitarhasta, puutarhasta, karjasta,
jahdista eli metsästämisellä, kalastamisella ja pyydöt-
sillä saadaan, niin myös koti-ahkeruudella ja käsityöllä
»valmistetaan, jokaisella tilallisella maanasukkalla oikeus
naapureiltansa kaupata, ja sitä niin ostettua tawaraa
mielensä mukaan kotonansa säilyttää, myödä eli waih»
taa, taikka omanansa kaupunkiin omaksi »voitoksensa
myöcäwäksi lähättäa, saumata kuitenkaan sen wuolsi
siellä asettaa omia kauppa puoteja, joiden asettamisesi
ta tästedes, niin kuin tähänkin asti tulee »voimassa
olewat asetukset seucattawaksi; myöskin ei sanottuin
wiljan, joukkoon saa luettaa palowiiua, josta on eri»
täin saäccy (Keis. As. 6 iokak. 1842), kaiso Palo»
wiinan myöntö, Kauppa, Markkinat. lutuiö»sa maankaupasta, »vedotaan kihlakunnasta Holvioiteus
teen (O. K. 20: 3).
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Maamittarm palkka.
Maamittari ja tutkinnon seisneet apulaisensa saa-

wat erikoisissa toimituksissa, pait huoneita, lämmintä
ja kyntteliä, jotka heille owat maksuta anneltawat,
jokaisesta matka ja toimitus päiwäscä palkaksi 83 kop.

hop. (pellon, niitun ja metsän mittaamisesta
taan erinäisen taksan jälkeen) ja raroinnoN, taikka, jos
maanhaltictt lahtoow.,t, ruokarahaksi 42 kop, hopiassa
päiwältä, ja 2 hewoiscn kyydin; mutta oppilaiselle,
>onka maamittari saapi kerallaan pitää, maksetaan waan
ruokaraha eli annetaan rmvinto. Pyhäpäiwistä an-

maamittarille waan ruokaraha; ja sade-päiwis»
cä, jolloin e> mitään lyötä ulkona woida
lisäksi puoli päiwäpalkkaa (Kam. Koli. Kuul. 20
Toukok. Viipurin läänissä, jossa maamic»
tarien on itsensä ruoka p,beccäwa, maksetaan heille
palkaksi jokaiselta toimitus päiwältä 1 Rup. 24 kop»
hopiassa. (eikä niin muodoin lueta pyhäpäiwistä)»
Mutta kyyti ja palkka mcttkapäiwlstä, entisten asetus»
tcn mukaan (tekee 82 kop. palkkaa ja 42 kop. ruo«
karahaa, yhteiseen IR. 24 kop.). (Keis. Maam.
taksa 26 Helmit. 1828).

Isojaossa (t s.) ja muissa kyläkunnan yh«
teisiHsä toimituksissa, maksaa jokainen talo maaniitty
rin palkkaa osansa jälkeen; ja Ra jana joissa (k.
s.), johon ei jako» eli lohkolinjojcn ajo kuulu;, mak>
'saawac rajanaapurit jokainen puolueitansa.

iohkojaoissa ja mittauksista maksaarrat fotalais»
ja siwilj puustellien haltiat waan ruokarahan ja osan-
sa kyydistä maksaa kruunu; mutta hengellisen säädyn
puustelleista maksetaan koko palkka, pitäjän eli kir.
kon rahoilla (Kam. Koli.
lohkojaon suhteen lapahtmvista yli.mitlauksista ja lotz«
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li.'ja'osca Sawossa ja Karjalassa (Kuopion lääni ja
Mikkeli» lääniä) niaksaa Kruunun puolen

kulunkia, kruunun ja pcrintölaloiu puolesta (Kun.
Kirj. 8 3outot.
Kirj. l? Joulut. >!-l8). Isojaoista Wuxurin iäa»
nissä niaksaa kruunu wuoluiseul.M! koko nvhwisletun
Maamittarin palkan kaikista lvuunun >a perintö li»
loista, joka Maksu sitte laslelacin myö?en
Maanhaltialta takaisin karw t!> walsi, niin ellei m.iksu
yhtenään wuo,nna nouse kortiammaksi !<>,niä hopia
ruplaa mantcalilta, jossa järieslykftssä myös emiselki
frulinulla edeltäkäsin makseluc lohlojaon kulungit pdl-
tilaan (Keis. InSlr. 2« Helmit. «828 ja K, >v
Syysk. l842). liika» eli 3ähde«maista,
jaossa kyläkunnista eroitelaan, jos talonh>lciat ei,vac
tahdo niitä omistaa, maksaa kruunu minuuksista,
pyykitötsesla ja tarpeellisista päiwälöiscä; myös mak-
saa kruunu määrätyssä järjestyksessä Isojaon kulun»
git kruunun uudistaloista, joiden roopcms.wuodet wie,
lä eiwät ole päättyneet (Kun. Kirj. 3l Maalist.

Kam. Koll. Kirj. 23 Elok. Kyydin
ja maikapalkan saapi maamittari waan yhden kerran
wuodesst', tullen ja mennen, jokaisten toimitukseen,
jos ei maanhalcian kautta taikka pyynnöstä toimitus
ole kesleylynyt (Kam. Koll. Kuul. 20 Toukok. <799).

Maamittarin palkan tuomiosta ja kannosta, katsoMaamittarin Rewisioni.

Maamittarin rewisioni
pidetään kihlakunnittain Maaherralta, M<Maamifz
taus«konttuorin taikka heidän edus
miehiltään, ja maansihteeriltä, wuosittain Tammi
ja Helmikuissa, kuitenkaan ei ennen 24 Tammikuuta,

22
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kuukautta ?nnen määrätyllä ajalla. Ollen sillä tar-
koituksena, Maamittarein wiime wuoden cöiiä ja palk»
takirjoja culkia.

Maamittarin pitää wiimeislään s:tena Tammik.
Pitäjän nimismiehelle saattaman kaikki palkka kirjansa,
wälltääkseen palkkalirjojensa eli paltlalurcuntekoinsa,
wuoden rewisionissa jäämästä tuckimala'. Kuumaan»
hallia sitte ilmoittaiksen, on Nimismies welwolliuen
palkkakirjal eli lu'unteot hänelle lukemaan, seliltä»
mä«n ja hänelle jättämään, ja kuuluttakoon seuraamat»
sena sunnuntaina kelle ne owac jätetyt.

Maanhaltiat, joiden luona maamittaus»töita
menneenä wuotena on ollut, ja jotka luulcewat muis>
tuluksille syytä olewan, palkan luwunlaskuissa, töissä
eli maamittarin muussa käytöksessä, luleeroat remissio»
niin ja saawat, sikäli kuin Maaherra heitä esiin las»
tee, ilmoittaa sanottamansa suullisesti eli kirjallisesti.
(Se on tietty että itsestään toimituksesta haetaan
muutosta muualla, laillisessa paikassa). Rewisioni ot»
taa muistutukset ja selitykset, eli »vastineet niihin, se»
kä palkkakirjal ja maamittarilta sinne annetut kartat
ja kirjat tutkintoonsa ja antaa asialle päätöksen.
Virheellinen pitää Maamittarilta määrätyssä ajassa
paranncttaman, jota wastaawa kohtalo palkasta siihen
asti pidätettäköön. Rewisionin päätöksestä woidaan
tehdä' «valituksia, jotka, asetetut Hänen Keis. Majcs»
teetillensä, päätöksen julistettua, kuukauden sisällä eli
jos asia, Rewisionin perästä, päätetään Maankanse»
liassa, kuukauden sisällä siitä osan saatua, annetaan,
rewisioni protokollan kopion keralla, maaherraan, joka
huolen pitää wastinneiden eli selitysten hankkimisesta.
Kuitenkin menee päätös samassa täyteen toimeen,
mitä päätettyyn palkkaan tulee, joka kokoon ajetaan
eli kannetaan kruunun palwelialta, laikka muulta re«

määrätyltä mieheltä, mutta ei itseltään

170 Maamittarin rewisioni.
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maamittarilta, ja josta kannosta lopullinen tilinteko,
maamittarin kuitin keralla, rahan kantajalta Heinä-
kuun lopussa on wastuuta «välttääkseen, faatectaw»
Maaherraan (Guwernööriin).

Muutoin kuin rewisioni<päätöksen jälkeen elköön
Maamittarin palkkaa kannettako eli otettako, pait wä-
hemmiölä toimituksista, niin kuin katselmukset, kyni»
menySlaskut, tumattoman wiljelyksen tutkinnot jaetuil-
la mailla, rajanajo sellaisilla mailla, eli oikeuden apu»
na 010. Sellaisista toimituksista, johon kuitenkaan
elköön luettako tilan eli talon osakasten wälijakoja,,
karjamaan, ailuusten ja kalaroeden jakoja, eli joS
maksu on tulewa kruunulta, antakoon maamtttari 2
wierasmiehen saapuilla maksajille luwunlaskun palkas-
tansa, lukekoon ja selittäköön sen ja ottakoon sticä to»

distuksen yhtäläi elle kappaleelle. Jos maanhaliia
näkee sima olewan mitä sanomista, ilmoittakoon kuu»
kauden sisällä, tiedon saatua, Maaherrassa, jossa maa-
mittari, saman ajan kuluttua,, pyytää palkkansa saamis»
ta. JoS muiScutuSta ei ole tullut, eli joS maaherra
löytää palkan woiwan edeltäkäsin makstttaa, annetaan

siihen lupakirja, jonka luwan näytettyä wasta, waan
ei ennen, maauhaltia on welwollinen kuittia, wastaan
maksamaan, joka muutoin tulee ryöstetcäwäksi. Kui»
tenki pitää tällaiset pallkakirjat, toimilusklrjalr keral-
la, 10 Rnp. hop. sakolla, manmittarilca ensi rewisio»
niin tuocaman, jossa ne tutkitaan ja maauhaltia saa
edellä mainitulla tawalla muistutuksensa tehdä (Keis.
As. 8 Helmit. 18 >T).

Maamittarin toimitukset,
OwatMaiden mittaaminen kartalle ja>

niiden kirjoit taminen, Isojaot, Wälijaot
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cii H alo nj a ot, maan >a o m aisu cleu ja « h
rie is» e», a > lai n,, y > iu, leiden ja ka la we»
de n ia,oc. raign a>ot, fa c lmuk se t maan,»
riitcii» se l .u > cykse t si, la l»n?actoman
jelyksen r,ldoissa< taltta wesl rate n » ut»
fcn eli wiljelytfe,> jossa myös wesipuo-
lrlmuksen koleus mitataan >a wiljelyksen kulunki laS»
letaau; kymmenykselle panola ja weronlaötuja j. n. e.

Maamittariu toimitusta waaliwa, antaa anomnk^
sn, Maaherran, joka säätää lunaStukseta maamittariu
Viipurin läänissä säätää toimttuksiin Pää»lnspeh«
lu,)ri. Maamiltari asettaa silte wiösin, mäaräpäiwäil,,
;p'.a päiwää, taikka jos asianomaisia on ulkokihla-
l'!!.',m!öf,!, !',iinkuin myös Nupurin läänissä yleiseen,
;., lux, kysomys o» Isojaosta 2. wiikkoa ennen seu°.
lakanaan kirkossa tualulllaan; pitäen myös maamlt»

missä knianuu» «li tilojen oi«,
lcus kyfymyksecu tulee,, hywaän aikaan, Maahercalca
l>. muilla asianomaisilta pyytää siihen yhteisiä asian,,
>ija!oila (eduS-michiä). Sen staan on asi,m?mniSle>r
w.livollisuus tucsua 2 otollista lautamiestä loimltuk»
ftn awukfi/ ja hanttia lyömichei,, milloin lUiiä tar>,
«vitaan. Sen lai,lii»lyö>än eteen sc>api maamittari.
palkata' toisen, jonka päiwapalkka maanuttarin ano-
»uukfelle, kruununmilheu kautta samassa ulosocetacul..
huolimattomalta, »vaikka laillista syyiecläköön.
Jos maamlltaci laiminlyö määrätyn loinucuspalwan,
lakoitettakoon 3, Niksiä, <« sk. Psa ja palkickoon wa,.
hingou: jos hän ci tule seuraawaiseuakaau
title »vasta, woiwat asianomaiset erota'.
eli yhteisen asiamiehen poisolo ei estä loimiiusia; ei.
kä omistusoikellden riita, waan »vastatkoon se
hallussa lila on. Pois olewat jaawat kuicenk! la,l>
lisella tiellä »valittaa toimituksesta, laillisen eSle.eu

wascaan olkoon jokaisella lilxi ilmoittaa,,



M an, f!! ar i n toi n', idukset. 173

waau ellöön muutoin ketään toimituksesta hylyttäkö.
loS waStustelee lallilsesti säällyä to,

miluSta, ja silla menettää aikaa, w eläköön sakkoa 1
Riks, 7,2 sk ,a palkitkoon wahmgon Jos ma>-»
mittari ilman iyncä kesklluttaa°al'ec„n lomnculstn, sa-
koiceilakoon IN Rits, 52 sk. Plsa, tolmitnkscssa p-°.

decään pöytätirja eli protokolla, joka myös alakirzo!»
telaan asianomaisilta, lautamiesten pilkan ojaa krmi»
nu» palwelia maamiltarin osoituksen jälkeen.

Maamittari,i wirkawirhcistä ja pa lkm non kysy-
myksissä sellaisista jucuisla mennään kihlakunnan oi-
kentcen, jonka päätöksestä walitelaan Honnoikenteen
s.ss»n, Maam. As. < 2 slok. 1757>) we,.'t. W nli tu S,,
Maamitlarin paltla ja W aka a m i n e n.

K aawa Ma a mittarin to imi tn ? sen anom u k se en..
KorkiaStt kunnioitettawilta Herra

ja Tähcimieheltä pyydän nöyriinmäSti Maamiltarin
N. N, säätämistä lohkastmaan minnn puoliskoni krnn»
nun tilasta N:o 2 Salmelan kylässä N. N. pttäjäs»
fH, jota warten liitän tähän kopion
Alcwa noyrimniällä kunnioittamisella

Korkiasti kunnioilettawan Herra Gnwernöörin
ja täHlimiehen

nöyrin palwelia.
N- N.

Toisin
Kvrkiasti wapasukmsen Herra Paronin, Guwei>

nöörin j-> Tähtimiehen luona pyydän nöyrimmästi Kr»
missioni Maamittarin N. N. säätämistä koetelmusta. la.
katselmusta pitä,nään minun taloni N:o l.
sa >a Rnsthollm No 8 kylässä «välira-
jalla, jossa N N, on »viljelyksineen minun rajojem
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sisälle tunkeinnut. Olcwa nöyrimmällä kunnioittami,
ftlla
KortiaZti wapasukuisen Herra Paronin, Guwernöörin

ja Tähtimiehen
nöyrin palwelia

N. N.

Magistraatti.
Millaiset jutut ja rikosasia! kaupungissa tulkitaan

Ra astuma n oikeudessa (k, s.). Tutkiessaan
huoneen-hallitus ja politia-usioila, kuisutaan se Ma»
gistraatiksi. Sen loimeen kuuluuwat kalkki juluc
kaupungin kaupasta, kuris eli polisista ja huoneen
hallituksesta, niinkuin kysymykset polwaruudcSca ja
Porwarioikeudesla, rawintohuonetten,
waatepuotein, ja kaupan-pidon laitokseSca j. n. e.
Uutten kartanoin rakennuksesta,, ja katselmuksista, eli,
wanhojen uudistamisesta ja tarpeellisesta parantamia
seSta; kartanoiden jaosta ja oikomisesta; katujen ki«
welcämisesta ja woimassa pitämisestä, laiwawäen
tulo' ja lähtö-katselmuksista, niin myös Palo-asiat;
N ösiön ja muun toimituksen täyttäminen Guwer»
uöörin eli muiden oikeusten päätöksille ja resolu»,
lioneille; Arwiot, tatselnnikset yleisesti; huolenpito
kaupungin saatawista ja maksuista; taksojen antami»
ven (suorittaminen); Passein ja codiStuSten walmis<
tus. Kaupungin maiden hallinto ja jutut siitä; ri-
kokset Porwarein käsiammatti»oikeutta wastaan. I«
santäin ja palkollisten »valitukset (Helsingissä, Tur-
ussa ja Viipurissa, joissa on Polisikammarit, kuu,
tuuwat warstnaiset pollsi» ja järjeSlyS.asiat niihin).
Mhösti walitukset ammatin-oikeuden päätöksistä, am»,

maltiseurain jutuissa; ja missä ei ammatinoikeutta ole,
menewät kaikki siihen kuuluwat jutut suoraSteen Ma^
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gistraatcim; Kaupungissa (Turussa), joSsa ou eri»
loinen HallioikeuS, kuuluuwac sen ala kaikki kankuri
pojat, manufaktuucit, fabrikat ja m toimet, jocka oi»
teistään ciwat kuulu ammatinseuraan; mutta jos ei
Hallioikeutta ole, ajaa Magistraatti sen toimen kalklS»
sa jutuissa ruukin eli pajan isäntäen ja niiden lyö»
mieSlen wälillä, kysymyksissä oppilaisten ottamasta,
za pääslämisestä sälliksi, mestaruuden saamisesta, eli
luwan antamisesta paja.isännälle, Hallloikeuden turwis-
sa elanto-keinoonsa wiljellä; myöskl teoSten kruunaa-
minen (hallaaminen), j. m. m. Halli-järjeStyksen
mukaan (2 Hnhcik. 1110).

Niin hywin Maaherran Instruksionin 4 Mar»
rask. <134, kuin Kun. Kirj. 21 Syysk. 1145 ,a
Kun. Res. 1 Heinäk. 1152, §. 45 mukaan, tulee
maaherra asioissa, jotta koSkeewat taupunkcm cri„o<
maiseksi lahjotetcua maata, j. m. huoneenhallicus-as!-
oissa yhienä magistraatin keralla päätöksiä ,a ojennuksia
tekemään. MagiSlraatin päätöksistä, joihin Maaher»
m on esimiesnä, waikuttanut, woiwat walitukset a>,«

nettaa Keis. Senalin hallinto.deparlemenltiin, 90:Ssä
päiwässä päätöksestä tiedon saatua, (Keis. As. Tou.
kok. 1810).

Muutoin sör'etään Magistraatin päätöstä: I:ksi
Porwaruus-jutuissa, kysymyksissä ka«ppa»oikeudesta eli
luwattomaSta kaupasta, ja ammatinseurain riidoissa,
joissa päätös tawallisen ylöslyömisen perästä juliste-
taan, »valituksilla Keis. Senatin Hallmto-departemen»
tissä, 90:sä päiwässä päätöksen julistamisesta, jona
päiwäna pääcös myös on annettu- Pitäen asianomai-
sen, jos siinä puhettansa säilyttää tahtoo, 8-sa päi<
wässä päätöksen julisceltua, ilmoittaman tyytymättö-
myytensä Magistra,nille, joka myös sellaisesta ilmoi»
lukseSla päälöksessään antakoon neuwon, ja sitte myös
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lähemmän »valitusosoituksen (Kun. Res. «2 Huhtik,
1-/39, 42 §.. Kun, Res. HeincN,

Kun. As. io Tammik. 1'?59 ja 9 lotak. 1166, lv,r«

callu Keis. Regl. >» Elot. 1809).

Magistraatm on kaikissa jutuissa, joita »valituk-
silla Keis. Smalliin »vedetään, päätötsts», pantawa,
«i »vaan täydellinen walituksen «euwo, mnlla myös
ilmoitus, ctcä juitumiehen on walituksiinsa, jotka it«
scnsä laikka asianajajallansa owal sisään annellawat,
ja, kun »valittaja itse ti ole osannut niitä kokoonpa,,»
na', kirjottajalta myös alatirjoiteltawal, liiteltäwäuä
se »valitettu päätös ja kaikki julluun tuuluwal kirjat
ja protokollat, jota wailla asia ei tule armolliseen
lulrmlocn otettawaksi (Keis. K N 19 Toutok. 1819,
wert. edeNämain. As.).

kaikissa H.-lt> oikeuden jutuissa,
laadxsca, jotka synlyytval pajastoin eli manufatlliurii»
laitosista, mennään »valituksilla Howioikeuteen (Keis.
Kirj. >6 louluk. 1809), tawalliseNa Raastuwän
vvalimSajalla. eli puoli sillä, nntä laillisesti wedoluis»
la asioista sanottu on (Keis. As. 25 Marrask. 1812),
tacsu W a lituS.

Kaikissa muissa politiat ja huonecnhaNiluS-ju«
tuissa (niinkuin teiden, sillain ja kaluin leoSla ja pi-
dosta, kyydistä, lyhtyin sytytyksistä, »veroista, rakcn»
»,lcksisca, rawinto.huoneista, juomahuoneisca ja m.)
kliin myös hallitus»oikeudesta ja imissioneiSta Magis»
lraatin taloihin, ja kaikissa ulosmittaus eli
sioissa, walituksella »uaaherraan, kuukaudessa päätöksen
siialua (Kun. sel. 20 louluk. U. K. 9: 6.
Wcrt. Keis. Kilj. 9 Toukok. i«il).'
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Maantie, katso Tiet.
Maawiljclyswclka, katso Pa n k kiwelk a.
Majanwoura, kacso Wvura huoneesta.

Majoitus, katso Kiwihuoueel.
Manufaktumit, Pajastot (Fabrikat,) Kasi-

työt ja Glennot.
Elköön muu kuin porwari käsiamniattia wiljelkö,

awonaista kauppaa pitäkö, taikka rihkamitta!» tawa»
roitansa myökö, 40 tal. sakolla ja cawaran tadotuk»
ftlla (K. K. 4: 2).

Elannoissa, jotka tarkoillaawat maka»aincen te-
kemistä , eroitetaan toisistaan käsityöt, kliuluwaiset
ammatinseuroihin, ja maanufakluurit, pajaStot, ja ka.
sityöl jotka eiwät kuulu ammatinscucoihin. lälkimäi,
siin luetaan kaikki kankurinpajastot niihin kuulumin
ommatlinecn, hienomman rauta» ja lcräskalun pa-
jastot ja monta muuta laitosta, taitoa ja käsityötä
(Halli-larj. 1110), kartluunin, palttinan, willapaltti»
nan ja käsiäänin painajat, lapetintekijät, werankerit»
scjät, huowan ja nukkawaatteen tekijät j. m. (Hall.
lärj. 1152). Tupakanketrääjät ja sokuriruukit (K»>n>
Sel, 7 Kesät. 1152). Ne kaikki nauticseewat ma»
mifaktnur.oikeuden ja kuuleewat HalliOikeutla (katso
Magistraatti).

Pajastoita ja mannfakiuuria käyttäawät l.ksi
Pajasto (eli fabrika) isännät, jotka asianomaisella lu«
walla owat pajaston ja manlifaktuurin laittaneet.
Nämä woidaan perittää, jakaa ja myödä; waan yh«
dyskunnalca laitetut eiwäcsaa eroitettaa ja jacclaa, mut-

ta käytettäkööt kokonaisina; fuitenki kieltämätä kenen-
kään myömascä osaansa, yhdpslölle ensin sicä tarjoc»

22
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tua. (Kun. Hall. lärj. 2 Huhc,k. Kun.
nuf. Sääntö 2!» Toukot. 1139), keskustele PyteyS
eli PhdySlö, Kauppayhteys. Saawat ollun sälliä
lyöntäyttäjiksi, eiwätkä ole welwolliset meStareija pi<
lämään, waikka lyötä eiwät itse ole oppineet (Kun.
Kirj. 10 Maalisk. <805), iupaa haetacm Kns. Se-
nttistä. Pajoston isännät ja mnnufaktuurilaisel,
maalla sekä kaupungissa/ saawat missä kaupungissa
hywänsa pitää awonaisia myöntöaittoja niissä tukut-
lain ja rchkamittain omia teoksiaan myödä, kun maan
ensin magiStraatille käywät suorittamassa maksun rih-
kamakaupan oikeudesta. Woiden myös usiampi liic»
täidä yhteistä myöntömajaa pitämään, ja samassa,
toisilla osakkailta escelemälä siihen osalliseksi päästä
(Kun, Kirj. 15 Kes. 1805).

2:ksi Manufakluurilcliset ja pajaStonmestaril
kaupungissa, iotka lyön owat oppineet ja porwaruu«
den saatua wiljeleewät lyötänsä. (Hall. lärj. 1710).
Manufakcuurilainen ei tarwitse erinäistä lupaoikeutla,
waan saapi heti mestariksi päästyään »viljellä clmmat»
liaan. (Kam. Koll Kuul. 25 Heinäk. 1766).

Mestariksi porkiwä Pajaston sälli hakckoon por<
waaruucca Hallioikcudelta, joka kuulustelee porwaris-
toa ja muitcr saman työn ammattilaisia, (»imit. ma<
nufakcuurmeslareja), tutkii hänen taitonsa ja antaa
hänelle mestarikirjan. Sitte täyttäköön magislraa.
tissa mitä porwaruudcn saamisesta säätty on. Por-
w.iriksi päästyään asettakoon pajaöton sälli heti työn<
sä liikkeelle. LoS hän pajaStonsa seisattaa, eikä kah<
teen rouotecn käytä, kadottakoon oikeutensa (Hall. lärj.
1170, keskusc. Kcun. Koll. Neuwo 16 Kesäk.
Pajaslon opinpoika joka ammattinsa on kelwollisesci
oppinut, noin wiitenä wuotenä, pääsköön sälliksi, ja
antakoon Hallioikeus, hänen työnsä mestarilta k>,tso'
lettua, hänelle sällikirjan. Sällit, waimonecn ia
lapsineen, owat manufaktuurcin kirjoissa, naucitksoc
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ramintousa, wiikkaus palkan ja majan pilkalla lailta
muualla.

Kuinka mestaruus saadaan ammalimeuroihin kuu,
lumissa käsitöissä katso niisiä ja A mmaciuoikcus.

Wuoden 1845 aluSta lähtein eltöön käsi yön
opinpoikaa, kuulukoon ammatinfturan eli Hallioikein
dcn ala. sälliksi päästettäkö, jos ei, pait muita ase»
luksissa määrättyjä täyttämisiä, laillisella yhteisen eli
yksityisen oppilaitoksen,, cli uskottaman miehen tod,s«
tutsella näycä, tarpeellisen uskonsa opin ohessa, osaa-mansa kir>o>ttaa luettawaa käsikirjoitusta, ja taitaman,
sa neljät luwunlaskun laadut. Mainitusta ajasta
lähtein, clköön myös käsityön eli pajaSton sälli seu-
raawaisissa käsitöissä nimitt. kuwanmeistäjät« rakcn»
nustcntekijät, kulta-, hopia-, ja pronsisepät, waSkenwa,
lajat, soicco-, luonnontutkinlo» ja näköaseilten sepät,
raasin eli kartanlekiät, maalarit, walehopian sepät,
uruntekijät, sorwalil, kellontekijät ja waununtckijäc,,
mestariksi otettako, eli työpajaa käyttämään sallittako,
joS ei, todistuksen keralla asetusten muiden käskyn
täyttämisestä, woi myöski yhtäläisellä todistuksella
näyttää osaamansa, pait muita sälliltä »vaadittamia tie;
toja, tarpeellisesti kuwata ja kaanMa kaikki ammacis»,
sa kohtaamat lyöt, joka asetus l-Sla Tammikuuta
1848 myöski tulee koskemaan lewystppiä, kirjanuitoi-
ja, lasinpanijoita, hatuntekijöilä, kammainekijöitä, hie-
uonkalun seppiä, potincckiiöitä, kasariwaSkiseppiä, uu»
nintekijöicä, puuseppiä, kiwenhttkkaajia tinanmalajoitst
ja rakenlnisiiieSlareita, naiden kasiammattilaiSten meS<
taruut'a hakiessa, olli'n sama laki ulkomaalta Suo«
mee» tulemille sälleille ja mestareille, mainituissa käsi»
töissä mestaruutta hakiessa. JoS sällillä o„ laajem.
pi taito tuwunlaskussa ja kuwaamisessa kujn tässä o>,

sanottu, laikka osaa kirjanpitämistä, laikka lchteiftsli
sellaisia tietoja, joista käsi<yölle"etua on,

köön häneltä kuudesta kuukaudesta puoleen sitä asc»
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luksissa määrättyä sälliaikaa mestariksi päästäkseen,
jos muutoin työnsä nähdään jo kelpaawaksi. Sälli/
joka oppiwuotensa on läpi käynyt kaupungissa, joSsa ei
sunnuntai koulua käsiammatissa ole asetettu, pääsköön
saman kaupungin mestariksi sellaistta tiedoitakki kun
tässä asetuksessa waaditaan. Sälliwaelluspassia ei an»
neta kun sellaisille, jotka näyttäämät seuran eli amma»
tin todistuksen työnsä luottawaisuudeSla ja siiwollisesta
täytöksestä, elikkä toiseen paikkaan kutsutut olemansa-
(Keis. As. 19 Tammik. 1342).

Seuraawaisten käsiammattein »viljelemiseksi jä-
mille porwaruuSoikeuden saamiseksi ei tarwita oppi»
wuosia: englandilaiseen mchkuroimiseen, joka on wapa
(Kun. Sel. 3 Kesäk. l30i); werka. ja muun willa»

pajaStoihin (Kun. Kul. l 2 Kesät.
Sokurikeittoihiu (Kun. Kirj. 3 Touk. 1790). Tu»
pakan ja nuuskan tekoon (Kun. Kirj. 1 lokat.
hienompain rauta», teräs, ja metallitöihin (Kun.
Kirj. 2l iokat. 1?6N). piroon myös»
län ei tarwita oppiwuosia eikä porwaruutla. (Kun.
Kirj. 3 Heinäk. 1800).

Tampereen kaupungin pajaSto. eti fabriiktatais>
ten taidokkain ja käsityöläisten wapauksista ja eduista
fäätään erikseen (Keis. Kuul. < Elok. lB2< ja Keis.
Sääntö 1K Kesät. Kauppiaat, fabrikkalai-
fet ja käsiammatcilaiset,, jotka Kajanaan afecluuwat,
owat 6:tena wuonna wapautetui kaakista kruunun
maksuista ja sotawäen majoituksesta (Keis. Kuul. 23
Helmit. l»25).

Myöhemmin ratetuissa kaupunkeissa Iywäskyläs«
sä, Mikkelissä ja Heinolassa on täydellinen elantowa»
paus, ilma» haitata ammcttinseuralliststa säännöistä
ja kauppa asetuksista; kuitenkin on palowiinan poltto
ja myöntö sielä yleensä kieltty, (katso Keis. peruS«
tuzkirjoi hin).
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Kaupunkeissa käsiammatinhuoneita pitämät, woi-
wat siellä p,lää awonaisia puoteja ja myödä rihka<
mittain teoksiansa, josta maksakoot tawallisen puoti«
kaupan maksut. Pksi laki on maalla käsiiyöhuoneit-
len pitäjille eli kusccutujlle, metalli» eli muun kotoi»
sen raaka.aiuccn tekemiseksi, joskaupungissa tahtoowat
puoteja pitää. (K. K. 4: 3).

Kuollen käsityö-pcrwarin waimo saa leskenä olles-
saan mieSwainaansa ammattia edelleen käyttää (Kun.
Ammat. lärj. 21 Kesäk. 1720, Halli lärj. ,770).

Merimiesten ja iaiwurin waimot saamat, sen il»
moitettua, elatuksetscen wiljellä missiä heille soweliai,
ta käsitöitä (Kun. Kirj. 7 Marrask. 1771). Sa»
maten muut köyhät lesket, sitä anottua. Sotanne»
het, palwelukseSsa ollessaan, palowartiat ja oikeusten
huonetwartiat saamat myös wiljellä käsitöitä.

Kaikki pajasro» eli fabrikka ja manufakcuurteokset
owat lailllseSti kcusotcawat ja merkittäwät (templatta»
mat) Halli lärj. 1770 ja Keis. Kirj. 22 SyySk.
1815). Werat ja willakankaat, jolta maa.fabrikoissa
walmiStetaan, merkitään eli templataan lähimäiscllä
H.illioiteubelta eli MagiStraatilta, jos ei kruununyal»
weliat ole erittäin saaneet käskyä sicä toimittaa (Kun.
Kuul. l 2 Kesäk. 1793). Niinikään kaikista pajaS»
lo teoksista maalla (Hall, lärj. 1770). WaStuuk»
feSta templaamatioman ja templattawan talunmyömi»
fessä ja temppelin wäärencämifeStä, katso Sala»
kauppa ja, Wäärentäminen, Myöski on kä»
sityönteettäjä welwollinen tawaran kadotuksella, omal»
la nimitampilla nnrkitsemään joka niin moi»
pi merkittää, kun sica kaupaksi pidetään. (Ammatti
As. 27 Kesäk. 1720, Kun. Kirj. 19 louluk. 1759).
Erinäisiä Suomen ja kästyökaluja Wenä-
jälle »viedessä, pitää todistus, tawarain oleman Suo-
men tekoja, mukana seuraaman, samatekkuin tawarain,
jos ne templnttawia owat, pitää manufaktuur- fab»
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riikta», ja ruukki seka eli magiötraatin
tampilla merkityt oleman (Keis. As. li Heinäk. 1835).

Pleenfä on kicltcy manufakiu»rien ja pajascojen
asettaminen maalle, pait srllaisia kuin metsää, maa'

la, eli wesijuoksua tarwitseewac. Wapasuwusto kui»
renkaan ei ole tässä sidottu wissiii, paikkaan. (Kun.
Manuf. As. 29 Touk. 1139). Keskust. Pitä,an
täsitöidentekijät.

Vaskiseppäin welwollisuudeSta palowiinapannuja
walmistaissa, katso Palo roiin anp oltto.

Keskustele myös Gre i k. Wena j a n us k olai»
set, Kauppa, Orjat, Elant okein ot.

Oppiliiton malli, katso Oppiliilto.
MaNUfaktUMWelka/ katso Panttiwelka,

Manuus, katso Pyylös.
Markkinat.

Muita markkinoita elköön pidettäkö kuin wapa,
markkinoita, joihin ostajat ja myöjat koko waltakun'
nagca

, croilukseta woiwat wapaaSli ja estelemäta
päästä (Kun. Kirj. tl Kesäk. 1188). Kaupungin
asukkaat, jolka lahcoowat markkinoilla myömistä pitää,
näyttätöot asianomaisen MagiStraatin todistuksella heil»
la oikeuden clewan porwarin elantokeinoa wiliel>ä, 20
lal. sakolla ja cawaran kadotuksella (Kun. Kirj. 4
Marrask- Kuitenkin olkoon yksi todistus py-
sowäinen koko wuodcn (Kun Res. 2 Huuhtik. mc>).
Pksi wastuus on jos maakaupuukilainen ulkomaan
m'eh<Hc tawarausa myö eli waihtaa (K. K. i: 3).
Jos meteli >a tappelu tapahtuu markkinarauhan ju«
lisceccoa, sakoicettakoon l 0 taal. rauhanrikokseSta (s. p.),
Kesk. Kauppa, Maakauppa, Passi.

Mastopuu.
Mastopuut ja malot, eli suurrakeunuSpuut sel'

laiset kun owat 60 jalkaa pitkät, 16 peukaloa tywel»
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tä ja 11 lalwa päässä paksut, omat maanisännän
omat wapatiloilla (Kun. Mels, As. l Elok. <805)
ja perintöliloilla (Keis. Kuul. 20 Syysk. 1824),
waan kruununtiloilla elköön tilanhaltia Keisarin täs»
kynhaltian luroata kaatako sellaisia vuita 24 hop. Rup.
sakolla ja puun hiunan palkinnolla; IoS kruunu ot.
taa puun, saapi maauhallia kanlorahan Kun. As. 21
Tammik. tsioi määrätyn Taksan jälkeen, eli puolen
hintaa, jos puu myödään auksionissa (Kun. As. t
Elok. t805).

Matkapassi, katso Passi.
Matkustaja, katso Postitalo eli PoStipaitta.

Meriasetustenrikos, katso Salakuljetus.

Meriwahingon selitys.
Haaksirikon eli muun haitan merimatkalla lapah<

duttua, joSta wastuus eli wahinko seuraa, eli woipi
seurata, pitää iaiwurin, protestin ja reserwatsionin
tehtyä, wiiwyttelcmätä tekemän Oikeudessa (Suomesi
sa ja Ruotsissa Naascuwan oikeudessa) meriröahingon
stlilyksln. Siinä näytetään laiwan päiwäkirja, joka
laiwamieSten walalla wahwistetaan, ja josta kaikki
asiaan koskema oikeuden protokollaan merkitään, lai-
wuri saattakoon slite tawatan isännälle za «vakuutta»
jalle protestin ja selityksen. Satamaan tullessaan
merimatkalta protestin tehnyt laiwuri, uudistakoonsen määrättyyn paikkaan päästyään, ja tehköön wahm,
gon selityksen. Katso edelleen Makuutus meri«
«vahingosta, Protesti.
Metsä, katso Pitäjä n salot, Erämaa, 3 a M.

m>, Mastopuut, Isojako, iuw aton w i l j'e«
ly S. Wcrt. PuuStelit, Kruununtila.
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Metsänpyytö eli Metsästäminen.
Petoja, »vahingollisia, raatelemia eläwiä saapi

jokainen tappaa missä tahansa, waan muutoin on mel»
sästämiuen kieltty toisen mailla, niin että jota luwal»
tomasti toisen tiluksilla ampuu jäniksen, metson eli
hanhen sakoitetaan 3 markkaa; tetriStä, pyystä ja
muusta linnusta 12 äyriä, pcltokanoista 2 taalaria,
pait «vahingon palkintoa, joka wastuus on kaksinter»
lainen, jos rikos tapahtuu kielto ajalla. Kielto aika
luetaan 25-stä Maalisk, 9:teeu Elokuuta, jolla ajalla
elköön ammuttako hirwia, petroja ja hyödyllisiä lin»
tuja, 3 Riksin 16 still. sakolla ja ammutun rikkomu
sella (Kam. Koll. Kuul. 17 Syysk. 1708). Malka
lintuja, wesi ja ranta lintuja on kuitenki tumallinen
kaikilla ajoilla ampua, waan niiden munia elköön pe»
säSta olettako, eli poikia pesältä karkoteltako. (Kun.
Kalast. As. 14 Marrask. 1766 jaKuul. 28 Syysk.
17N2).

Metsänpalo.
Metsänpalon eli kulowalkian ilmestyissa pitää pi»

täjäläisten jouduttaiman sammutukseen, 2 taalarin sakol»
la. Waaran suuretessa kuulullakoct sen lähimmäiselle
kruuminpalwelialle, joka laittaa sanan ympäristölle.
Joka ruokakunnasta pitää miehen tuleman sammut,
taman, sekä joka ralsulainen, sotamies, merimies, kir?
weellä, lapiolla ja «vesiastialla warustettu. Pois jääpä
sakoitettakoon 5 taalaria; myöhän culija 3 taal. Kih-
lakunnan ja Wuori-woudit eli lahlimestarit, käskyn
saatua pois jääneet, sakotettakoot 33 taalaria; alaisen,»
pi käskyläinen 10 taalaria (Rak. K. 15, 4: 6).

Ennen joukon erkanemista-tutkittakoon tarkasti
kuSta walkia on irti päässyt-. Jos matkalainen, ir.
taiumies eli joka ei wahinkoa maksamaan woimallisek-
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Si tuta, syypääksi löytään, eikä takuusta puolestansa
saa, niin oteltakoon kiini ja tutkikoon tihlakunnanoi»
knis asian samassa ss, p, 5). Jos walkill on kas«
keöta, (hulihasla) laskettu kowalla tuulella, tuimuudella/
eli sen sammuttamata, on 100 taalarin sakko; kaskea
ta laskettu kenenkään syyttä, on wahinko sakko 5 laa.
Laria; metsään muuten tehdystä walkiaöta, jota ei
sammuteta, on 100 taalaria; kaikki myös wahin-
gon palkitsemisella (s. p. I—3). Joka tahdollaan sy.
tyltää metsän, ja työssä tasataan, rangaistaan kuin
muusiaki murhapoltosta, Syyopään ilmottaja met»
säwattiaan saapi ralkinnoksi 33 Riks. l<s still. P:sa,
jos se sakkojen ja wahingon palkkion keralla wo-daan
syypäältä maksettua (Kun. Metsä As. 1 Elok. 1805).

Mieletön
pitää huoltajan alla pidettämän, eikä saa mitään kau»
pala eli muuta liittoa tehdä; jostakatso huoltaja,
kauppa, w a llanal a i n e n.

Mitta määrä ja waaka.
Tynnerin mitan pitää koko Suomessa yhtäläi»sen oleman ja jaetaan 30meen pyyhäslyyn kappaan,

uuden, mittaastio,lle määrätyn ko'on jälkeen ja on
waan pyyhäscy mitta käytettäwä jywiä mitateSja,
ja muitaki tässä ei eroitettuja kuiwia tawaroita; waan
rouorisyttä, polttosyttä, polttamatonta kipsiä, tliitua ja
»nuita sellaisia karkeimpia kaluja, joita ei pyyhäsca
woi, samatenktsin kaikki maa-ja puuhedelmät, mitataan
rukopäällä aslialla, jossa mittaaslian reunojen leweys
on määrätty olemaan kalu-peukaloa (Kcis, As.
15 Huhcik. 1810, wert. Keis. Kirj. 2l Marrask.

s. w.). Pappein saatawia ja sotalaiftn lunasluSriistaa
j. n. e., joia enne» suoritetliin 2 kapan pidättämi»

2-1
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scllä tynnerille, 34:11ä pyyhäslyllä kapalla, ja joka nyt
juoksee uuden tynnerin jälkeen, pidätetään siis osa
tynneriä, eli uutta kappaa lynnerille (Keis. K>rj.
26 Kcsäk. 1819).

Tynnerin mitta jywille ja muille tuimille kaluile
le wetää 63 kannua (kappa on kannua) ja on
olewa, samaten tuin siihen kuulumat pienemmätkin
mitat, neliSnurkkanen. Suolaa ja jywiä mitatessa
laiwoissa, pidettäköön kuiteuti ympyräisiäki tynnerin
mittoja; kuilenki olkoon neliSnurkkanenti tynnerin mit-
ta saapuilla, asetetlawatsi pyöriä» rinnalle, jos osta-
ja waacii. Myöski omat pyöriäl miltaastiat koe-
leltawat ja katsottawat joka loisin kuukauksin purjeh.
duksen ajalla. Wuorisyden eli ukonhiilen ja syden,
kalkin, kliitun ja polttamattoman kipsin mittaami-
seen, niin laiwaösa kuin ulkona, pidettäköön myös
pyöriä tynneri.

Mittauslaadusta säätään seuraawaisesli: kaikki
wero', kymmenys» ja saatawain«riiSta kaadettakoon
wertalleen pussista tynneriin/ jos myöjä tahi maksaja
sitä waatii, maan muuten mitataan tewiäSti, sillä ta»
rvoin että mittaaja seisoo tynnerin ääressä, ja lapiot»
la molemmin käsin kaataa lapion taritse tynnerim,
lapiollisen kerrassaan, aiwan tynnerin ääricft, ei wis»
kaarnalla eikä lapiolla tai jalallansa tynneriä tolista»
malla; tynnerin niin täytettyä, pyyhästään se tasai-
sesti suoralla kartulla, joka ei saala olla särmikäs ala»
puolta, maan paremmin pyöreroä, eikä alapuolta le»
roiämpi 2:ca peukaloa. Pienemmillä mitoilla tehdään
samaten. Kaupassa ja muussa liikkeessä mitattakoon sa.
Malla lamalla. Jos maksaja eli myöjä luulee mää»
ryyträ lehtäwän, loimittakoon mittaamisen itse mai-
nitulla lamalla; kuiteuti saapi hän maksaa mictarahan,
missä mittaaja laitettu on. Mitatessa karisema tul»
koon maksajin eli myöjän hywäksi, 10U tal. sakolla
sille, joka sica tahtoo omistaa. Samalla sakolla ja
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kalun menetyksellä on kieltty muullaisella mitalia ja
mittaamisella kaupata, Elköön kukaan mitatko pie»
nemmällä kuin lynuerin mitalla, ja mikä cynneria wä»
hempänä myödään, mitattakoon sellaisella mitalla, kuin
tarwitaan. Pääwaaka on ruuuSwaaka, jossa 20 nau.
laa tekee leiwiskan ja 20 leiwistää kippunnin; tällä
mitataan ja punnitaan kaikki ruuakset, rihkamat, he»
delmät, metalli, kusta, hopia, rraski j. m. kalu. iää»

punnitsemisessa, waan ei muuten, käytläänät
Apoceekkarit läätkipuntaria. Puntarit, joita ei saa
tehdä suuremmalle tuin 2 leiwiskan painolle, woiwac
käycettäa maamiehelcä, myöski pnnniciawia maksu,
jaan suorittaessa. Kaupungin kauppiat saawat käyt»
tää puntaria waan tuoren kalan ostossa ja myönnös»
sä, ja muuten waan oma» talonsa tarpeeksi, sama.
lcnkuin markkinoilla punniltawissa lawaroissa; waan
muutoin pitää kuppi ja maljaluodil pidetlämän, kruu«
nattuin luotinensa. - Kaikki mitat pitää merkityt
ja erottelut oleman: niin pitää ruuaöwaakaau pyö»
riät luodit oleman, ja metalliwaakaan 6 särmäiset.

Kalkki pittiuS., neliökulma, ja koko.mitta määrältä»
köön kyynärällä, joka myös käytettäköön kaupassa ja
muussa liikkeessä, rakennuksissa ja käsitöissä, ja pitää
oleman laiteltu Ruotsin kyynärän mukaan, jaclcu
2:teen ruotsin jalkaan. Märkäin ainellen lynnrri we.
täkdön "33 kannua, ja jaettakoonkahteen puolitkoon, 4
nelikkoon, B:aan kahdeksikkoon; myöski pidettäköön na-
mia (C>6 kannua) puoliaamia (30 k.) neljännes namia
eli ankkuri (l 5 k.), puoli ankkuri C?ö k,). Saman
weloisec, nimit. 48 kannua, ja samoissa osissa pitää
tynnerit oleman, joihin suolaa ja jauhoja ajetaan;
myöskin liha ja kala tynnerit. Pihka ja lrrwatynncri
olkoon 1 tuoppia suurempi, waan ei pienempi kuin 48
kannua (Kun. As. 2» Toukok. 1.139, kcsk. Keis. As.
I', Huhtik. 18<U). Joka mitassa eli punnitsemises»
sa »vääryyttä tetce, waikka krmmatlu eli wnattv mic«
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ta siinä käytetty on, sakouectakoon <0 taal. ja pal»
kiikoon wahingou. Jos wcronkantomieS sen cekee, ka.
dottakoon wirkansa ja sakoitettakoon kaksinkertaisesti
(K. K. 8: 4). Kest. Makaaminen.

Mittakirja.
Mitlaklrja on Magistraatin antama toesto lai«

wan wedosta, kannosta ja kuormasta.
laiwan kuormuuden mictaajikfi pitää «varsinaiset

mittaajat pantaman. Kaikki mittaus täytettäköön
ymmärtäwältä ja osawaalta, MagiStralin säätämättä
ja wanottamalta mieheltä, Suomen jalkamitalla, ja
aluksen kuormuus määrätään raskaissa kuormuksissa
cli lästeissä joista jokainen luetaan 18 kippunnin
painoiseksi rautamaassa, eli 18 kertaa 320
naulaa, iaiwan pituus mitataan ulkoäärestä ulkoää-
reen, eli aluksen korkeimalta kuorma wiiwalta. ieweos
mitataan ulkoäärestä ulkoääreen kannen päälitse. Kor»
kcus mitataan wedestä siihen paikkaan ulkopuolia, jo»
hon lairoa täydessä kuormassa painuu, jolla laiwan
läyskuormaincn sywyys käsitetään. Nämä kolme mit«
tausta kerrotut keskenään, jaetaan luwulla 112, ja
wissiä kuormuksia wedetään takaisin eroaan, weden ja
puiden waraksi, joita kuormaan ei saata lukea, iaiwa
mittarit saawat palkakseen mittauksesta ja luwunlas»
kujen kirjoituksesta 2 skill. hop. jokaiselta kuormutsel.
ta eli lästiltä. laiwat owat mitattawat joka 10:nsin
wuosin ja sitä ennenki joS niitä on rakennettu- Kaikilla
5 kuormuksisilla ja suuremmilla aluksilla pitää mitta»
kirja oleman (Kun. Rcgl. ii Maalisk. Keis.
Purjehd. lärj, 28 Toukok. 1830). Weneet ja link-
kualukset mitataan roanhemmalla ennen w. ta-
mallisella tawalla (Kun. Kirj. 16 Hcinäk.
Ulkomaiset laiwat owat mitattawat joka kerta Suo-
men satamaan tullessa, ja siellä kuorm«» ottaen cai
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heittäen, jos ei mittausta niissä äsken filä ennen
jo ole tapahtunut, katso iaiwakirjat.

Muinosuuksia, katso iöytökalu.

Mukaileminen, katso Väärentäminen.

Murto.
Elköön kukaan erinomaisia syitä, näyttämätä Kei<

sarilta päätöksen murtoa hakeko, eli laiminlyötyä asi«
cmaikaa takaisin pyytäkö. Ennen sitä anomista, pan»
lakoon takaus kulutuksesta ja «vahingosta, ja täytet-
täköön mitä on päätetty; kuulusteltako» sitle riitaweli
ja Keisari on säätämä syyn mukaan. Syyttömästi
murtoa hakenut, sakoiteltatoon 30istä talariin
(O. K. 31: 2).

Joka uusia syitä on löytänyt, joilla laillisessa
rooimassa olewan päätöksen lmilee murrettaa woiwan,
hakekoon Keisarin lupaa siihen, ja lykättäköön asia
sitte wiimeksi päältäuecscn oikeuteen. Ennen soitensä
esiin saamista, pankoon kuitenki takuukscn kulutuksesta
ja wannokoon syitä ennen ei tienneensä eli niiden tär-
keyttä ymmärtäneensä/ ja ettcikä sillä riitaweljcänsa
oikeuksissansa tahdo wiiwyttää ja »vahinkoon saattaa.
Toisin löytyessä, palkitkoon riitaweljelle kulutuksen ja
»vahingon ja sakoitcttakoon oikeuden pilkasta. Tästä
haettakoon korkiampaa oikeutta niinkuin Wet o omi'
sesta (k. s,) on sanottu. Murron anomus annetaan
Keis Senatin Oikeus Departementille, wert. Saanto.

K a aro a Murron anomiseen.
Suurwalt.->isin, kaiken armollisin Keisari ja

Suuriruhtinas!
Raskasta tautia potessani, wiime Joulukuun 4 stä

päiroäscä Helmit, luteen asii, jonka todistamiseksi tä>
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hän alammaisemmaSti saan liittää asianomaisen lää»
tari todistuksen, en ole woinul täyttää wetoomiscani
Kolhokin' Pitäjän Kihlakunnan Oikeuden päätöksestä,
anneltu 28 Marrask. 184"?, ja koskema melmoilta»
miscani Henrikki Telaiselle maksamaan isäwainaani
tekemän welan «00 Ruplaa hopiaa; joka päaiös siis
potessani on laillisen woiman saanut; sentähden anon
alamaisimmasti, Keisarillisen MajeSteettinne, katseltua
protokollassa ilmoitettuja erinomaisia syitä, läZtä asias«
ta wapautumiselleni, armollisimmasri jälleen sallimaan
minulle laiminlyödyn ajan, päästäkseni, esleetä lain»
woiman saaneesta päätöksestä, wetoomistani laillisensa
järjestyksessä päähän aSti ajamaan, liittäen tähän,
Oik. Kaaressa 20 ja 2<-sä luwussa annetun käsky,,
mukaan, todistukset päätöksen täyttämisestä ja takuuk,
sen kulutuksesta ja mahmgeSta; olewa nöyrimmällä
alamaisuudella ja uskollisuudella, j.n.e. (Katso Armon»
anomus).

Muutaiminen, katso Isojako.

Muutos, katso Sakot.

Muuttoaika.
O» Maalla lHttenä p. Maaliskuuta, kaupungis»

sa Maaliskuun ja Syyskuun wiimcsenä päimänä (M.
K. K,: 5, 10). Hengelliselle säädylle luetaan Wc,.-
pun päiwä, imen Toukokuuta, luopujan kuoltua, oiki.-
aksi muuttoajaksi, jos ei wainajalta ole jäänyt leskeä
eli alaikäisiä ja naimattomia lapsia, jolloin nämä saa»
wat yhden armowuoden tulemaan Wapunpäiwään.
Miehen kuoltua Wapunpälwänä cli myöhemmin,
maan ei sitä ennen, luetaan silloin alkanut rouosi pal»
weluswuodeksi (Kun. Kirj. 2« Tammik. 1601 ja 7
louluk. 1153, werc. P>p,n Priwil. Is lokak. ll^ö).
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Varatuilta Solalais wirkaliloilta (PuuStelilla), Ku.
niukaan. ja KarjataloiSta luowutaan ajansanomiscta,
w>.'ura'ajan päätyttyä. (Kun. Kirj. 29 Huhcit.
1806). LoS wouramics sitä ennen kuolee, tacso

Kuolinaan ja karjatalot ja wirkalalot. Kuolinhuc»!',
entisen lactun armeian upseerin perästä, saapi, wai<
naan palkkana pidetystä wirkataloSta, laillisen muuitc»
a>an, welwolllsuudella, että asetusten mukaan muilo«

aiasca suorittaa maakirjan weron (Keis. Kuul. >3
Kesäk, l«22).

Mökkiläiselle, jolla on maawiljelys, on ajcmsanc»
misesta ja muuttoajasta sama laki kuin wouramiehcs'
lä sanotaan, katso Woura eli Arenli. (Kun-
Kirj. i'? lokak. Wert, Ajansanominen.

Myllyt.
Joka aikoo uutta wesi» eli luuli-myllyä (nimit«

tain wero myllyjä) rakentaa, ilmoiccakoon sen kärä>äs<
sä, josta, mitä rocsimyllyihin tulee, tuomari antaa il»
moituksen läänin Guwecnöörille, joka säätää maamit»
tarin, asianomaisten lilamiesten saapuilla tutkimaan
ja tarkasti kirjoittamaan paikan ja itse wesipuotelmuk»
s»n luonnon. Nämä klr>at ja paikan kartta jätetään
osl inomaiselta Guwernöörille, joka, kuulusteltua siitä
Teiden ja Wesiyhdistysten Direksionia lähattää ne tuo-
marille, (katso pitemmältä tästä Keis, Kirj. 15 Hel.
mik. iß4i). Kihlakunnan tuomari katselkoon lauta»
kunnan keralla paikan, kuulustelkoon myös (14 päi-
wää ennen kuulutetun määrapäiwän jälkeen, Kun.
Kirj, 6 Touk. l8U6), naapuria ympäristöllä, ja lä-
himaisten wanhojen myllyjen isäntiä, ja tutkikoon fit»
te, jos uutta mnllyä heitä eli muita wahingoil»
tamata rakentaa woidaan ; ilmoittakoon sen sitle
Guwernöörille, joka siitä on säätäwä. Sad,,'Myl»
lyi<tä olkoon laki K. 2N: 4)/ Kat«
ftl,!,uksessa on oikeaden tutkittawa ei ainoaScaan we'
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dcntulon ja muun tilaisuuden laatu, joka myllyn kan»
natnSta waikuttaa. (Kam, Koll. luliSt. 24 Tam»
wik."l"B'/), waan myös kirjaan pantawa läheisim-
mät tilukset, jotka myllyä tuleewat tarwitstmaan, ja
heiltä toiwottawa lyön paljous (Kam, Koli lul
lonluk. 1804), Katselmusoikeuden muusta welwolli<
suudcsta wesirakennusten laitoksissa, katso Keis. Kirj.
Helmik. 1841. lonku wastuStellessa uuden wero
jauhemyllyn rakennusta, määrätköön Guwernööri/ pä«
lökfessään, woittawan riitaweljen siitä samassa jättä-
mään riitaweljcllensä todiscettawan tiedon, joka todis-
tus sitte weronlaskussa näytettäköön, weronlaskukirjoi-
hin otettakoon, ja niitä seuralkoon (Keis. lul. 23
Huhlik, <81N). Saha- eli jliuhemyllyjä rakentaessa
kruunun eli peciniomaalle, on menetys samallainen
(Kun. Sel. 21 Tammik. ja 2l Heinäk.
waan wapasuwusto saapi wapaasti omille maillensa
rakentaa myllyjä kotitarpeeksensa (Wapas. Priwil. 16
iokak. Tulli eli weromyllyjä ei saa rakenneta
taa jos ne eiwät tullia tuo wahintäin 4 tynneriä
eloa wuodessa, (Kun. Kirj. 20 Kcsäk. 1803), ei
yksin wapasukuisiltakaan, joilla cullimyllyjen rakennuk-sessa ei ole suurempaa wapautta kuin muillakaan.
Erityisiä kiwiä kolijauhateksille ei ole tumallinen we«
romyllyyu laittaa (Kun. Kirj. 1 lonluk. 1800).
Kotitarpeen tuulimyllyjä ei weroiteta (Keis. Kirj. i
Syysk. 1820), ia saawat ilmoitlamata ja katselmuk-
seta lailettaa. (Keis. Päät. il Maalisk.
waan sensiaan weroitetaan kaikki kotitarpeeksi raketnt
wesijauhem llyt, pait wapailla istuntotaloilla,
tiloilla, papin majatiloilla eli puustelilla, ja muutamat
wcmhat mollyt Rustholleilla (Aat. ja Papiss. Priw.

Tulli jauhemyllyc wapailla istuntotiloill,i,
joiden salpuuksetkin owat istuncotalon mailla, eiwät-
kä käytä Salo- eli lohkokunnan wettä, owat myös wa«
paat weroituksesta (Aat. Priw.).
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Kylän maitse juoksemaan ja so-
weljaasen jokeen, olkoon kyläläisillä osansa, sikäli kuin
kylän maihinki. Kahden kylän wälijoessa olemaan
mylly paikkaan on mokmmilla puolensa. Jos ykjl
tahtoo rakentaa ja toinen ei, määrätköön oikeus hei»
dän wälinsä. (Rak. K. 20: 1).

laillisesti raketuissa myllyissä wirran ylä ja alapuolta,
elköön ylimäinen pidättäkö wcttä alimaiselta, elköönka
alimainen kohotuttako wettä ylimäisen tielle,
5, ja sitte 6 taal. sakolla ja wahiugon palkinnolla (Rak.
K. 20: 6). Missä wesi peltoa ja niittua woipi wa«
hingoittaa, pitää salpuusr,eppänä awattaman io:tenä
Toukok. (Kun. As, 3. Syysk. 1155). Syyssalpaa.
misesca nosncet riidat ilmoitetaan käräjässä. (Kun.
Res. 1 Maalisk. 1165). Toiselta jauhatosta werotto»
malle myllyllensä ottawa sakoitettakoon l:ltä 3, sitte
6 taal. ja kadottakoon jauhe'tullin (Rak. K. 20-, 5).
Tullimyllyn isäntä pitäköön myllyssä waa'an, 5 taal.
sakolla, ja myllyn tulli määrätään Guwernöriltä kih-
lakunnan oikeuden osotukstn mukaan (Kun, Res. 16'
Maalisk. 1139). Tawallinen tulli on i kappa tyn-
neriltä. KatsoSahat, Wesirakennukset, 3)li<
muistoin e n nautinto.

Myrkky, katso Apoteekkari.
MyW/ katso OSt o.

Myöminen, kcttso Auk sio ni, Osto
Määrä, katso Mitta j. n. e.

Määrän ja mitan makaaminen, katso Wa.
kääminen.

Mökki.
Mökin eli Torpan asettamiseen kruunun Rust-holleissa ja knrunun tiloilla haetaan lupaa Keis. kas.

2b
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kyuhaltiatta (Mcts. lärj. 1805,). Jakamattomalla
Maalla, jossa miljclySpaikkoja on, elköön naapuri escä»
to loistansa mökkiä asettamasta, kun samallaisia
toja, jokaisen weron mukaan, toisilleki löytyy
Mökin asettaja on ensimäisenä 4-nä wuotena wapaa
Muista weroiZta, pait puolen sitä maksua minkä mök»
tilainen ja waimonsa olisiwac maksaneet palkollisina
ollessaan. (Kun- As. 8 Maalisk. il'?!)). Sillä
o>alla maksaawat he siis waan puolen henkirahaansa,
linnanapua ja läakemaksun. Katso Muultoaika.

Naapurinoikeus, kalso 3) hdysm i e h e n oikeus.

Naimaosa.
Kaupungin oikeuden mukaan on porwarilla za

wapaattomalla kaupunkilaisella naimaosa puoleen pe»
rintö. ja oSto«maahan ja kaupungin kartanoon, seka
kaikkeen irtonaiseen maalla ja kaupungissa; roaan Maali
la olewa eli siellä saatawa kiintonaisensa, karjoineen
ja työkaluilleen, menköön maan naimaosan mukaan.

Maaoikeudella saapi naimisessa wapasukuiNcn ja
talonpoika waimonsa ja waimo miehensä tawa»
raan maalla ja kaupungissa, eli sielä saatawaan ka-
luun sekä kaikkeen mitä awioliiton aikana maalla
wat. Maahan eli huoneesen jarresirakennukseen omal»
la eli wieraalla tilalla, jonka mieS eli waimo ennen,
eli awioliiton aikana perinyt eli ennen hankkinut on,
ei toisella puolisolla ole naimaosan; kuitenkin luettakoon
»vuotuinen wero ja saalis siitä irtaimeksi. KaupuN»
gissa olewaan kiintiään omaisuutensa, naulitkoot nai-
maosansa kaupungin oikeuden jälkeen (N. K. 10: 2,
3, 5). PapiSsäätyiset maalla cli kaupungissa,
saakoot naimaosan puoleen irtaimeen, sekä kaupungin
kartanoon, kartcmomaahcm, ja awioliiton aikana han°tiltuun maahan maalla. Waan elköön heillä naima»
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osa» olko toisensa perintömaahan. nmalla, eli ennen
awiolilico,» siellä hankittuun (s. p. 4).

Awioliiton aikana toisen puolison perikantaan lu>
nastetiuun kiinlonaiseen maalla on molemmilla lailli,
~cn joS ei kaupassa croitetlu ole, omaiftuit»
ta, myhdyksi waan heimolaiselle puolisolle, eli hänen
puolestansa perikantaan Kinasteluksi, jolloin toisella,
puolisolla ei ole naimaosaa muuhun kuin oSto eli lu«
naStuS hintaan (Kun. Sel. 23 Maallsk.
Jos Kaupunkilainen/ eli joka »vapasukua ei ole (raaka
mies) awioliiton gikana muuttaa maalle asuntonsa,
taikka raakamies wapasukuistksi muuttuu, mcnkööunHi»
maosa maanoikcuden mukgan. Kaupunkiin
»valla talonpojalla olkoon kaupungin noimaosa p. 6).,

Nainen, joka, ehkei »vihitty, kuitenkin on tuo».
Marilta awio »vaimoksi selitetty, naulitkoon naimaosan,
miehen lawaraSta. JoS mies »vihkimisestä epi on,
olkoon naimaosansa »vaimon talvaraan jos.
ei ojennaite (s. p. "?).

Naimaosa kadotetaan: eroissa huoruuden tähden,
ja kihlaukftn aikana toiseen ryhtymisellä, joka wasca
«vihittyä, ilmestyy, kadottaa wiaMlainen, puolen nai«.
maosansa (N, K »3 l, Erossa, loisen puoli'
son toisensa hyljättyä, tylyydessä paettua, ja ulkoo.
maglle mcnt ä >oösa< kuulutuksen saatua, yön toista
wuotta »viipyy, tadoccaa syyllinen koko naimaosansa,
pesään (s. p. 8). Awloliiton purkautuessa
sei, taudw, eli kelwoccomuuden suhteeu, eli joku
o» siihen tullut wiciellylsi, ci syyllisellä ole
(s. p. 8), Samaten kabocctaa» naimaoja »varten,
murhatun awion perästä (Per. K. 6.- 3); kun rikok-
sesta tuomitaan Siperian wuorityöhd», ja awzo sutH.
puretaan ja syyl!,nen pidetään kansallisesti kuolleena.,
lankaa hänen osansa perillisillensä. (Keis. Kuul. M
HlttzUk,. 18^5).
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Naittaja.
Mies pyytäköön tyttöä naittajalta. Naittaja on

isä eli st» kuoltua äiti lähimmäisten sukulaisten neu-
wottelemalla, eli molempain kuoltua/ lählmäinen cloS»
sa olewa heimolainen, seurawaistssa järjestyksessä:
1) täysi wcli, 2),welipuoli isästä/3) ällistä, 4) isän»
isä) 5) äitinisä, e) setä, "7) eno, j. n. e. Suku»
laisia wailla on huoltaja naittajana. (N. K. l:
I—2). Jos naittajan oikeudesta riitautaan, eli jos
oikia naittaja siihen ei näkyisi soweliaaksi, säätäköön
tuomari (s. p. 4).

Jos tyttö naimiseen menee isänsä eli äitinsä
suostumukseta, olkoon heillä walta hän osattomaksi
tehdä. Jos poika sen tekee, eli leskenä olewa tytär,
wanhempainsa talossa asuessa ja heidän leipäänsä
syödessä, ja se ynseydestä tapahtuu eli pahahuuloisen
puolison keralla, olkoon sama laki. (N. K. 6: l, 2).
Jos tyttö naimiseen menee, isänsä ja äitinsä kuoltua,
oikian naittajan suostumukseta, ja hän sitä perimään
tulisi, on naittajalla walca hän osattomaksi tehdä,
ostomaasta ja irtaimesta. Jos ei hän perillisensä ole,
maksakoon sakkoa kahden kymmenencn osan omasta an«
saitusta ja irtaimestaan waiwaisille, jos siitä walite-
laan (s. p. 2).

LoS isä, äiti eli naittaja estää naimista, jota
laillisesti etsitään, tutkikoon tuomari. Jos naittaja
sen tekee omaksi hyödyksensä, maksakoon sakkoa 50
taal. ja palkitkoon wahingon. Wanhemmilta elköön
sakkoja eli palkintoja etsittäkö (s. p. 4).

Naiminen/ katso Awioliit to.

Nainen, katso Waimo, Tyttö.
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Nimet ja kunnioitukset.
( merkitsee uutta jataa)

Keisarille, (Keis. Senatille), kirjoitetaan/ yli-
kirjoicus.

Suuriwallaisin, kaikenarmollisin Keisari ja Suuri»
ruhtinas! kirjoituksessa mainittaessa: Keisarillinen Ma<
jesteettinne. )llekirjoitukseSsa: Olema nöyrimmällä
alamaisen k uuliaisuudella Suuriwaltaisin, Kaiken-
armollisin Keisari ja Suuriruhtinas Teidän Kei-
sarillisen Ma,eSteclinne Kaikenalamaisin us»
kollisin palwelianne ja alamaisenne (palwelia sanotaan
joS Keisarillinen »iltakirja on, muuten valjas ala-
mainen).

Maan Säädyt: wapasääty: KorkiaSti kunnioitet.
tawa. Papissääty: KorkiaStiarwollinen. Porwarisää»
to: Hywästikunnioitettawa. Talonpojansääty: Kun-
niallinen.

Wirka«kunnat ja oikeudet: Howioikeudet, Kci»
sarillisen Senaatin Toimituskunnat (Ekspeditionic)
NeuwoStoc (Kollegiat), ja korkia,umat Wlrkakunnac
(Auktoriteetit): KorkeimmaZcikunnioitettawa Keisa»
rillinen. Guwernöörin ammatti: Korkiastikunnioitec»
tawa. iakimannin ja Raastupaoikeudet: Hywästikunni»
oitettawa. Magistraatit suuremmissa kaupunkeissa: Hy-
wastikuimioitettawa; pienemmissä kaupungeissa: Kuu»
nioitettawa. Kämnärin jaKihlakunnanoikeudet: Kun-'
nioitettawa. Tuomiokapittelit: Korkiastikunnioitetla
w,a. Pliopiston Konftitoorium: Korkiascikuuluisin, Pli»
opiston Rehtori: Suuriarwollisin.

Anomuksissa mainitaan ensin Esimiehen, sitte
oikeuden kunuiauimi. Esim. Wapasukuinen Herra
Presidentti ja Tahlimies N. Ordenista. Wapasu»
kuinen (Korkiastikunnioiteltawa Herra Wara Prisedmcci
ja Tähtimies N. Ordenin N. luokasta! sekä wapasu-,
kuiset, korkiasiikunnioitettawat ja suuresti lainoppineet
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Herrat Howioikeuden Neuwokftl ja Asstssoöric! kirjoitut'
seSsa maiintessa: KorkiaStikuinnoitettawa Keis. Ho«
wioikeus. Alekirjotus: olewa nöyrimmällä kunnioit»
tamisella korkiasiikunn yitettawan Keisarillisen Ho»
wioikeuden Kaikcnnoyrin palwelia. - Kcr»
kiastikunnioitettawa Hcrra lakjmanni, Tähtimies N.
Ordenin N. luokasta niin myys Hywästikun-
nioitettawa iakimannin oikeus! kir>oicuksessa: Hywästi«
kunnioitettu lakimannin oikenS. lopussa: olcwa täy-
dellisellä kunnioittamisella, HywäStikuunioitettawa,,
lakimannin oikeuden nöyrin palwelja. Korki-
astikunnioitettawa Herra Pormestari! - ja hy«
wästikunnioitettawac Neuwokset (Naatimiehec)! kirjoi,
tuksessa: Hywäsiikunnioitcttu Raastupaoikcus. lopus»
sa. HywäslikunnioitcltawanRaastupaolkeuden nöy-
rin-palwelja; j. n. e. G uwe rn ö ö ril le katso siitä.

Pkslly>sille ihmisille: Greiwit ja Wapaherrat:kor>
kiastiwapasukuinen. Aatelimiehet: wapasukninen. Ark»
kipiispa ja Piispa; korkiastiarwollisin. Tuomiopro,
wastit, Teologian Professorit, Tohtorit ja lisensiatit:
Korkiastiarwollinen ja ylistetty, Prowastit ja Kirte
töherrät hka sotapapit, lehtorit ja Rehtorit papis«
säädystä: Korkiastiarwollinen ja korkiastioppinut.
Kouluin Ko»rehtorit, Kirkkoherrat pienemmissä pi-
länSsa, jaP>,cal>uo!Un saarnaajat: Hywästiarwollinen
ja korkiastioppinut. Apulaiset, kouluopettajat, koulu»
mestarit: Armollinen ja hywäscioppinut; waan jos
owat Magisteria: Korkiascioppinut.

Kaikki Siwiili ja Sotalaiswirkamiehet, joilla
on waltaklrja eli owat niiden wertaiset;
Korkiasickumuoitcccawa. lainopillisessa arwoSsa eli
opetus.nnmatssa lisätään: Suuresti lainoppinut, lääk»
fjopillisessa: Suurituloinen, ja Hengellisensäadyn wir>!
kamiehet jotka owat Magisteria: Korkiastioppi-
nut. Philosofian Professori 3)li«opiscoissa: Korki»,
asllkunnioiteic.iwa ja Suurcsnyliscecty. Siwiili wlr«
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kamiehet jcilla ei ole Keisarillista »valtakirjaa: Hywäs»
ti kunnioitettu; alaisemmat: kunnioitettu. 3)li«opiston
Apulaiset, Koulu Rehtorit, Opettajat, jotka eiwät
dle pappia: Hywästi tunnioiteltawa ja Korkiastioppi.
mtt. Kauppiaat kaupunkeissa; Suurcscikunuioiceccu.
Käsityöläiset: Kunnioitettu ja taidonoppiuut.

Rahwaassa ja sota joukossa nimitetään, lauta-
miehiä: Rehellinen ja toimcllinen, Talonpoikia: rehcl»
liuen; heidän poikiansa ja palwelioita seka mökkiläisiä
rchellmen ja uskoLinen. Ratsulaisia ja sotamiehiä:
Rehellinen ja miehullinen» Kästyöläisiä: Rehellinen
ja taidollinen.

Greiwinnoja ja Paronessoja: Korkiastiwapasu»
kuinen; muiden wapasukuisten rouwia ja tyttäriä:
Wapasukuincn. Muita naisia, kutai säätynsä mukaan:
Korkiastihywäsukuinen, eli: kunnioitettu ja siwiä, eli
kunniallinen ja siwiä. Katso päälle kirjotukset.

Nuoriso, katso opetus.

Nurkkamestari/ kiUso Ammatinseura.
Ojat.

Valtaojat kylässä lasketaan jakamattomasta
Maasta, 2 ja kyynärää lewiät, 1 kyyn. sywät ja
1 kyun, pohjaöia lewiät, kaikki tarpeen ja tilaisuuden
Mukaan (Rak. K. 4: 2), Kylässä pitää jokaisen osan.sa mukaan walta ja tulma<ojaa pitämän. Jos kylän
ojat kohtaamat toisen kytän ojiin, kaiwakoon jokainen
puoleltansa ja maiksensa, eli sakoitettakoon 2 taal. ja
palkitkoon wahingon. Jos joku tekee ojan niitullensa
eli pellollensa, ja toisen kylän pelto, niittu cli muu
keto kohtaa, elköön se kylä wedeu Mksua eslelkö. Jos
ei se ojata suoria, ja eiwäc keskenään sowi kcnnen
ojittaa tulisi; päätcäköön tuomari heidän wälinsä
(N.k, K. «: 2, 5).

DikeudeMyminen, katso iai »käyminen.
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Oikeuden-pilkka.
Joka selkeitä syitä ja parempaa tietoa mastoin,

kiukussa loista oikeuteen wetää, maksakoon kihlatun»
liassa ja kämnärissä s:stä 10 lalanin, ja lakimanuis»
sa ja Raastupaoikeudessa Io:stä 20:neen lal. ja Ho<
roioikeudessa, jos molemmissa alioikeuksissa on kadot-
tanut, 30:stä 100 lalariin sakkoa (O. K. 29: 1. 2.)
Asianajajan sakosta, katso Asianajaja,

Joka ilman syytä Keisarin käskynhaltian pää,
töksestä walittaa, sakoilettakoon 10 lal. eli enemmän
(U. K. 9: 4). Ken parempaa tietoaan ja selkeitä
syitä wastoin on asiala Keisariin wetänyt, sakoitet»
takoo» 500 tal. (O. K. 50: 10), katso Tuomion»
rikko.

Oikeus, katso Kohtioikeus.
OmaWaltaNM, katso Alaikäinen, Huoltaja.

Opetus.
Maan nuoriso, 10:stä 18 wuotiseksi, pitää

waltakunnassa opelettamaan, jos säilyttää tahdotaan
pikeutla maan palwellukseen päästä, eikä saata siis
sitä warten ulkomaille lähteä, joS ei Keisari sitä eri-
näisesti salli (Keis. As. 15 Heinak. 1834).

Dpinpoika, katso Am m atin seura>
Dppiliitto, kauppaan. (Malli).

Minä N. N. otan tällä, isänsä suostumuksella,
nuorukaisen A. V., palwellukseeni, tässä kaupungissa
käyteccäwään rihkamakauppaani, oppimaan » ksi wuo»
deksi, jolla ajalla lupaan hänelle rawinnon, majan,
ja tarpeelliset waatteet (eli: wnosillisen palkan 00
Ruplaa hop.).
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Eitä wastaan lupaan minä A. S. palwelluk»
seni, ja siinä munille anncttawat toimitukset, uskolli»
sesti täyttää, eitä omaksi hywäkseni mitään kaupita,
eikä myös, salaisesti laitta julkisesti, tehdä sellaista
josta isännälleni jotai wahinkoa karttuisi. Wiipuris»
sa I2:tenä Syyskuuta 1846.

N. N. A. S.
Tähän liittoon annan minä, poikani puolesta,

suostumukseni.
O. R. S.

Suutarmestari.
Oppiliillo käsityölle tehdään samalla tawalla,

kun wacm sanat: ''palweluksceni tässä kaupungissa,
muutetaan: käytettäwään käsiammattiin'."

Orjat.
Eiwat woi saada porwaruusoikeutta, eiwätka

saata kaupassa apulaisiksi käytettää (Keis. As. 8 Tou»
kok. — Kaikki, kauwemman eli lyhemmän
ajan, Suomessa asuneet orjat Wcnäjäu Guwerne.
menteistä/ jotka laillisilla todistuksilla näyttää woi>
wat, Keis. Manifestia 11 ja 31 louluk.. 1811
kuuluttaessa Wiipurin muuhun Suo»
meeu yhdistämisestä, olleensa Guwernemeutin uusim-
missa rewisionikirjoissa, isäntiensä omaisuudeksi kir-
joiteltuina, jos kohta sittemmin owai Wiipurin lää>
nislä omistajalta johonki Menäjän Guwernementiin
luetut, woiwat hakea ja ilman maksuta saada wapa«
uden orjuudestaan; josta alamainen anomus todistus,
ten keralla, annetaan Guwernöörille, joka ne Geue»
raal-Guwernoöcin kautta lähättää Hänen Keis. Ma-
jesteetillensa; wacm muilta orjilta elköön sellaista ano»
musta otettako (Keis. Kuul. 11 Heinäk. 1826). Jos
Wenäläinen Maanisätttä, Wapasukuinen, eli Suo«mcssa asuwa Upseeri, kirjalla eli sowinnolla jät»

26
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tää orjan Suomen alamaiselle, olkoon omistusoikeus
della, palwelukscen eli työhön, määrätyksi eli mää»
täämättömäksi ajaksi, on sellainen sowinto laiton, ja
orja, joka päästetään wapaaksi, woipi mielensä jälkeen
walita elcmtokeinon Suomessa eli Wenäzällä (Keis.
Kuul. 23 Huhcik. l821). Orjan huoneesensa otla<
minen, katso tulkulaiset eli joutilaat.

Dsawiljelija, (kaawa.)

Minä Antti Saukko otan tällä Taawetti liuko
kosen osa wiljelijäksi lehcowaaran perintötilalleni N-o
Ija manttaalia Rantalassa, N. Pitäjässä, N. Kih-
lakunnassa ja N. läänissä, seuraamilla »välipuheilla:

l:ksi Tämä osawiljellyS on pysywä 3 wuotta,
luettu tämän wuoden Maaliskuun i:stä päiwästä.

2:ksi Siemeneksi panemme jywiä puoleksi kum-,
piki, waan kaikki työ, sekä roiljan ja heinän niittä»
minen ja korjaaminen, toimitetaan osawiljelijälta yk»
smään. Täksi wuodeksi itse pantuani kaiken syys»
kylwön, olewa 00 tynneriä ruista ja 00 tynneriä
»vehnää, pitää oftwiljelijän jättää pelto samaten kyl«
wettynä ja hywäSti ruokottuna käsistään.

3:ksi Prtlitarhan kaswut saapi osawiljelijä yksi,
nään, samalekkuin saaliin kesannon aicuukseen ahosta lch«
täwästä ja wäiteltäwästä nauriSmaasca, joka ei saata
uoSta päälle tynncnu alan. Puutarhassa olewain he-
delmä puiden hedelmät pidätän erinomaisekseni.

4:ksi Kaikki muu saalis heinässä ja jywäwiljas»
sa jaetaan osa>mieheltä kahtia ja pannaan erityisiin
latoihinsa ja aumoihinsa, jonka jälkeen lyödään arpa,
kumpi on lulewa kuminallet!. Oman osani olen itse
puittaroa.

s,ksi Palkolliset ja työeläimet hankkii ja elättää
osawiljelijä; kuitenki jätän hänelle awuksi 4 kuormaa
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heiniä, omasta osascani, saaden mrös hän yksinänsä
ottaa kaiten wcsiruohon.

6:ksi Aitaamisen/ ojittamisen ja tienteon toimit,
taa osawiljelijä yksinään; samaten kuin hän myös
nastaa kaikki tilan maksut työnä, riistana, päiwa,
töinä, kyydin ja kymmenykset j. m. Kaikki puh,
laat raha maksut suoritetaan minulta,

7:ksi Huoneista pidän waan päärakenukseSsa kaksi
suojaa yläkerroksessa, talossa asuakseni, sekä pienem-
män callm hewoisilleni/ yhden heinä-ladou ja olkikorsnn.

B:ksi Osawiljclijä pitää kaiken rakennuksen sellai»
seSsa woimassa, jossa sen nyt saapi« welwollisuudella
palkitsemaan mikä lankiaa.

!):ksi Karjanlaidnnta en tahdo kuin henjoisilleni,
talossa ollessani, muu on olewa osan,iljelijän hallussa.

idiksi Raawaanruoka on käytettäwä talossa, ol-
len osa<miehen wäitettäwä joka wuosi peltoa, kyl»
nieccäwäksi, minulta näytettäwässä paikassa.

»lcksi Metsää saapi osamieS ottaa aidaksiksi ja
seipäiksi, sekä polttopuiksi ja tarpellisitsi kartanon pa«
rannuksiksi,

IZ-.ksi Tämän liiton rikottua, hävittää ofamies
siinä määrätyt etunsa ja muuttaa siltä ensimäisenä,
muuttopäiwänä tieheensä.

Tästä liitosta 6n tehty kaksi kappaletta, joista
molemmat olemme yhden ottaneet, molemmin puoli.
seSti seurattawaksi. ichlywaarassa Helmik, 1847,.

Antti saukko Taawetti Kukkonen.
Kihlakunnan »vanhin. Talonpoika.

Dsotusklrja.
Jos joku on saanut osotuSkirjan »vissille miehel»

le, eikä häneltä saa n,aksua, saakoon ryöstön osylus»
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tirjan antajalle, ja 6 sadalta korkoa. Jos tämä roäan»
tää wiiwylykseen syynä olleen osocus<kirjan saajan,
täytettäköön ryöstö armolleen, ja olkoon hänellä wal-
ta lailla omaansa takaisin kysyä, jos sitä woi (U. K.
4: 6). Katso Wexeli- eli Wa hetusk irja; kesk.
Welkominen, Ryöstö.

Osot us,kirjan Kaawa.
Herralle N. N. (Kirjankäsitcäjälle) maksakoon

Herra K. l. o kuukauden sisällä tästä päiwäSta (tä»
män näytettyä) 00 Rup. hop. joka meidän »välil-
lämme lukuun on tulewa. Satoisten kaupungissa ii
SyySk. 1846.

Sanoo: 00 Rup. hop. I. R.
Osto.

Kiintiässä omaisuudessa. Ostoon lailli<
ncn saanto, japitää tapahtuman kirjallisesti kahden wie»
rasmiehen läsnäollessa. (M. K. 1: 1. 2).

Kaikki neljä maan säätyä saawat hankkia ja hal»
lita kaikellaiSta maata (PhdistyS ja wakuus Kirja 21
Helmik. ja 3 Huhtik. 1789), kuitcnki eroituksella,
että istunto» ja karjataloihin, raja» ja piiritlloihin,
woipi waan wapasuwusto lainhuudon ja kiinteyden
saada. LoS wapasuwutoin mies on sellaisen tilan
saanut, olkoon wapasukulaisella walta, säätyperinnöllä
ftn omaksensa lunastaa; kuitenkin joS ruukkia lähellä
olewa istunto, eli karja-talo, siihen kuulumin tiloi»
neen, nähtäisiin ruukin käyttämiselle wältlämättö»
mäksi, saakoon wapaatoin mies saman tiluksen pitää
yhtenä ruukin keralla. Kun wapasukuinen nainen me»
nee wapasurouttomaan awiosääiyyn, Keisarin ja asi»
anomaiSten suostumukseta, on hän wclwollinen istun,

totalostansa lunastuksen ottamaan wieraSmiesten ar->
«ion jälkeen (Aatel. Prtwil. 16 lokat. wert.
IStuntotalo.
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Wapa Rusthollia saawat talonpojat ja »vapaat»
lomat pitää (Kun. Kirj. »2 Huhtik. 1792).

Miehellä ei ole nollaa myödä waimonsa erino<
maista kiintiätä omaisuutta maalla, johon miehellä
ei naimaosaa ole; ei myöskään waimon maata
ja huonetta kaupungissa, ilman hänen wapamielislä
suostumustansa ja 2 wieraömiehen saapuilla annettua
alakirjoitusta, eli suusanalliseta luwata oikeuden ää-
ressä (N. K. il: i). Werrattu Kun. Sel. 25 Maa-
list. 1807. Huoltaja elköön myökö wollanalaisen
maata ja kiintiätä lawaraa, jos ei tuomarille näyttä-
nyt ole oikean tarpeen sitä waaliwan, ja tuomari,
kuulusteltua lähimaista sukulaisia, siihen suostumuksen
antanut. (Per. K. 22: 3. ja M. K. 4: 8). El-
köön kukaan myökö loisen miehen maata, huonetta
eli tarlanomaala ilman waltakirjata. (M. K. 10: 1.)

Wallanalaisen keralla ei saa ostoa päätettää, eli,
wanhempain taikka sukulaisten suoscumukseta sellaisen
kanssa, joka heiltä Elätetään. (Kun. As. 7 Kesäk.

Eikä mielettömän kanssa. (M. K. 4- 7). Ei
omawaltaiseksi selitetyn tytön kanssa (katso wallan»
alainen). Kaikki oSto mainittuja käskyjä was»
toin, on laitonta, laillinenki osto woi purettaa peritän»
taan«lunastuksella. (K. s.).

Kaikki kiintiä, oslettawa omaisuus huudeltakoon
laissa; katso lainhuuto (Kuulutukset).

Ostaja pitäköön tarkan huolen, että kaikki enti,
sen omistajan saantokirjat hänelle annetaan, lain«
huutoa pyytäessä näytettäwäksl, katso lainhuu.
to; kuulustelkoon myös n»kuudeksensa, jos ei tila
ole kruunulle welassa jotai weromatsuja. (Kun. K.
7 lokat. 1742).

Perintömaa on aina kolmen wuotisen weron
wastike. (M. K. 17: 3), ja maanpanttauksella ote-
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tusta «velasta on siitä «vero maksettavana pitem?
mälcäli ajalta.

Maksuista Rusthollin ostoissa, katso Rust,
holli.

Maan, huoneen eli kartanon sian ostoSta riita»
utlua, pyytätcäköön ostaja myöjän oikeuteen. Jos
ostoa ei wastata woida, maksakoon myöjä saadun
takaisin ja palkitkoon «vahingon. LoS saamamiehiä on
usiampi, jotka toinen toiseltaan saamet owat, niin
pitäköön kukin kiiui miehestään. Jos kaupan «vastaa»
jalla on kaussaperlllisiä, joita kerallaan kaupan «vas«
tuukseen siloa tahtoo, antakoon sen itse ilmi heille;
loS lähimmäinen myöjä ostajalle puuttuu kaupan-
wastuukstssa, kysyköön oscaja cyisca, kolmatta j. „. e,
kuitenkin järjestyksessä, toinen toisensa perästä, Oikian
saamamiehen kuoltua wastatkoot kaupan perillisensä,
jos eiwät perinnöttömäksi cekeyä tahdo. Jos myöjä
ei kauppaa wastata tahdo, tehköön siitä kauopakirjas«sa selwän ehdon. (M. K. ii: 1. 3—6). A,asla
oston särkemisessä ja perikantaan lunastuksessa, katso
saanto.

Jos myöjä ei täyttä hintaa ole käteensä saanut,
«vaikka kauppa kirjassa sen saaneensa tunnustaa, nau«
tilkoon «vakuutensa myöcyyn tawaraan ennen muita
ostajan welkowia, kunnes laillinen kiinne ostolle on
tullut. Jos ei sitaennen oikeuttansa ole lailiseSti pant-
cuuttanut, elköön. hänellä sitte olko suurempaa oike»
ucca kuiu muillakaan.(M. K. 11: 2). Katso Pant»
rauS. Jos myöjä myddystä omaisuudesta ehdottaa
itselleen eläke-etu>c>, eli wissiä eroltuksia,
köön ne kaikki kauppaliitossa, eli sellaista olemata,
etilyisessä kirjassa, joka kumminkin on itsessään kaup,
pakiriassaki mainiccawa. Wert. Eläke-liitto,

Irtonaisessa, laillinen osto olkoon seisoma,
elköönkä purettako, 2 laal. sakolla sille, joka murtaa
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tahtoo. LoS kalussa on wirhi, jonka myojä todiste»
taan tietäneen, ottakoon sen takaisin, ja maksakon pois
hinnan, sekä wahingon, ja 10 taalaria sakkoa. Jos
wirhi on salainen, purkautukoon kauppa ilman sakota,
jos ei sicä pysywäksi ehdotettu ole. Herooista osta s<
sa olkoon ostajalle 3 wuorokautta koetusaikaa. (K-
K. i. 2, 4), Jos kruunun saatawain maksaja antaa
petollista tawaraa loisen kerran, rangaistaan hän,
pait mitä laki säätää, tawaransa rikkomisella ja por-
warillisen elontonsa kadotuksella. (Kun. As. 29 Huh.
tik. il'?'?). Kahdelle yhtä myötyä, olkoon kalu en«
fimäiscn ostajan ja sakoicectakoon myöjä 10 taa!, ja
palkitkoon wahingon. Elköön kukaan hintaa tinkiessä
loisen kauppaan seottaiko, enemmän »naksauksensa, 3
taal. sakolla. (K. K. <: 5, N). Elköön edelläosco
mestarin ja liikeen«picäjan »välillä luwallinen olko;
Elköön myös kukaan tungeicko toisei» kauppaan >a
laillisesti otettuihin toimituksiin, 2« taal. sakolla ja
wahingon palkkiolla. (Kun. Hallijärj. 2 Huht. 1110).

Elköön kukaan ostako toisen waimolta, lapsilta
cli palkollisilta, heillä lupaa myömiseen olemata, lo
taal. sakolla ja oSton purkautumisella. (K. K. i:
8.) Kaluja, jotka kaupungin sortajilta on at kat»
sottawat, elköön ostaja ottako ennen kuin se tapahtu-
nut on, 10 taal. sakolla ostaMe sekä myöjälle. LoS
jotai kalua petolliseksi tehdään, taikka myödääu peto!'
lisesti tehdyksi tiettyä, luettakoon Warkaudeksi. Sen
tekewä kasiammattilainen kadottakoon myös käsiammat»
li «vapautensa, (s. p, 9. l0).

Joka toisen käsiammattilaisen merkin työllensä
panee, sekoitettakoon 50 taal. (s. p. il). VM laki
on jos kauppias liittää muita lippuja waatepalaisiin,
kuin mitä hallatessa niihin on pantu. (Kun. Hall.
lärj. 2 Huhtik. 1110). Merkitsemättömästä kalus,
ta, katso Salakauppa, wert. welaksi annettu
lawara/ wäärcntäminen, kulta, kauppa.
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Kauppaliiton Kaawa.
Maalla olemasta omaisuudesta, eli sowinto, joka

ennen kauppaa tapahtuu:
Alakirjoitcttuin keskuudessa onseuraawainen liitto tehty:

l-ksi Minä Juhan Karjalainen heitän ja myön
tällä, rakkaan waimoni suostumuksella, lautamiehclle
iauri Matikaiselle minulla, Mikkelin läänissä, N.
Kihlakunnassa ja N. Pitäjässä olewat Perintötilat,
Sunila N:o 1 ja 2 N. kylässä, molemmat o mant»
taalia, sowitusta kauppahinnasta, Wiistoistakymmen»
tä tuhatta (15,000) Ruplaa hop., joka on suoritet-
tawa niin, että oötaja maksaa minulle Karjalaiselle,
tilaan päästessään, joka tapahtuu 14 päiwänä tule-
wata Maaliskuuta, 300 0 Ruplaa, l,:nä seuraawaiöta
kesäkuuta 6000 Rup>, ja 3>:nä tulewata louluk.
tähteen 6000 Ruplaa; jota «vastaan minä Karja»
laine» tulen waStaamaan tiloihin pantatut welat: N.
kirkkoon «00 Rup., ja N. kirkon ja waiwaisten kas-
soihin 2,400 Rup. hop., joista meloista welwottau»
dun myödyn omaisuuden roapauttamaan, ennen kuin
wiimeistä maksusummaa saan welkoa.

2:ksi Mitä kauppahinnasta tilaan päästessä on
maksamata, siitä luetaan 6 sadalta korkoa, maksun ta»
pahtumiseen aSti.

3:ksi Tähän kauppaan luetaan myös mökit Paa-
wola, Heikkilä ja Kalliontaka, samatenkuin talon luon-
na olewa puinta.laitos; jota wastaan kaupasta eroic
tetaan erikseen weroitetlu kruunun tila Kalliola, joka
on jääpä Pawolan hallitukseen; myöski ehdotetaan
leipä»mökklläiselle Parjalle omistus-oikeuS häneltä
rakettuun tupahuoneesen, lääwinensä, jariihinensä Kai»
liotan mökissä.

4:kfi Ostaja makuutetaan tullessaan saamaan ke.
wat.syötöksl, erinäisetä maksuta 00 leiwiskää heinää,
oo l«iw. olkia.
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s:ksl leipä.möttiläiset sekä maa-mökkiläiset pi«
bctään ostajan palwcluksessa ensi kekriin asti, taikiS»
sa eduissansa, joica minulla owat naulinneet.

e.-ksi Edellä mainittuna tuloaikana, ja niin pian
kuin eiisimäinen nmksu on tapahtunut, 2000:lla Rup»
lalla, sekä tähteelle »velkakirjat pantcaus.oiteudclla
minulle Karjalaiselle owat annetut, pitää ostajan saa»
man laillinen kauppakirja, sekä wclaltomuuden todis-
tus, ja tilan saantokirjat ja kartat, jotka owat myö»
jän takana; tullen me molemmat puoleksi kosteuta»
maan larpeNiscn karttapapcrin maksun kauppakirjaan.

Tästä kirjasta on 2 yhtäläistä kappaletta tehty,
joista molemmat olemme yhden ottaneet. N. 20
Tammik. 1846.

Juhan Karjalainen. Aunelta Karjalainen.
Kirkonmies. syntynyt Siwakka.

Edelliseen liittoon, kaikin temppuineen, olen tyy«
tyrcäincn ja lupaan sen puolestani wilpittömästi
täyttää.

!aur! Matikainen.
Lautamies.

Todistajat:

Pekko Turtia. Mikko liimalla.
Kaawa, maan kauppakirjaan maalla.

Minä Juhan Karjalainen teen tällä lieltawäki
si: että minä, rakkaan waimoni suostumuksella ja wa-
pamieliscsti, tällä awonoisclla kauppakirjalla myön
iauri Matikaiselle Perintötilani Sunilan < ja 2
N. Kylässä, molemmat 0 manttaalia, N. Pitäjäsjä,
N. Kihlakunnassa ja N. läänissä, määrätystä hin»
nasta Wlisloistakynxmentä tuhatta (15,000) Ruplaa
hop,; ja koska hinta aluSta loppuun on täydellisesti

2^
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Makseltu ja suoritettu, niinkuin 20:tenä wiime TaM»
nnk. tchty kauppaliitto näyttää; niin luowun minä,
waimoneni ja lapsineni, mainitusta Sunilan 2:sccl
tilasta, kaikin aluuksineen, ja annan ne nimitetylle
lauri Matikaiselle, waimollensa ja lapsillensa, tilojen
kaikkein etujen ja hywyysten keralla huoneissa, maas<
sa, pelloissa, niituissa, mökeissä, metsissä ja maissa,
kalassa ja kalaroedessä, mitään eroictamata, joka sii»
hcn kuulu'.!, wanhuudesta ollut, eli wasta woitettaa
woipi, omistcltawaksi, pideträwäksi ja hallitlarvakst
omana hywäsci saatuna omaisuutenansa; roelwottaidm
sen laillisesti wastaamaan.

Paremmaksi »vakuudeksi olen rakkaan waimonike»
wlla <än'.än kauppakirjan, alakirjoiccttuin wierasmies»
len hopuilla, omakätisesti alakirjoitlanut, ja ta«
rvallisilla sinecillänmc wahwislanut, joka tapahtui
Sunilassa 15 Helmik. 1846.

Juhan Karjalainen. Aunelta Karjalainen.
Kirkonmies. syntynyt Siwakka.

Edelliseen kauppakirjaan olen kaiketi tyycywäinen.
Lauri Matikainen.

Wierasmiehet:
N. N.N. N.

K a aro a toisin.
Me alakirjoitclut, wainajan wapatalolliscn Ta-

lonpojan N. per,lliftc, teemme tällä kaikille tiettä-
wätsi, että me, cänäpäiwänä tehdyn pcrintösowinnon
keralla, rakkaan äitimme ja cmoppimme Heleena Rii-
kosen wälillä, olemme rakkaalle weljellemme ja lan-
gollemme Kusta Riikoselle ja kihlatulle morsiam-
nielleen iowisa Saloselle, tällä awonaisella kauppa»
kirjalla , sowilsuta ja määrätystä kauppahinasta ONO
Ruplaa hopiassa, nyt hritäneet ja myöneet sen
meille sekä mainitulle weljellemme j» langollemme
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perinnöksi langenneen Riikolan Wapatalon, o man,
taalia, olewa N. Pitäjässä, N. Kihlakunnassa ja
N. läänissä, siihen nykyisessä tilaisuudessaan, kyl,
wöksineen päiwinecn, päästäksensä ja sen hyväkseen
nautita; kuitenki niin, että weljemme ja lankom-
me, jolle omasta osingostansa tulee o osaa mai-
nitusta kauppahinnasta hywäksensa luettawaksi, wie,.
lä päälliseksi saapi, äitillemme ja anopillemme k»o,
lemaausa asti, maksaa sen erinäisen wuosiilisen eläk.
teen, joka tänäpäiwänä tehdyssä eläke-liitossa mää»
rätty on. Ia koska ne meille erittäin molemmille cu«.
lewat kohtalot sowitusla kauppahinnasta, erityisillä,,
weljeltämme ja langolta annetuilla »velkakirjoilla, tay»,
dellisezti owat suoritetut: niin luowummc siis,, kaikin,
perillisinemme, mainitusta Riikolan Wapatalosla, ja.
omistamme sen weljellemme ja langollemme Kusta Rii«°
toiselle, ja kihlatulle morsiamelleen lowisa Valoiselle,
kaikin tiluksineen, mitä sen alla ennen o» ollut taikka,
roasta laillisesti woitettaa taitaa, sitä omana hywästi
saatuna omaisuutenaan hallita, pitää ja nautita, wel?.
woiltauluen tämän kaupan laillisesti «vastaamaan.
Paremmaksi olemme tämän awonaisen
kauppakirjan, alakirjoitcttuin wierasmiesten saapuilla
omakätisesti alakirjoittaneet, joka tapahtui Riikolassa
2mc> Kesät. 1846.
Antti Riikonen. Pekko Riikonen. Maria Riikonen.

Pctko Riikosen waimo..
Alaikäisten ja wallanalaisten tytärten Wilhemi»

nau ja Anni lowisa Riikoiscn puolesta, ja sillä wä>
lipuheclla, että oikeus suostuu heidän maa»kahtaloi«.
tensa myömiscen alakirjoitetaan.

Juhan Karjalainen.
Huoltaja.

Mitä edellinen kauppa minun oikeuttani liikuttaa,,
olen siihen, eläkeliitossa minulle erikseen nMMM

211



212 Osto

eläkettä w.istacm, kaikin puolin tvytywaincn. Kuin
ylempänä.

Heleena Riikonen.
Että Antti Riikonen, P.tto Riikonen waimo«

nensa, Juhan Karjalainen ja Heleena Riikonen oma.
täliseSti owat nimensä eli puumerkkinsä tähän kir-
joittaneet, sen todiStaawat kaupassa saopuilla olleet
wierasmiehet.

Heikki Tirri. Ruutolw Paimen.
Edelliseen kauppakirjaan olen kaikin puolin tyy«

ti'wän',cn.
KuSta Riikonen.

Wierasmiehel:
Herman Kalamies. Alpi Hillunen.

Toisin.
K a aro a kauppaliittoon kaupin gin karta»
nosta, jolloin myös erinäinen ka u p pa«

kirja tehdään.
Kauppaliitto.

Alakirjoitcttuien kesken on kauppa suostuttu ro e-
laltomasca karcanösca N:o 9 Notkon NeliSkulmassa
tässä kaupungissa, jonka minä Eskel Kalho myön,
nykyisessä laicolfcssaan, Kaarle Partaselle, sowitusta
kauppahinnasta Pkstoiscallchattu (ll,000) Rupl. hop.

Ollen siinä scuraawcuset wälipuhecc suostutut:
I:ksi Kauppahinnasta Pkstoistatuhatta Ruplaa

hop. maksaa ostaja rahana, I6:ccnä tulewata Maa,
lisk., kahdeksantuhatta (8000) Ruplaa, josta hänellehywäksi luetaan korko, maksupäiwaStä kartanoon tu»
lvon asti.

2:kfi Mitä kauppahinnasta sitte puuttuu, siitä
antaa welkakirjan, juoksemin koroin 6 sadalta
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wuodessa, kartanon käsilämiseslä lähtein 1 Toukok.
tänä wuonna, maksettawaksi, yhdeksän kuukaucistlla
ilmoituksella toiselta eli toiselta puolta. Ollen minulla
Kaiholla oikeus, »vakuudekseni, panttauksen wasca ka»
tanolle ottaa, josta ostaja maksaa kulungit.

Zckfi Tämän täytettyä, tulee kauppakirja tehtä-
wäksi; saaden ostaja tulla kartanoon I:nä tulewata
Toukok. Karttapaperin maksu kauppakirjasta, suorite»
taan meiltä puoleksi kummalta!.

4:ksl Kauppaan meneewät myös nyt kartanolla
olewat uuden siwu kartanon rakennuksen tarpeet ja
hakatut kiwet.

3:ksi lähtöpäiwään asti. 1 Toukok., jääpi karta»
no «lyöjän halltuun ja «vastuukseen. Jos st sillä
aialla kokonansa, taikka niin suureksi osaksi ettei kar-
tanossa woicasi asua, sattuu palamaan cli häwlämää,,,
puretaan kauppa ja kauppahinta maksetaan lakaisin.
Jos sellainen wahinko kohtaa waan muuanta osaa

kartanosta, picää ostaja siitä palkittaman wieraSmics-
ten ar>rion jälkeen.

6:ksi Tämän wuoden maksut suorittaa ostaja.
l:ksi Assessyöriltä Holländeriltä tuleuxm wou«

ran, häneltä ensi lokak. asti asuttamista huoneista,
ehdotan minä Kalho kantaa yksinäni, ilman pal.
kintoa ostajalle. Näin sowituksi/ todistetaan loen<
suussa 6 Maalisk. 1841.'

Eskel Kaiho. Kaarle Partanen.
(Sinetti). Dstaja.
Myöjä.

Todistajiksi alakirjoitlaawat.
Mauno Kontio. Elias Roini.

Kauppakirjan kaawa,
welaSta auksionissa myödylle omaisuudelle.

Alakirjoicetut auksionin toimittajat tekeewät tällä
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tiettäwäksi, että julkisesti toimitetussa auksionissa, ta,
män kuun lOttenä päiw., Paawo lempisen welan-
alaisen omaisuuden myömiseksi, on lydnnS iassi Kojy
suosrunut korkeimpaan huutoon nosto» ja lasku hu<
doissa, mainitun lampisen perintötilasta Willala N:o
3 mant., Sihwolan Kylässä, N. Pitäjässä, N.
Kihlakunnassa ja N, läänissä, kahdestatuhannesta
(2,0a0) Ruplaa hop,, jonka kauppahinnan, 2,000
Nuplaa hop. Kojo myös on täydellisesti maksanut;
Josta siis hänelle, iassi Kojolle, omistetaan mai,
nittu kruunun.-perintöcila Wlllala, kaiken sen alla
olewin tahi wasta woitettawin tiluksinensa, ensimäi»
scnä muutto-päiwänä halttuun olettamaksi, ja sitä
omana laillisesti ja hywäsci saatuna omaisuutenaan
naulitsemaan waimonensa japerillisinensä. Ollen me,
säätyt auksionin toimittajat paremmaksi »vakuudeksi
tämän kauppakirjan omakätisesti alakirjoittaneet, ja si-
netillämme wahwiStcmeet, joka tapahtui, N:sä 3 Tam«
mik. 184^.

Kusta Paarma. Markus Tylli.
(Sinetti). (Sinetti).

Ostomaa.
On yleisesti kaikki ansaittu ja hankittu maa, jo,

ka ei ole perinnöllä saatu.
Ostomaa, jeka kaupalla, lahjalla.eli testamcn»

tiliä jätetään sille, jolla sichen muutoin olisi perintö-
oikeus olla woinut, luetaan tämän kädessä muuksi han-
kituksi omaisuudeksi, janiin muodoin ostomaaksi. (Kun,
As. 4 Helmik. l80l). Wert. Perlntömaa.

Osakkaan oikeus ja Yhdysmiehen oikeus.
Myötäwä huone eli kartanomaa kaupungissa

tarjottakoan osakkaalle ennen lainhuudon ottamista.
Osakkaalla ja hänen perästänsä naapurilla on lunas'
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tusioikcus l 4 päiwää, perikannalla lunastajan oikeu<
tensa laiminlyötyä. Katso Perikanta.

Naapurilla on lunastusoikeus scuraawaisiösa tilois»
sa: jos huone eli kartanomaa hänellä on pois sohais-
tu; jolla sama seinä on, toisen keralla kahtia, eli jon-
ka perustuksella toisen seinä on; joka tuntumaa rasi-
tusta kärsii toisen huoneesta, niinkuin räystään tip-
pumista, pimilyStä j. n. e. eli huonein ja kartano-
main ahtaudessa on. Naapurein etuoikeudesta
riidellen, tutkikoon tuomari. (M. K. 7: 1 6).

Painot, katso Mitta Määrä ja Wa ak a

Painowapaus.
Kuinka kaikki painatettawat taikka myötäwät

kirjat owat ensin sensurissa käytectäwät katso Sensuri.
Jos sensuri erhetykscsca on paincttawaksi luwan-

Nut kirjan, jolla julkmaiscsti Jumalaa pilkataan, la»
woitellaan Keisarillista korkeutta ja hallitusta, hä<mäistään wieraita ystäwällisessä keskuudessa olemia
hallituksia, taikka oikeuskuncia ja erinäisiä ihmisiä,
»vastatkoon kirjan-tekijä. Sellaiset jutut ja kysymykset
laittomasta kirjan painamisesta ja mybmiseStä jäte-
tään lähimäisessa oikeudessa ajettawaksi Sensurihallituk-sen asianajajalta. (Kcis. As. Sensurista ja Kirjakaup.
(2) l 4 iokak. 18 29).

Joka puhdasta ewankelista oppia wastaan kir.
joiltaa cli painattaa jotai, sakoitettakoon 300 taal.
Kirjassaan Jumalan pilkkaa ollen, kadottakoon hen»
kensä. (P. K. l: l). Joka kirjoituksilla eli kirjalla
panettelee maan perustuslakia, Keisaria ja Valta-
kunnan Majesteettia, koikeutta ja oikeutti, rangais<
taan kuin suurimmista rikoksista on säätty. Näissä
tiloissa on kirjanpainajalle sama rangaistus. Häpiäl»
lisistä" puheista kirjoissa Keisaria eli Keisarillista
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huonetta waSt«an, mestattakoon. (P. K. 5- 1). Sa«
ma laki on K sisarin Asetuksista sopimattomasti ja
pahasti lausujalle. (Kun. Kuul. 1 louluk.

Näin satattelerca maan säätyjä, saakoon hengen»
cli muun raskian ruumiin rangaistuksen. Joka
kirjoittaa ja julistaa häwäistyskirjan, koskewa toisen
eli usiampain arwoa ja kunniaa, hywaä nimeä ja huu-
lia, olkoon kunniaton/ kärsiköön ruumiillansa, eli ajet»
lakoon maalta, asian jälkcen, ja rukoilkoon myös jul-
kisesti aniectsi; tullen kirja pyöwelin poliettawaksi.
Arwoa ja kunniaa ei koskewa, roaan muutoin häwäi»
servä ja alentawa ollen, rangaistaan wankeudella eli
sakoilla ja anteeksi rukoilemisella. (P. K. 60: 5).
HäwaistyS kirjasta, koskewa kruunattuja, niiden lä-
himaista sukulaisia, ja samanaikaisia hallituksia, eli
kansojansa ja säätyiänsa, ja julkinaiSta pahuutta edes»
täwästä eli puoluStawasta kirjasta, sakoitetaan 300
ta.il. (Kun. Painowap. As. 26 Huhtik,
Kesäk. Kun. Waaroitus 21 louluk. 1^92).

Nimensä, painatus-paikan ja wuoden kirjaan
panemaltomuudesta sakoitetaan kirjanpainajaa 300
taalaria. LoS ei woi syytetyn kirjan toimittajaa il«
moittaa, kärsiköön toimittajan rangaistuksen. Jo ju-
tun alussa tutkikoon tuomari kirjan takawarikkoon
panemisesta, ja wahingolliscksi nähtyä, kicllätettäköön
ja häwitcttäköön se sukupuuttoon. (Kun. Painowap.
As. 26 Huhtik. I^4).

Jokainen, asiaan osallinen eli osaton, saapi lain»
käymisen ajalla sekä perästä, painattaa ja julistaa yli»
ja olaoikcutten ja oikeuskuntain tuomiot jutuissa eli
rikos asioissa; samaten kuin ääntöprotokollai, kuiteu-
fin seurattuna kaikilta kirjoilta, joille ääntäminen pc,
rustcuksen; elkööukä keltään niitä pyytäjältä lunasta»
misla kiellclcäkö, taikka niitä wiiwyteltäkö, taikka pa«
koiteltako lunastamaan ja painattamaan enemmän
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tahtoansa ja tarroistansa, kaikki wiran rikkomisen haas»
tolia,, woiben myöski kertomus päättymättömästä ju»
luota, siihen kuuluwin kirjoineen, asiamieheltä paina»
lcttaa, kun siinä waan piteleikseu totuudessa ja sii»
wollisuudesfa. Waan sowituica rikosasioita elköön asia»
miesten suostumukseta, heidän eläissä, painosta loimi»
tcttako; eikä raskaita oudompia rikoksia, Jumalan ja
maallisen esiwallan pilkkaa harjoiltawia j. m. sellaisia,
koSkewia kirjoja, (Kun, As. 2l> Hahcik. 1774).

Myöskin on luwallincn jokaisen painattaa ja ju>
lisluttaa, kokonaan .eli lyhennettynä, kaikki Keisarilli»sen Majesteetin, asianomaisten «virkakuntain >a maan
wirka» ja ammattimiesten, sekä sanomalehdissä että
erittäin painettuna julistetut säännöt, käskyt, eli il-
moitukset, millaiset hywänsä, niin sanomalehdissä kuin
muissaki kirjoissa ja kirjoituksissa, siihen erinaiftsti lu,
paa pyytämatä, ollen waan Sensorilta katsottawa, että
kopiot eli otteet luleewat alkuperäisen kirjoituksen mu,

täisiksi. Waan ken tahtoo muita yhteisiä sääntöjä,
mnmattillisia kirjoituksia, protokollia, tuomioita, pää.
tdksiä, tahi muita julkisia eli erikoisia asiakirjoja ja
wälikirjoiluksia, asianomaisilta oikeus' ja wirkakunnilta
eli wiran puolesta painatlamaltomina annetulta, erik-
seen paiucttuma eli sanomalehdissä julistuccaa, il»
moittakoon sen samalle wirkakunnalle eli ammatille
josta tarwittawat kirjat owat lähteneet, eli joSsa ne
säilytetään, ja myös kokonaanko wain lyhennettynä
niitä tahtoo; ollen »virkakunnan määrättömänä, ei waan
missä järjestyksessä ja mikäli, waan myöski millä
ehdoilla painatus toimitettakoon, kaikki, luwattoman
painatuksen sakon haastylla. luwallisesti painatetut
oikeudenkäymisen kirjat saawat myös erinäiselä luwa»
ta uudestan, kokonaisina pninatettaa sanomalehtiin,
liittämätä niihin muistutuksia ja omia mietteitä; waan
mainitulla tawalla erinäisen luwa» hakcmata, ellöön
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Niitä enemmän sanomalehtiin kuin muutenkaan, toi»
sen muotoisina painatettako. (Keis. Kuul, 15 Hel»
mik> 18'l'/). Kaikkiin säilystöihin laskettakoon roa»
paasti, sellaisia k,rjoja kopioittamaan, taikka annetta-
koon todisletut kopiot niistä. (Kuu. As, 2U Huhtik.

lainkäymiscn kirjojen painattamisessa elköött
kirjanpainaja) laillisella wastuuksella, aulako niihin
muistutuksia eli osoituksia panna. (Kun. Kirj. 20
Hcinäk. 1804).

Painowapaus-asetusten rikokset otetaan paikka-
kuunan ensimäistlcä oikeudelta, ja muutosta sen pää-
tökseen haetaan tawallisessa järjestyksessä, walituksella
Howioikcutecn. Sakot jaetaankolmeksi. (Keis. As. 21
Helmit. 1823). Kirjoittajalta toiseen paikkakuntaan
lähätetystä häwäiStyskirjasta, tuomitaan missä kirja
on tawatcu« (Ö. K. id: 2s> Wett. <z?akot.

Palkolliset.
Kaikki sellaiset henget, jolka owat taottaneet l5

wuotta eiwätkä witjete Maata ja wuorityötä/ porwaZ
tillistä liikuntoa eli muuta luwallista ammattia ja
elanto-keinoa, taikka maalla naineet ote, taikka jos ei
pieniä lapsia eli waiwatoisia wanhenipia hothottawancl
ele, hankkikoot jos eiwät kulkulai-
siksi luettaa tahdo, (Kun. Palkollis<Sääutö <5 Tou<
tok. 1805). leipä tahi riistaitorpparln nimelliset eli
mökkiläiset, ja kesäpatkolliset, <lkööl suojelluksi luetta-
ko, waan katsottakoot kulkulaisiksi, jos eiwät ole wel«
wolliset täyttä »vuottansa isäntänsä tuonnä palwete»
Maan. (Keis. As. <3 Maalisk- 1829). Alaikäinen
palkollinen ei saata hakea eikä ottaa toista
ta, jos wanhempansa hänen patwelustansa waatiiwat.
Jos eiwät nämä lapsensa palwelusta tarwitse, hänk<
kiiwat he alaikäiselle ensimäisen palweluspaikan, jota
alälkuinen elkään heidän tumattansa jättäkö, (s. p«).
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Palkollinen ci saata epäillä työstä ja askareista
joihin isäntä käskee. Jos ansaitsee nuhteita eii
kotikuricusta, ottakoon sen kmiliaisuudclla ja opiksen-»
sa, Waan jos palkollinen pysyy tylyydessään, eli näy»
läikftn luoltamattomaksi eli typeräksi askarcissaan, ajec»
lakoyn palweluksestaan pois palkata. Sellaisissa ta.
pauksissa ilmoittakoon isäntä asian Magistratille kau«
pungissa (Helsingissä, Turussa jaWiipurissa Poliisi»
kammarille) ja Kruunun Woudille cli Nimismiehelle
maalla, joka, asian sellaisen ollen, käskee palkollisen,
paikalla jättämään palweluksensa. LoS isäntä sellais,
fisca rikoksista, jotka kotikurilla eiwät ole hywät, pal».
kolliölaau oikeuteen wclää, antakoon palkollinen, siihen,
syyllisekn nähtyä, takaisin pestin, kadottakoon palkkansa,
ja palkitkoon wahingon. Jos ei tyydy lailliseen talon»
wäcuruokaan, eli jotenki isäntäänsä eli emäntäänsä,
panettelee (polkee) olkoon sama laki (Palkollis'Säänto,
1805), Myöski jos hän pyhän päätyttyä ei tahdo
työhön mennä. (Keis. K- 21 Maalisk, ,B<9). Sel-
laisen wapamaan.intain pitämisestä sakoiteltakoon pal»-,
kollista, raatajaa, opinpoikaa eli merimiestä päälliseksi
ensimäisesti tapahtuen L Rupl, 3:ncs!i ja usiammasti
12 Nupl, hop. sekä yhden pyhän jalkapuulla. (Keis.

As», 18 Maalisk. ,829). Joka aikomuksesta lyöpi eli
hosuu isäntäänsä cli emäntäänsä, rangaistakoon 32 pa«
,Ma raippa witsoja, eli 24 roicsaparilia, laikka 24 päi»,
y?ä,n wcdellä ja leiwällä. S?n pikaisuudessa tapahtu»
en, rangaistaan >8 parilla raippawilsoilla, 14 parilla
lvitsoilla eli <6 päiwäu wldelläleiwällä. (P. K. 15:
Z). Palkollinen, joka isäntäänsä eli emäntäänsä s,',»
noilla häpäisee, olkoon 4 kesäisessä sakossa kuin muu»
toin, (s. p. 2), heitä uhkauksilla ja ylenkatseella wcis',
tuscawa, kärsiköön »vankeudella, (s. p. 4.) Joka lyöpi
isäntäänsä eli isännän siassa olewaa, sekoiteltakoon
nelinkertaisesti. Haukunta sanoista, 3 kettaiseski.
k- 0, 7).
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Palkollinen, joka 30 ikäisestä, järkkymatä yh-

dessä palwellukscssa on pysynyt, siinä paraimma»
lyöntekoikänsä menettänyt, pitää isännältä elätettä»
män lopullisen ikänsä, jolloin enää ei jaksa cyösken»
nellä. Jos ei isäntä sitä jaksa, nautilkoon eläkkeen
seurakunnalta. (PalkolliK.Hääntö l805).

Muuttoaika, sekä maan että kaupungin palweli»
ville, on imen päiwä Marraskuuta. (Keis. ?ls. 15
Huhtik, 1816). "? päiwän perästä pitää laillisesti
pestattu palkollinen maalla palwelutseensa tuleman ja
kaupungissa sm, «iimeisiään 4:n päiwään takaa.
(K. K. <4: 4). Sen tapahtumata, ja joS isäntä
tahtoo palkollisen pitää, turwaitkoon kaupungissa Ma>
giStraaltiin, maalla kruunun palwclioihin, jotka, isän»
nän oikeutensa pääSlötirjalla (altestillä) todistettua,
saaltaawat palkollisen paikkaansa, jota siitä palwelce 3
kuukautta palkata, ja maksaa wahingon. Isännän hä«
nesta huolimata ja jos palkollinen ilman syytä on pois
jäänyt; maksakoon pestin takaisin, sakoicettakoon puolen
palkkaansa ja maksakoon wahingon; muun haitan tu»
loansa estettyä, sakoicettakoon 2 kuukauden palkan.
Ollen palkollisen molemmissa tapauksissa, maalla kuu-»
kaudessa j.l kaupungissa 8 päiwässa hankillawa toi<
»en palwelluö, taikka luettakoon kulkulaiseksi. Taloon
tultuaan näyttäköön palkollinen heti papinkirjansa
isännälle, ja l4:sä päiwäsfä seurakunnan kirkkoherralle

1.805),

Palkollinen elköön palkkaansa wacniko ennenkuin
on aikansa palwellut; kuitenkin maksakoon isäntä, mie-
lensä jälkeen, edelcäkäsintin, jos palkollinen >. aatii.
Isännän kieltäen määrättyä palkkaa, tuomittakoon se
häneltä ja - lisäksi sakkoa, palkolliselle yksinään. Kuo«
leman tapauksissa ja konkursissa määrätköön tuomari
palkan tawallisuuden ja kohtuuden mukaan. Isännän
kuoltua, palwelkoon wuotensa täyteen, jos



Palkollisen pääste-kirja. 221

perilliset waatiiwa!; jos eiwät, maksakot palkan ensi
maisten n>uutlo»aikaan, ja eläkkeen kunnes toisen pol
welukscn saapi. Pksi lati on, jos isäntä eroicelaa,
kiintonaiseSlaan, eli tekee konkursin. (Palk.»Saantl
1805).

Palwelluksestaan karkaaman palkollisen, olkoon
isännällä »valta takaisin cuottaa, jolloin palkollinen
menettää puolen palkkaansa ja palkitsee wahingon.
Ennen muuttamistaan tehköön palkollinen luwun kä»
sillänsa olleesta lawnrasta; puuttuivaiseSla on isän»
nällä oikeus pidättää hänen omaisuuttansa, tunnes
palkinnon saapi. Muutoin kuin laillisesti, taikka il»
man palkollisen syyti hänestä luopua tahtowa isäntä,
palkitkoon wahingon ja maksakoon täyden «vuoden
palkan, (s. p.).

Palkollis<Asetutsen jälteen juotsewat salot, jotka
ciwäc asiamiehelle ole mcncwät, jaetaan tahtia ilmi»
antajalle ja seurakunnan wauraisille. Jos ei paltolli»
nen sakkoja cli wahingon palkintoja woi suorittaa, we<
deltäkööt ne saacawaöta palkastansa, jos sillä 2:sa
»vuodessa täytetään, ja isännältä »vastataan. Muu»
toin palkittakoon kruunun työllä, (s. p.). !ain käymi»
ststä Suomen palkollisten ja Wenäiän sotalaiStcn
wälillä, katso lainkäyminen, ja Henkikirjoi-
tus. Katso pitemmältä Isäntä ja ku lku lai se t,
Päästekirja, PeSti, Kerjäläinen, Asan-
sanominen. Kaupasta ja ManufaktuureiSta, katso
Erokirja, Oppiliitto.

Palkollisen pääste-kirja eli Atesti.
Palkollisen pääste-kirja sisältäköön: l) palkolli.

sen nimen ja millaiseksi hän- tunnetaan, seka synty,
mäpaikkansa, talon, picäiän sekä läänin nimillä. 2)
Kuinka kaulvan pääste-kirjan antajata on pallvellut.
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3) Palkollisen huudon, kunniallisuuden ja siiwollisuu-
den, 4) Kuinka palvelluksensa on toimittanut. 5)
Mica käsicyöiä hän osaa toimittaa, tt) 3odis«
tus »vapaudestansa toiseen pal>velukscen. Isäntä mec.
kicköän paäsce kirjan ala nimensä ftkä asumapaikan?
sa ja säätynsä, Kirjoitusta osaamata, pankoon puu-
n»crkinsa, ja kirjoittaja kirjoittakoon säädyn ja asuma»
paikan. Muulla tawalla palkollisen pääste.kirjan anta»
wa, sakotettakoon l Riksi Pankossa, jos uusi isäntä
kaipaa. Isäntä, joka ei ilmoita palkollisen ansiota eli
hänen »vikojansa, sakoitettakoon 6 Nils. 52 still, ja
kaksinkertaisesti toiftlta ja muilta terroilla, ja palkin
koon uuden isännän wahingon. 3 Niksin <s, sklll. sa.
kolla ja «vahingon palkkiolla on isäntä welwollinen,
entistä päästc.kirjaa takaisin antaessaan, sen »viimoilla
ylitse »vetämään eli sen selkään kirjoittamaan, uuden
pääste-kirjan annetuksi, Jos palkollinen luulee pääste«
kirjalla itselleen tehdyksi »vääryyttä, weläköyn isän»
täänsä maalla ensi käräjäsen, kaupungissa oikeuteen,
<4 päiwässä. Mitättömästä »valituksesta on sama
wasiuuS kuin isännälle olisi »valituksen oltua perustetun.

Pääste-kirjaa kieltämä isäntä, maksakoon 6 Riks.
32 skill. Pankossa sakkoa. Kiellettyä, eli isännän
kahtena ajan sanomisen nmmcfena kuukautena, poikes».
sa ollen/ ja palkollinen hänen tuloansa el woi odotel-
la, ottakoon kahden »vieraSmiehen todistuksen, että
palwllluksescansa ajan sanonut on, ja ettei siitä pääs-,
le>kiriaa ole saanut, ja hakekoon sillä sitle toista pal-
mcllusca. (Palkollis As. !5 Tyukok. l805), Wett,
Isäntä, Wäärennys, Pesti, Palkollinen,
A j a n sano min e n. Kaupasta ja

Erokirja.
Kaawoja.

j:ksi Pääste. kirja Kasakalle (elißengille).
Hywäksi tunnettu palkollinen, talonkasatta laak«
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ko Mattila, syntynyt Mattilan kylässä N. Pitäjässä
ja Vt. läänissä, on palwellut minna Marraskuun l:Stä
päiwästä w. 1844, käyttäinnyt kunniallisesti ja sii-
wosti (waan on wiinaan mcncwä) ja toimittanut pali
welluksensa uutterasti jä uskollisesti (on ollut
tuksessaan monesti luottamatoN), osajaa tehdä la,ke!<
laiset ajokalut, ja on palwelluksestani wapaa c»si
muuttopäiwänä. Valkolassa, N. Pitäjässä 28 Elok.
1846» EliaS Walkonen.

Talonpoika.

2.-ksi Piiäli pää St e.kirja.
Hywäksi tunnettu palkanpiika Anni Siisti> syn«

tylsin Särkän Kylästä N. Pitäjässä, palwcllut
minua Marraskuun alusta w. 1545, on käycökscllen-
sä ollut siiwo ja kunniallinen, ja askareissaan luolcts
tawa ja ahkera, (on askareissaan ollut huolimatoa;
oN waalinut raawaita, osajaa keträtä, kutoa hywäs.'
ti, leipomista ja oluen panosta jotenki hywäsii, ja
bn palwcluksestani ensi muuttona wapaa. iuololassa
N. Pitäjässä 20 päiwänä Elok. 1846.

Matti Saacwanen.

Zcksi lyhempi, tawaltinen kaupungissa:
Palkanpiika liisa Pero. (kasakka eli renki N. N.)

joka on nnNulla palwellut - päiwästä, w. 18 . . on
tällä ajalla käyitäinnyt kunniallisesti ja siiwosti, seka
toimittanut patwelluksensa uskollisesti ja minulle mic»
liksi, ja on ensi muuttona wapaa toiseen patwellukseen,
Wiipmissa 'z Syysk. 1846. Amalia Rieska.

PaloapU.
Jokaisessa paikkakunnassa pitää palonawunyhdis',

lys kihlakuntalaislen keskuessa tehtämän. (K. K.
6). Erityiset pitäjätki saawat sellaisia yhdistyksiä tel)^
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»H, ollen silloin wapautetut paloawusta muihin
tajihin. (Kun. Af. i Elok. 1110).

Kun wahinko tapahtuu tapaturmasta, eli sellai»
selta joka fitä ei woi palkita, pitää tarpeellisista huo-
neista, eläimistä ja niiden muonasta, waan ei muus»
ca irtaimesta, paloapu annettaman kihlakunnassa ole»
wilta tiloilta, pait kuninkaallisilta istunto» ja karjala»
loilta, sekä pappilan tiloilta, jos eiwät nämä itse
rahdo paloawun etua naulita, jolloin niiden huoneita
ei arroata korkeampaan kuin talonpojan taloja. (K.
K. 24: 4. 5). Sotalais<wirkatalot eli puuStelit le»
kewät myös paloapua. (PuuSt. lärj. 15 Syyst.
1152). Paloapu maksetaan wahennetyn werou jäl»
keen. (Kun. As. 2U lotak. 1143).

Palowahingon kärsinyt ilmottaikoon tuomarille
katselmuksen saadakseen, joka kuulututtaa määräpäi»
wän, jolloin asia on ensimäisessä käräjässä esiin tu»
lewa, jossa paloawun suuruus määrätään, ja paljon»
ko siitä manttaalille on maksua juoksema, Kihlatun»
uan oikeuden päätökseen, paloawun määräämisessä,
tyytymätön, antakoon «alituksensa Maaherran kautta
Howioikeuteen, 3«:sä paiwässä päätöksen lankeemiftn
paiwastä, jota ei lukuun oteta. Paloawun pyytäjä
nostakoon kuitenki takauksella puolet kihlakunnan mää»
räämästä paloawusta. (Kun.' As. 26 iokak. 114z).

Wertaa Wa kuu tus Palowahingosta,
Tulipalo.

Palowiinan poltto, myöminen ja kuljetus.
Palowiinan poltto maalla. Tämä oikeus

seuraa maata, niin etteiwät muut tuin tilojen eli ti»
laosain omistajat ja pitäjät saa palowiinaa polttaa.
Ollen kuitenki usiampain tilojen haltialle lmvalliuen,
itsensä oikeuttaa» nautitstmata, antaa sen yhdelle eli
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nsiammalle maansa aluswäelle; kuilenki »välipuheella, et-
tei omaisuutta seuraawa pannun awaruuS tule ylikäy»
dyksi, ja että omistajan on siitä itsensä wastaltawa
kruunun saatawat.

Kaupungissa: Pidettäköön polttoa jokaiselta
siihen halulliselta ja luwansaaneelta asukkaalta, sikäli
kuin tulleti, koko kaupungille määrätystä korkeimmaö,
ta poltoumääräscä juoksee, taikka koko kaupungin yh>
disletylcä laitokselta, kailki kukali usiammat kaupunki-
laisia suoStuuwat. (Kun. As. 15 Kesäk. 1800).

Polton aika, kaupungissa sekä maalla, joka tässä
asetuksessa oli määrätty B:ksi kuukaudeksi wuodesft,
xli Tammikuun aluSta Toukokuun loppuun, ja iokak.
alusta Joulukuun loppuun, on nykyään ja kunnes
toisin määrätään lyhennetty 3:ksi kuukaudeksi wuo»
dessa, nimittäin: syksyllä Is:sla Marraskuuta lähtein
15:teen Joulut., ja talwella ts'stä Hclmik. !s:teen
Huhtia (Keis. Kuul. « Touk. l829). Palowiinan
polttamisesta ja siinä käytettärojstä aseista j. m. kal»
so Keis. As. 10 Heinät, ja Kuul. 29 iokak. 184 l,
Niihin kuuluwin kuwauksineen ja selityksineen.

Panuun awaruuS maalla: Koko mant«
laalin talo saapi trankin teoksi ja selwikeksi pitää
50: n kannun wctoisen pannun, wuotuissesta poltto»
wcrosta 12 ieiwiskää ruista.

Pienemmille eli lohotuille tilanosille on pannun
suuruus ja polttowero määrätty seuraawaiseSti:

2U
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Maotaali. Pannun laajuus. Wero.
Kannua. ieiwiskää.

l5-18 1^
22 2

z 22 3z
siicä suurcmille ja

osaan osti 26 3^
Z 30 e

38 , 8^
42 9^z 46 n

Muist. Tilukset joilla on toisellelset manttaalin
osat, luetaan likimäisccn suurempaan osaan edellisessä
osotuksessa.

Kuitenkin on pienemmille lilaosille, yhdessä kar-
tanossa eli kylässä, luwallinen yhdiStäytyä pitämään
»hden pannun, joka ei saa tulla iuuremmaksi kuln sel»
laiselle lilaosalle on määrätty, jonka suuruisiksi näiden
osain yhteinen manttaali nousee, eikä millään ehdolla
suuremmaksi koko manttaalille luwalliSta; waan poltto»
wero maksetaan kuitenki jokaiselta tilaosalta oman
suuruutensa jälkeen. (Kun. As. 15 Kesäk, 1800).
Sellainen yhdistyminen ilmoitettakoon Keisarin käs-
kynhaliialle. (Kun. As. 24 Marrask. iLOl).

Kuinka pannun awaruus ja wero määrätään
niissä paikoin Wiipurin iääniä, joissa tiloja ei ole
manttaalille laskettu, waan werot luetaan arwio Nup-
liccain, Antrottain, Sawuttain ja Orawiltain, katso
Keis. As. 31 lokak. 18>«.

Kaupunkein oikeus palowiinaa polttaa peruste»
taan/ siihen menetettäwän riistan suhteen, asukaslu»
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wull« lastein jokaiselle hengille,kirjottetuHe miehelle
i 2 kaimua, ja joka hengille-kirioilecnlle naislll» 6 kan-
nua wuotuiseksi palowiinan menekiksi, joka menekki,
muuteltu polccotynneriksi riistaa/ l«:n kannun saaliilla
lynnerilcä, lisätään 5:llä joka sadalta erinäisiksi palo,
miinan tarpeiksi, ja yhteenluettuna määrää kaupun»
gille tumallisen polttorlista» tynnerilumun. Kau,
Puntiloissa, joissa polttooikeuS yhdistettynä käytetään,
yn pannujen suuruudesta sama laki kuin maapoltoil,
le. Missä taas poltto toimitetaan erikseen, jokaiselta
kaupunkilaiselta jolle ft tumallinen on, elköö» siihen
käytettäkö muita kuin wuoden 1828 Keisarit. Kuu,
tuluksessa luwatuita pannuja ja aseita, wuoden 1.800
asetuksessa määrätystä awaruudesta.

Osotus, näyttämä riistan palwuden polltotyn»
perinä, joka, alla nimitettyjen pannun erillaiscen
suuruutten muk«an, kaupunkeissa luetaan pänvän pol»
toksi, selwikkeineen j. n. e., pannuille, aina 50 kannun
weioisim asti.

Paunun
awaniuo.

Polttoiiist
paljous.

Pannun Polttaviisi,
awavuus. palaus.

Kannu. Tlin». knpp
<9O 1 6
200 l 8
2<o < <0
220 l 12
230 t 14
240 < I<i
28» t <8
260 t 20
270 i 22
280 t 25
290 l 26
300 l 28
3!N l 30
320 2 -.,

330 2 2
350 2 4

P>,!»N!N
awaruus.

PolttoniZt.
paljous.

Kannu Tynn. fapp Kanuu, Tyun. k«pp.
!,i 5! 330 ,< 6

8
K»

2!) 1 3«a 2
26 370 25

12380 2
36 390 2 14/

1,«4!> 8 400 2
«6 <! 4<o 9 j«

20!>0 10 420 2
100 Ä> «o 2 22

-> 21,NN '« 440
120 I?! 430 l> 26
130 H!
»50 2»
1,0 30

j7O
i«0

t
l
I

>

l
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MuiSt. Pannujen ollen ebeilHF
mainittujen lukujen wälillä, !aSketa,in poltloristaN
paljous wertaisuuksiltain. PhdiStelyissä poltoissa 100:«
aina 450 kannun »vetoisilla pannuilla, pidettäköön
erinäiset sclwike.pannut, suuruudelta rankkipa,»?
nun suhteen. (Kun. As. 15 Kesäk. 1800).

Palowiinan distilleerinki eli kuurnitseminen s:n
kannun »vetoisella pannulla on joka «vuoden ajalla lu»
mallinen niille, joilla poltcooikeus on, ja saakoot siis
sellaisia pannuja joka aika pitää talossansa. (Kun.
As. 24 MarraSk. 1801, ja Keis. As. 16 Hcinäk.
1841).

Sen nimelliset pistoripannut omat kielletyt täy>
tettäwiksi, yhtäläisellä tuin muuti tumaton
palowiinan polttokalu. (Keis, As. lBMmlisk. 1829).
sämä kielto on kuitenki lakannut sellaisissa polttolai»
toksissa, joilla on »vähintäin s:n mantaalin polltooi-
keus, jotka saamat läänin Maaherralla anoa lupacl
tawallisisla erillaisten polttokaluin pitämiseen, johon'
Keis. Senatti asian mutaan määrää ehdot joilla ft
tapahtua taitaa. Pienemmissä kuin s:n manttaalin
polttooikcudellen tulemissa poltoissa oivat maan
ftt aseet käytetläwät, jotka Kun, As. <5 Kes. 1800
omat määrätyt ja lähemmin selitetyt Keis Kuul. 2«i
Voukok. <838; kuitenki käytettäköön etccnpäinki
stä ja toiftllaistaki polctokaluji, joissa maan pannun
awawus ei ole wiime mainitussa aseluksessa määrät»
tyä suurempi Keis. Senatllca määrätystä erinäi,
ftstä maksusta. Wijpurin läänissä olewille suurem,
mille polttolaitoksille lasketaan soiveliaS wero.
(Keis. As. 10 Heinät. 134i).

lum ato n palo »vii n a npoltl o. Kellä maal-
la eli kaupungissa ei ole oikeutta palowiinan poltan-
toon, se clköön luonansa säilyttäkö polttokalujakaan,
niinkuin kaulakkaita kattiloita eli irtonaisia pannuja.
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pannun hattuja, piippuja, putkia eli sellaisia, O Rttp.
60 top. hop. sakon ja kalujen kadotuksen
iuwatH niillä polttama eli kuUMilfe»M
olkoon kalut omansa eli wietaat, saksijaan < MIK
terralta 21 Rup, «0 kop., ja «MMMilta "i 3 Rj,p,
20 kop. hopiassa, ja kahLllaksW tslttt poltoksenss.

Happamia mallat- jci PiWsM.noksia löydettyä,
polttamiseen luwattoman lttömW, s,MfM.a.l, 9 Rup.
«0 kop. ensimöisesli, ja kakstMtckftstt ttstsMttMti
tapahtuessa.

tumallisella polttajassa- clwaWWpis PMNttjH sll
laittomia polttoaseita cawattucl, oMlt fKjttsk<jlnt
totut ja; sakoitetaan i 4 Rup. 40 ksp., ilftltä, ss
Rup. 80 kop. toiselta ja 43 Rup. 20 ksp. ho'p. ksl,
mannelta terralla, jolloin Myös polttooikeus kabo'te<
taan, nerosta kuiccnki wapalttumata. SlMempaa
kuin koko kaupungin polttowcrolte määrättyä pannua
pitäwä yhdistelty kaupungin polttolaitos, rikkoo kaikki
polttoaseensa, ja maksaa 72 Rup. hop, sakkoa. El»
köön myös kukaan luwallinen polttaja kotonaan pitäkö
Usiampia kuin luwatuila polttokaluja, olewa kaulakas
pannu hattuincen; mutta sellaisia saatua myötäkööt
ne I4^sa, päiwässä, taikka jätetcäkööt Maistraatin
tahi Kruunun.pnlweliain säilytetcäwikst, taikka niiden
faapuilla kelpaamattomiksi tehtäkööt, l 4 Rup. 40
kop. hop. sakon ja kalujen rikkomisen haastolla. Jos
yhteistä pannua pitämät pirnet lilaosakkaat, muitn
kuin sellaisen yhdylftn polttokaluja käyttäisiwät, taikka
yksinäinen asukas yhteistä polttoa pitämässä tempun,
gissa palowiinaa polttaisi, taikka yhdessä läänissä ole'-
Main usiampain ja omin joukoin raattawain tilojen
isäntä, joka luwan on saanut yhdessä paikassa toi-
mittaa eli toimituttaa polton jokaisesta tilastaan,
muualla kuin määrätyllä paikalla polttaisi, olkoon
yksi masiuus kuin luvattomalle palowiiNan polttaja!»
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le. Elkoönkä wiime mainittu tilojen isäntä, laitto»
mau polttajan sakon haascolla, muualla kuin nimitetyssä
paikassa pitäkö polttokaluja. Samallaisella haastolla
elkööu cilanisäntä, polttooikeulensa muille annettua,
pitäkö polttokaluja luonansa, taikka polttoa toimittako.

Polton kieltoajalla pitää, itsensä politooikeuttaan
pitawäin kaupunkilaisten, polttokalunsa Magistraatin
säilytettawäksi jättämän, ja yhdistettyjä polttoja taik»
ka muuripannuja ollen, polltokalut sinetillä suljetta»
man. Maalla owal pannut kieltoajaksi kruummpal-
welian suljettawas, omistajan klllungilla. Jos sinet»
li omistajalta taikka hänen kauttansa kieltoajalla mur»
retaan, maksakoon 24 Rup. sakkoa. Irtonaiset pan»
nut hatluiueen owat B:sa päiwässä polttoajan päätyt,
lyä jätetcäwät Pitäjän määrättyihin
joista owat jälleen saatawat wasta L, päiwää ennen
pclttoajan alkua. Joka laiminlyöpi polltokaluin wie«
miscn määrättyyn paikkaansa, kadottaa ne.

Kieltoajalla palowiinaa polttawa, taikka poltat»
tawa, ehkä muuten luwalllnen polttaja, rikkoo poltto»
kalunsa ja sakoitetaan cnsimäifeltä 2l Rnp. 60 kop.,
2:selca kaksinkertaisesti ja usiammalta Rup. hop.
ollen myös 6cksi wuodcksl rikkonut tilansa polttooike»
uden, polttowero» k»icenkin maksaen. Sen tapahtu»
en yhdiststyssä kaupungin polttolaitoksessa, on ka<
lut ja wiina rikottu, ja yhdys sakossa 24 Rup. joka
lyuneriltä, kum wuobessa kaupungilta poltetaan/ ja
2:ftlca kerr. kaksinkertaisesti ja samaten nsiammilta,
jolloin myös polttooikeus e:ksi wuodeksi, kadotetaan,
kruunun saaden polttoweron armolleen. - Hapanta
mallat» ja elköön kielletyllä ajalla muu,
te» luwallisella polttajalla löytykö, tmvacan kadotut»
sen ja 9 Rup. sd kop. sakon haastolla, ja kakfinker,
laisesti usiammalta kerralta. Mutta lyhemmällä polt<
coajalla kuin 8 kuukautta wuodcssa, saattaa 2:na pai»
wänä ennen lupaaikaa meskiä laitcttaa.
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lainkäymiseStä: Rikokset awaramman pan<
nun käyttämisestä tatkka lumettomasta polltokalusca
wastaa isäntä, maikka tilalla, ei asuma, kuicentin
omalla joukollaan niitä taycätcäwä.

luwattoman palowiinan polton ja myömiseu ri»
koksissa wastaa mies aina waimonsa työt, ja kotijou»
konsa, jos paikalla asuu, maan siellä ei asuwa eikä
työhön käskyä ancawa, sakoitetaan palkollinen; ollen
tuitenki käytetty työkalu rikottu.

Jokainen saapi ilmoittaa rikoksia luwaltomaSta
palowiinan poltosta ja myömiscstä, eli luwattoman
polltokalun pidoSta ja käytöstä, kuitenkaan ei laiset
wanhcmpiansa, taikka palweluksessa olemat palkolliset
talonmäkeänsä. Mutta Maanfiskaalit ja
palweliat maalla, kaupungin Fiskaalit ja kaupungin
ja Poliisin palweliat kaupunkeissa saawac kukin paik.
kakunnaSsaan katselusta pitää luwattomasta poltosta
ja potttokaluista ja niitä kii»i panna. Viattomasta
syyttämisestä saattaa syyttäjältä etsittää palkintoja.
KalseluS eli wisitatsioni woipi pidettäa kello s:scä aa»
mulla kello iltaa, keitto- panos» ja leipohlto-
Ncissa, taikka muissa sellaisien askareiden tekoa taikka
palowiinan polttoa Marten laitetuissa suojissa.. 28
Rup. sakon haastella elköön katselusta kiellettäkö, was.
luusta ei ollen maikka ei mitään lamattako., Wäkiwal,
lasta on laillinen wastuus.

Palomiinaasetuksia rikkoma yhteinen päällekantaja
eli Fiskaali, on kaksinkertaisessa sakossa ja kadottaa
Mirkansa; Huolimattomuudesta laikka kanteen laimin»
lyömisestä heitettäköön wirattomaksi määrätyksi ajaksi,
tahi iäkseen, eli kadottakoon palkkansa missiksi ajaksi.
Maalla peninkulmaa lähellä kaupunkia tapahtumat
rikokset, woipi kaupungin Fiskaali kaupungin oikeu»
dessa ajaa. luwattoman palowimanpolton eli myö»
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sakoista saapi kihlakunta eli kaupunki ja
päallckaiUaja eli asiamies §. Samaten jaetaan auk»
sionissa myöcäwä rikottu polltokalu ja poltoS.

Usiamman rikoksen tapahtuen sakoitetaan cric.
tain kustai. Sakot otetaan irtaimesta seka kii»ciäs,
lä, sikäli kuin ulottuu, ja puuttuwainen kärsittäköön
wankcudella. Katso Salot. Päallekantajan osa
olecaan esinnä, (Kun. As. 24 MarraSk, 1301, Keis.
As. ift Heinäk. 1841). Palowiinan asetus ja juop»
pouS rikokset ajettakoon, joS niin waahilaan, wälikä»
räjissä, ollen asiamiehet ja todistajat tulonsa laimin»
lyötyä, omalla kulungillaan luolettawat. Syylliseksi
päätetyn on palkiltawana asianajaja sekä wieraömie»
het ja, tuomarin sitä waalien, lunaSteltaroa asian
protokollat ja tuomion, (steis. As. 6 (18) Maalisk.
182N). Tilain haliiat maalla saawat wuosina 1842,
1843, 1844, ja samoin wuosien Tammik. hyljätä
15cksi wuodeksi palowiinan polttooikeutensa samaksi
ajaksi wapautuakscen poltlowerosca kruunulle, Käy»
tetyc polttokalut murretaan paikalla kelpaamattomiksi

toiselle erikoiselle myötää taikka jätettää
kruunulle, K>is. Senalilta waSkelle joka wuosi n>ää-
rälcäwästä hinnasta. (Keis. As. 16 Htinäk. I84i).
Wert. Walit us.

Palowiinan myöminen ja kuljetus.
Tilalliset maalla ja kaupunkilaiset, joilla waan

VN palowiinan polttopikeus, saawat wapaasti ja este-
lemätä palowiinaa myödä ja maalla eli kaupunkiin
kuljettaa; pait postipaikau isäntäin ja rawintopaikan
pitäjien oikeutta palowiinaa Myödä. (K'-'N. As. 15
Kesäk. 1890 ja 24 Marrask. 1801 werrattn Keis.
As. 31 lokak. 181L, joka selittää mainitut Asetukset
kaikin puolin koskewaksi Wiipurin iääniinki).
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Eroilutsia tässä: Viipurin, Haminan,
Käkisalmen. Sortawalan, lappeenrannan ja Sawon»
linnan Knupunkeissa on palowiinan ja oluen myö.
niinen wustaiseksi jätelty urakalle, jonkatähdcn sinne
luolamaa palowiinaa ei saa myötää kuin urakkanne»
hille, tawaran rikkomisen haaStolla, ollen knitcnki asian,
omaisttn kacsottawa, ettei rahwaan tawara mene kuls
kewla hintoia halwemmaSta Woura.ajalla saawat
läänin maawiljeliät helpotuksen palowiinan-werossa.
(Keis. Kuul. 2iMaaliSt. 1821, werral, Keis. Kuul.
HL Elok. (? Syysk.) 1814 ja Keis. As. 31 lotak.
l8lL). Suomenmaan linnoissa on palowiinan myö»
mincn jätetty wouramiehille, joiden ott palowiinansa
vStcltawa omassa maassa. Kaikki maalta linnoihin
luolawa palowiina ei, wastuusla wälttäätseen, saa
myötää muille kuin woura» eli urakkamiehille. (jseis.
As. 20 Kejäk. Tawaran kadottamisella se»
ilmiantajalle owat Sweaporin linnaan kielletyt talon-
pojat ja muut palowiinaa wiemäötä, ja sitä siellä
myömästä. (Keis. Kuul. ls MarraSk. 1820). Sys.
terpekin pyssypajaStoon elkdön, tawaran kadotuksella,
palowiinaa eli muita wakrwia luomia Suomestanne»
läkö, eikä 5 wirstaa lähelle samaa pajaStoa, pait mi»
tä Pietarpuriin ulkomailta meritse tuodaan ja siellä
laillisesti tullataan. (Keis. Kuul. 1Z Helmit. 1837).
Palowiinan myöminen pajaston omaisuuksilla poSti»
paikoissa on pajaston erinomainen oikeus. (Keis.
Kuul. 28 Maalisk. 183,, werr. Keis. Sääntöön
(30 Tammik.) 1 l Helmit. 1830). TulliasetuSten mu-
taan on kielletty Suomeen tuoda palowiinaa. Kui-
tenkin on luwallinen Amiraliteetilta Venäjän lai»
waston tarpeeksi Suomeen lähetetty palowiina; waan
tuottajalla laitta toimittajalla pitää, palowiinaa we»
sitse tuodessa, olla Amiraliteetin todistus, sitä ole»
wan laiwascon tarpeeksi, määrätty paljous, lähetty.

30



Palowiinan myöminen ja kuljetus,234

na, ollen se tullipalweliain saapuilla ollessa laiwaston
päämiehelle jätetläwä. Maalla 50 wirstan päässä
eli etempänä merestä/ eli merenlahdesca, saapi palo»
wiinaa estclemätä tuljetettaa; wnan lähempänä mer°
lä ja maawesillä, sekä saaristoissa ei enemmän kuin
30 kannua, todiStukseta Magistraatilta, Kruunun-wou»
dilta, Nimismieheltä cli Tullikammarilca. Merellä
on myös luwaton palowiinaa kuljettaa yhdessä lai»
waSsa enemmän 3s):ta kannua. Palowiinan urakka»
miehet linnoissa eli muissa paikoissa saawat kuitenti
kuljettaa sinne enemmänki meritse, Tullikammarin
passilla. (Keis. Purj. lärj. ja As. 28 Toukok. 1839).
Wert, Sala-kauppa.

iuwaton palowiinan myöminen: laitonta
palowiinan myöjää sakoitetaan l.selcä kerralta 14
Rup. 40 kop. hop. ja usiammilta kaksinkertaisesti.
(Kun. As. 24 Marrask. 180l). luwallinen myöjä»
tään ei saa sicä wähittäin myödä, eli juomakauppaa
piiää, laikka myödä wähemmitläin kuin tuoppia,
eikä markkinoilla eli kaupungissakaan kannua wähem»
man. Mittaamista ei saata turulla toimittaa, waan
wietäköön tawara myöjän majataloon. Tämän rik«
tojille on 9 3lup. LO kop. hop. sakkoa ensimälseltä ja
kaksin kertaisesti muilta kerroilta, ja sen tapahtuessa
markkinoilla eli kaupungissa, on myös tawara rikottu.
KaupunkeiSsa, joissa yhdistetty polttolaitos on, elköön
kukaan erikoinen, pait postipaikan ja rawincopaikan
pitäjää, palowiinaa myöt» wähittäin eli paljottain,
waan myöcäkdön yhteisen polttolaitoksen myönnös pa,
lowiina-aitasta, kuitenkaan ei yhdelle ostajalle puolta
tuoppia wähempää, ennen määrätyllä sakolla ja seu»
rauksella. Samallaisclla sakolla on kielletty niiden, jotka
eiwät saata wähemmän puolla tuoppia palowiinaa
myödä, antaa ostajan myöjän kotona naulita sitä
ja poslipaikan isännän mmlle tuin matkuslawaisille
wähittäin myömäslä palowiinaa, ollen myös rawin--
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lohuonecn pitäjä, toisesti rikottua, iäkseen rikkonut
oikeutensa. Myöskin kaikki myöminen sunnuntai» ja
pyhapäiwinä postipaikoissa ja rawintochuoneissa maal,
la. neljättä osaa peninkulmaa lähempänä kirkkoa, jolloin
nlyös juhlanrikoksesta sakoitetaan, niin myöski auksio»
neissa ja rahwacm kokouksissa. (Kun. As. 24 Mar<
rask. 1801). Werrat. Kun. As. 15 Kesäk. 1«N0).
Salajuominkeista eli tumattomasta wäkewäin juomain
myömisescä lamattu toisen kerran, istukoon rikoksen
alainen myös sunnuntain jalkapuussa, maan 3:nelta
ja usicunmilta kerroilta, lähätetäköön kruununtyöhön,
6:ksi kuukaudeksi, mieS yleiseen työlaitokseen ja nainen
ketruuhuoneesen. Olkoon myös snlajuomingin pidos»
ta rikoksen-alaisella tawattawat wäkewät. juomat ri»
totut. (Kcis. As. 6 (18) Maalisk. 1829). luwatto»
man myömisen kanteissa woipi myöjä, muuten
ton ollen, todistajana kuultaa. (Kun. As. 24 Mar«
rask. llwl). lainkäymisesca j. m. Katso luwa'
ton palowiinan poltto, wertaa Juoppous,
P o stipn ik ka, Rawinto h uo ne, Sakot, Wa-
llius.

Pankkiwelka.
Tälle on Keis. Instr. 18 Marrask. 1840 ja

Pankki»Hallinnon kuulutuksen mukaan seuraawainen
menetys:

Welkaa p crustussä ä t öst a, (primitiwa fonden).
1) Pankin perustussäästöstä annetaan welkaa

ensimäiselle kiincian omaisuuden panttaukselle maalla
niin, että wapa-istuntotalot ja' muut wapatilat saa,
wac neljänneksen, enimmäkseen kakskolmanncsta ja rust»
hollarit sekä muut perintötalot wiidcnneksen, enim»
mäksecn puolen omaisuudelle laillisella arwiolla mää°
rätyscä hinnasta, Pankki-Hallinnon erinäisen tutkin»
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non ja määräyksen mutaan, kuitenkaan ei enemmän
l 0,000 Rup. hop. kullelaan welanhatijalle, oltovn
watuudetsi mitä tahtonsa; ja maksetaan näistä we«
loiSla neljä sadalta korkoa, sekä taksi sadalta pääwe,
lan suoritukseksi wuusiccain, jota pääwelan maksu lue»
taan aina toto welan altusuuruudcSta, eikä rouosilll,
seSta wähennykseS:ä,

H) Orpoin eli wallanalaisten kiintiälle o>aisuudelle
annetaan weltaq sitsl, tarpeen mukaan, hankittua asian,
omaisen oikeuden luwan/ ja. Pantille waadittawat,
welkatirjoitutset.

3) Saada lainaa, maalla olemaa kiintiää omai-
suutta «vaaditaan selitykset ja toimitukset
tuin seuraa;

s) Kirjallinen ja Pantti'Hallinnolle asetettu we<
lan»anom«s.

e) Kihlakunnan Oikeuden protokollat hakijalle
suoduista l< inhulldoiSfa omaisuuteen, jonka hän
ostamalla, wmhlamalla, lahjatsi tahi leStamenlillä on
saanut ja oikeuden, sillä perusteella, hakijalle toimitel-
tu tiinnekirja. Jos welanhatija pantattuun ymaWu»
teen on saanut ainoastaan yhden eli «siamman huu,
don, mutta ei laillista tiiunettä, pitää, siksi tuin tä-
mä capahluu, welalle aseteltaman otollinen takaus.
Perilysta omaisuudesta mukaan-pannaan kalutlrioitus»
j« perinnön-jakotirja, ynnä todistus jaon saaneen
laillisen woiman-

l>) Kauppaliitto skontrahti), jos semmoista on
tehty, eli se erinäinen sowiuco, kun omaisuudesta eli
sen joöra tuSta oZlySta, laikka kauppa» fl> matsueh,
dojsca ,voipi olla erinäisten wälillä-

i) Asianomaisen Kamreerin Keisarillisen Suo-
men Senatin Kammari» ja 3ilinteon-toimicuskun«
nassa, paikkakunnan Henkikomissarjuksen, eli läänin
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Maatontluorin todistus tilan eli konnun luonosta j«
manttaalista, ynni siitä kruunulle lähtemästä ulos,
teosta (werosta) rahassa ja muussa luonnossa (tap<
pateissa) jota welan «vakuudeksi tarjotuille saha» ja
jauhemyllyille on laskettu,

»i) Tuomarin todistus tilan eli konnun ei oleman
panttina sen lunastus, eli kauppasummasta ja «llei
yhteiSt, rahankantoa, eitä lapsen perua eli muita
rahoja, jotta päältäpäin otetaan, ole welanhalijan
hallussa. LoS welaichatija asuu kaupungissa, pieää
MagiSlraacilta eli siellä löytymällä yleiseltä Rotari»
ukselta (Sihteerillä) samallainen todistus seuraaman.
Jos »elanottajalla on ennen ollut ylöstantoa, tu«
lee hinen myös hanktia asianomaisen ammatin l«,
hiStus, että hän ylöstannostaan on täydellisen tilin
tehnyt, ja <i siitä ole melassa.

l) Todistus asianomaisesta Howioiteudesta, ha»
lijan «i oleman hoitajana eli huoltaja»
na (lvörmynlärinä).

m) Velanottaja, asuma Howioikeude,,
yllä eli Wiipurin läänissä, antaa «vielä paitsi sitä
kahden eli usiamman hengen takauksen, jonka jompi
kumpi heistä on kirjoittanut, ja jossa he todistaa-
rvat welanhakijan« heidän tiettywin ei ennen 4:ttä
päiw. Syysk. 1321 määrätyn holhojaksi eli asian
walwoiaksi (kuratooriksi) wapasukuisen perintöön, sekä
sitoutumat, asian ollen toisin, yksi molempien (kaikkein)
ja molemmat (kaikki) yhden puolesta, waastamaansen »vahingon, kun tämän kautta taitaisi Pankkia koh»
data,

n) Papin todistus hakijan oleman naimattoman,
tii jos on noinut, että hän eli «vaimonsa ei ole ollut
toisessa naimisessa. Muussa tapauksessa, eli joS
tija on ollut nainut, maan jäänyt leskimieheksi eli les»
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ketsi, pitää asianomaisilla kirjoilla eli kirjoituksilla näy.
lettämän, lapsilla cli perillisillä, entisestä naimisesta,
ei olewan osaa pantiksi tarjotussa omaisuudessa.

e) Konnulla eli omaisuudella, welan suhteen,
pidetyn arwion kirja.

p) Welkakirja anotulle welkasummalle, tässä alla»
kirjoitetun kaawan mukaan tehlp, jonka alle naineen
hakijan waimon myös tulee kirjoittaa.

r) Kihlakunnan oikeuden protokolla, Pankille
wakuudeksi welkasummasta ja siitä määräilyä juok«
sewaa weroa wasccn annetusta omaisuuden eli kon»
nun panttauksesta (intekningislä), josta Tuomarin to»
distus welkakirjassati pitää löytyä.

») Tuomarilta käräjä» päätyttyä anneltu tsdis»
tus omaisuuden ei olewan sellaisena panttina kuin t
temppu 7 luku O. K:sa mainitsee, maksamattomasta
ostohinnasta, rahawelasta, woura» eli eläkeliitosta,
laikka muusta omaisuutta koskemasta ja laissa wah,
wiSteluöta wälikirjasta, miscä laadusta tahtonsa, sekä
ettei samassa käräjässä, jossa tila Pankin welasta
pantattiin, muila panttauksia ole anot(u eli saatu.

t) Welanhakijalca omakätisesti eli asianajaja!»
tansa kirjoitettu ja alakirjoitettu kertomus kaikista ano»
musta seuraawisca kirjoituksista, niiden sisältö ja
päiwä.

„) Valtakirja asianajajalle, jos sitä käytetään,
näyliäwä niinkä asian lähden se on annetiu, sekä
Pantti-Hallinnon protokollan kopio welanpkynnölle
annettu, jos muka pyytö sitä ennen jo on tehty, ja
Pankki on hakijalta jotai täytettäwää waatinut.

4) Jos wcl.nihakija hal.ia, ennen omaisuutensa
panttaamista, tietoa omaisuudelle sallittaman welan
suuruudesta, taikka takauksella nostaa welan ennen
panttausta, ilmoittakoon sen kir»
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jalliscsti ja liittäköön anomukseensa Pcmkkiwclkaa war«
ten toimitetun arwio<klrjan, todiStus-kirjain kanssa
omaisuuden luonnosta ja saannosta sekä lainhuuto»
kirjat, ja täyttäköön sicce mitä Hallinto on hänellemäärännyt, joS sallittua welkaa tahtoo ottaa.

5) Joka Pcmlkiauksionissa myöden eli muuten
laillisesti on saanut Pankkiwelaöta pantatun omaisuu-
den, woipi omalle nimellensä muuttaa Pankkiwelan,
entisen omistajan maksuwelwollisuudella ja entisellä
panttioikeudella, waan antakoon Pankille, pait omia
saantokirjojansa, myös edellä mainituissa tempuissa
l< I m n määrätyt todistukset, samatenkuin welka«
kirjan tähteenä olemalle melalle.

Panttauksen niin uuden haltijan nimeen muu,
tettua on Panttilla sama «vakuus kuin entiselle omis,
tajalle, ollen uusi omistaja «vastaama kaikki, ja enti-
nen ihan «vapaa wascuuksesca. Jos tässä joiai lai»
minlyödään siitä mitä säätty on, ja omaisuudelle
lainkiinne on saatu, otettakoon welka samassa takaisin.

«) Jos «velanottaja ei päiwässä suorita
juosnutia ja maksetcamaksi korkoa ja pää»
melan osaa, maksakoon kaksikertaisen weron eli 8 sa«
dalta kunnes welwollisuutensa on täyttänyt. Kolme
kuukautta sitä wiiwytettya, on melan aika luettawa
sanotuksi, joSta syystä ryöstö eli pantin myöminen
tapahtuu niin kuin Pankille pantatun omaisuuden
myömisestä on sanottu.

1) Jos welanottaja tahtoo ennen aikaansa mnk»
saa koko melan eli joutu osan siitä, ilmoittakoon sen
kirjallisesti Pankin Hallinnolle, ja saakoon sitt.- heti
eli kuukaudessa suorictaa «velkasumman, sille juonnein
weroinensa; kuitenkin omat rälläisit maksut lapahcu»
wat maan täysin sadoin ruplin.

8) Pankille pantaltawa kiintiä omaisuus on tuo«
marin arwattawa/ tawallisen lautakunnan keralla, en.
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nenkuin welka annetaan, joka arwio tapahtuu niin
kuin temput 61, 62, «3 ja 64 Pankin asetuksessa
säätääwät.

Velkakirjan laama.

Suuriruhtinakunnan Suomen Pankista olett
(olemme) welaksi saanut Wi>stuhatlass,ooo) Ruplaa
hop., josta sitounjoka wuosi laillisella maksuajalla suo-
rittamaan neljä sadalta korkoa tähteenä olewaSlawet
lasta ja erikseen welan maksuksi kaksi sadatta keto al-
kuperäisen welan suuruudesta, kunnes koko «velka on
suoriteltu.

Tämän welan ja slilH juokseman weron wakuu»
dcksi panttaan wetaitrman omaisuuteni N. Perintö»
tilan (Rusthollin, aputiloineen) yhteiseen o manltaa»
lia N. Pitäjässä N. Kihlakunnassa, jonka ala kuu,
luu N. lauhemylly kaksin kiwi parinsa, j. n. e,, ja
jonka omaisuuden ensimäisegsä tulemassa käräjässH
omalla kulutuksellani laillisesti panttimtan; suostuen
kaikkeen mitä Hänen Keisarillisen MajeSteettinsä ar-
mollinen Pankki asetus, 18 Marcasr. 1849 maksun
laiminlyönnäStä säätää, joka kaikki tällä makuutetaan
Ilmolassa 4:S Toukok. 1847.

Sanoo 5,000 Rup. hop.
Juhana Sorkia, Anni Toiwari,

talonpoika. welanottajan waimo.

Wierasmiehinä:
N. N.N. N.
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sttä welanottaja N. N. on omakätisesti kirjoit»
tanut edellä olcwon ja sen waimoinen»
sa myös omakätisesti alaklrjoittanut, todistaa- Paikka
ja aika.

N. N.
Tuomari,

Magistratin Sihteeri,
eli julkinen kirjoittaja.

Sopuilla ollut tot>>Staja,
N. N.

cli:
N. N. N, N.

wirka ja asunto. wirka ja asunto.
Sinetti. Sinetti.

Tälläisellä welka»kirjalla pantataan silte tila; waan
jos welka tahdotaan takauksella noStaa ennen panttaa-
misen saantia, larwltaan seuraawainen takaus rvelta»
kirjalle kirjoiteltuna:

Takaus<tirja jawiran todistus.
Toisella puolla olewan rcelan wiistuhalta (5000)

Rup. ja siitä säälyn juoksewan koron, setä
muiden nxlwollisuusten läyitämisel,, takaamat alakir»
joitecut molemmat yhtenä ja toinen toisensa puoles»
ta, niinkuin oman welkansa, kunnes welanottaja sille
on saanut laillisen ensimäisen panttauksen/, ja uuden
welka-kir>an sekä kihlakunnan oikeuden protokollan
panttauksesta ja muut kirjoitukset Pankki>Hallinnolle
lähetetyksi, ja Hallinnolta ne hywäksi otetuksi, joka
wakuutecaan. Paikka ja aika.

N. N. N. N,
Talonpoika N. tilan N. Rusthollin isäntä,
omistaja N. Kylässä N. KylässäN. Pitäj>

N. Pitäjässä N. Läänissä. N. Läänissä.
">t
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Että ylläkirjoitetut takausmiehet oivat omakäti»
festl alakirjoiccaneet edellisen takakksett, jonka myös
N. N. kirjcitci, ja että owat takaukseensa otolliset
vakuutetaan. Paikka ja aika.

N. N.
Paikkakunnan Tuomari.

Saapuitla ollut todistaja.
N. N.
Ammatti.
Sinetti.

LoS welcmhakija on saanut rvaan lainhuudoi
WUtta ei kiinnettä litallensa, niin pankoon erinäisen
takauksen siihen asti kunnes Woipi todistaa kiiNteenklsaaneensa. Kaawa tähän, katso Pankin» Asetus.

Welkaa MaawiljellyS säästösläi
i)) MaawiljellyS säästöstä/ saavi jokainen talot»

iineN maamies welkaa, oikeeöcaaN kelwvtoNtcn paik«
tain wiljelemiseksi, järwicN laökemistksi, newaitt ja
soiden kmrvattamiselfi; kuicenki annetaan welkaa myös
pareimpamki maiden hyödylliseksi parantamiseksi ja
raatamiseksi, sikäli kuin sääscön warat siihen ulottuu»
tvat. Näitä welkoja annetaan paraasiaan sisempäis»
len maakuntain maaröiljelijoille.

to) Näistä weloista> joita ei anneta enemmän
kuin 1,50» 3tup« hop. kulleki erinäiselle welanotta»
jalle, ominaisella takauksella ja ensimälsellä pantlaUk.
sella wapa» ja pcrincö-tilaan, tummiN hakija sowelis
liaksi näkee, maksetaan 2 sadalta wuotuisla torkoci
ja welka aNNecaan enimmäkseen kaksitoista kynimeneki
fl «uodeksi, päiwästä jona rahat pankista otetcilN,
tilna sikäli kuin työ on waikeampi eli kewiäMpi;
tenkl reätipuheella, ettnwelasta kolmannes welka»ajan
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kunkin kolmen wijmeistn wuoden lopussa on P«nkki>nsuoritettawana,
il) Wiljellysten h ödyttäwäisyys ja luonto,

sekä niihin tarpeellinen kulutus tutkittakoon Mamit»
sarilta eli muulta asian pmmättäwältä mieheltä, kah?
Den lautamiehen eli muun talollisen ja maawilzelyk'
sen tunceryan miehen keralla, wiljcllys tiluksella pidet»
täwällä katselmuksella, ja tehtäköön osoke kulutuksesta
juurten ja tantoin raiwaamisessa, walta ja poikuz
ojain kaiwymiseösa ja perkamisessa, sekä maan poltla»
Mlsessa ja kyntämisessä, lukemata siihen kuitenkaan
mecsän hakkaamista, kyntämistä ja muuta kylwyyn
«valmistusta, eli latojen ja aitain laitosta. 3oimi«
lusmifsten on myös sanottama joS arwattu wiljellys
pn mahdollinen, ja sellaisesta luonnosta että se woipi
»vississä ajassa palkita siihen tarpeellisen kulutuksen.
Jos mainittu katselmus ja arroio toimitetaan muilla
kuin Maainiccarilta, niin on toimituskirja Tuomarilta
eli Kruunun»pallvelialla wahwisteitawa.

12) Welan cnomukset maawiljellyS'sääStästä pi?
tää kaawan mukaan kirjoitetun welta»kirjan, sekä del<
sä mainitun kaisi lemuskirjan keralla, annettaman sen
lääni» iZulverudörille. jpSsa wiljcllys paikka on; ollen
myös, sellaista welkaa tilan panttauksella anoessa,
Kihlakunnan oikeuden protokolli panttauksen fallimi-
sfZcst, kaikkein sellaisten kirjojen kanssa, kuin 2.sa tem>
pussa peluscussaäSlön weloista on sgnottu, anomus
kirjaan luoceltgwat.

13) Maawiljellyssääscöstä welaan saanut maan
isäntä on welwoljmen wiimestään yhdessä wuodesfa
rahojen käsiinsä saatua wiljellyksen alulle panemaan ja
filä lakkaamala wiljclcmään, niin että koko welka?
summa mllässä wuodeSsa sen jilkeen tulee wiljellyk-
sttll mfnetetz,ksi, joisin tapahtuessa ch GulpeznG«
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riltä tapahtuneeksi ilmoittaessa, taikka jos welanotta»
fa ei keolleen takausmiehen siaan ole määrätyllä ajnl«
la uutta takausta ! ankkinut, luetaan koko welka mat<
sun alaiseksi laugenneclsi, cnsimäisessä tapauksensa ko»
ron kanssa 6 sadalca wuodeSsa welan saamisesta läh-
te,,,, ja jälk,mäi cssä siitä ajasta tui» uusi lataus
Pankin sääukon mukaan piti hankittu oleman; tullen
welka, torkonensa maksupäiwään asti, wiimeSlään 3:sa
kuukaudessa sen jälkeen pois ongit lawakfi.

Wursikoro!, maksussa, joka welan ottajan helpo»
tukseksi saa suorittaa läanip Guwernöörllle, pitää,
kunnes saatu »velka on »viljellykseen taikka wedenlaSkuun
menetetty, katselmus todistuksella, annettu Maamit»
tarilta eli muilta toi nellisilta ja esteettömiltä miehil-
tä, wahwistettu pitäen Papilta eli Kruunun'pal<
welialta, näytettämän mikä työ ja kuin suuri kulunki
sille mennynä wuenna on menetetty. Sen laimin
lyötyä wiljclyksen alettua ja osan welkasummasta sii»
hen menetettyä, taikka wuoluisen korkomaksun mää-
rättynä aikana eli wiimesiään kuukaudessa sen peräs»
tä tapahtumata, luettakoon welka maksettawaksi lan«
genneeksi, ynnä 2 sadalta korkoa menetetyistä rahoiö»
ta ja s sadalta määrättyyn tarpeesen menettämät»
tömäsiä osasta, welan ottamisesta altain.

Koko welan tukka jonku osan smä ennen oiki-
ata maksuaikaa makfcctawalsi ilmoitettua, joka tapah-
tukoon kirjallisesti Pinkki-Hallinnolle, maksakoon we»
lanottaja samasft, taikka kuukaud n ajassu, maksetta-
waksi ilmoitetun «velkasumman, kuitcnki waan läysiss
sä sataruplaisissa luwuissa, korkoinensa L sadalta kil-
luneesta wclkaajasta ja päälle ilmoituksen
tapahtumisesta. Ehdotetulla maksun laimin-
lyötyä, ongittakoon samassa welcasumma ynnä sen
määrätty korko, joka ilmoitukscsia lähtein lueioan <>

sadalta. <
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Velkakirjan K a aro a, maawiljtllys
w e lal le.

Suomen Suuriruhcinakunnan Pankista olen (o«
lemme) Pankin h Utuun annetusta MaawiljellyS.wel-

reelatsi jaanut kuussataa (600) N«P.
hop., täytelläwäksi Tetrisuon raatamiseksi (Kortejä»
w«l laskemiseksi, eli Klwjoennurmen parantamiseksi,
Kalwolan perintö (wapa, istunto, rustholli) luullani
3a,walniemcn Kylässä N. Pitäjässä ja N, läänis-
sä; ja welwottain (welwottaimme) jokainen yhdessä
ja loinen- loisensa puolesta) ei ainoastaan »viimeistään
yhdctsä wuodessa, PanklSta welan saatua, alkamaan
lyin ja sitä edeStämään, niin eciä koko welka nel,änä
rouonna sen jälkeen tulee raateesen menetetyksi, sekä
wuosittain määrättynä niaksu-aikana läänin Guwer»
nöörille suorittamaan korkoa kaksi sadalta mainitusta
»velkasummasta, ja yhtaikaa, kunnes rahaa määrä-
tystä tarkoituksesta tähteellä on, kalsclmuS.todistuksel»
la näyttämään wiimeism wuoliscn työn ja siihen me«
nec lyn kulungin, muita myöskin 0 wuodeösa, welan
saatua, Pankille takaisin suorittamaan koko welan,
nim eitä kolmena wilmeisenä wuonna kunaki kolmas
osa »velasta tulee maksetuksi.

Tämän welan ja sen juokseman koron makuu»
bcksi panttaan (panttaamme) welattoman Perintöti»
lani Kanskilan, manttaalia, Honkalan Kylässä
N. Pitäjässä, N. läänissä, ja annan sen tulemassa
Kihlakunnan käräjässä omalla kulungillani laillisesti
pantiksi kirjoitettaa. Welwottaien wastaamaan kai<
ken mitä Hänen Keis. Majest. Armollinen Asetus
Suomen Pankista, annettu l 8 Marrask. 1840,
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maks»n laiminlyöwälle säätää. Joka kaikki tällä wa<
kuucecaan. Paikka ja aika.

«Vanoo 6lls» Rup. hop.
Lauri Hentunen, Anni Siira,

Talonpoika ja Kauskilan welanoltajan MlM°
Perintötilan isäntä Hakalan

Kylältä, N. Pitäjässä N. Läänissä..
Sinetti,

eli

Wierasmiehet?
N. N. N, N.

Että rpelgnottaja lauri Hentunen on omakät>«
festi kirjoittanut ia roaimonensa alakirjoillanuc tämän
wclka tjrjan, lohimaa. Suutarilasla 5 Toukok. ,841,

?lntti Waris,
Asianomainen Tuomari.

Magistraatin eli yleinen kirjoittaja.
Sapuillss ollut todistaja.

Juhan Harakka.
Kihlakunnan Lautainjes.

eli:
N. N. N, N.

Mirka ja asunto, rolrka ja aftjnto,

I°S weltaa tahdotaan takauksella, niin jätetään
Welkg kirjasta pois se mikä tässä on sanottu tilan
panttaamisesta, ja welka-kirjan ala kirjoitetaan takaz
Usmiehilcä seuraan-ainen lakaus«welwo!tus.

Edellä mainitusta «velkasummasta kunssataa (600)
Nup. hop. ja siitä juoksewasta korosta, tulkoon se
Millaisena tahtonsa »velanottajan roelwoituksen mu?
taan makstttawatsi, meneerpät alakirjoitetut molemmat



Pankkiwelta. 247

yhtenä seka töitten toisensa puolesta oniiNäiseen tata.
ukseen, jota «vakuutetaan. Paikka ja aika.

N. N. N. N.
Talonpoika ja Siewin , Talonpoika ja Korholan

hwsthollm isäntä N. Kylässä Wapatilan isäntä N. Ky:
N. Pitäjässä N. Läänissä. lässä N. Pir. N.Läämssä.

Sinetti. Sinetti,

eli:
Wierasmiehel

Päälliseksi seuraa TUomariii eli MagiZtraatln rvaymistus.

Welkaa ManufaktuursäästöStä.
14) ManufaktuursääStöstä annetaan wetkaa sekä

tzntisten isännille sekä niille jotka roasca ascicaawat
pajastoita willan, pellawan, puumulin, kamelinxllaN,
silkin, hienomman ja karkiamman teräkalun, aseiceN
ja pronsfileoSteN, sieMenrvoili/ katttuunin painos ja
peili»pajastoita, tasinhioksia, sokurinsillauksia, ja pa«
petituukkia> sekä wajansin, lipucaarin, potaskan ja
kotimaisten paineainelien pajastoita, ja tiiliktwenccoS>
ioja j- m.

Nämä Manufakluurwelat, jotka eiwät saa nos-
ta päälle 4,500 Rup. hop. tulleki erinäiselle welan»
ottajalle, annelaaN kotkoa wastaan 2 sadalla wuodcS<
5.,/ enimmäkseen l2iksl wuodeksi, suoritettäwaksi tot.
Niannes tetrassaan, kolmelta wMa»ajan «viimesenä
wuolena.

iiutten pajaStoin (eli fabrikoiN) ja
taitosten isäntäin plcää «velan korkoa suorittaeesaan,
Magistraatin eli KruutiunipalwetiaN, taikka Papln»
todistuksella näyttämän koko welan menetetyksi, taikka
kuin suureksi osaksi se jo on määrättyyn larkoituk,
seensa menetetty; niin tapahtumitta, on welkaclika kl»
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kottu, "ja rahat ongitaan lataisin kolmessa kuukaudes»
sa siitä, koron kanssa 6 sadalla welan ottopäiwästi
maksupäiwään asti.

Walmcitlen pajaStoin ja manufaktuurein isäntäin
pitää samalla ehdolla myös joka wuosi näyttämän «l»
rä laitoksensa yhäc owat käymässä.

Manufattuur.welan hankkimiselle ja maksamiselle
on sama menetys kuin mitä maawiljellyS welaöca on
sanottu.

Velkakirjan Kaawa.
Suomen Suuriruhtinakunnan Pankista, olen

(olemme) siitä Pankin hallussa olcwasta manufat»
tuur»welka sääscöscä wclalsi saanut ykSluhalta (l,U00)
Rup. hop., menetettäwätsi (tässä nimitetään m>nkät
laisten pajaston (eli ;abritln) ruukm eli manufatluu-
rin laitokseksi eli käyttämiseksi) N. Kaupungissa (eli
N. Pitäjässä, N. iäänlssä). Ia welwottain (wel«
wollaimme taikkl yhcenä sekä toinen loisemme puo«
lesla), ei ainoavlaan >oka wuosi määrätyllä maksuajalla
suorittamaan N» läänin Guwerndörille koron 2 sa»
dalca mainitusta welasla, ja myösti todistuksella näyt»
lämään saatujen rahain oitiau täyltämisen määrät-
tyyn tarkoitukseensa, tunnes kaikki siihen owat tulleec
menetetyksi, ja siltenti laillisella todistuksella näyttä»
mään laitoksen oleman täydessä liitteessä, mutta
myöskin oo wuodessa siitä päiwästä lähtein jona
Pankki on rahat Guweraöörille lähättänyt, eli jona
ne Pankista owat olleet saatawana, takaisin maksa»
!na,n> koko weltasumman, »iin .elia jokaisen kolme»
wiimesscn welka»a>an wuoden lopussa kolmannes we»
lasta tulee suorltcculsi. Suostuen myös kaikkeen
mitä Hänen Heis. Majcsteetinjä Armollinen AsctuS
Pankisca, annettu ils Marrask. 1840, maksun eli
muun wclwollisuuden laiminlpöwälle säätää.
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Panttauksella wtlkaa ottaessa lisä-
tään: Tämän welan ja sillä juokseman koron wa«
kulidcksi/ panttaan (panttaamme) welaccoman Perin»
tdtilani N. manttaalia N. Kylässä, N. Pitäjäsi
N. läänissä, jonka panttauksen omalla kulungillani
ensi käräjässä oikeuteen laillisesti kirjoitutan. Paikka
ja aika.

Sanoo 1,000 Rup. hop.
Nämä »velkakirjat ja takaukset alakirjuitetaan samalla

tawalla kuin maawiljellys-welasta on sanottu.

Welkaa Pankki se telein.lakawaStikesää S»
töstä.

Ilnnetaan korkoa wastaan 4 sadalta, mutta eri»
toisille ei takauksilla, roaan ainoastaan wakuudella
wekselissä eli osotuskirjoissa ja welkakirjoissa, yhdys»
osakkaus kirjoissa ja makasinissa olewissa tawarcissa.

yhteisten rakennusten laitokseksi woiwat suurem»
mat yhteydet ja seurakunnat saada welkaa wastike
säästöstä korkoa wastaan 5 sadalta, lO:ksi wuodeksi,
ja welanottajain yhteisellä wastuuksella welan maksami'
seSta. Sellaisten welka-kirjain ala pitää yhdyskunnan
eU seurakunnan osalliset kaikki eli wissit wclanottann»seen waliiut miehet nimensä alakirjoittaman, jonka kir-
joituksen piiää olla tuomarilta, yleiseltä kirjoittajalta eli

kahdelta uskotulla ja kirjoituksen taitamalta mieheltä
wahwistctun, ollen myös toimitetun asiamieswaalin
protokolli welan anomusta seuraama.

Jos wuotuincn koro»'maksu ajallansa laiminlyö-
dään, otetaan kaksinkertainen korko ja wclkauika on
rikotin. Jos welkaa ei ajallansa suoriteta, otetaan
siicä samallaincn korko ja weloitlakoon lailla kohdastaan.

32
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3ästä kassasta annetaan myös wctkaa k>ta'ot

tönien maiden raotamis ksi, soiden ja korpien kuiwali
tammeksi !a muihin suurempi kulunklsiin maawiljelys»
lmhm, joiden welkain maksamiseksi suoritetaan muosn»
lain 5 sadalta nlkuwelan suuruudesta, josta 2 sad»l«
ta luetaan koroksi ja 3 sadalla welkasumman mak-
suksi. Täcä letkaa haetaan samalla tawalla kuin maas
wi!jel!ys<kassan welasla on sanotlu. Multa welan
wakuudeksi ei oteta takausta, waan tiintiän omaisuu«
deu panclausta, samaten tuin maawiljelys»welasta jo
on sanottu. Jos »velanottajalla on käsillä sellaisia
rakoja joilla on etu»oikeus, pois luetaan ensin omai-
suuden arwosca milä wascaawa osa, ja tähteelle o»
maisuuden armosta annetaan panttauksella welka.
Täsca samasta kassasta annetaan myös welkaa suu<
remmille yhicys» ja seurakunnille yhteisien rakennus-
ten laitokseksi, korkoa wastann 2 sadalta wuodessa.
Näniä welat owat pysywät waan >2 wuotta ja la«

taisin maksaminen alettawa wlimeiStään s:nen wuo»
den lopussa, wclan saatua, ja tähteenä olemina wuo»
lma yhtäläisen osan kunaki, koko welan summasta
tällaisia welkoja « anneta suurempaa summaa tuin
20,! «0 Rup. hop.

Muutoin ilnwiietaan Panki welan ottajain sekä
saanein ojennuksetsi seuraawaisec temput:

l) Phteiseu luoltouden ja liikeen kcwennykseksi
wastaan otlaa ja lmiazcaa P> nkki warmoja welka»kit«
>oja missiä prosinca eli korkoa wastaan, wastuukseta
wllka kirjan omisca>llle jos Pankki niistä >otain ulos»
maksaisi. Pankille woidaan sitä warccn luotaa,sellaisia wel«
ta-kirjoja, jolta omat annetut ja myötetyt cli hynäksi
oitluc lucullta ja yhteisesi, luotclrawllta ihmisiltä.

2) Pankki wascaan ott.ia eriko?silla ihmisiltä ra<.
haa nelaksi, yhl iseen '/(w,(!00 3tup. hop.,
kunnan wakuutsilla ja Mlllaselcllä wasiaau, 3:sca
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suuruudesta eli 100, 300 ja 900 Nupl. asetetut we,
lau mutta kulkemat jokaisen kädessä, ja jois,
ta Panlki 10 wuotta maksaa 4 sadalta korkoa, cullen
>oka wuocinen korko aina lisattäwäksi pääwtlkaan,
Nämä !'elkaseceljt, jotka kelpaaivat Tullimaksuissaki,
korkoineen, lunastetaan Pankilta 3:la päiwässa, niitä
P>nk<lle näytettyä, korkoineen, jos ne owat wähintäin
3 kuukaudZn wauhat, muutoin korota.

?äl!äisttki asiat woiwac kaikki toimitettaa waihe»
tus»konttuoce>n kauicg,

MuiSt. Tällaisten welkain ottaminen on m>t
jp waSt,!>ieks! päättynyt: kilittnkl annetaan yhteisölle
tilaisuutia «vielä joknwuosi, sikäli kuin sece.
lit Wachccus>kolUca!?cein kaucca culcewat takaisin Pan-
kun, uudessaan lunastaa sella sia seteliä, ctcuki pie-
nemmille summille,

3) Rahaliikkeen kevennykseksi antaa Pankki, eteen»
päin, erikoisille itmiifille maksatus- eli osotus-kirjoja
kauppakunnau Steiky ia Pojan päälle Pietarissa, for,
toa wascann puoll sadalta maksatus summasta. Sel»
laisia maksatus, cli osocus>k,rjoja antaawat myös
Waihckus'ko!ucuorit.

4) Myhski »vastaan ottaawat ja loimiltaawat
Walhelus.frmiuorm Direhiööric clli Hallicsiat kaikki
rrrlan anomukset »li maksut paikkakuntalaisiltaan Pan-
kin tac-ftihlu. Jos eiwät ole täydelli»
fts, e!> jos cakaus ei näycä lailliselle, ilmoitetaan se
samassa hakijalle, Waan kaikki täydelliset ollen, lail<
taa Walyelu?,ko!,ctucri ne Pankkiin, jaPankki laittaa
myös Waihecus?konttuorin kautta welanhakijal»
le, kuittia wastaan olettamaksi, joka tapahtukoon toi?
sena päiwänä, ' käskyn Waihclus-konttuoriin tulwa,
josta ajasta myös koron lukeminen alkaa, taikka ol«
koon melan-saamisen ecu 14 paiwga sen jälkeen N'
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tottn ja Pankin osoc»s.kirja lakaistu lähetetty, sekä
welka-kirjansa welanhakljalle.

Pankki-Hallinnon welkaa anomulselle antamata,
lahätetään welka-k-rjat takaisin Waihetus«kontcuorin
tantta welanhaki,alle.

Perustussäästöstä eli kassasta welanoltanut suo»
rittaa waan wuotuisen koron ja «velanmaksun Waihe-
tus«konttuorin. Niin myös waiwaiscen- ja työhuo»
neiden, sekä Pankkisetelein takawastike kassoista ole»
tuista weloista.

5) Pankkiwelasta maksetaan yleisesti korko sekä
määrätty osa »velkasummasta joka wuosi, lucttawa
siitä päiwäscä lähtein ,ol!oin welka Pankista eli Wai<
hetuS.konlluorista oli saatawana; waan joS maksu»
päiwä sattuu sunnuntai» eli pyhäpäiwälle, tapahtu-
koon maksaminen seuraawaisena arkena. KuutauS
luetaan 30:ksi päiwäksl. Koron jääden laillisella ajal»
la maksamato luetaan rangaistus korkoa wa«n oiklaSta
maksu päiwästä lähtein.

e) Pankki«welan takaukseen eiwnt kelpaa muut
kuin Suomen asukkaat ja jotta siellä kansallisia etuja
nautilscewat.

Takausmiehen kuoltua, eli omaisuutensa we-
loista tonkursiin mentyä, eli muuten jouduttua hä«
wiöön, on welanotsaja welwollinen hankkimaan uu»
den otollisen takauksen, eli maksamaan welan Pan-
tille kuukaudessa Pankki-Hallinnolta siitä tiedon saatua.

8) Welka» ja takaus°kir,ac owat yleisesti oma»
kätiscsti kirjoitcttawat antajiltansa, cli usiampia ollen,

heistä, ja myös oma kätiscsci alakirjoi-
tettawat, ja alakirjoilukset wierasmiehen saapuilla to-
d,Ste!tawat paikkakunnan Tuomarilta, Magistraatilta,

kahdelta kirjoituksen taitamalta luoltttawalta mie-
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hellä. Ollen myös wclka,tirjoihin pantawa päiwä,
jona ne annettiin, ja »velanottajan ja takauS'M,ehen
nimiensä alla nimitettäwä minkä maaomaisuutten eli
kaupungin kartanoin omislajat owat, ja missä picä»
jässä eli kaupungissa asuivat, ja myöski alapainetta»
»a lawallisec sinccinsä.

N) Kirjoituksen taitamattomilta ja puumerkkinsä
alakirjoitlawilta anneltawiin welka»kirjoihin pankoon
myös kirjoittaja nimensä ja wirkanimensä, ollen myös
welka'tirjalle klrjoitettarra todistus Tuomarilla, Ma«
gistiaalilla, Magisiraalin Sihteeriltä wicrasmiehen
saapuilla, eli kahdelta luotetcawalta mieheltä, että
wclka-kirjon sisältö on «velanottajalle selitelty, ja että
län heidän saapmllansa on nimensä eli puumerkunsä
alakirjoittanut.

10) Takaus.kirjan tekijä merkitköön myös sihen
nimensä ja wirkansa. Samaten pitää asianomaisilla
todistuksilla näytettäluän takaus»kirjiu takauS-michil»
le luetuksi, ja häneltä itseltään alakirjoitctutsi, eli
niiden-osaten kirjoittaa, kumpi heistä on sen kirjoit»
t nut, sekä jos owat takaukseen otolliset, ja welanot-
la-M eli takaajan ollen Ruotsin kielen taitamattomat,
etli welkacklrja eli takaus<kirja on heille luettu ja se,
liteciy, tahi Weniläisiä ollen, että owat Suomen
asukkaiksi kirjoitetut.

1 >) Asianajajaksi otetuilla Pankkiin kuulumissa afi.
oissa pitää myös oleman walta kirja, joSsa nimitettä-
köön tarkalleen mitä warten se on annettu, ja joka
seuratkoon muita asiaan kuulumia kirjoja. Kirjottu?,
sen taitamilta annetut, olkoot kirjoitetut ja alakirjoi»
letut antajalta omakätisesti, ja wahwiStetut sinetillä.
Ia wami nimensä eli puumerkinsä kirjoittamilta an»
netot, sisältäkööt kirjoittajan nimen ja roiran, ja ala»
kirjoitus olkoon edellä mainitussa järjestyksessä lo<
distettu.
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12) Kaikki anomukset, asetetut Pantti-Hallin
n»Ne, annetaan Paiikin-k.inseliin ennen kello 12 päiwälla.

13) Samana aikana laihtukoot kaikki ilmoitut,
set tocon ja >u>lka>umman osamaksusta.

14) Samaten rahalainat, jotka Pankkichallinto
suostuu antamaan, olettakoot Pankista mainitulla
ajalla, päiwanä sen lälkceu jona suostumus annettiin,
eli sen ollen pyhän, seuraawaisena arkena

15) Pankista nostetlawat rahat pitää roelka»
kirjoille kujtatlaman, silcä r.ihat owat lulcwat
eli lailliselta asiana,ajallansa.

l6) Ei minkäänlaisia lilwiltiä »li maksuja
Pankciin saaha tapahtua, e»n » kuin siitä on Pankki.
Hallinnolle ilmoitettu, ja Pankki siihen on suoslumak.sensa antanut. lonkacähde» se, ;oka tahtoo welkaan,
sa Pankkiin suorittaa, antakoon Pankin»kanseliin itsel»
lään eli asian ,ajaltaan alakirjoitetun ilmoituksen, joi,
hin löytyy walmeit, kaawaikirjoituksia Pankin Kani,
recin konlcuorlssa. Nimiicäkodn siinä kaikki ehdot
Millä maksaa tahtoo.

l'?) Kaikki, rnaksuja Pankkiin suorittaessa pitäg
kaksinaiset lnaksu'k>rjat, joista maksaja saapj

loisen kuitattuna takaisi».

Panttaus, (Inletti)'

P.litttausta wclka-miehen kiintiään omaisuuteen
hietaa,, kirjallisesti maalla karäjässä ja kaupungissa
Raaslupä»oikelidrssa, iolloiu myös welka>tirja eli sen
todistettu kopio, t,nlka muu wäl>«kirja eli päätös,
jolle saaminen pnusiaikstn, on oikeuteen annetlawa.
Oikeus määrätköön sitte welkaoniehelle päiwän tähän
,-rastata sjos ei jo rle r>'!n,i,kse n kirjallisesti suos-
tumustaan ainannl, eli siilon paikalla ole ja sllheil
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suostu). LoS selityksessään eli wastauk»'
sessan, tunnustaa welan, taikka määrätyllä ajalla
waslaulsinensa el tule, maikka siitä tiedon saanuc,
wcchwislectakoon panctaus kclpaawaksi siitä päiwästä
jona welkoja sitä haki, jonka tuomari myös welka»
kirjan kirjoittakoon. Welkaa kieliawä ja sen makse
luksi todistaen, olkron welkamies panliauksesta wapaa.
Sitä woimata, annettakoon «velkojalle panttaus. SO»
K. 1).

Welanantijan ja welkasumman nimittämacä,
llselcään haettu panttaus wastaisen welan

saanniksi, elkoön kctwalko. Waan wisfin welananta»
san ja summan nimitettyä, tulkoon welan»antaja Maal»
la ensimaiseen karajäsen ja kaupungissa kuukauden
ajassa, sellaisen panttauksen anottua, wetka«kirjal!ensa
kirjoituksen saamaan; niin tapahtumaca elkoön sellal»
sella panttauksella olko ettxoikeutta Muiden, sen haet'
tua, laillisesti saacuin panttausten suhteen Panttausta
wahwiStaeSsa oN Tuomari» se aina kirjoilettawa wel»
ka»kirjalle ja nimensä sen ala pantawa Toisess, paik
kakunnassa asuwa näyttäköön siellä ole-
waSsa vikeudessa welka kirjan >a stcakocn protokollista
kopion, joka annetaan siihen oikeuiccn kussa pantlauS<
ca haelaan ja kelwatkoon se niin kuin pääkirjoitus
siellä olisi napletty; waan muuten clköön panttausta
annettako, uudistettako, eli tapeltako, itsensä welka<
kirjan uäyccämärä. Näin meueceunä olkoon pantta»
uksella laillim-n «oima ja ctu-oike»is; waan korolla eli
kaswulla siitä päiwästä lähtein, el ole etuoikeutta
kun wuodelta, (ka«so Etu »oikeus) Pant«
tausta ei anneta ennen kun halllza on »maislmd n
itselleen laissa huudattanut >a oikeutensa sicheu >.:a.f'
länyt. (Kun. Kunl. As. 28 Kcsak. kaft
!a > n hl> ut o.

LoS ostaja ei hanki lainhuutoa ostetulle omaii
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suudelle kaupungissa 3:sa kuukaudessa ja maalla 6 k««.
kauden perästä tapahtumassa käräjässa, kaupantehtyä,
woiwat encisen omistajan wclkojat siihen saada pant<
tauksen sclkeillc ja riidattomille ja hake'
koon ostaja maksuansa erittäin myöjältä. (Kunk.
Säänt. ja Kun. As. 13 Kesäk. 1800).

Maalla annetaan panttausta waan oikeissa kärä»
jissä. (Kun. Sel. 23 Maalisk. iZo'?).

Myöjällä. joka ei ole täyttä kauppahintaa saa-
nut/ ehkä sen kauppakirjassa saaneensa tunnustanut,
olkoon myötyyn waakuuksensa ennen kaikkia ostajan
muita wclkojia, kunnes ostoja on omaisuudelle tiin»
teen saanut. Sicä ennen panttausta hakemaca; ei
myöjällä ole parempag wakuutta tuin muillakaan
welkojilla. (M, K. li: 2).

10) wuotta maksamata olcwcm welan panttaus
uudistettakoon/ ja luettakoon etu>oikeutensa edelleen
siitä päiwastä jona ensimäistä panttausta haettiin.
Niin uudistamata, olkoon panttaus »voimaton. (O.
K- 2), waikka laillinen estekki ilmoitettakoon.
(Kun. As. 10 louluk. 1-?SL).

Oikian käräjä»/ uudistamisen ajaksi/ satcumala,
haettakoon wälikäräjärä, jonka ano»
mulsessa asia on tarkasti ilmoitettawa ja welka-kirjan
ja entisen panttaukseu kopiot anomukseen liitettäwät.
Walikäräjässä uudistuksen saatua, ilmoitetaan se,
panttaus kirjain näyttämisellä, fturawaisessa oikiassa
käräjäs sä laillisesti kirjoitettawaksi, panttausta lailli-
sessa »roimassa pysyclääksensä. (Kun. Sel. 23
MaaliSk. >BO-?).

Panitauksellisen welan maksettua, näytetään welka»
kirja oikeudelle, jolla panicaus tapetaan. iO K.
2). Panttaus asioista mennään watiluksilla Ho»
wi oiteuieen.
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Manufaktuuriiu> ja Pajastoihin antaa pcmttauk«
sen Hall,»oikeus. (Hallijärj. >110).

Kiintiän omaisuuden panttaus>kirjan haltija pitää
kaikessa konkursi. ja rouosi>pyycösten hakemuksissa
kutsuttuman ericcäin, ja on rduscansa makuutettu jos
se ei ole tapahtunutkaan. (Kun. Sel. 15 Tammik.
1800). Jos omaisuus on ennen konkurnn alkua
myöly kuulutettu auksioniiu, >oka pitää tapahtu-
man »väliin tulleen konkursin escämätä, saakoon
panttauksen haltija nostaa latauksella saamisensa, joka
tuttenki on koukursissa laillisestl walwottawa. (Kun.
Sel, 15 Tammik. 180L).

Pankkiin pantatun omaisuuden lainhuudosta, kat»
so lainhuuto; Sellaisen omaisuuden menetyksestä
maksun laiminlyötyä, katso Pantti, Pankklwel.
ka, (k. s.).

Kiintonaisuudelle ryöstön hakenut ilmoittakoon
myömistn ajoissa muille panttausten saaneille »velko-
jille, erityisillä toteen näntettäwilla kuulutuksilla, asu»
mapaikkansa tiettyroissä ollm, taikka 3:sli kuuluttami-
sella yhlclsissa sanomissa, »viimeisen kerran wähintäin
14 päirää ennen auMonia. (Kun. As. 28 Kesäk.
1898).

Panttauksellisen welka-kirjan kaawä.
lautakunnan wanhimmalle (Herastuomarille) Ii»

sat Rehelliselle maksaa alakirjoitettu I kuukauden ajan»
sanomisella toiselta eli toiselta puolta, summ.ssa kaksi»
sataa wuskymmentä (250) Rup. hop., taSwon keral»
Ia 6 sadatta wuodessa; jonka welan »vakuudeksi lisak
Rehellinen »roipi mmuu kuulemnani, paikan kihla»
kunnan käräjässä ottaa laillisen panttauksen minun
perintötilani Tetrimäk, manttaalia, Koiwu»

53
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tummun Kytässä, Salmen Pnä ässä ja Kihlakun»
nassa. Tetrimäessä <4 Huhtik.

Sanoo 25u Rup. hop.
Inhana Tetri,

Talonpoika.

Wiercismiehinä:
Matti Sikiö. Pietär AskoneN.

Pantti.
Kiintiässä omaisuudessa. Panttaami«

ststa, jonka wallanalainen, taikka mies waimonsa o->
maisuudesta, taikka wieras walta«kirjata, laikka huel?
taja eli edusmies orvoin ja wallanalaislensa
tekee, on sama laki kuin Ostosta, (k. s.).

Jos puhtaista rahoista eli rahaksi luettamista
tawaroista, ranlaltua maata, huonetta eli kartano»
maata ti määrätyllä ajalla takaisin lunaSteta, niin
kuulututtakoon panttimieS pantin yhtäläisesti kuin oS«
tossa eli kaupassa käsketty vii (Katso lainhuuto),
ja arwuuttakoon sen ellei muutoin hinnasta sowi.
IM. K. 9: l. 3.). Tuomarin on B:sa kuukaudessa,
listä kuulutuksesta, loimileltawa atwio, josta welko.
ja ja welkamies samassa saatot tiedon, woiden tyy<
lymätön 1 kuukaudessa siitä hakea uutta atwio ei,
kacso Arwio; kahta arwioa usiampaa ei anneta.
Maanomistajalla o» oikeuH takaisin lunastaa pantin
ennen sen käräjä» loppua jossa »viimeinen lainhuuto
anneltiin. (Kun. As. 13 Kesät. 1800). KaupungiS-
fa woipi omistaja pantin jälleen lunastaa I2.sa wii»
tossa kclmauncsta huudosta. (M. K. 9: 3). We>
lanmaksamiselle ajan mäaräämätä olle», ilmoiltakoott
PanttimieS meikäläiselleen lainhuutoa pantille tahco»
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roansa, josta ilmoituksesta todistuksen näytettyä lain»
huuti,' alkakoon (s p. 13).

Pamin laillisesti Kihlakunnan eli RaaStupa-oi»
teudessa wahwistuttaneella on makuuksensa ostajan j»
roaihla>an edellä. (M. K. 9: ?,). Wert. Pantla«us. luka tlchcro panttioikeuttansa toiselle jättää;
kuuluttakoon sen ensi,, pancinomistajalle (M. K,
9: 6),

Maan. eli hlioneen'pantlaaminen täysi» nautinto,
oikeuksin eli aneilla woitoksecn eli wahingokseen,
welanantajan siitä maksunsa nautita ja koko welan
Niin suorica, tchcatp!m todistajain keralla, ja olkoon
feisowa. (f. p, -:).

Toisella saatua panttia elköön pflattako taikka
sille pauiinaulaja» tahtoa tarpeettomia pa<
rannuksia tehtäkö. Nissiksi azaksi pantatun maan,
woiwat sitä ennen kuolleen omistajan perilliset lu«
nastaa, nauttien panttimieS kuitenki laillisen muutto,
tljan. (M, K, 9 8. 9l). Wert. Anekk i< Ryöstö.

Sukulaisten perikanta'oikeubesta ja roapamiehen
oikeudesta istantotaloihin/ joita wapaaton on pantti»
piteudella pitänyt, katso Pe rikan ta.

Pankkiin pantattu omaisuus welasta, jplle omis-
tajansa on neljänä kuukautta laiminlyönyt koron ja,
pääwelan makseltawaksi langenneen osan suorittamisen,
pitää taikka Pankin puolesta paikkakunnan käräjässa
laillisesti huudeltaman ja wiimeisen huudon saatua,
Pankissa myöcäwäksi ilmoitectamar», laikka läänin
Maan-kansliaSsa auksionilla myötämän. Omaisuus
on olewa 3 kuukautta eli 90 päiwäa tarjolla, ollen
welkalaisella oikeus wiidenceen neliättäkymmentä pai»
wään ennen auksionia welkansa suorittaa, «vaan ei
sittemmin, enemmän hänellä kun perillisillään oikeus
tg guksiouia eslää, welan mqksamisellg eli muillg eH-
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boilla. (Keis. Suomen Panki,, Instr. l 8 Marrask.
1840, §. >s>9, l l«) Pankkiin pantatun omaisuuden
myömiSiä, nauiintoo» >li anekiksi a elköön
tumattako Pankin suoscumukseia, (s. p. s. 26),
Kacso A uksi on i.

Kiimiän omaisuuden saannon kannc< eli särky.-
«jasta, kacso Saanto.

Irtaimessa omaisuudessa: Kullan, ho»
pian ja muun irtaimen panttaaminen tehtäköön kah»
den todistajan kanssa eli kirjallisesti. Kun panccia
maksupäiwänä ei lunastettane, on panttimiehellä oi<
tcus sen käräjässä kerran ja kaupungissa 3:na maa<
nantaina kuulutlltiia laillisesti arwuuttaa. Panttia
lunastaa tahtova tehköön sen kaupungissa
I4:sa päiwässä ja maalla l kuukaudessa, kuulntctiua,
ja maksakoon määräcyn koron eli weron. Sica ei
tahtoma, määrätköön jos tahtoo sen aulsi.missa myi,,
lamaksi taikky lunascctcawaksi
hinnasta. Siitä jäawän lähteen saakoon omistaja,
mutia puultuwan cäpccäkööu. (K. K. ly: ~ 2).

Huolimattomuudesta pantille lapahtuwan ma,
hlngon palkitkoon panttimies täydellisesi, (s. p. 4).
Pantin hukkaamisesta enn>n arwiola ja lainkiinnettä,
sakoitettakoon sen armosta; sen toiselle antamisesta
omistajan luniata sakoicetaan sen arwo; omistajan
luwata pitämisestä ja toiselle lainaamisesta sakoile»
laan 6 taalaria; petollisesta paluista sakoitettakoon me-
laksi anotusta; ollen kaikissa näissä liloissa myös wa«
hinko palkittawana, (s, p. 3. lrtonaisen
pantin elu oikeudesta, kacso Etu-oikeus.

Panttaus Kaa ivoja.

i.ksi Welka-kirja Pankista olettamalle melalle
kiintiän omaisuuden panttaamisella, katso Pantti,
M e lk a.
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2:ksi Kimliän omaisuuden panttaus muusia
welasla, kalso Panttaus.
2:ksi Kiintiän omaisuuden panttaaminen

n aut inco«o iteudel la eli a netillä.
Kirkonnnehellä lauri Turuselta olen länäpäi»

wäuä saanuc melaksi kaks» tuhatta (2000) Rup. hop.,
jolta 2000 Rup. lupaan, tästä kolmen wuoden tu.
lullua, ilman muuta wnatimusla, samallaiseSsa ra«
hassa maksaa, tämän welon waakuudetsi panctaau
minä, waimoni suostumuksella, Turulan perinlö.rusc»
hollimme lär.velcm Kylässä, N. Pitäjässä, maut
taalia, johon welan»anlnsa myös saapi nautlnco oite«
uden seuraamilla wälipuheilla:

Kirkonmies Turunen saapi, katselmuksen toimi»
lettua, nyt ,ärkiään hallluunsa lilan, maineen, huo»
ueineen ja muin etuineen, sen panlliajalla hallicakseen
ja minkäänlaisen tilin lekemälä octaa slitä kaiken tu,

loksen, welaSta juokseman koron palkinnoksi. Hal»
lituksensa ajalla wastaa iauri Turunen omaisuuden
laillisesta ruokoSta ja »voimassa pidosca, huoneissa se«
kä maissa, maksaen myös kaikki «verot ja maksut,
palkollisten palkat maksaa lauri Turunen läscä päi»
wäscä lähtein. Tilalta lähteissä on lauri Turusen
jäleciäwä hywäSti wäicettyyn ja kynnettyyn peltoon
palkin!» pellon nykyisestä 10 tynnerin syyskylwöstä,
jolloin myös nyt myöcäseuraawat 50 puuwäliä hei»
nää ja iOO kupoa olkia owat palkittawat. Talo»
kalut, jotka nyt owat erittäin kirjoitetut ja arwatul,
jäämät lvelan>antajan pidetläwäksi, waan samallaisi»
«a jälleen annettawaksi. Mecsää käytettäköön ta«
lontarpeeksi waan ei kaupaksi. Heinistä on wähintäin
4 latoa wuosittain talossa syötettäwänä. sontaa eli
wäitetlä pois wiemätä. Kaiken tilalta lähteissä lar»
peelliseksi nähtäwän rakennuksen ja parannuksen mailla
eli huoneissa, lupaa»/ ennen pantatun lilan läjiini
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Samista, täyd.lliftsli palkita arwion nnstaan Myös.
ki <Vtlwocca>!, jättämään tilan wapaana kaikista nniis»
la panttauksista ja meloista. Welka summan, 2ma
Maalisk. cäydcllisesii maksettua, on pantti ta,
laisin annettawa siira enflmälftnä muutco-päiwänä.
Waan minun taikka pci ikiseni maksussa puuttuen,
VN Kirkonmies Turusella walta pantin laissa huudat-
taa cli kuulutultaa. Tälle josta mo«
lemmal olemme kappaleemme ottaneet, woipi Kirkon»
mies Turunen, minua enempää kuulemata. lainhul,»
don ja wahwlSiuksen hankkia larwelässä L louluk.
1846.

Sipri liukko. Katrina laukalar.
Tähän wäli>kirjaan olen lrytywäinen j> n?clwo!?

lssin sen wispiclömäsci täyttämään.
Lauri Turune,,,

Todistajat;
N. N- N. N.

Muistutus. Panttaukselle etu-oikeutccl py«
sytlääksecn, omaisuuden isännän meloista jälesiäpäin
pnUtaukseu ajallaki saalnwain panttausten rinnalla, on
panttaus joka io:sin wucfin uudiStctlawa. Katso
Etuoikeus, Panttaus.
s:ksi Welka-kirja irtaimen panttauksella»

Talon isännälle Matti Millalle maksaa alekirjoi»
tfltu tästä päiwäscä 6:sa kuukaudessa satawiiskym,
M>»lä (<5O) N»p. hop,, juokseroalla korolla, jonka
vakuudeksi pantiksi jätän 1 kultakellon ja l 0 hopcjS»
ta ruokalusikkaa, Makuutetaan, KoiwiStolla ? Helmit,

Salomon Kurki.
Todistajina:

N. N. N. N.
Kautamies. Man isäntä,
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e.kfi Panttauksen todistus.
Sa!>mo Kure» tämän päiwäiscllä

saadun welan, tsc> hop. Rup. pantiksi, olen saanut
1 kultakellon ja 10 hopeista ruokalusikkaa, kaikki lip«
pääosaan säilytetyt, käärityt ja fmelillä suljetut, >ot«
ka pantin omistaja on jälleen saapa wahingoiccamala,
laillisella ajalla welka>kirjansa lunastaessa.
tolla 2 Helmiki 1847.

Matti Willa.
(Sinetti).

Passi.
Irtonaisen rahwann on matkoillansa

iiä passi, «välttääkseen kulktilaisen menetystä. (Kun.
As. 24 Maalisk. ,148). TalonpojN eiwät lanrilse
omassa maassa kulteissaan Guwernoöriltä passia, w>>ail
ainoastaan asianomaiselta papilta eli
alca. (Keis. Taksa 21 Huhlik. 1842). Ruuwasten
kauppiaat ja kaupungin porwaril eli asianajajansa,
owat welwolliftl maall.i, lmaantawaroita oStelleSsaan,
piiämään maikoillansa iääniilsä Guwcrnoörin passin.
(Keis. As. L lokak. 1842). Magistraatit owat kielien
lyt lupaa ja passia antamasta rawintochuoneen ja
juomapaikan pitäjille, kaupunkiin markkinoita käymäs<
sä, ja ma;lmarkki,loilla saawöi waan lähimäisen kau<
pungin rawinlo>huoneen isännät pi«
tää ja juomia myödä. (Keis. Kirj. 31 Tammik.
1842). Ulkomaan matkalle on jokaisen, wastuUStll
«älctääkseen, hankittawa laillinen passi, jonka saamuseen pannaan takaus matkustajan määrätyllä ajalla
palaamisesta. (Kun, As. 18 Helmit. 1168). Ollen
tuitcnkin Guwerudörilla walti sellaiseta takauksetakkl
auta., asunnolliselle hengelle ulkomaan passin. (Kun.
K>rj. 2« Kesäk. 1804, wert. Zun. Kuul. 29 Tou,
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tok. ,13i, Keis. Kirj. 12 Kesäe. I3l«). Ollen
ulkomaan passiin mcrkittäwät ei waan matkaajan lun,

nlismcrkit. mutca myöskin passin kesiämiftn aika.
(Keis. Kirj. 26 Elok. 1811). Kolme wuotta ylicse
passissa määrätyn ajan ulkomaalla wiipywä, laikka
ftlaisesti ja passita «valtakunnasta karkaawa ja sillä
tiellään yön loista wuotta wiipywä, rikkoo perintö-
oikeutensa ja kaitki kansalliset edut. Kaupan ja pur»
ichcimisen nojassa passilla piikillä matkoilla olewat
maanasuktaac woiwal kuitenki 1 wuotta ulkona wal»
lakunnaSla oleskella. Saapi myös näissä asioissa
laillinen eSte näyteltää ja passissa määrätyn ajan
pitentämislä laillisessa järjestyksessä haettaa. (Kun.
As. 18 Helmit. 1168, Keis. As ,sHeinäk. 1834).
Passin lunastus luetaan pciösitlain eikä hengilläin,
waan tartta»paperin- ja ulkomaan matkustaen maksut
luetaan hengilläin. (Keis. Kuul. 4Heinäk. l8l2).Ruot»
siinki matkaajat maksaawaltawalliset ulkomaan matkaajan
maksut. (Keis. Kirj. 26 Huhcik. 18,1'. Ulkomaan
passi annetaan joka hen elle erilläin, pait miehelle
waimoneen ja »vanhemmille lapsineen; wann jokainen
Muu pcreesen kuuluwa, samatektun tenillä olewat
palwcliat, saawat erityisen passin. (Keis. Tatsa 27
Huhcik. 1842). Ructsiin matkaajilla pitää oleman
Ruotsin W.Konsulin passi eli sen päällekirjoitus.
(Kci»'. Kirj. 20 Helnät. 1824). Ennen passin
saamista näytettäköön lobiSluS kruunun »vuotuiset
maksut olewan suoritettuna, pait wirkamichiä ja pal»
kollisia, joilta sitä ei waadita. (Keis. Kirj. 21 SyySk.
1824).

Venäjälle malkustajain passiota on erikseen säät,
ly. Wcrt. 3 olmituski rjain- lunastus Maan.
kanselissa, Poslipaikta/ Kultu laine n.
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Pedot.
Karhuja, susia, ilweksiä, repoja, ahmoza, nää»

tiä, saukkoja, majawia, hylkeitä ja muita raatelemia
eläwiä, sekä kotkia, haukko>a, hyypiöitä, tajawia, ja
muica hauskalintuja woipi jokainen syyttämätä am«
pua. ja pyytää; erikseen kuitenki hylkeet, saukot ja
muut wesueläwät, toisen mistä wcroiteculla tiluksilla
>a wesillä (Kun. Kalasto-Sääntö <4 Marrask.

Joka yhteiseta jahdita saapi eli kaataa na,

hingollisen eläwan, kihlakunnan salko-osas»
ta taikka, kaupungin Mailla tapahtuessa, kaupungin wa-
roista aikakarhusta 4 tal., karhunpennusta l tal,
sudcSta 2 lal. susipenikasta 1 tal,, rewosta > 6 äyriä,
rewonpennusta 8 äyriä (Nak. K. 23: l, «), kotkas-
ta 20 äyriä, hawukaSta l 0 äyriä, huuhkasca >a ka»
lasääksescä 6 äyriä, poutahawukaSta, tarhapöllöscä
L äyriä ja näiden munasca ö äyriä ja pejasta 1 äy-
ri», >o!Scä korpista, Wariksesta, naakasta, ja när»
histä 20 äyriä lo:stä harakasta lv äyriä >oo!Zia
warpuisesca j. n. e. 20 äyriä. Saalis näytetään
lautakunnan ja pitä>änmieslen saapuilla pitäjän tu,
wassa, ja sicce ilmottlaitaan käräjässä palkinnen saa»
miscen. Uäytcltyä leikataan nahkoista korwac, ja
linnulta muserretaan pää ja munat säärctään (Kun.
As. l 6 lokak. >^4l).

lahti>käskyä totelkaat kaikki joilla raawaita on.
Siitä elkööt muut olko wapaat kuin pappilat, luk»
karintilat ja loisinaisec. Kihlakunnan jahtiin pitää
joka ruokakunnasta mies, ja iStuntolaloista joka toi»
ncn mökkiläinen pyssyin keihäin ja kirwein tulem,n,;
waan pitäjän jahdista elköön kukaan epikö, jolla
joku raawas waan on Myöhään tulija, huono asei»
nen, mö än pitäjä, eli luwattomasti pois mänewä,
sakoitettakoon 1 lal., tulematon kaksinkertaisesti. Su-

34
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Den werkkoja pitäköön kokonainen tila 4 syltä pilkäl»
tä ja 5 kyyn. kortian, pienemmät wähemmän. P «

detcaköön walmisna jahdin käskylle, ja olkoon niin
n'.,hwa ettei miehen alla repeile. Pitäjäläiset ratein
lak,iat myös suden tarhoja eli homoja, kuk,» cilao»
sa»sa mukaan, jota pitäjästä wuotcnsa hoitaa. (Rak.
K. 23: 2, 2, 4), katso Jahti.

Pelit.
Kaikki määrälliset pelit, kortilla ja arpa.palikoil»

la, kuin Pharao ja Piripi j. m, sellaiset owat kielletyt.
Tässä rikottua, sakoitettakon talonisäntää sekä pelaazia,
molempia 24 Riksi P:sa, ja olkoot kaikki pelissä ol»
leet rahat rikottuna. Jokaiselta uudelta rikokselta en
kaksinkertainen sakko. Samalla wastuuksella owat, pait
piljari'peliä, kaikki muut pelit kielletyt juoma ja tah-
wihuoneissa. Elkoönkä peliä suwaittako ruoka» ja juo.
mapaitoissa yksi» ajanwietoksikaan, j> waitka sanoti
täisiin pelin rahattoman olleen, kaikki 3 Riksin l6
stlll. P-sa. sakolla isännälle sekä pelaajille (Kun. As.
2 Elok. 1792). Vakot jaetaan ilmiantajan ja lapsi»
huoneen säästön wälillä (s. Kun. As. ja Keis.
Kirj. 28 Syysk. t8ll). Alaikäiset ja
ensa kulungilla eläwät saamat taikka itse, taikka wan<
hcmpiensa eli holhojansa kautta» wastuukfeta joS olisi
syyltömästikin, tuomarille eli kruunun miehelle ilmi»
«»taa, korkeilla ja kielletyillä pelillä wietteliansä; ollen
kruunun.palwelian asia ajcttawa (Kun. As. 7 Ke»
mk. 1i49). Tästä saawat omat palkollisetki todistaa.
Kaiso Estelmys.

Kaikki pelikortit pitää, pait Hallimerkiä, myös-
kin Kruuuunmerkillä merkittämän, ja jokaisesta pe-
listä matstccaman kruunulle 5 kop. hop. Kruunaamat-
lomain korttien myöjää sakoitettakoon 50 Nup. hop.
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ja niillä pelaajaa 5 Rup. ilmiantajalle yksinään, ollen
myös kortit rikotut (Keis. As. 6 Huhcik. i»4^).

Perikanta.
MyödyN/ pantatun, waihetun, testamentilla eli

lahjaksi annetun kiintonaisen perikantaan lunastukseen,
roisseissä tiloissa, on oikeus seuraawaisilla: myöjä»
elossa olemilla lapsilla ja rinta perillisillä; sille wan«
Hemmiliä, esiisillä, ja syrjä sukulaisilla serkuksi,» aSci.
Kuitenkaan ci rcoi myrjan isnn suku perikantaan lu«,
nastaa myöjan äiliu puolciSta maata, eikä waStaba»
kacm (M. K. 6: !), luuastuZ-oikeudellisen ei-
estä muiden yhtäläisiä lunastusoikeutta (Kun.
sol. 15 ByySk. lsän myödessä lapsiltaan
ritcyä Hitin puoleista el? Ailin isän puoleista n>aaca,,
lunastakoon myöjän lähin pcrllliucn. iunaSturscsca
riitautuen, olkoon lähempi perillinen läheisempi lu»
nastamcmnki. Tasapolwessa olcwat lunastakoot kukin
osansa. Jos kchtnlo el kannata jakoa eli yhtä asu.
kasta enemmän, lunastakoon suurosallisi». Tasaosaisten
wälillä lyötäköön siitä arpa. iähimäiftn lunastajan
ollen lapsickäisnä, hcikkopäisnä, ulkomaan matkalla,
eli wankina, lunastakoon huoltaja (holhoja eli edu-S»
mies). Se» lekemäta, elkööt maata takaisin saako,
roaan pysyköön kauppa lujana (M. K. 6: 2—4).

Mainituilla sukulaisilla on oikeus perikantaan lu»
nastaa myödyn perincömaan maalla, ja kaupungissa,
sekä perityn että osto.maan, huoneen ja pohjan (M.
K. 5: testamentillä annetun tiintonaisen kau«
pungissa (P. K. l"?: 5); welanmaksuksi jätetyn pe»
riutömaan maalla ja huoneen sekä maan kaupungissa
(M. K. 5: 1.); maan, jonka perinnöttömäksi tekeyty-
nyt olisi perimään tullut sKun- Päätös Z8 Mar-
raSk. tllN); toiseen omaisuuteen waihetun perintö»
maan maalla eli huoneen ja maan kaupungissa, wiS«
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se,ssä tapauksissa lkaiso pantatun ja
huutoihin pannun pcrincömaan »taalla eli huonon pc»
rustuksen kaupungissa, joita omistaja ei lunasta; jolla
anekki eli nautintaoikeus on pantaccuun omaisuulc>n
(M. K. 9: 3—°7,); pcnkancaan oStetuu ansaitun
maan maalla (M. K. 5: 3), perikantaan ostettu
poisceslamcntleeraltu maa maalla (Per. K. 1°?: 3);
toiseen käteen annettaman kruunun Rusthollin, (katso
Rustholli, werracen Kruunun tila).

Pait tätä perillisten lunastus-oikeutta on seuraa»
wissaki tiloissa lunastus.oikeus,: osakkaalla eli yhdys-
miehellä ja naapurilla (n. k,). Toisen maalle ja pc»,

tehtyä rakennusta ostettaessa, pitää laillisesti
hänelle tarittamaan (M, K. 4: 6). Wavatilusta
taikcllaisista maksuista kruunulle olettaessa, on loisella
wapamiehellä lunastusoikeus, jos ei perikantaan lu>,
nasraj.a ilmaunnu (Aalel. Pnwil. l 6 lokak. 1^23).

Myötäwaän perintöwapalilaan on weronomisca».
jalla lunascus>oikeus (Aat. Priw. 1« iokak: 1123>).
Wuorisäädyslä muille myötäwään wuoricilaan, M>o,>
reukaiwoS-osan eli sulacus»uuniin, on wuoricyönteki»

cli rccttäjäl!ä lunaslus.oikcus (WuorojärjcStys)
K> lko en, pappilan, koulujen, cli parannus-huoneit.
l>n mybläwäi eli waihcccawac maat ja tilukset woi.
nat lunasiettaa (Resol. Pappein walit. I"?l9), ja
n yöcäwiin perinnöksi ostettuihin potehuone» eli (hoö»

tiloihin on potthuoneclla
(Kun. Insir. 6:lle lärcll. Seuralle 28 Huhtik. l'?9l).
Wapaactoman miehen ostama istunto» ja karjatalo
woidaan wapamiehclta lunascctlaa. Pantti-oikeudclla
pldetläwän sellaisen omaisuudel, woipi wapamies,
panttlknjissll määrätyillä ehdoilla, ja esceetä siitä jos
panttimieS jo on pitemmän eli lybemmän ajan omai-
suutta pitänyt, omistaan suostumuksella lunastaa pan.
tin, eres sellaiset karja» eli iStunto'tartanot jotka al»
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sensc, luuluwin tiloineen owat ruukeille annetut, ei<
wäcka niistä woi eroitettaa, waa„, seufaawat ostoissa
i/siänsä ruukkia (Aat. Priw. 16 iokak.
tunto-rusihollic saan»ai roapaattomalta mleheltäki o»
nnsteccaa (Kun, Kirj. N Huhlik. ».''IZ).

Pnikantaan lunasiaja maalla kutsukoou ostajan
siihen teräksen jossa lilan lainhuuto on

pää tyrä, >a maksakoon lunastushinnan oikeuteen en»
simaisena käräjä päiwänä. Panttauksin kuulutetussa
tilassa, ,ot« ei omistaja tahdo lunastaa, kutsuttakoon
llwascaja osrajan ja maksakoon lunastus-hinnan en»
simaiseen käräjäsen lainhuudon päätyttyä (Kun As.
13 Kesäk, l»00). Kaupungissa kutsuttakoon lunas.
taja myöjän ja maksakoon lunastuksen ennen 1H
lviiktoa 3:nesta huudosta (M. K. 5: 1).

Panttauksin kuulutetussa kaupunki omaisuudessa,
jota onnslaja ei lunasta, tapahtukoon se ennen 4
piikoa niiden 12 wnkon kuluttua, omistajalla
oli walta paulin lunaötaa (M. K. 9: 3).

Täydellisen ostohinnan anneltua/ woipi perikan»
taan lunastaja, ostajan sitä tahtomata, kulungin ja
wahmgon palkkion takauksella, jos tahtoo, takaisin oc.
laa rahansa, Voitettuansa, maksakoon
si,tä omaisuuden wclkojen pois luettua, jos woitto»
ansa hywäkseen tahtoo. iunaScushintaa nostaa tah«
towa oStaja, olkoon welwollinen näyttämään omai-
suuden ei oleman welasta pantiksi kirjoitetun, ja myö»
jän täydellisesti maksunsa saaneen. Muutoin saakoon
ostaja waan tähteen, sellaisten welkojen maksettua, ja
maksakoon nostetuista rahoista koron. Sama laki
on muilleki lunaStusjutuille, joissa rahojen takawarik»
koon panemista laissa waaditaan (Kun. As. 7 Elok,

Pirikantaan lunastaja lukee hywäksensa ostgjal<
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K toimitetut lainhuudot. Samassa kaupassa kulkc,
waa maata ei ole walca muutamaksi osaksi lunaölaa,
mutta kokonansa. Perintö' ja oslo»maan maalla sa«
massa kaupassa kulkien, on lunastaja welwolllnen lu>
naStamaan oSto«maanki, jos ei ostaja sitä tahdo il»
selleen. Ostaja ja myöjä eiwät saa purkaa eli roaihtaa
tehtyä kauppaansa lunasta,an »vahingoksi, 50 laal.
sakolla. Owat myös welwolliset malallansa tauppakir»
jan wahwistamaan lunastajan sitä waatien. lunasta,
ja on welwollinen malallansa wahwistamaan wllpila
ja itselleen eikä kellekään muille lunastamansa, lu-
nastuksessa elköön muu tun ralalliucn kanne kelwat-
ko. Todistajaksi klrjoltuima pcrikantaan lunastaja ka,
doltaa oikeutensa, jos ei kirjoliaeSsaan sitä ehdota (M.
K. 5: i, 2, 4—6, 8, 9).

Perimykset, katso Peru kirjoitus.

Perinöksi osto.
Perinnöksi myödää» kaikki kruunun.tilat jolta

eiwät ole sellaiseksi tarpeeksi annetut, jota omistus»
oikeus tulisi haittaamaan, nimittäin: kaikki tohdaS«
taan kruunulle pidätetyt tilat, sekä palkaksi määrä»
lyt l,ln, rllsihollit ja aputilat (Kun. As. 19 Syysk.
1123), hywantckijaisiilat (Sota ja Kammarkoll.
lul. 18 Hammik. 1192), kruunun lstunto»ruSthollil
(Kun. Kirj. 9 Huhtik. 1126 ja Kamm. Koll. lul.
3 Toukok. 1i92). Kruunun postitilat, joiden kuiten.
ti täytyy huoli pitää postin kulelukscsta (Kun. As.
<9 Syysk. 1123. Kun. Res. 29 MarraSk. 1156,
§. 58, ja li Elok. 1162, §. 68, Keis. As. 1
Maalist. 1811). Kruunun sydänmaat, salot, weroi»
tetut mökit eli torpat, ja niilut, jotka eiwät sota-
mies», merimies» eli rustholli-liloille ote annetut (Kun.
As. 19 Syysk. 1123), eli Sotalaisille polkaksi jäte»
lyt; waan sotakunnalle annettu, jonku lilan rajoissa
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otewa ulkosarka woidaan tilanhaltijalta perinnöksi os«
tettaa. weron suoritusta waStaan palkan»otcaialle (Kun.
Res. 2 .Elok. 1727); taikka yleensä kaikki tässä alem-
pana eroiccamaltomat lilat. Nykyjään on roaan
asukkaalla oikeus perincö'ostoon, w>an aputiloihin,
jotkarusthollista eiwät saata eroitctlaa, on rusthollin»

isännällä etu-oikeus (Kuu. As. 19 SyySk. 1723,
Kun. Kuul. 24 Tammik. 17NU), kuitenkaan ei en«
nen wuoden kulumista immlssionin antopäiwäSlä
(Kam. Koll. Kirj. 17 louluk. 1806), ollen aputila
filte rusthollista eroittamaton (Kun. Res. 18 Elok.
175 2), ja ruukille awuksi annettuihin tiloihin, on
ruukin isännällä etu oikeus/ ollen kuitenti asukkaat
pideltäwät tiloillaan poisajamata, mieSpolweSta pol»
ween (Kun. Kirj. 16 Elok. 1731, 23 HyySk.
1717, Kun. Kuul. 24 Tammik. 1790).

Perinnöksi ei saata myötää: kuninkaan taloja,
ja wirka«tiloja (puuscclia) ja papissäädyn, ftwiili. eli
sotalaiskunnan palkaksi annetuita liloja niiden ala kuu,
luwin ulkosarkoineen ja tiluksineen (Kun. As. 19
Eyysk. 1723), Tuomiokirkon, hospitaalin ja muihin
yhteisiin larpeihin annetuita tiloja (Kun. Kirj. 7
louluk. 1796). luotsi tiloja (Kun. Kirj. 23 Syy Sk.
ja Kam. Koll. lul. 13 lokat. i79ö); suurempia
kruunun kawcsiä (Kun. Kirj. 22 Joulut. 1796).

laillisesti weroitetut uudistalot ja autiotilat woi»
wat myös wapaus wuosina perinnöksi estettaa. Wii»
purin läänissä on kuitenki erikseen säätty, ettei tiloja,
ennen wapauswuotten päätlymistä saata perinnöksi
myöcää, eikä pitäjän saloilla ja liika maalle aseteltuja
uudistaloja, populin»tiloja ja wcro«torppia Karjalassa,
ennen weronlaskua (Keis. As. 1 Maalisk. 1817).

PerintöoSton hinta suoritetaan 3 wuotisella maan»
wcrolla, kruunun arwio» jälkeen, eli sikäli kuin suu-
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reksi 3 »vuotinen wero kruunun wcronotto»kirjoissa
nousee (Kun. As. 19 Syysk. 1123, Kun. Kuul.
24 Tammik. 1190, Keis. As. 1 MaaliSk. 1811).
Waan Karjalassa, jossa lilojen wero juoksee arwio
ruplitta»», luetaan perintö-ostoissa Rup. <:lle
manttaalille, ja lunastus määrätään sikäli 46 Rup.
8 kop. hop. manttaalille, katsomata tilojen «veroja
(Keis. Kirj. 6 Elok. 18 l 2).

anomukset annetaan, immissionin
ja tilan osuus-päätöksen kanssa, Guwernöörille, joka,
muiden läheisimpäin oikeuden suojellukseksi, kuululuttaa
sen kihlakunnan kirkoissa, ollen kanteesen syytä löytä-
wän, kuuluiukftsta kuukauden ajassa, »valituksensa Gu»
wernöörille annettaman.» (Kun, Kirj. 10 lokat. 1192).
Päätöksen päästyä lailliseen woimann, eli kannetta il-
meStymäcä, maksaa perinnön ostaja lunastuksen Maan»
rahastoon (räntteriaan), kuittia »vastaan, anneltawa
Guwernöörille, joka kuukauden ajassa siitä (Kun.
Res. 11 Elok. 1162) lähättää kirjat Keis, Senatin
Huoneenhallitus Departementille, josta perintö-kirja,
Guwernöörin kautta, saadaan. Olle» hakijan, kon<
icen ilmestyttyä, todistuksella näytettäwä Guwernöö»
rin päätöksen laillisesti wahwistuneeksi, eli näyttäköön
»valituksista Keis. Senatin päätöksen, joka muica
kirjoja on seuraawa (Keis. Kirj. 10 Kesäk. 1819),
kaikki kirjat kirjoitetaan karltapaperille (Kun. As. 10
Kesäk. 1803), waan Guwernöörin kirjoitus Keis.
Senatille kirjoitetaan muulle paperille (Keis. Kirj.
3 5 Tammik. 1843). Rusthollin perintö ostoissa to-
distetaan myös hakijan saanto, ja jos se on mälikir»
zalla saatu, jos päätös siitä on laillisessa woimassa
<Kam. Koll. lul. 25 Kcsäk. Isio6), samaten kruut
luin liloilla, joista riita on ollut (K am. Koll. Iu»
liSt. 21 Maalisk, 1195).

Perintö ostot Wiipurin läänissä eiroät estä tilo-
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jen u»ltta weronlaskua, tulemassa weronlaökemuksessg
(Kcis, Kir,/22 lokak. 1818), samaten Karjalassa.

Uudistalojansa perinnöksi oslawat kruunun un»
distalolaisec iapinmassa ilnioittaawat sen Guwernöö»
rille kirjallisesti eli kruunui,'palwelian kaucca, ja saa»
wat Keis. ScnatUta, asian jälkeen, luwan siihen, jon»
ka jälkeen perintö-kirjan siaan heille annetaan todis»
tus perinlö>oikeudestaan, Guwcrnööciltä kruunun-pal'
weli»,»'kantta, kaitki lunastukseta ja maksiu-
ta (Keis. Kirj. 12 HeiM, 1,851, Marojen toimilul.-
sen Kir. s. p.). Katso lii, Kruunun
tila. ' '

'

-

Kerinnön jako.
Perinnön jakoon määrätkööt perilliset paiwä»

kokoontuakseen jakopaikkaau. Siitä riitautuen mää»
rätköön tuomari ajan ja paikan. Kaukana olewaisen
puolesta säätäköön tuomari uskotun miehen siaan. Perin»
nön jaot tapahtuukot relMiscen ja uskottuinmicscen
saapuilla, niinkuin perukirjoicuksesca sanottu on, ja ale«
kirioilettakoor perillisiltä sekä jaon toimittajilta (Per.
K. 12: ~ 2, II).

Pesässä olewawelka, suoritettakoon fsinnä jaka»
mattomasta, ja perilliset jakakoot tähteen. Elköö»
kellään olko walttaa lestemenltiä ottaa eli perintöä
jakaa, ennen tietyen welan maksamista, ja perukirjoi»
tuksen pitämistä, wälttääkseen koko welan suoritusta
(Per. K. 10: 12). Pcrukirjoituksen maksuista, katso
Peru ki rj oi t us. Waarinotosta welan ollen waroja
suuremman taikka ticlymätiömän welan sittemmin
ilmestyen taikka sellaisesta wakautuaksensa, katso Pe»
rinnön luopumus, Pesäero, Wuosipyytös.

lälelle jääpä mies eli waimo ottakoon etuo»
sansa ensin ja sttte nai ma osansa (k, n.), pesästä

35



Perinnön jako.274

pois arwalla. lälelle jääpä waimo saakoon mrös
huomenlahjansa (k. s.) Miehen osasta, Perilli»
set jakakoot sitte keskenänsä perinnön (P. K. 12: 3).

Omaisuus, kiintiä sekä irtain, selwänä sekä saa»
niisinä, jaettakoon yhtäläisiin osiin, joisca sitte lyötä
köön arpa. Perilliset woiwat jakaa arwaiakki, kaikkien
siltä soweltuen ja wallanalaisia eli alaikäisiä olemata.
Suurempi osaisella olkoon ottooikeus pienempi osaisen
edellä, ja yhtäläiset osamiehet lyökööt keskenään ar»
wan. Perinnössä olcrvan yhden iStuntotaton ottakoon
»veli, ja sisär saakoon osansa pienemmissä omaisuuk-
slSsa, pääkartanota wastaawalla palkinnolla. Usiam»
man saadessa osansa taloon, jota ei käy jakaminen,
on suurin osaisella oikeus laillisen arwion mukaan lu-
nastaa toisten osat. Kaupungin oikeudella el ole tel»
lään ottooikeutta. Isän eli äitin lapsillensa ennen
ja erinäisetä säännötä käteen antama, armosta olewa
lawara, luettakoon Myös, kuitenkaan ei siitä saatua
hyötyä eli wetoa, katso lepin to. Wanhempain ku>
luluS laStensa elatuksesta, opetuksesta ja häistä ei tuli
lukuun; roaan saamat tuitenki tahtonsa mukaan siitä pal-
kita toisiaki lapsiansa (Per. K. 12: 4—10). PerincöjaoSi
ta on kanne anmettarva maalla ennen yön loisca wuotta
kuwmiSta ja kaupungissa ennen 3 kuukautta jaon
toimitettua (Per. K. 13: l), katsoedelleen Perintö.Perinnön jako, taikka omaisuuden kirjoitus, at«
«vio ja jakaminenkaikkein perillisten wälillä, on toimis
tetia/oa ennen tuin leskimieseli leski menee uuteenseen. Sen laiminlyötyä, olkoon rikkonut lapsille taik-
ta perilllsille kolmannen osan kotztalotansa, entisestä
naimisesta jääneessä pesässä, ja jaettakoon tuitenki
lain mukaan. Pappi, lesken enNentun lail«
linen jako on lehly, olkoon wiraton (N. K. l2: l)<

Perincöjaon riidoissa, joissa tuomari ei löydä
fyytä naimisen wiirvytykseen, pantakoon takaus rii-
dtlläwäSlä asiasta, (s. p. 2).
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Ennen leskimiehen eli lesken wihtimistä katsokoon
pappi jolta jako on asianomaisten perillisien, huoltajan
(orwonholhojanlailka edusmlesten)saannilla tapahtunut
ja heiltä alakirjoitettu, tuttimata sen muuta laillisuutta
jolle, riitautuessa, on laillinen menetys (Keis.
9 iotak, 1826).

Kaawa perinnön jaolle.

Wuonna 1346, livenä Tammik. toimittttii»
alakirjoitetuilta, siksi walicuilca uskotuilta miehiltä,,
laillinen perinnön jako lautamiehen Antti Tietäwai.
sen perästä Tietäwalan kyläsiä Ilomantsin pitäjäs,.
lä, kuollut Heinät, wiime wuonna, ja jälel»
lecn jättänyt lesken Elli Tulosen sekä kylme hänen
kanssa siitettyä lasta, poika Erittä, laillisessa ijässä,
ja tyttäret Sohwio, naitu Piecär Tujulaisclle Tuju«-

ja Helena Kristina l0:nellä wuodella, setä,
neljä lasta ensimäiseStä naimisesca kuolleen waimonsa
Maria Hiltusen keralla, pojat Paawo >a Nlkotemus,
lailllstsfa ijäsft, ja tyttäret Aunetta, ijältä 35 ja
Amalia JY rruotta, molemmat naimattomat. Toi»
rnicukseen saapuille tulleet leski Elli Tulonen, poM
Erittä, Paawo ja Nckotemus, sekä tyttären Sohwian
mies Piecär Tujulalnen, tyttären Helena Kristinan
puolesta, sen setä Sahauisäncä iauri Tietäwäinen,
ja tytärten Annetan ja Amalian puolesta heidän«.nonsa Talonisäntä Reinholli Hiltunen.

Jaon perustukseksi tuotiin esiin kirjat wiime lo«
kak. K:tena toimitetusta perukirjoicuksesta 2lntti Tie»
läwnsen jälkeen ja pernkirjoilus sekä perinnön jako
ensimäisen waimonsa Maria Hiltusen perästä, jonka
jälkeen tylärten Aunetan ja Amalian perintö, so«
winnon mukaan, on jäänyt isän pesään, arwiolta
15» Rup. hop., kummallekin, korkoa isälti
eläessään halliclawaksi, tytärtensä holhomiseksi ja kas»
«alukseksi, mutta pojat Paawo za NikottmuS »wat
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iitinfä perinnön nostaneet. Myöski näytettiin wai«
naatta eläessään 2:na Cl»k. ,328 kirjallisesti tehty
)<, kuoltuaan oikeudessa laillisesti walwoccu lcsca»
mentti (säätös), >olla hän on pojille Paawollc ja
Nikotemutselle panettanut kummallekin 30 R»p!au,
saacawana Hiob Paarmalla, ja miehen erinomaisesta
kohtalosta vlosoteltawat. Ilmoitettua myöskin, et,
lei Antti Tietäwälncn waimollensa Elli Tuloselle ole
»vissiä huomenlah>aa määrännyt, josta syystä perilli»
set lupasiwal nyt sen irtaimesta tawarasta, tartuttiin
toimitukseen, seuraawaisesci:

Perukirjoitukscn mukaan owat perimykset seuraa»
Maiset: K iin tiä omaisuus.

Nup.
Perintötila Harmala Wuorikosken

josta wainaja on wiimeisessä naimises-
saan ostanut ja langennut
Elli Tiiloiselle wanhempiensa perintää,
arwatlu Hop. R. . . . « . . «000: -«,

Irtainta kalua.
Mahoa , , . . , t00: -°^

H op ia ta:
zo tapp. Ruokalusikoita . . . 20.

8 ~ Teelusikoita . . . 8. —,

i. n. e. ....... 12.
4O.

Maskia, erikseen ........ 20.
Kasarwaskia j
Ncuitcckallchl '...... 400.—^
Erityisiä talonlarpeita >

Ulkona olewia -
- -

Pictär Tawillä . . . . . '<soo. 'y

Siirretään 500. 6,560.
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Siirretään 200. 6,560.
Hiob Paarmalla 60. "-

Eskeli Tihwerällä .... 140.
100.

Epäwalvunen saaminen ioisimiehellä Kaar-
le Soinilla ... ...... 150.

Kaikki yhteen Hop. R- 7/410,,
Tästä otetaan perukirjoilukfeen

merkitty welka ja kirjoituspal»
tat, sekä tytärten Aunetan ja
Amalian aitin perintö, joka
maksetaan osaksi pesässä ole-
milla ja osaksi Pietär Tawil»

.la olemilla rahoilla, yhteiseen 461. 9tX
lakomiesten palkinto, sadatta

kaikesta tawarasta, epäwakai»
sen saamisen pois luettua . 26. 30,

Kartta paperi kahteen kappale»
sen tätä kirjoitusta ... 1. 80.

500.

Puhdas omaisuus Hop.R. 6,910.

lesken etuosan irtaimesta eroitettua, jaettiin muu
irtain tawara 3:mcen yhtäläiseen joista leski
arwan jälkeen sai kohtalon N:o 2, ja muut perilliset
kohtalot N:o t ja 3, tawalla kuin seuraa:

Jako.
Kuntiansa Irtai,nc,ssa.

leskelle Elli Tiitoselle tulewata:
Peritty kiintiästä.. . . .

Rup. k?P.
2,000

Etuosaksi pesän waroista irtai.>
meSsa, 910 Nup,, josta
osa tawaroina:

w Ruokalufikkaa R. 20.



4 Teelusikkaa . . 4.
12 Päänalaista ,15.

j. n. e, . .
, <1,50.

«, 45 50
Naimaosaksi yhteisestä Pca

tiinliätä, cahi niin muodoin §
koko tilata ickee . , .1,223

Ia irtaimesta kohtalo N.» 2/
tawaroina:

H Teelusikkaa . , 2. -

1 Pöytä . , , 3.
1 Härkä ... 20.

EpäwakaiseSta saamisesta Kaar»
le Soinilla ,

. sy.
j. n. e. , . . <«^.

Huomenlahjaksi miehen puhtaus»
ta kohtalosta kiintiässä ja
irtaimessa, tekewä yhteiseen
5,Z45 Rup., saa leski Hosan, jota eroitettiin kohta,
loista N-o 1 ja 3 seuraa,
«vaisesti:

1 Kaappi , , , 5.
1 Sammio, , , 2.
j. n. e. . , ' , 155. 15.

~ 162 15

Kaikki yhteiseen 3,535 s?z 495 BIZ
Perillisten wälillä jaettawakfi

jääpi niinmuodoin;
Kiintiässä Z tilasta 2,66«. 6tz§.
Irtaimessa 414.
loSta testa,

mentti lroi<
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1

letaan . 60.
354. 18^,

« »^

Kaikki yhteiseenH. R.3,020. 85.
Pääkohtaloihin Nio i ja 3 jää-

nyt irtain jaettiin Nyt 10:neen
yhtäsuuteen kohtaloon, jotka
arwqn lyötyä ja kiintiän k<»
ralla jaettiin:

Pojalle Paawollet
Kiintiäscä omaisuudesta

lilaa .......533 Zzz
Irtaimessa jako.kohtalot Nis 5

ja 7 tawaroina:
< Hewonen .

. <v.
jne. . . . . 40.83^.

EväwakmseSta saamisesla Soi<
nilta .... 20.

testamentti Hiot) Paarman
welasta . .

. 20.
100 83

Pojalle Molemuksellei
Kiintiäscä omaisuudesta H lii

lasca . . 533
Irtaimessa jatoikohtatot N:c) l

ja 2 lalvatoina:
1 Reki . 2. -^

j. n. e. 83§.
Epäwakaises<

ta saamisesi
ta Soinilta 20.

7O. 83t.
Isän testamentti

Hiob Paarman wel«
taa 30. «-

100 63
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Pojalle Kaarlelle:
Kllntiäa omaisuutta tilasta.
Iriaimesta jako.lohtalot N:o

3 ja 6 tawaroina:
l:det Työrctttaat . 1. 50.

??>

533 52t

j. n. e. ... 49. 33§
Epäwakaisesta saamis. 20.

83Z10
Tytär Aunetalle:
Kiintiässä H koko tilasta .

.

Irtaimessa jako»kohtalo N:o 4
266 66^

tawaroina:
1 Sammio... 1
j. n. e. ...24. 41Z

EpäwatcuseSta welasta 10
25 41-

Fytär Amalialle:
Kiintiässä . .

Irtaimessa ''jako.kohtalo N:o 8
266 66-

tawaroina:
1 Juoma tynnyr . 2.
j. n. e 23.4>z.

Epäwakaisesta wclasta 10.
35 ui^

Tytär Sotzwialle, samaten. .

Tytär Helena Kristinalle sa- 66§ 41^266 35

maten 266 66§ 33 4<s

Jaon tällä tawalla toimitettua, ottiwat pcrilli,
set ja heidän edusmiehensä jokainen kohtaloi.sa irtait
messa, mutta tiintiäscä omaisuudesta,- joka wastaseksi
viisi jääpä lesken halluukseen, waon joka nyt aikoo
siicä myödä osansa Erikalle, tahtoiwat muutkin pe»
rilliset suostua sqmallaiseeu sowincoon.
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Ed»llä kirioitecussa perinnön-jaoSsa olemme saa<
puilla olleet, Tictäwälässä, Elli Tiilonen.Elli Tulonen.

Tietäväinen. Nikctemus Tietäwäinen.
Piecär Tujulainen.

Erittä Tietäväinen.
louri Tietäwäinen.

Hillunen.
Annetaan ja AmalianTytär Sohwian ja Helena

Kristinan puolesta.ltinan puolesta. puolesta.

Niin toimicetuksl todlsccnvat:
N. N.

'

N, N.

Perinnön-luopumus.
lälelle jääpä puoliso eli perilliset tahtoneewat pe»

luopua welanmaksuksi, ilmoittakoot sen kuu-
kaudessa, perutirjoicuksen toimitettua, tuomarille (kau«
pungissa N astupa», maalla Kihlakunnanoikeudelle,
ja wapamies Howi.oikeudelle), antaen sinne kulukir»
joicuksen laillisella walanwelwoiluksella; jonka jälkeen
tuomari nnncccelee niin kuin Koukursista on sa«
nottu. Pesän luopumusilmoitutsen laiminlyöpä pu,-
lifo ja perilliset maksakoot kaikki pesänwclat, nau»
tllsemata luopumusetua. Muun, omaisuutensa luo«
puwan wettamiehen tarralla, pitää perinnönluopumuksen
hakiain, tuomarin ja roelkojain saapuilla, famas,
sa »valallansa wahwistaman pesuuden ilmoituksen, et»
lei mitään siihen kuuluwaa ole heiltä eli muilta,
lietcywinsä pnt-etty, elteiwäikä, welkojain kekoon'»
kutsumisen päätettyä, mitään vhdcn eli toisen wel»
kojan wnhingoksi ole tehneet (Kun. Säänt. 28
Kesäk. i'^Us)/

Mutta munitun ajan kuluttua luntematto»
Man welau ilmesiyissa, jota pesän waroilla ei woi>
da suorittaa, olkoon leskellä eli perillisillä kuukaudnl
aika, wclan illncstpmiscscä, omaisuuden luopumusta

5U
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ollen »vala lehtäwänä? etleiwät ennen weiastä
die lienneet, ja maksakoot kaikki siitä otetun takaisin;
sen cekemälä, olkoot kadottaneet oikeutensa (K onk. As).

Welan wastuuksesta perukirjoiluksen laiminlyötyä)
katso Peruki rj oi tus. Ettei perintöä saata jakaa
knucn welkojcn maksamista, katjo Perinnönjako,
Pernkirjllitnkscn ja wclanmaksamisen toimittamara
perinnön jakawci, wastatkoon kaiken welan, ollen n el»
komilla oikeus welkoa kaikkia perillisiä eli ketä lah»
toowat (Per. K. 10: 2). Tuntemattoman welan il-
mcSlyissä perintöjaon toimitettua, antakoot perilliset
malallansa perinnön lakaisin,eli sen häwitcccyä, arwon;
antakoot myös kanNetllt werot eli koron siitä ta»
kaisi», wacm el korkoa korosta, eli mitä »vireydellään
ja ahkeruudellaan siitä omat ansainneet, ollen sitle
syyttömät; naulitkoot Myös kohtuullisen palkinnon kcm
kesta tarpeellisesta ja hyödyllisestä kulutuksestaan.
Perillisen pcrintökohtalonsa häwicetlyä, Maksakoot mnut
perilliset welan, sikäli kuin perintö ulottuu; wacm welko»
wan laiminlyötyä, ulkomaalla ollen 2:sa wuodessa jcl
kotimaalla lisä wuodessa kuoleman tapahduttua, cic«
ly» metkansa elköön perillinen perintö
kohtalostaan enemmän maksako kuin oman osansa
(s- P- 2).

Pcrinnöntuopumus jutut owat yhtäläiset kun kon»
kurjissa, ollen kalkki kirjat Sikeutcen annettawät käk»
smkertaisesti, josta katso K on kursi; knilenkaan ettei
»velkaisen welwollisaulta, Pysyä huoneissaan, ja N, e.
>a waSiuasca welan erinäifitä önnettomnuksica tul»
tui, lueta luopumille perillisille, jotka seuraten lail»
lisca järjestystä, ja peitlämätä eli mitään omaisttN.-
d.sta häwiltämälä eli »vilppiä welkowia kohtaan
Näyltämäcä saamat clina lnopumusoikeuden.

Kuinka pariskunnan yhteinen eli erinomainen
welka pesästä on maksctcawa, ja kuin pesäeroa
tgim, katso Pesäero, Welka.
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Kuinka taas «vakaitaan tuntemattomista wtloitz»

ta, kuiso WuosippytöS.

Perinnön luopumus anomus. Kaawg.

KorkiaSti kunnioitettu Herra Pormestari!
ja

Hywästi kunnioitettqwat Herrat Raatjmiehet.

Koska l:nä tärä Huhtik. toimiteiussa perukir,
joitnksessa, wiimeHelnnk. B:tena naimattomana tuol,
lcen weljcmme kauppiaan N. N. perästä, pesän welat
nousiwat paljoa suuremmaksi sen niin saamme
koukursi»sää!,nöll mukaan prycää luopumus» japerinnöl«
cömyys-ecua hänen jälrccusa, ja hyvästi kunnioitettawan
Raasiupft oikeuden, julkisella kuulutuksella kutsumaan
kaikkm welkowiaus>>< sa.imisiaan ilmoittamaan ja wah'
wisiamaa,, ja keskenään riitelemään paremmasta oi?
keudcstaan luowuttuun omaisuuteen, cahän
Perukirjoituksen kalukirjan, olemme,totisella kunnioitta-
misellq.

Hyryästi Kunnioitetlnjan Naaslupa-oikeudeu
Möyrimmäj palweliat,

N. N. N. N°

Perintö,
Kaupungin oikeudella pepii porwari, papinpoika ja tt)<

l.är puoliksi, Maanoikeudella perii wapamiehen ia <alonpo«
ja,i poika taksi, ja tytär yhden osan. Kuicenki jaetaan
kaupunkilaisen maaomaisuus, karjoineen ja talonkalui»
nen, maaoikeuden jälkeen; ja wllpaamiehen ja talonpo»
jan huone ja pohja kaupungissa kaupungin oikeuden
nmkaan (Per. K. 2: l). 3assä mainitussa järjes,
tyksesst jataan myös kaikki perinth mics, M !'«M



Perintä.284

puolisten perillisen f!!vaKta kannasta ja yhdessä pe»
fllvll» »välillä, kaikki perlccäwän kuollessansa olleen
säätynsä mukaan.

Isän eli äitin kuoltua, periiwät lapset tuolleen
osan; laSten eli >onku he,ätä kuolcua. octaa pojx, si«
ttä pojan kohtalon ja tyttären sikiä tyttären kohtalo»/
siläl, kuin isänsä eli ättinsä clacssääit olisiwat ottaneet.

lähempiä cli kaukaisempia rintaperillisiä ollen, el,
kööt muni perimään tulko. Rintaperillistä olemata,
p.rii isä j> äiti, ja toisen heisiä kuoltua, saawat wel»
jcksct ja sisarukset kuolleen kohtalon. Perittämän wc-
l> j.: si'ar-puolet, yhdestä kuolleesta isästä eli äitistä,
periiwäc yhtäläisesti luin täysi weljekset ja fisaruksee.
Kuolleen weljeksen eli sisaruksen lapset periiwäc isänsä
eli äitinsä kohtalon. Pksinäinen äitincnsä periwa
sisarus eli wclzcS, perii puoleksi; weliä eli sisaria ja
niiden lapsia olemata, waan lastenlapsia ollen, ottaa
elossa olewa ilä tl< äiti kaikttlyyni. lsän ,a äitin
kuoltua, perikööt weljekset ja sisarukset, ja ottakoot sa-
masta isästä tullen ,sä»sä >a samasta äitistä tulleet
äitinsä kohtalon. lonku heistä el, kaikkein kuoltua
perikööt lapsensa.

Veljeksiä sisaruksia eli lapsiansa olemata, peri.
töön isänlsä ja isänäiti eli. heistä elossa olewa (ma,,n>
lain jälkeen 2 osaa) ja äilinisä ja äillnaili (1 osan).
Toiselta puolta molempain kuoltua, ottakoot elossa ole»
ivat taittityyni. Näitä olemua, olkoot ftiä, tätit ja
eno perillisinä, ottaen isäin omaiset isän ja äitien
omaiset äitin kohclon. Puolisueulaiscl clködc täysi
suwuu rinnalla saako muuta osaa, kun minkä sukuloi-
suutcnsa tekewä isänsä s!t äitinsä «lis saapa ollut.
Näitä olemata, owacisän isänisä ja äiti ja ailin isän-
isä ja äiti perillisinä. Niitä elcmal,,, periiwäc kuol-
leen weljesten ja sisarusten lastenlapset. Nucä ole-.
Wacq, oyzat serkukset pvriliisinä, ja näi/tä sukua olewa.^
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kuolleelle isä» ja äitin puolelta, saak«on isän ftka
äicin kohtalo,',, Nittä olcmata, omat isän setä/ ensja
läli, ällin setä, eno ja täti, perillisinä. Tasapol-
weSsa mutta crihaarassa olcwain rii«
dellen, ottakoon peri.mö» kuollutta lähemmäsca kan»
laistslä olewa. ja casahaarassa olewat
perikööt yhtäläiiMi. Riuiaper>nön, cakapcrinnön ja
syrjaperinnöu periiläwän kädessä yhdisteltyä, menköön,
omaisuus sanotulla lawal!a>, eroittamata miStä o»
tullut (Per. K. 2: i, 2. 3-1-12).

lähimmäisten toinen loistansa perimäin kuoltua
sellaisissa tapauksissa, joissa ei tietä kumpi wiimeksl
kuoli, peritään molemmat lähinyna isiltä fukrrlaisil»
taan. Kun ällin kuoltua isä popsineen kuolee, ticcä»
mälä kumpaiulN tlioll? peniwät isän
fcc isä»/ laSln, äitin pernmösiä ja muusta
omaislludesta ottakoot isän perilliset isän kohtalon za
äiti» perilliset äitln. isän kuoltua
äil,u lapsineen kuollessa, olkoon trinrn toisensa perilli»
nen, ja perikööt perillisensä häntä (Per. K. 4: 1 3).

Kuolleena syntynyt lapsi elköön perikö. 3)hden
wierasmith.n todisteltua, lapsen syncyissään eläneen,
ja äuin cli synnyttäessä lässä olleille» sutulaisiensa
sen »valalla wahwistettua, periköön lapsi isänsä, äiti
lapsensa, ja sukulaisensa äitin. > Toiselle, ennen lapsen
eläwänä syntymistä, langenneelle perinnölle on sama
laki. Ailin synnyttämiinsä kuoltua ja lapsen jää»
tyä eloon, perii lapsi äitinsä (Per. K. 5: 1).

Salanmotcessa siitetyt lapset, joiden äiti sitte
armolupauksen saa cli naidaan, taikka awiolupauksella,
kihlaukftlla, taikka wäkisin otetun naisen keralla, taik»
ka kahden morsiamen eli waimon, jotka petosta ei,
wät tienneet, periiwät isäänsä. Waan salawuoteessa
ja awiolupaukseta, taikka huoruudessa ja, kicltyissa
folwissa siitetyt lapset envät peri kuin c/main lasle»
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ja rintaptlilliSten jälkeen. Sellaisen lapsen kuoltua
jäänyt omaisuus peritään tuin muukin perintö (Per.
K. «: 1-»).

kadotetaan- Tahdollaan tapettun-
sa perästä, sekä lappajalta että hänelse perimään tu»
lewilca, ollen sama laki lapsen kuoltua lsänsä ell qi«
linfä kowasca kurittamisesta (Per. K, U: l. 2).
Omaisuutensa kruunulle rikkoneelta pergstä lankee«
waan perintöönsä, jonka sliawai läheisimmät perilli-
sensä Mr. K. 1: l). Valtakunnasta ajelulta, eli
rikoksesta maalta karanneilla, ,o< ei rauhaa saa; setä
itseltään että ulkomaalla oll«isa saaduilta lapsiltaan
(Per. K. 1: 2) Puhtaan ewantelisen opin holtäa»
miseSlä maalta ajetulla, lailta ulkomaalla wjrheelli»
seen oppiin menemällä, armon saamata, langeten perin,
lö kuolleen mmlle lähimäisille perillisille (Per. K. 1:
4). lärkiään wiepaasen maahan muuttaneella; jslja
omasta ja ulkomaalla asumain alaikäisten laSlensa
puolesta e> ole suurempaa oikeutta tun muillakaan
saman maan asukkailla (Per. K. 15: 7). Niillä jotta
ulkomaalta »vississä ajassa, passissa määrätyn ajan
fulullua, eiwäl palaa, taikka luwatlomasti maasta
lähteneet, «vissillä ajalla eiwät maahan palaa (Kun.
As. «8 Helmik, 1168, Keis. As. (2) 15 Heinäk.
,834). Wert. PaSsi,

Ulkomaisilta perillisiltä, Mä kussa Suomala»,
«nn perintöänsä ei naulitse, joS eiwät rintaperillisiä
ole ja tahdo tähän maahan muuttaa, ja siitä taka'
Ma panna; muutoin per>iwät tuolleen läheisimmät
kotimaiset perilliset, ja mitä olemata, kruu,»u
K- 15; t).

Siperiaan hengen rikoksista tuomitut kadotlaawac
Myös perinchoikeuccnsq (Ke>s. Kuul. 2l Huhlik. 1826).
Waan< eli kaupungin pote» eli waiwa!siln>huone!hir,,
«Mluin perimykset sekä perinncl lankiaawat lgitykMz
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(Kun. Inslr. 28 Huhlik. 1191, Kirj. <3 Maalist.
1151). Waiwaiscen saapi myös, ennen
perillisiä, palkintonsa sellaisttnki holhoMiseZia, jotka ei»
tväc koko elatustaan lailotscsla Naulinneet, waroja
muuten ollen (Keis. Kuul. 9 Huhcik. 1859).

WanheiNpain eli naittajan suostumuksela naiden,
»voidaan myös perincö»oikeuS kadoteciaa, katso Na il-
ta ja.

Perintö.oikeus kadotetaan sen ajallansa walwo<
niatlomuudesca. Kaukana asuwalte perilliselle, joka
perinnöölä ei muuten «voi tietoa saada/ eli sen tiet»
lywissa ulkomaalla ollen, kuuluttakoon sen tuomari
hänelle, olle» hänen puheensa kadotuksen haaStolla en»
Ken yön loista wuotlo. kulumista, saapuille tultawa.
Kotimaisen tunnetun perillisen asunnon ticlämäcä,
pantakoon perintö wanuaan talteen, tuloonsa aSci,
joi se tapahtuu enneii 20 wuotlcn Ulkomaisen pei

tiilisen yön toista wuotta wiiwyltyä, ottakoon lähi»
mainen kotoinen perillinen perinnön, 3 kuukautta siitä
kuluttua? ja sen lainiinlyöiyä, kruunu. Kotoisten
perilliöcen wälillänsä perinnön ennen jaettua ja täheii
semmän ulkomaisen mainitun ajaa wiiwyttyä> pitä»
tööt saaneet perinnön. Kuolleen perillisistä yön lois»
la wuotta tielämätä oltua, langetkoön perintö ktuu«
Nulle? joS ei perillinen lailliSta estettä näytä (Pet°
K. ic.: 2—6).

Kauteen ajasta, tatso Saanto.
Ulkomaalainen, jonka kotimaassa Suomen mies

perii, nauttii saman edun Suomessa. Periniöä
rnaaSta wicden maksetaan jos ei maiden »välillä
MUutcn ole sowittu (Per.
Joulut. 1151). Kaupungista poisroietäwästä kclut
pungillisla liikettä picäueiltkN perinnöstä maksetaan

kaupungille (Kun. Resol. 2l,Heinak. is9Z,
Huom. tl Tammik. 1198 j. m). Ulkomaalla vlewW
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merimiehen perintö,i eliöön käteensä annettako, tutki,
mata jos ei sitä lie rlktonut (Kun. Kirj. 2< Huh<
tik. Sama laki on olema muille ulkomaat
la olemille.

Perilliset, jotka kuolien perujen kirjoitettua ja
welaumatselluv sopiiwat j ,kamactomassa pesässä elä»
mään. tehtööl sn, kirjallisilla wälipuheilla ja 2 wie»
ras,niehen sanpuilla, ollen, toisin tapahtuen, puhe
dotettu, enetköön eli wähctköön pesän lawara- wallan»
alaisen perillisen puolesta pitää sen huoltajan eli hol»hojan suostumuksensa cmtamcm. Jakoa tahtoma, saa»
koon sen (Per. K. il: l. 2). Katso pitemmältä
Perinnönjako, Peru t irj o it us, N aim ao s a
Huomenlahja, Testamentti, Etuosa.

Mitä reaarinotetaem melan nostessa suuremmaksi
waroja, taikka wakuuttaimisessa muun kuin
toman melan olemisessa, katso Perin n ö n»luopu«
m us, Wuosipyylös, Pesä »ero.

Perintömaa.
Periulömaa on wauhemmilta, lapsilta, weljiltä,

sisarilla taikka muilta sukulaisilta perittäroä maa;
myöski jollain tawalla menetetyn per>»lömaan sie,an
pantu osto- eli ansaittumaa (M. K. 2: l). -

Pcrintöjaossa otetun irtaimen tahi kiinlian oma»,
suudcn kaupungissa, perinlömaasta maalla, taikka wai»
hctun, myödyn, cli pantatun, eli muuten laillisesti
toiselle louluneen perintömaan siaan, pantakoon kuole
lva yhtäläinen ostomaa, tahi sitä olemata, rahaa eli
muuta irtainta, taikka kiiiuiää kaupun issa, jolla
per än kädessä olkoon perimömaan luonto; waan sicte
perittäkööt rahat, irtain ja kuntia kaupungissa niin
tuin irtaimesta ja kempuugisja olemasta kiinteästä on
sanottu (Per. K. il: 2. Perintömaan armo, josta



Perukirjoitus,
289

periwä st» oi, poi«antanut, pitää oleman perustuksen»
palkintoa määräceösä (Kun. Sel. 23 MaaliSk. 1807).

lahjaksi eli testamentilla perilliselle annettu oSto<
maa luettakoon hänellä ostomaaksi (kalso Ostomaa).

hallituksesta ja siinä waarinoletta»
wisra ehdoista, katso W oura.Wa > het u s, lahja us,
Huomenlahja, 3e< ta Mtntt,.

Perintö-rustholli, tacso Xustholli.
Perintötila eli talo, katso Periunöksl.oSto.

Perukirjoitus.
Kuoleman tapahduttua pitää jälelle jäämän mie»

t)en eli waimon, eli perillisten, eli joiden hallussa
omaisuus kuoleman tapahtuessa ol>> oikein ilmoitta»
mun ja kirjoituttaman kaiken pesuuden, sellaisena kun
se kuoleman heitellä oli, kcukiu kirjoineen, saamisineen
jawclkoineen, kaikkein perillisten/ eli edusmiestensä ja
huoltajainsa eli holhojainsa sacpuilla; pesuuden il»
moittajain pitää walan wahwistuksella kalutirjoituksen
alakirjoittaman, ettei tahdolla ole mitään peitetty eli
pois jätetty, ja olkoot welwollistt/ sitä «vaatiessa, wa»
tallansa sen wahwistamaan (Per, K. 9: t). Muut
perilliset eli eduSmiehensä alekirjoittakaat myös.

Omaisuutta periessä maalla, cli papintaloulta
kaupungissa, k»ts»caa,!l kaksi «alittua arwiomiestä.
Perinnön ollen kaupungin oikeuden alla, määrätköön
Pormestari ja Raati arwiomiehet (Per. K. 9: l),
pait roapasukuisen kuollen, talossa (Kun. Resol. 3
lokak, i675, ja Keisarillisen Aleksanderin Opiston
virkamiesten ja opettajain perästä, jotka luetaan pa«
pissäätyyn Uuiwers. As. l 0 louluk. samate.

31
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kun meriwaeStbn wapaaltomain jäsenten perästä,
palwellutsessa (Kun. Kirj. 21 Maalist. 17«5,
n,ecc. Kirj. 8 Joulut. 1751).

Pcrukirjouuksissa pitää scuraawaiset maksut mi?»
settaman: l:ksi KaupunkeiSsa luetaan 1 sadalta ka-
luin summasta (epäwakaifet jäämiset erikseen) tlrj?i-
»uspalkaksi, jaksavalta jaoSta, sen toimitettua (Kun«
As. 10 Joulut. 1756). Maalla, ja kun kaupungin
wirtamiehet eiwät kirjoitusta ole pitäneet, woidaan
sopia kulutuksesta erikseen. 2:tsi sadalla kaluin
cn-lvosta waiwaifille (K. K. 17: 4). 3:ksi kaluin»
cirwcsta, welan makseltua, oikeussäädyn palkaksi, wa-
pasukuiSten, ja kaupunkcissa ja
maalla, ja kaikkein porwari» ia wallassäätyisten tuo-
linhuoneisla taupunkeissa (Kun. Kirj. 21 Heinät.
17.^2).

Perutirjoituöta ei saata lykätä etemmäksi 3 tuu«
kautta kuolinhetteSlä, joö ei pesä ole laaja, jolloin se
on ilmoitettciwa oikeudelle, jota siihen on määräämä
ajan. Oikeudelle on verutirjoitutseSta jätettäwänä
kopio, awonaissa eli suljettuna, kaupungissa kuukauden
ajassa/ ja enfimäiseSsä kä-räjässä maalla. Wallanalai-
sen eli ulkomaalla olewan perillisen oikeus tulkoon
tuomarin tykönä panlacuksi (Per. K. 9: 2—4). Wa»
pasutuisten kuolinhuoneen perutirjoituS annetaan Ho«
wi-oikeuteen. Kalukirjoilutsen mutcna annettakoon
myös asianomaisten kuitit makseluista waiwaisten ja
oikeussäädyn weroista. KalukirjoituSla suljettuna an»
netlaissa, pilää toimitusmiesten tirjankunnelle lodis«
laman näiden maksujen ja tartlapaperin suurl,uden
(Kun. Resol. 23 SyySk. 1741 ,a Sel. 22 Maa-
list. 1807 j. m. m. As.). Maalla tuomarille jääwän
kulukirjoituksen kappaleen maksusta, katso Toimi-
tus-kirjoin lunastus werc. Ka rt lapaperi.
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PerukirjoituHsen laiminlyöpä puoliso kadottakoon
yhteisessä pesässä olemasta omaisuudestaan perilll,

sille. Kaikki siihen syypäät ollen, maksakoot ä sadal>
la koko omaisuuden armosta sakkoa, maiwaisille yksi-
nään. Muu st,hen welwollinen ja sen laiminlyönyt,
sakoilettakoon 10-sta lUllitaan taal. (Per. K. 9: 5).
lälelle jääpä puoliso eli perilliset, jotka halttuunsa
ottaawat kirjoituttamata welkaisen omaisuuden, eli
kirjoituksen laittomaan aikaan wmvyttaäwät, kadotta»
wac luopumusetuufa ja saawät maksaa kaiken melan,
ulottukoon omaisuus siihen eli ei. Orpoinholho>an
tässä rikottua,, olkoon perillil«n, malallansa perinnön
iälle annettua, syytön ja palkitkoon tzolhoza puuclu»

maisen omast, kHtkkrostaan (Per. K. 9,: 5) ja
Konkurssi As. 28 Kesät. 1198,).
jotain kalua tahdollaan peittämä eli määrin ilmian-
tama, rikkoo osansa siihen, ja maksakoon myös perilli-
sille peitetyn kalun armon. Walan tehtyä, syytettä»,
köön walapaltuudesla. Ilmiantajana oleman palkol»
lisen jotai pcit«t<yä, syytettäköön markaudeSla (Per.
K. 9: 1).

Wert. Perintö, Kon>
kurssi, Etuosa, Wälipuhe, Naimaosa,
Welka, Pesäero, lepinto, Huomenlahja,
TeSta meni ci, PerinnönluopumuK, Wuo»,
lippv lös.

Kaawa.
Wuonna 1846, 16 Marrask., toimitettiin lail.

Linen perukirjoicuS Talonpojan lisakki Arposen peräs,
lä, kuollut 20 p. wiime SyyKk-, ja jalellensä jättä>
nyt leslen Maria Mieloltaren, sekä 2 hänen kanssansa
siitettyä lasta: poika Tuomas, 22 wuoliuen, ja itse
nyc saapmlla, seka tyttäret Maria, naituna tässäsaa»
puilla olemalle talon-pojalle Juhana Pelliselle, ja hih^
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25 wuolinen, naimaton, j»nkc» »tua walwomaSsq oli
lähin isänpuoleinen sukulais, nsa kuudennes mies Ple-
tär Toiwari, ollen paitsi näitä myös waina«» lapsia
ensimäiseötä naimisesta, poika lermo, itse saapuilla.

leski waadittiin ilmoittamaanppes utta sellaisena
tun se oli miehensä kuolewohelkellä, >» natywiin
saattamaan kaikki kuolinhuoneita kostewac tirjat ja
paperit, joka tapahtui seuraawaiseSti:

HopiaSsa.
vlup. Kp.

KiintiH omaisuus.
Perintötila Sawonranla N:o 1 Toi»varl«

lassa, manttaalia, jonka «vainaja on
wiimeisen naimisensa ajalla saanut . 1000.

Irtonainen,
Puhtaita rahoja.

Hopiaa ~..,.,. 70.
Pankin seteliä ...... 15.
Pankin welka.seleli .... 130.
Waskea ~..,... S. -^-

280.
Kultaa.

i Kultasormus .... .e.
i Kulta neula ..... 2.

9.
Hopiaa.

10 Ruokalusitkaa ..... 20.
12 Teelusikkaa...... 12.

1 Pikari ....... 20.
l Meriwaahlinen piippu hopcisiu

kansineen ...... 8.
70.

Siirretään 1,359. -^
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Siirretty 1.35y.
Waskia.

l Wiinapannu 15,
2 Maski kattilaa .... 5.
S WaSklsta kynttclijalkaa

. , 2.
22, --

Räkkyraucaa eli malmia.
3 Keitto pataa

..... l. 50.
1 Pesupata ...... t.

2. 50,

Tinaa-
t Tinalautanen ~... 50.
y Tinaluslkkaa ..... 80.
6 Tina kyntteljalkaa.

. . . l.
1 Tina-kapusta ..... 20.

2. 30,

Rautaa,
5 Kirweslä ......

10 Wl,katetta ....... 1. 50.
<0 Sirppiä ...... t. 50.
6 Puukko meistä . . .

50,
,2 Pöyläweiscä

. . . , . t.
12 Kahwelia i.

s, 6Y.
Puukaluja.

24 Maitopyttyä ..... 3.
y Korwoa 2.
1 Riihen wiskainase . , . 6.

---.

Pitowaatteita.
2 Sarkanuttua ..... 5,

Siirretään t/403. 4y,
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Siirrelty 1,403. 40,
3 Sarkahousut . . . . . 6.6.
1 Werkamekko 7.
1 Aiwinamekko . . . , . 2. -^

sp. saappaita , . » . . 5.
l. n. e. 25.

Talonkaluja.
3 Pöytää

...... 3.
6 Karnnsluolia . . , . 5. --

1 Sohwa ...... ».

H wuodetta («li sänkyä) .
, 2.

j. n. e. 15.
Riistaa.

10 Tynneriä RuiSla .... 40.
1 ~ Herneitä .

. . 4. -^

5 „ Papuja . , . . 2.
j. n. e, 4tz.

Ajo» ja työkaluja,
2 Ajcrattaat

...... 30.
3 Tydrattaat ...... 20. —,

i Ajoreki . ?.

1 Aalm 5. —,

i Rcutta.aStuwa (eti hara, karhi, 3.
j. n. e. >«——— 65. -^-

Kirjoja.
2 Wirsi'kirjaa ..... 1.
1 Katekismus ..... 10.
1 Piplia ....... 2.

i. n. e. » 2. ift^.j. n. e.
Saamisia.

Pielär Sairasella ~ . .
. 10. -^

Siirretään 1,557. 50.
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Siirretty 1,557. »0.
Siltawouti Kiljuselta . .

. iso.

Epäwataini'» saaminen.
Entisen Nimismiehen lcskelcä .... 50

Ka,tk, kalu 1,767. 50.

Täscä maksamisia.
Parantajan palkka 5.
Äpoteekm juotteet ..... 2.
Palkollisien maksamattomat palkat 20.
3äman wuotinen kruunun wero 15.
Poian lermon äitinperintö, korko»

necn »n wuodella ....500. —»

Welkaa Tuomas Parwiaistlle . 25. —»

Toimilusmiesten palkka ... 3.
Karttapaperi tähän ....

Waiwaislen osa sadalta taitesta
taluSla . 2. 20.

Kaikki maksut 572. 10.

Pesään jääpä Wara 1,194. «0.

Niimeks» ilmoitettiin waina>an ei määränneen eri»
näistä huomenlahjaa mainiollensa, waan testamentilla
lah>ottaneen wäwyllensä Pelliselle 1 waskikaltilan,
00 leiwiskän painoisen, j. n. e. kaikki ohetut edellä
olewaan klr>oilukseen.

Tämän pesuuden ja sen maksujen oikein ilmoi»
leluksi mieswainajani kuollessa olleessa tilaisuudessaan,
«ähintäkään tahcollani peittäen eli pois jättäen,
wakuuctaa walalllsella welwoillifftlla. SawonrannaSsa
kuin edellä. Maria Mielotar.

Tässä pemkirjoituksessa oliwat alakirjoitetut saapmlla!
Tuomas Arponen, Juhana Pellinen, lermo 2lrponen.
Tyttären Kristinan puolesta: Pietär Arponen.
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Pestaus.
laillisen pääStökirjan eli «testin wiimesestä pal»

welutftscaan näyttawän palkollisen woi isäntä pal<
wellukseensa ottaa ja antaa peStin sominnon mukaan.
Pääsidkirjan ottakoon silloin isäntä; ja elköön sellaista
pestausta purettako. Isäntä woi myös m,lion tah»
tottsa palkollisinensa sopia «vastaisesta wuosipalwelluk-
sesta, ja pcstirahan antaa, jolloin myös pääslökirja,
joka jo oli annettu, on lakaisin olettama; pysyköön
myös sellainen pestaus.

Muulla lamalla pestattu, olkoon laiton, ja sa-
kotettakoon iläntä Nilsiä 22 still., ia palkollista
3 Niksiä ,6 still. P:sa. ja peSti menköön kahtia il,
moicajalle ja «vaiwaisille Palkollista pitämään lu-
wactoman pestattua, pitäköön palkollinen pescirahan,
waan toisen paikan B:sa päiwässä kaupun-
gissa ja l:sä kuukaudessa maalla, wälltäätsensa tul»

k n laisen menetystä. Isäntäin riitautuessa parem-
masta oikeudesta palkolliseen, täytettäköön ensimäinen
päätös, «vaikka muutosta etsittäköön (Palkollis Aset.
i 5 Toutok. 18U5).

Pestirahan keralla antakoon myös isäntä, pal.
kollisen «vaalien, pestaus»todiStuksen, jossa palkan
määrä ja muut edut omat nimitettyni, 6 Riks. 32
st-l!. sakolla sen kiellosta. Pääscökir>oja wäärinkäyti
tccssään, ja wonhalla pääcötirjalla toiseen ja uudella
«oiftcn palwellukseen pestaiciuansa, >ääköön wiimeiftn
arestin oltazan paikkaan, «vaan sakoitellakoon petok-
sesta puolen wuosipalkkan«sa ja palkitkoon wahingon.
Vanhalla ales«illa palwelukseN ottama ja uudemman
pe>tia«vä, maksakoon sakkoa «vuosipalkkaansa, ja
tilkoon «vahingon. Wcrc. Isäntä, Palkollinen,
Ajan san o m in en.
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Pe staus - todistutse n Kaarv a.

Minulla saatua peStiä wastaan, patn et»
lukselle, ci, kasakka (reuti) (piika) N. N. minulle an-
tanuc entisen alestinsä N. tullen kasakka N.
N. sa.,man minulta palkakseen loko wuodelca Rup'
laa hopiaa, palt pari kenkiä ja O Rup. peslirahaa.
N —sa o päiw. l» . »

N N,

Pesäero eli Pesäjako.
Kuinka puolisot molemmin puolisesti wastaa»

wat awioliicossaan tulleen welan, ja milloin <o.men
heistä woi saada naima»osansa tai erinomaisen on,ai»
suuccnsa erotteluksi toisen erinomaisesta tackka wan
Hemmosta welaSta, kaiso Etuoikeus ja Welta.

Toisen puolison tahtoessa Pesäeroa, waikuttaen
w«pauttamisla welnl maksusta, joka taikka ennen
naimista tehiy, laitta loisen puolison erinomaisesta
syySia ja työstä tullut, jossa hakialla ei osaa eikä l)yö<
lyä ole ollut, tahtoma sencähden ojansa omaisuudes»
ta eroittaa, kanneltakoon siinä oikeudessa, jonka alla
miehellä koinsa ja omaisuutensa on, eli porwari ol'
len, siinä joSsa porwaruutensa on saanut, wapasukui-
nen ollen, Howi»oiteudeSsa. Tuomari kuulustelkoon
sille toisen puolison tietyt ja saapuilla olewat welka»
Miehet ja säätäköön samassa laillisen kirjoituksen kai-
kesta tawaraöta toimicettawaksi, joka wiiwyttelemälä
oikeuteen tuotakoon ja mieheltä sekä »vaimolta wa»
lulla wahwislettakoon. Siitä löylyissä, että pesän,
warat, joille jakoa haetaan, eiwät täytä «velan mak.
samiseen, annettakoon julkinen kutsumus miehen seka
waimon ja kaikkein welkowain kokoon lulemisesta,
ja menetettäköön asian kanssa niin kuin konkursiSla

Z8
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sanottu on. In elkööu mies wapautettato wrltomi»
sisca, tahlomata toto omaisuuccansa weltowillcnsa lällää.

Miehen tonkursia maalien ja waimon halaten
pesäjakoa, ilmoitetaan yhcenä konkurim anomuksesi:
pitäen aina peruscutset nimittämän, joilla pesäza.
koa waikutetaan.

luulisiko jälcllc jäunyt puoliso, taikoi Ml, lempien
kuolcua, perillisensä, mela» sellaiseksi, eccä loisen osasen maksusta olisi mapautettamana, niin amatoon,
pcrukirjoilukseu laillisella ajalla ridellyä, ano»
muksensa luopumus-, . perinnöccbmyys' >a pefäercn
edusca, ynnä malalla wahwis c!un talukirjoisuksen lti
ralla, jonka jälkeen pesäeron tanssa menetetään kuin
edclläpäin on sanottu. Tämän jälkeen wiclä meltoja
ilmestyen, menetellään sen kuussa tuin Perinnön-luo»
pumiscöta on sanottu. >

Kaikissa pesäeron jutuissa eroituttakoon tuoma«
ri samassa pesäscä, hatian eroitelcamaksi tahdotun tch>
talon, jytä pannaan lakamaritkoon, tunnes pääiös
lantiaa, Kuitenkin saak«on hatia eroilettaman osansi
nostaa täydellä takauksella, seka sn:ä että wahingos'
ta, mitä se welkowille möisi luoltaa. Waan olisko
pesässä tiintiaä omaisaucca, joka ei erikseen eroitettci-
waan kohtaloon kuulu, niin tuin periclymaa, tsikka
ennen naimista ostettu eli ansaittu omaisuus, multa
naimaosa on siinä yhdessä, myötätoöu sellainen omai-
sunS samassa/ asianoniaiscen muuten suostumata. Kui-
lenkin saakoon pesäeron hakia takauksella nostaa osan»sa myöncähinnaöta (Kun. Kontursi As. 2« Kesät.
1198).

Welkowa, jota ci toisessa huudossa, eitä sittem»
Min kirjoituksia waiheltaissa,, pesäeroa ole wasiusla»
nut taikka wastuusia pesäeron hatiallc waikutcanui,
luettakoon anottuun pesäjatoon ja wapaucutsecn suos»
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kumuksensa antancekj», jota hänellä elköön siite olko
waUaa wascuscaa (Kun. Selic. 30 Syysk! «80t).

Eamalc» kuin konkursissa annetaan tässaki ju«
tussa k,rj.u kaksittain oikeitten.

Wcrc. Per ukl rj oitu s,
Naima osa, Ryöstö, Wuosipyylös.

Kaawa Pesäeron anomukseen.
KorkiaSti kunnioitettu Herra Porimescarib

>a
Hywäsci kunnioiteltawat Herrat Raatimichet.

Koska miehsin'. rihkama kauppiaan Martti We-
nHläiftn on, welkowil-nsa tyydyttämiseksi, täytynyt yht».
aikaa jättää koto omaisuutensa, heidän welkomisesta
kerrassaan päästäkseen, ja enin osa näitä welkoja cn
tullut ennen rouonna tB4O tehtyä awioliittoamme,
niin pyydän siis, fikälituin 2 §. li: N. K:sa ja l,
Mom, 18 §, wuoden 1198 Konkursi Asetukftssa
myöten antaawat, pesäeron etua ja saada konkursun
jätetnstä omaisuudesta eroittaa ja tähän liitetyllä ta-

kauksilla nyt iärlläan nautintoon ottaa erinomaisen
ja, tähän myös liitetyn perinnön jakokirjan jälkeen,
isältäni perityn omaisuuteni, nimittäin perintötila Kal»
liola N:o 2 Suorarannan kolässä, N. pitäjässä, sekä
irtainta tawaraa loao Rupl. arwon, joihin wiime
maiaittuihin miehelläni, naiiws-walipuhcen mukaan,
ei ole mitään naimaosaa. Wihintäaikamme näyttä».
g'ä papinkirja seuraa myös. Ollen

Hnwästi Kunnioitettawan Raasiupa.oiteuden
Nöyrin palwelia.

Amalia Ikälyalky.,
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Tolin».
Kortiasti Kunnioitettu Kihlakunnan Tuomari!

ia

KunnirUetlawa Kihlakunnan Oikeus
N, Piiä ässä.

Meheni Antti Sahafen c>:tcna>
lviime Lammit, kuoltua, >a kunnioitettawan Kihla-
kunnan oikeuden I6:tena senraawaiseSsa MaaliS?. sal<
littua kahden kuukauden ajan perukirjoituksen pitämi»
selle, on sama toimitus, <:nä juoksewassa Toukok.,
iullut suoritetuksi, niin kuin luokse pantu kalukirja
näyccää. Mutta koska pesän welat owat paljon suu-
remmat omaisuutta, ja suurin welka on tullut mie.
hcni takaamisesta Henrikki Olmista ja Paawo
moista, josta minulle ei ole micäan hyötyä eli osaa
ollut, niin pyydän siis w, «798 Konkursi Asetuksen
19 H. mukaan, itseni ja alaikäisten lasteni puolesta,,
luopumus» ja perin>wctöm!'l?s etua mainitun mieheni
j,,lteen, ja myöskin Naimlskaaren <l iuw. 4 mu»
taan nautita pesäeron, ja saada konkursista pMottaal
naimaosani. jos muka edellä mainitut, mieheltäni eri-
noma!feSt.i tehdyt welat cnlifiwat siihenti koskemaan,
Ollen

Kunnioitettaryan Kihlakunnan Oikeuden
Nöyrin palwelia.
Anni Sahanen.

Pesäwarkaus, katso K otiro ark anK.

PitMHnsalot.,
nautiiloon pitäjas, ja jaetta
plchMn sila Gun?er«.
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nöörilcä anottua. N>in la,;>, piiäjäänsalo, joSta wä>
h,iumn 4 tyimeriu U a k»ll'aal?aa juoksee >«»

Kuselle manttaalille, jaettakoon yksiin palstoihin. la>
koa waatiwa, ilmoittaikoon Guwernöörille, jyka multa
pitäjäläisiä kuulusteltua ja salyn luonnon tieduöiel».
tua, ancai hakian lohkasuttaa siitä oman osansa;
nnntl kuitenkaan cstämäiä kohtaloltansa yhtenä picä-
niäscä V3aa." sitä pienemmän, hallitkoon picäjäs
usiamma» picäiäläiscn mielen mukaan, tiloitta!»
luettuna. Kulleki tilalle jaossa lankeewa osa siitä«
saapi saman tilan luonnon (Kun. As- MecsiStä, l
Elot. I80ä), ryerlaa iiikamaa.

Pitajaankäsityöntekiat.
Maalle luwallifet ottaa owat: lasinpania, uu«

nintekiä, räätäl!, suutari, sepät (Kun. Kirj. 23 Ke»
säk. l»02, Kammar Koll. Kuul. l 4 louluk. 1802,
rorrr. Kunk. Wakuuc. 23 Helmik. 11«9). Yrtti»
tarhan hoitaja yksi kuhunki puä,äsen (Kun. Ne>>l.
29 Marrask. sorwali sKeis, Kuul. l'? Huh<i
lik. 18 l'?); samaten nahkuri, puuseppä, satulantekiä,
hatuntek<a, sawenwalaja, rattaantekiä, fäMyskäntckiä,
tellontekiä, maalari, näitä kuitenkaan ei 3 pe>unkul«
maa litemmäksi kaupunkia (Keif. Kuul. 3 Huhllk.
1824).

'

Näiden asettaminen tapahtuu nun, että pitäjä>
läisiltä kuulusletaan kihlakunnan«oikeudessa, tarwltaan.
ko heitä, jonka jälkeen sellaiset ammattimiehet kihla»
kunnan oikeuden protokollilla ilmoittaiwat Guroernöö»
riliä saamaan wakuutuSta ammattiinsa. Eiwät sitte
saata mielensä mukaan muuttaa pitäjäästä toiseen, il»
mau kihlakunnanoikeuden ja Guwernöörin passita.
Missä kihlakunnan oikeus tarpeelliseksi näkee, pitäköön
lästammattilainen opinoojanki (joka otetaan samalla
;a,Mlla)< olewa wapaa sotanuehen vtHSta ja levstH,
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waan maksama muut, maksut tawalliSlen talonpojan
palkollisten rinnalla; elkdöntä ketää» ,

työssä orinpoikana olemata, oppircngiksl cli sälliksi
otettako (K»n. Resol. 3 Kesät. 11 <9, l Elok. 1121,
16
sä saaristo pitäjissä pidettäköön myös awomerikalas».
lajia, samaten kun muitakl työmiehiä. Purje»
waattecn kudonta- ja köysi pajoja woipi maalla jokai»
nen luwan pyylämälä asettaa (Keis. Kuul. 17 Huh»
tik. 1811). Ruukit saamat pitää omaksi tarpeekseen
kaikellaisia käsilyömiehiä (Kun Resol, 28 E>ok. H21);
samaten wapasukuisct l.A>tel. Priwil. 1123, Kun.
Resol. 28 Huhtik. Palw.lluksessa olewat
sekä palwelusheitot s?tamichet siawac käsitöitä wil»
jtllä (Kamm. Koll. K,!,'!, 1. 12 Joulut. 1804) roert,
M anufat t uu rit.

Polttopuu.
Kaupunkiin tuotawat halot mitataan «väärällä

sylellä, ja pinon pitää olem.n, 4 kyynärää pitkä», I
korkian; pitäen lämmitös»!)alkoien pituuden olcman ö
»vaaksaa, ja kotahalkojen 6 »vaaksaa, tawaran kudo»
tukstn ja 40 markan sakon haslolla, josta §:osaa me»
nee waiwaisille ja asianomaiselle ilmoittajalle

As. 16 Tammik. 1128).

Porwari, Porwarin elanto, katso Porwa^
ruu S, K auppa, M a nufaktuurit.

Porwaruus.
Porwaruutta haettakoon Porimeslarilta ja Ncu--

y>os>olta (Naatilta); ja nimitettäköön hakemuksessa
myös wiljeltäwätsi otettawa kauppa, elanto eli käsi»
lyö. Majistraatti tuulusceltoou fiitä kaupungin por«.
MMoa. Porwaruuden saapa/ pankoon S wuodeU
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takauksen kaupungin ja kruunun maksuista. Tehköön
myös pormariwalan, ja saakoon fitte porwarikirjan»
Ulkomaan mies elköön porwaruutta sanko loisen wal»
lan'a!amaiftna ollessaan. Elköön kukaan olko por»
marina kahdessa kaupungissa, eli pitäkö kauppaa sekä
kasiammattla samassa kaupungissa, 50 taal. sakon
haaStolla. Usiampaa kun yhtä käsityötä wiljellä tah»
loma, pyytäköön siihen lupaa (K. K. 5: 1 —3)»
Rihkamakaupalle porwaruutta hakian, pitää näyttä»
m>m todistuksen taidostansa ja hywästä käytöksestä

Rcsol. 9 louluk. l'«N), olla
rppi> ja palweluswuoclans,,, ja seisoa koettelemuksen,
(tutkinnon) kauppaan kuulumissa kappaleissa (Kun.
Reglem. 19 Joulut. kuitenkaan ettei tätä
asetusta p,!lweluSa,an piluud.sia, kokonansa käytetä
k.aipunkeissa, joissa kauppa ei ole erotteccu eli luo»
koihl» asetettu (Kun. Kirj. 28 Huhcik. m< ja 15

Htiuak. 1802). Porwaruuden h>tian pienempään
tauopcian, eli sen nimellisen curu» eli porvari» ja ta«
lonpojan kauppaan, pitää/ näi)!läcn todistuksen hy-
wästa nimescänsä ja käytöksestään, myös taitaman
tn hilusta ja lumunlaskua, ja olla « wuolta palwel-
luc ammatissa; ollen porwaruutta hakeman riiscakaup'
p!,,a„ pait sitä, myös osaltawa kaupankirjoja pitää.
(Keis. ?<s. 4 Elok. I84l). Kauppalaiwaa ulkomaat-
le kulettaa tahtoman, pitää, ensi» meripurjehdukseN
cp>tcajalla tulkittua laiwan taidosta (Keis.
lustr. 12 Tammik, 1813 j. m») hakeman porwa»
tuuden jossai niaan tapuli- eli merikaupungissa; eriki
secil sellaiset, jotka siihen erityisen oikeuden omat saa»
»ett porwarina olemaca (Kun, Res. 19 Tammlk,
1157). laiwuii kuorman isännät saamat kuitenki mis»
la kotimaisesta kaupungista tahtonsa oltaa laiwoillen<
sa laiwuria (Kun, Käsky 15 Hnhtik. Meö<
lariksi päässyt käsiammattilainen (katso Ammatti
oikeus, Manufaktuuril, ja )lmmatinseu^



304 PorwaruuS.
ra<) ilmoltaikoon saamwn porwaruutta. lesken oi»
keudcsca, mieswainaansa porwarillista lointa täyttää,
katso M a nufattuurit. Am m atin seur a. Kä-
sityön oppineet ja sitä wiljcllä tahtowat naiset, leh<
tööt työ'ä joutu meöcar,n nimessä, laikka pyytäkööt
Maistraatilla lupaa saman käsityön wiliellykseen, ja
luettakoot sicce. käsityön mukaan, määräilyä maksua
reascaan porwarislon joukkoon (Amm. As. 1720, l0

Suomeen porwaruutta hakewan Venäläisen ano»
mus lähatecään kirjoineen ja asianomaisien selityksi»
uenft iäänin Guwernööritse Genraall G»wernöörille,
j., odotellaan sille H. Keis, Majesteellinsa
la Sääntöä, ennen asian päättämistä (Keis Kirj.
i 3 Marrask. >B<n). Wenä>än kaurpiaan Suomeen
porwaritsi päästyä, pitää Majistraatin, päätöksen,
lailliseen woimaan tultua, sticä Guwernööritse ala»
maisen ilmoituksen antaman, että hatia tulisi eroile»
luts, entisestä tauppakingerlseään (Keis. Kirj.
3outok. i820). Wert. Orjat.

Porwaruus»asiallislcn päätös!en walltuksiSta, kai»
so Viaiiscraalti.

Kcmppiaksi tahtowa käsiamMatt,lainen hyljätköön
käsiammallinsa ja ottakoon wahwistuokiljan kaupan-
teolle (K. K. 3: 4). Kuitenki tutkikoon Majiscraat»
ti waransa ja taitonsa sellaiseen kauppaan, johon por.-
waniutca hakee, niinkuin muiss.iki porwaruus asioissa

Resol. >9 Taminik. ,151), Porwaruuttausa
hy!,äta laycowa, ilmoltaikoon Majistcaalille, o:tta kuut
suulla ennen porwar>l!is>!' elantonsa hylkäämisiä, ja
oaynäföön porwariwelwullisuuleusa täytetyksi niin kuin
s »oltu on (K, K, 3: 5) Porwaruusoikeuden hyl-
täämlnen rooipi tapahtua ennen niäarättyin U wuo«
ben kulumistatl, kun waan maksut owat maksetutkoko
ajalta (Kun. Kirj. iv Toukok. l806).
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Ulkomaalle muultaiwa porwari maksakoon kuu»
denneksen kaikesta omaisuudestaan, kruunulle ja kau»
pungille kahtiaksi. Kalusta/ jota ennen maksujen suo»
nctanusca maasta wudään eli pyydclään »viedä, ka-
dolllcakoon puoli. Icsensaki sna ennen paettua, se»
licettalöön wilapatoksi. Muuhun oman maan paik»
taan siircaissä, olkoon n oksusta wapaa, jos ci erit-
täin säätty clc; porwaruudeSla eron saumata muultai»
wa, sakcitellakcen 50 taal., cltöönka sila ennen toi,
seisll paikassa porwaruutla nautako (K. K. 3: 5).
Porwaruutta saadessa maksaa paikalla ja porwariSta
syntynyt 5 taal., «aa» muu maan eli ulkomaanmicS
tv taal. (Kauppa»porwaruuden saapa ulkomaalainen
maksaa pait sttä muita säätlyjä maksuja). Muutoin
maksetaan myös porwaruudessa kaikki erinomaisiin am»
matin» jakaupraseurain»säaslöihin säälyt maksut (Kun.
Sääntö ie Joulut. <619, Ammattiseur. lärj. 27
Kesäk. j. m.). Wertaa Kauppa.

Postitalo, Postipaikka eli Kestkiiweri.
yhteisillä maanteillä eiwät saa poStipaikat olla

etempänä 2 peninkulmaa toisistaan. Maalla seka
kaupungissa pitää postipaikaösa oleman matkustajille
tarpeelliset huoneet, ja pottipaikanisännän matkaajia
ruarten pitämän tarpeellisia wuodewaatteita, puhdas»
ta, pöytäkaluja ja muita talonkaluja, sekä kynttellä,
polttopuita, ruokaa, palowiinaa ja sahtia, että myös
otraa, kauraa, heiniä ja olkia herooisille, joille kaikille
annetaan taksoilla määrätyt hinnat, maalla kihlatun»
«««»oikeudelta, Guwernöörin suostumuksella, ja kau-
pungissa Majistraatilta. Kuitenki pitää matkaajan saa-
man postipaikassa tupaa, pöytää ja penkkiä maksuta.

Phden hewoisen ajokaluille elköön pantako suu»
rempaa painoa ku« 20 leiwiskää, eikä kahden hewoi«

39
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sen wedettäwille waunuille enemmän tahra mokomaa,
j. n. e. Phdellä hewoisella woipi 2, ja kahdella 3
heuleä ajaa/ johon kyydit siä ei ole luettu; ja elköön
kellään olko mukana enemmän kuin yksi tnwallinm
nahkalaukku, pieni, lipas eli arkku. Matkustajan ja
krydilsiäu toisin sopiessa, tehkööt mielensä jälkeen.
Mcä miestä enemmän elköön yhdellä hewoisella rat>
saslaro, eikä hewoiselle enemmän kuormaa pantako
fun helposti tannaicaa. Sällit, opinpojat ja lai«
wamiehct, joilla ei ole erinäistä lupaa postikyydillä
aj.'.a, pyrkikööl edes omin neuwoincnsa.

H)ostikyy>'iä otetaan postipaikasta toiseen, jos ei
yösia, eli matkan pää muubuu paikkaan satu. Mut'
kustaja, joka poslipaikkaan culsuaan ei saa hewosia,
ajakoon sangoilla hewosilla edelleen, jos sopiiwat, eli
ottakoon herooisen mistä tahto». Hewoisia ollen, otta»
koon ne, waikka toiselle olisiwat warustetut. Penin-
kulmaa lähellä postipaitkaa asuwaiset, pyrkikööl omin
neuwoincnsa sinne, pait yhteisissä asioissa mackustais»
sa. Kaupunkilaiset eiwäc saa poscikyytiä muuanne
kuin poslipaikkaan, pait yhteisissä eli kruunun asiois»
sn, Postipaikanisäntä ja kyydicsiät laittakoot, 10 taal.
sakon ja wahingon palkkion haastolla wiiwyiykseStä,
matkustajalle kelwolliset ja kengitetyt hewciset, tietyi»
la wioita. Hcwoisten uupuessa wälillä, pitää lä«
himäisen talon cli kylän auttaman matkustajia edeS.

Kyydissä waariin otettakoon että postihewoiset
menkööt ensin, sitte poStipaikan omat ja »viimeksi wa<
rahewoiset (reserwit).

Matkustajan wiiwyttämisestä sakoitettakoon pos>
tipaikanisäntää eli tyyditsiää 1 taal. tunnista, sama-
ten matkustajaa kyydilsiää wiiwyttäissä. Pahasta käy»
töksestä matkustawaista kohtaan, tutkikoon tuomari.
Juomarahaa waaliwa tyyditsiä saapi raugaisculsen.
Hewoiscn cli ajokaluin turmellut matkustaja, palkit-
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loen wahingon wierasmiesten cnwion mukaan, ja sen
lahkollaan tehtyä, sakoitettakocn lisäksi 10 taal. (Pos.
tipaik. lärj. Kun. Selit. il louluk. 1166).
Wäkiwalcaa tekemälle matkustajalle on sakkoa 200
taal., ja pitäköön hywänään mitä on saanut. Muu-
te» lyöpä ja sanoilla häwäiscwä, saakoon 2 kertaisen
sakon.' Sama laki olkoon Postipnikanifännälle ja
joukollensa, sen tehtyä (Kun. As. 20 Tammik. lllft).

Posnpaikanisännän, postimiehen ja kyydttsiä»
«vastahakoisuus >a huolimattomuus ilmcteltakoon Gu-
weruöörllle, ja päätetään häneltä, >os wasiuus ei

päälle 12 paria witsoja, jolloin asia on lokät«
llhlakniuaan (Kun. Kirj. 3l Toulok.

mcrkuään mutttol" posiipcukassa
päiwät<r,aan, johon myös nimismies, jonka nahina
lain kerr.!» kuukaudessa on tutklllawa poslitaloi, t>.
laisuulla, merkitsee n!erk>ciä,vänsä.
maksnaan maalla 2 kop. hopiaa wicscalta ja kaksin-
kertaisesti kaupunkeista; ratcaim.ouokraa l kop. hop.
peninkulmalta eli 10:lcä wirsialca (Ke-s. Manif. !»

Huhtl!'. l84u). PoSlitalon seinällä picää oleman
painettu kopio wuodcn 1734 Postipaikka- eli Kesi»
tiiweri ja SelilyS 176l;, '0 taal. sakon haa>
tolla samaten yksi kappale juop-
pous.aseiukststa, annettu l 8 Maalisk. 1829. Juo»
puneel!e lisäksi wäkewiä juomia antawa poscipaikan'
isäntä, sakoiteltakoon 10 Rup. hop. ja toiselta ker»
ralca. rarointooikeucensa kadotuksella, katso Palow ii»
nan myöntö, Juoppous/ wert. Kruunun»
kyyti.

Posiikyydin pitäsia elköön pakotettako simana
päiiräna herooisillansa tekemään monia kyyciwuoroja
(Kun. Resol. 21 Heinäk. 1793). Matkustajit ja
ajajat, loisillensa wastaan tullessa, käännäikööc kuki
w.,scmnnllc puolellensa, jotta helposti pääseewät loisia«nsa siwuitfe (KeSk. lärj. 1724).
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Pranttiwapaus, kats. Pai nowapa us.

Puhdistuswala.
Puhdistusmalalle pannan» hywähuutoinen, jolla

«vaan 1 todistaja wascaansa on (O. K. >i- 29).
Ilmeisen ja todenmuotoisille syille perustaiwan huu-
don, eli muiden silomain asiohaarain, syytettyä was»
laan ollcKsa, määrätköön tuomari puhdiSiuSwalan;
kuitenki waan hätätilassa, eikä milloinkaan hengen
päälle käymissä asioissa (s, p. 30). Tuomari mää»
rätköön puhdistuswalan tekemälle wissin päiwän cun-
lonsa tutkimiseksi, joS sitä halaa, maalla ensimaiseen
käräjäfen ja kaupungissa kuukaudeksi. Silloin tulema
eikä walaansa tehdä woipa, eli syytä näyttämät pois
jääpä, langetettakoon asiaan, iakimannilta tuomittu
mala, wannottakoon ennen käräjän loppua, jos cny»
mittu saapuilla on ls. p. 31).

Raskaissa rikosasioissa enemmän puolta todistus»
la syytettyä roaStaan ollen ja hänen kieltänsä, j,» tuo»
mari näkee wäärän walan olewan pelättävänä,, jac<
lälöön asian tulemaan aikaan selwiäwätsi (s. p.
wrrl. Wala.

Puustelli, eli Wirkatalot.
Hajotetun Suomen Armeian Upseerit ja aliup-

seerit saawat elinkautensa pitää tuloksensa ennen wuo,
den tBOB sotaa olleista palwelluksiscaan (Keis. Ma.
nif. 21 Maslisk. 1810 ja Arm. lisäys 2 Huhlik.s. wuodesta) ja sillollisten halciain kuoltua, annetaan
Sotalaispuustelit auksionilla wouralle 25:ksi wuodeksi
(Keis. Manif. l Elok. 1«lU). Woura. eli arentu
auksioni pidetään yhtaikaa Keis. Senatin Waxojen
Toimituksessa (Finansi°Expeditsionissa) sekä läänin
Maan konttuorissa. Pait riiSta»wouraa, määrättynä
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tynn riiscaa, p«oliksi ruista ja otraa, jokaiselta

mictalynnerin alalta peltoa (Keis. As. 12 iokak. t8i8)
makselen wuotuinen rahamaksu, luettu hopia ruplls»
sa ja kopekoisa, ja wouran eli arennin hakial kiistaa»
»vat waan raha'aren»!Na. Tarjot eiwät auksionissa
kclpaa takaukseta 5 cnsimäisen arrenciwuosicn mak-
sussa (Keis. Kirj. 25 Tammik- l8l5). Sitte au.
netaan uusi takaus joka wiidensin wuosin tapahcu.
nissa talon katselmuksissa; sen arenilmiehelcä laimin»
lyötyä, ilmoiteltakoon asia ylemmäksi, ja olkoon aren»
ti rikottu, ja pnusteli tarittakoon uudella auksionilla,
jossa ei enemmän entisellä jollain tawalla eroicetulla
arentimiehellä, kuin takaajallansakaan ole oikeutta tar»
joojaksi lulla. Siitä tulewan arcniisumman croicuk»
fen wastaa>?at entinen arentimies ja takausmiehensä.
Muut liitossa määrätyt ehdot, owat ra-
hawouran maksaminen ensimaisestä wuodcsta taloon
tullessa, ja sicte joka wuosi ennen Maaliskuun t4:ta
päiwää tulewaSta wuodesta edclläkäsin, läänin Ra«
hastoon, kuittia wascaan, joka anntaan kruunun,

Riistawoura makseiaan kruunun muiden
r>!sta«weroin olossa Arentilaisen kuollessa ennen
areittiajan loppua, ilmottaikoot perilliset «sa tuufa>u»
dessa Guwernöörille arennin pitämiseen/ ja antakoot
uuden lakluksen, wälttäkseen puuslelin uuteen auksio-»
nii» mcntmiscä, ollen tuolinhuoncen w.iSt.ttcawana
puustelin arennin, uuden arencimiehc» luloon asti;
tuttcnki saawal takaajat sicä ennen halttuunsa ottaa
puusttlln hoidon. Takaajan kuollessa piiää, wuottg
enemmän arenciaiasta jälcllä ollen, uusi takaus L-sa
kuukaudessa Guwcrnööriin annettaman, n?älctääksen
arennin rikkomista. Arenti»oikeultansa loiselle antaa
tahtowa, ilmoittaikoon Vuwernöörille. ?lrentilaistn
kenkursia tehdessä, eiwät welkowat woi saada puusteZ
liä, joka tarittakoon uudelle arennille. Tiilikiwen teky
kaupaksi, on tielly. Arenlilaisccn sekä muiden puuK?
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telin haltia!» wclwollisuudet, tilan ruokoja j« raken-
nuksesi, owat määrätyt Kun, Puusc. lärj. l5
Syysk. l-?52 ja Selit. siitä 23 Tammik. 1770.
Kuilcuki owat arcntilaiset nykyään »vapautetut wel»
wolllsuudcsta paäkarlanoa rakentamasi, zosft se olisi
uudesta rakeclawa, samatekkuin täysi määräisten Nat<
sulaisoNttcn kaswaltamiscsla ja tammen istuttami»
scscc,; waan pääkarcanoa ollen, pidettäköön se woi»
liassa asetusten mukaan, kunnes se laillisesti puretta-
wats, tuomitaan (Keis. Kuul. 5 Huhlik. 1821 ja
22 Tammik. 1820). Hajoitetun Armein» Upsiereii,
haltuSsa olewilla puuscelilla, woimassa pidetään pää»
kartano tarpeellisilla katon, seinäin, lattian/ ikkunain
usten ja tulensioin paranuuksilla, waan uutta kattoa
eli lauwoilusca tarwicessa j, n. e-, palkittakoon ku<
lungit Eoiapuusielimsäästöscä. Pääkartanoa ole<
mata cli sen wanhuuttansa tclwottomaksi tultua, an»
netaan puuste!t!aifelle majoitusrahat. Hajoltetun Ar'
meian sotalaiselta hallittu puusteli n?oipi artunilie ja-
celtää, sitä wascaan että maamittarin»palkka pellon
mitlaukscsta suoritetaan puuscclilaiselta (Keis. Socal.
Foim.lt. Kirj. 22 Maalisk. 181/?).

Jos 20:tenä arentiwuonna toimitettawassa wä>
li katselmuksessa nähdään sotalais-pl>uscc!>n arentilai»
sen sitä kohentaneen ja parantaneen sekä wclwollisuu-
tensa muuten täyttäneen, antaa Keis. Senaatti, Gu<
wernöörin tästä oscceltua, asian jälkeen/sellaiselle aren-
lilaiselle eli oikeutensa haltialle luwan edelleen puus.
telia hallita 10 eli 25 wuotta, yhtäläisillä ehdoilla
ja welwollisuuksilla kuin siihenki asti (Keis. Kuul. 27
Huhlik. 1837).

Kaikki puustelin metsästä, eli tuma-
ton muille auiaminen cn ticltty, kaksinkertaisilla lu-
N'.ltiun!an wiijcllyksl!» sckoilia, sekä puustelin haltialle
että osaajalle (Kun. Metsä lärj. 1 Elok. 1805).
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Puuslelilta laetta, heinää eli niuita ruuwaksic» wie«
dcssä on «6 kop. hop. salkoa joka kuormista ja flicä
cullut »vahinko sekä ruokoilomuus palkiicawana, ja
puustelillc saalawa jälleen ja siinä käytetlawä taksin
kertaisesti mikä myoty eli wicly on (ffun. As. 25
Tammlk. Näistä tulleet kysymykset j: «>a.
hingon palkkiot luWattomasra metsän wiliele>msescä
päätetään talonkatselmukscssa (s. p.).

ja kruunun etu walwotaan
kohtaawis-a tapauksissa asiaan määrätyltä kruunun
asianajaialta (Kcis. Kirj. 5 Heinät. 18 to).

lailllftsta tulo- ja katft
Ka rs elmusloin, ituk s et. werr. Talo ntatsel>
mu s, Muucto aik a, We r o rii sca . -! uwa to n
wiljelys, Kuninkaan talot.

suka uksen Kaawa.

Jos N. N Puusteli N. N. Regimenlissä, ole.
wa N. Pitäjässä N. Kihlakunnassa, N. läänissä
tulee N. N—l!e arenmlle anneculsi 25:ksi wuodekst,
niin meneewät aletirjoicetut, yksi molempain ja mo-
lemmat yhden puolesta, täydelliseen omisiustatauk»
sern määrätyn arenciliiton laillisesta täyttämisestä
s:cenä ensimäisenä wuotena, eli puoli paastosta wuon-
na 1847 samaan aikaan wuonua 1852, joka tällä
«vakuutetaan. N. 1 Helmit. 1647.

N. N. N. N.
Arwo, asumapaikka, Arwo, asumapaikka,

N. Penntötilanomistaja.
(Sinetti eli Puumerkki).

N. Penntötilanomistaja.
(Sinetti eli Puumerkki),

Edlllä olewan taka>!s'lirjoilukscn takaajille luc-
«ulsi ja heiltä suostutuksi, ja omakäl>>esli aleklrjoico
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tutsi, ja takaukseen otolliseksi todistaa. Paikka ja päi-
wä kuin ylempänä.

N. N-
Kihlakunnan Tuomari/
eli M'jiztraatm Sihteeri.

(Sinetti).

Waan 2u,marin «li Pleisin Notariuksen saa«
puilla olemata takausta tehdessä, woipi se wahwiö,
lcttaa kahdelta uskoltawalca saapuilla ollcelca micheltti seuraawaiscsci:

Edellä olewan takaus»kirjoituksen takaajille
tr»ksi ja selitetyksi, heillä snoslutnksi ja omakätisesti
olekirjoiceluksl, lodiscaawat.

N. R. N. N.
(Ammatti ja Sinetti). (Ammatti ja Sinetti).

(Silloin pitää kumminki takaus>tirja seuraawai»sesti wahwiste^caman):
Edellä kirjoitettujen takausmiesten takaamaan

kelwollisiksi, todistaa, paikka ja aita kuin ylempänä.
R. N.

Paikkakunnan Tuomari,
eli Hleinen Notarius.

Pyytös, Manuus, haasto,
Ia lainkäyminen ensimaisessä oikeudessa.

Kannetta toiSlawastaan tahdottaissa, antakoon tuo-
mari kirjallisen pyytöksen, ma»uuksen,ja nimittäköön sii»
nä asian sekä paikan ja päiwän jona py-
dtttyä esiin waaditaan (ensimäiseksi käräjäpäiwäksi Ku«
Nink. Päätös talonp. waliluksclle l 7 Syysk.

että asia muutoin päätetään kuulemata. Halwem»
missä joissa riita ei ole maasta eli huoneko»
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ta, «voidaan waStaajaksi suullisesti pyytettäa, jolla ol«
koon sama laki tuin kirjallisesta pyytökseStä sanottu
on (O. K. 11: 2).

Pyycös eli manuuS on saatetlawa waStaajalle,
kihlakunnassa asuwalle 14 päiwää ennen; ulkona kih>
lakunnc>sta eli toisessa kaupungissa 3 wikkoa; ulkona
laki kunnasta 6 wiikkoa; kolmannessa laki«kunnassa
eli etempänä 9 wiikkoa; ulkomaalla, 6 kuukautta.
Manuuksen tapatuessa julkisella oikeuden owelle lyö»
dylla kirjoituksella, pitää myös 6 kuukauden aika
maärattämän. Näissä tiloissa, joissa manuus waa°
tii pitempää aikaa kuin kuululuksesia käräjäsen ase-
tettu on, woipi wastaaja wissiksl kuuksi manuulettaa ja
tiedustelkoon sitte itse käräjäpäiwäScä (O. K. l<:
4). Kämnäri-oikeuteen manalaan tärkeimmissä asi«
oissa 8 päiwää enne»/ ja halwemmiösa 3, wähintäin
Z. Raastupa>oikeuteen manataan 8 päiwää ennen,
pait milloin asia ei salli wiiwytystä (s. p. 5). Was«
taajan eli manatun tahtoen wastaanpäin kutsuttaasamassa eli siihen koskemassa asiassa, woipi se tapah«
tua puolta wähemmässH ajassa, saadakseen molem-
mat manuus>asiat seuraamaan toisiansa'(s. p. 6).
Rikos-asioissa pitää manatun kohdasteen waStaamaa»
tuleman, walttääksensä kruunun» eli oikeuden<kaskyläi'
siltä sinne saattamista (s. p. lv). Pllä mainitulla
ajalla toimittamaton manuuS on mitätön (s. p. 9).
Samassa asiassa saattaa yhdellä manuutsella kutsuttaa,
kuitenki annettakoon jokaiselle oikiaan aikaan todisret-
tu kopio siitä (s. p, 3). Kuolleen perilliset jakamat»
lomassa pesässä pyytecaan yhdellä manuuksella, joka
annetaan pesässä istujalle, olkoon perillinen eli toi»
mitusmies, manuus-ajan kanssa kaukasempanaki asu.
waisille; Kodin eli pesän jaettua, pitää jokainen
perillinen erittäin manattaman (s. p- 8). Sama

40
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laki on paastoihin eli ruukkeihin koskemissa asioissa/
joihin yksi eli usiampi osallinen on ja toimitu<mic<
hellä käytetään (Kun. Resol. 29 lokak. 1751i).
O>ainlus on waStaajalle 2chcn uökoltawan miehen
sopuilla eli kirjallista todistusta waStaan anueltawa.
Suullinen nianuus Maalla pitää nimismieheltä el»
taulamiehelta toimitettaman, toisen uskottaman kihlaa
kunnassa asuwan miehen saapuilla; kaupungissa oitcu»
dcn.käskyläiscltä. Manattawa totona olemaca, pyy<
lettäköön siiliä missä tawataan,, pait kirkossa. loö
piilotteleikse, ja tietään kihlakunnassa eli kaupungissa
asuwan, naulataan manuuS huoneensa öwelle (s. p.
7). Kun toko seurakunta on manattawa, luetaan
manuus laillisella ajalla saarnastuolilta, ja naulataan
käräjä.tuwan owelle (Kun. Resol. 29 3oukok. 1752).

laillisesti manattua, pitää päällekanlajan ja was<
taajan määrättynä päiwänä oikeuteen esiin tuleman,
jos ei laillista estettä ole (katso Esteet).

iaillisella esteellä poisjäänyt, oikeudelta esiin huu-
deltaisfa kantamaan eli »vastamaan, sakoitelaan Kih<
lakunuassa ja Kämnärisft i, latimannissa ja RaaS<
luwassa 2 taal. Kantajan sekä wastaajan
maalla ennen kHrä>äu loppua, eli kaupungissa oikeu»
denkaymisen hetkessä, olkoot kaksinkertaisessa sakossa
molemmat. WaStaaja ennen eusimäisen käräjä» lop-
pua tullut, eikä päätlekantaja, palkitkoon tämä myös
wastaajan kulungin, jos ei lähimaisessä käräjässä
maalla, eli kuukaudessa kaupungissa woi laillista es»
tettä näyttää ja josta oikeudelle ei ole woinut tietoa
saada. Jos ei kantaja uudelleen asiata estin manuu-
ta, ja snä sanotussa ajassa päähän seuraa, niin ol<
koon »vastaaja hänen kanteestansa wapaa (s. p. 2).

Kantajan tultua ensimaiseen kärajäsen eli kau«
pungissa asianomaiseen oikeulecn/ «vaan wastaajan
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poiijäätyH eSteetä, ja päällekantaja näyttää hänen
oltiin aikaan pyylöksen saaneen, päättäköön oikeus
asiassa (s. p. 3). Päätöksen weloomisesta eli ta<
talsi n«o ilosta, katso niistä. Katselmuksissa
sturattawasca järjestyksestä (katso siitä). Kantajan
ja wascaajan kihlaku!>nan«oikeuteen csnn tultua/ joka
uil» kuin sanottu, pitää tapahtuman ensimäisnä ka»
rä>Kpäiwänä, tulee heille, käräjä» alussa asioita Hu»'
dectaissa, ilmoitrltaa minä päiwänä tsim pääseewät,
pääsceu lähempänä käräjäpaikkaa asuwaisec sillä aikaa
kotiinsa (Kun. Resol. Talonp. Waliluks. j« Maa»
lisk. Kihlakunnan käxäjässä esiin otetaan en-
sin panttaukset ja lainhuudot, sitte kruunun» ja yh»
teiset asiat, sitte ritos.asiat ja kaukana
la asuwaiscen jutut, ja laajemmat jutut wiimcisekst
(Q- K. 2:,ZX

Asioissa jotka kohdastansa Raastupaan mana»
taan, kaupungissa kussa Kämnäri on, antakoon pääl-
lekantaj,» kannekirjansa' oikeuteen huudettaissa, seura-
ten lainkäymisessä sitte samaa järjeScyStä kuin wetoo-
miscssa (k. s.). Woura» muutto» waihccus» ja me-
rioikeus asioissa, woiwat rijcaweljckset antaa waan yh»
hcn kirjan molemmat; mlltta muissa manatuissa asi<
oissa 2. Kaikki kirjoitukset pitää kaksinkertaisesti oi»
keuteen annettaman (O. K- 25: II).

Asioissa, jotka Howl.-oikcus ensimäisnä tuomio»
istuimena ottaa, kuuluttaa Howi«oikeus päiwää ennen
riitatumppauii pyytöksessa määrättynä päiwänä, asia»
huudettaissa, saapuille tulemaan jolloin päällekantaja
antakoon kannekirjlinsa esiin. Sitte on menetys sa»
mallain?» kuin rocdossa, (k. s.). Riitakumppanit an-
takoot näissä asioissa 2 kirjaa kumpanenki ja jokaisen
kirjan kaksittain. Määrättynä päiwänä esiin tulema?
ton manuuttaja sakoitettakoon ja palkitkoon waStaajan
kulungit, ja määrätköön Howi.yikeuS hänelle tolsm
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ajan. Toisenkikerran esteelä pois jääpä, päilclään
waStaaja hänen kanteestansa wapaaksi (O. K. 21:
4, 5).

Kihlakunnan, Kämnärin, lakimannin ja RaaS»
tupa»oikeudessa pienemmissä kaupunkeissa, pitää
kannettaman suullisesti, joS ei asian tärkeys j« laa<
jvus eli muut syyt waadi sitä kirjallisesti, ja silloin
clkdön sallittako riitakumppanein enemmän kuin yhden
kirjoituksen kummanki oikeuteen antaa, asian olemata
sen suuremmasta armosta (O. K. 14: 1). Päälle»
kantaja esiin saattakoon samassa kaikki syynsä ja to,
distukscnsa, samatekkuin mastaajaki (s. p. 3). Päälle-
kantaja tehköön kannekirjansa lyhyen ja selkiän, se»
koittamat» siihen mitään asiaan koskematonta, 5 eli
H 0 laal. sakon haastella (s. p. 5). Kannekirjan kir«
joilcnjan pitää siihen nimensä paneman (talso Ano,
mu skirja). Olisiko kirjallisessa kanteessa eli waS<
teessä anoltu suusanallaki kuulluksi tulla, ja se tar»
peelliseksi nähdään, määrätköön tuomari missin päi»
wän siihen; eSteetä sen laiminlyöpä, sakoitectakoon
Kämnärissä 2, latimannissa ja RaaStuwaösa 5.
Horoi oikeudessa 10 taal. Toisellaki kerralla tulema»
la, kuultakoon laavuille tullut ja päättäköön oikeus
osiaöfa (s. p. 6).

K a am a Manuuksen anomukseen.
Kihlakunnan oikeuteen. (Asetetaan Tuomarille).

Wapasutuisella korkiasti kunnioitettawalta Herra
Päätuomarilta waatii asiani pyytämään laillista kut«
sumusta ja manuuSta talonpojalle Matti Niemeläi»
selle, Niemelän kylästä, N. Pitäj. nyt tulemaan syyskä»
räjäsen mainitussa pitäjässä, »vastaamaan aiwottuun
ja ilmoileltawiSta syistä tehtäwään kanteeseeni Mat»
tilan kylästä Niemelän N:o 2 perintötilan saannosta,
holhojaltani Niilo Kaljulta alaikäiSnä ollessani, lu«
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wausaamata/ myötynä Matti Niemeläiselle, ja myös
waatimukfeeni welwoittamiseStansa jättämään min»l»
le lilan samasta kauppahinnassa. Pyytäen muuten
palkintoa tällä jutulla tehdyistä kulungislaui, wasta
anuettawan luwunlaskun jälkeen, ja auoen «wonaisla
puhilla kaikissa siihen koskemissa asioissa.

Matti Niemeliinen.
Talonpoika.

Päällekantaa, ja Paällekantaja.
Päällekaulajaksi eli kantajaksi kutsutaan «ike««

bessa walictaja eli h«kewa riilaweli, josta katso Wa>
litu S, Pyytös/ Wetoominen. Päälltkanta»
mine» kutsutaan paremmin Kanteeksi.

Paällekirjottukset.
lähetyskirjojen päällekirjoitukset kirjoitetaan niin

tuin nimityksistä ja kunnioituksista on sanottu. Sel»
wyydeksi seuraa tässä muutamia kaawoja:

Korkiasti Kunnioitetlawa Keisarillinen Howioikeus
Wiipurissa.

Hywästi Kunnioitetlawa Raastuwan<oikeus
Hämeenlinnassa.

Howi»oikeuden Neuwos ja Tähtimies N. Ordenista,
Wapasukuinen

Herra Kaarle Aadolw Sandfeldl
Waasassa.

Filosofian Professori
Korkiasti Kunnioitettu

Herra Tohtori Heikki Kallioinen
Helsingissä.
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Warakirkoherra
HywäZtioppimit j>' ?lrwo^linen

Her>,'a Salomo Perola.
Kihlakunnan Pää«Tuomari

Korkiasti Kunnioitettu
Herra lainopin.Tohcori MalakiaS Tilli.

Oulussa.
Kuntilla-

Kauppanmiehille kirjoitetaan pargaslaan niin
tuin ilsckki keskenään kirjottelewat:

Hcrra Paawo Immonen
IywaskyläZsä.

Päätös/ katso Walitus.
Päatöksenrikos.

Oikeuteen jälleen wetänyl sellaista asiaa, jossa
lailliseen »voimaan saanut päätös eli tuomio on, tahi
sellaista päätöstä oikeudessa eli ulkona moittima; sa?
koiteltakoon Kihlakunnan ja Kämnärin päätöksestä
5, iakjmannin» ja Raastuman 10, Howi»oikeuden
<OO, Walcakatselmus-oikeuden 200, ja. Keisarin pää,,
lökscsca 500 taal. (O. K. 28: i).

Päätöswirhe, katso lainkäytöksenwika,

Raastupa-oikeus.
Naassupa»oikcudesfa, kaupungeissa soissa Käm»

närin-oikeus on, aletaan seuraamaiset asiat:
Wcrcli< ja merioikcus.asiat. huoneesta ia huo?

ncefrn nuiutto, panttaukset ja lainhuudot, sekä nii«
dcn jutut/, pcrintölunastuS ja osakkaan oikeus-rii-'
dat. Samaten cn Raastupa cnsimäincn oikeus kai'



Raate et. 319

kissa konkursi» pesäncro» ja pcrmnönsluopumuS ju>
tuissa, sekä wuoslpyylöstä häkeissä, ja perinnön sekä
holhouksen jutuissa, orwonholhoi n, tilinteoon ja tcs»
tamenlin kanteissa, jos eiwät ole wapamiesla koske»
wia, jolloin ne meneewät Howi °oi keuieen (O.
K. 6: i—3, 5). Makaamisen asetusten rikokset
(Kun. As. 1 Tammit. 1'59). Toimitusmiesten lu-
wunteon kanteet wapaattoman konkursissa (Konk. As.)
wapamiehiäkin koskemaiset (Kun. Knul. 7 lokak.
1501). Kaikki jutut luwattomasta kaupasta, tul!i<
pelokscsta, ja muista tulliasetnsten rikoksista (Keis.
As. l"? Toukok. 1812). Raasluwan työstä suurem»
missä rikosasioissa, katso Kä mn arin . oikeus.
Muut rikosasiat meneewät Raastuwan<oikcuden si-
wuitft, katso Wall tus.

.Kaupungissa Kämnäriä olemata, Meneewät kaik-
ki muutoin Kämnäriin kuuluwalki jutut Raasluwan,
oikeuteen (O. K. 6: 4).

Juttujen sinne maNulltlamisesta ja sieltä yleni»
mäksi saattamisesta, katso Wetdominen, Wali«
tus; wert. Asianaika, Asianajaja', Este,
WarjelluSkirja, Todistajat; katso Myös Ma«
gistraatti.

Raatech katso Wiljellykset.

Raawaanrutto/ katso Tarttuma tauti.

katso luontokappale.

Raha.
Wenajan hopiaraha on Suomessa kulina

tahanlaatu. Hopia Ruplille asetetut, ja Hallitukselta
taatut setelit (lawvlliset hopia setelit)kulkeewat
hasta; waan Wenajän Pankki-Asignatsionit(el> stn ni»



Rajankäynti.320

mellinen paperiraha), jota luettiin aikanansa, 2 Rup.
50 top. hopiaruplalle on kielletty yhteisestä tulusta
wuoden 18 48 aluSta lähtein. Wenäjän kulta ja
waski»r.'ha kulkeewat Suomen yhteisissä säästöissä,
edellinen korolla 3 sadalta nimellisestä arrvostaan, eli
Imperiaalista 10 Rup. 30 kop. hop. Sakon haas<tolla elköön kukaan loiselle lunkeko wenäjän robaa,
jysfa painoS ei tunnu, tahi leikattu, reitäncn eli
hangattu on; myös on waStuuS sellaisita wioita ole-
man wenä>änrahan polkemalle (K. Manif. 9 Huh»
tik. 1840). Mcnäjän wanhempi, paperiluwulle pai.
nettu waSkiraha, kulkekoon hopian arwossa, niinettä
10 kopeekkainen luetaan 3 kopeekaksi, 5 koveetkainen

kop., 2 kopeekkainen kop., ja l kopeekk. kop.
hopiasfa waStuuksella jos muuten luetaan (Keis. Kuul.
y lokak. ,842). Katso Määräraha/ Kauppa
Welko niinen.

Rajankäynti, katso Rajat ja Pyykit.

Rajat ja Pyykit.
Kylien wali.rajat ja pyykit pantakoon s:stä ki»

voestä, 4 ympärille ja 1 kcskuskiwi, olewa kyynärällä
maassa ja toiselta näkymissä. Pyykinkulmat eli nur»
kot pnää rajan juoksuttaiu aseteltaman.
wen ala pannaan tanakka pohjakiwi, johon hakataan
myöski kcskuskiwellä näytetcäwä rajajuoksu, olkoon
se suora eli polwikas. Pohjakiweä saamata, panta»
koon knvinensilta. Kalliolle panlnwan pyykin ala hakat»
lakoon rajan wiiru kallioon. Usiamman tiluksen kohda>
tessa asetettakoon keskuskiwen kulmat kunki rajajuo»
nen mukaan. Rajakiwet pitää tawallisesli kiwillä
täpittäman. Jokaiselle »viiSkiwiselle pyykille paula,
toon 20—30 kyynärän matkalle pyykistä osottaja,
tehty suurista teräwiscä maahan rajajuonelle pisly-
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lelyista kiwistä. Kylien rajajuluissa, ratkaiskoot wan>
huudesla olleet eli päätöksellä wähwistetut rajat ja
pyykit. Rajoja ja pyykkiä olemaca, olkoon wanhoilla
aidoill,', kiwirauneilla, kallioilla eli muilla wanhuudcs»
ta laillisina rajoituksina pyhitetyillä merkeillä todis-
tuksen puoli. Kylien walillä olewa järwi eli salmi
olkoon myös eroilukftna muiden rajojen ja pyykkien
siihen sopiessa (M. K. <2: I—2, ja Kun. As. 12
Elok. 1185). Wert. Pli muisto in en nautinto.

Kylien wälillä pitkin olewa joki, järwi eli sal«
mi olkoon kahtia. Samaten keskellä jokea' eli jar>
weä olewa saari. lärwen muututtua maaksi, olkoon
liecemaahan eli nuttuun kullaki entinen järwi osan<sa (s. p. 4).

lohko» eli Iso-jaossa rajajutun tullen, mitat»
koon ja tirjotelkoon maamittari asianomaisten saapui!»
la riitapiirin, ja ilmoittakoon asian Maanjako-oikrudelle
(Kun. As. 21 Kesäk. 1115). Waan muuten kun
Isojaossa eli siihen koskemattomissa rajariidoissa
mennään kihlakunnanoikeuteen (Kun. Kirj, 30 Mar<
rask. 11«9, ja Kun. Maam. As. 12 Elok. 1183).

päätyttyä eli sowiltua, ajettakoon ra<
japiiri 3 kyynärän lcwyiseksi kylien eli tilojen wä»
lillä, waan 6 kyynäräiseesi pitäjäin, kihlakuntain eli
läänien walillä, taikka laskettakoon oja pitkin rajaa.
Najan polwet ja juoksu merkitään laillisilla pyykeillä
(Kun. Maam. As, 12 Elok. 1183), wert. Maa-
mittarin toimitukset.

Naapurukset ajakoot rajansa kolmansin wuosin,
niitä tuutuwana pitääksensä (M. K. i2: 1).

laillisessa iässä olewa, rajan, pyykin eli muun
pyhilysmerkin rikkonut, sakoitettakoon 20 taal. Sen
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lehcrä toisen eksyttaäksensä, olkoon kat»
sinkercaiscsfa sakossa. Sen tekemä alaikäinen ran«
ga!sta°con kruunumpalwelinn saapuilla (M. K. 13:
2, 5).

Rakentowelwollisuus.
Kruununtiloilla ja «vapailloilla luetaan jokainen

seuraawaisisca 3 wuodcn rakennukseksi, nimitt.: 12
eli 14 kyyn, pitkä ja 10 kyyn. lewlä tupa sisuslai-
tsksinecn; kaksi yhteiseen sen kokoisca aittaa, eli yksi
puolla pienempi parwineen (luhtineen); Riihi 12—14
kyyn. pitkä, sisuslailoksineen; talli ja muut huoneet
usiammalla tuin 4 salwamella (Raken. K. 27: 5).
Muille pienemmille huoneille ei ole laissa suuruutta
eli tvuosia määräily, mutta sanottu «vaan näicä 4
salrvamisia pienemmät huoneet luettaman 1 «vuoden
rakennukseksi. Manttaalia pienemmillä liloilla saa»
lvllt huoneet olla pienemmät, tarpeen mukaan, ja lu»
ettaa tuttenki samallaiseksi wuosirakennukseksi. Ei ole
kukaan welwollinen rakentamaan enemmän kuin maan
rawan ja tilan mukaan on tarpeellinen (s. p) Kar>
jalan talonpojat saamat rakentaa tarpeensa mukaan
(Kun. As. 17 Elot. 17L6).

Perintötiloilla on omistajalla »vapaus rakentaa
soweliaisuutensa mukaan, kun waan liika eli kunno.
ton rakennus ei saata autioksi (Kun. Resol, 17 Elok.
1762).

Sotalais puuStclille rakennetaan Kun. Puusteli
lärj. mukaan 15 SyySk. 1752 ja Kun. Sel.
25 Tammik. 1770, werc. Puus tel il.

Hengellisen säädyn puustelille; Pap-
pilaan rakentaa pitäjänmäki 7 laillista huonetta, kat-
toineen ja sisuSlattoksineen ihan «valmiiksi, nimittäin:
i) ja 2) Päärakennus 26 kyyn. pickä, 12 lewiä sal«
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wanten »väliltä, ja seiniltä 4 kyyn. korkia, sisältäwä
iscumatailnnion ell sallii, 2 kammioa, porstua eli
sintsi ja keitto, licsiueen, 3) kota, 10 kyyn. seinämil-
lä, lcipouunin ja keittolieden keralla, 4) kaksinkeitai»
nen riisiaailta parwinceu, 8 kyyn. pitkä, 10 leroiä;
5,) 8 kyyn. pitkä ja 6 lewiä, le,'ata; 6)
talsinkertaiucn korsu, eli riihi luan kanssa, larpcelli»
sccta suuruudesta, ja 1) lääwä (uawetca) IL kyyn,
pilkä, N leroiä salwanten wäliltä, tallisiai, keralla kuu.
dellc hercoselle. Nämä huoneet rranhuultausa lan»
getessa, croal pitäjäläisten rakenncttllwat ja parannella»
tawat, waan sillä rcälillä kirkkoherralta »voimassa pi-
dettäwät. Muut tarpeelliset huoneet, joita pitäläs ei
ole erittäin suostunut rakentamaan, rakentakoon kirk,
töherrä omin neuwoinensa, sikäli kun Kunink. Nes,
4 Elok. §, 4 määrää, kuitenki luetaan pappi?
lassa kruunnnlilloille määrätty 3 rouotincn rakennus, 5
»vuotiseksi (26: !. 2. Nak. K.)

Muilla hengellisen säädyn puustelilla, niin kuin
piispankartanoilla, kappalaisen ja lukkarin puustelilla,
toimittaa päällä-olia kaiken rakennuksen, sikäli kun ta-
roallisiSta kruunun tiloista on sanottu, kuitcnki etlä
paremmille tiloille on parempi ja suurempi kartanoki
rakrnnettawana, ja etlä 3 «ruotinen rakennus kappa»
laisen puustelilla roastaa 5 «vuotisen (Papis.Priwil.
iL lokak. 17 23, Kun. Resol, 12 Tammik. j. M.).

Siwiili» eli maa l l issä ä tyis te n « pu us»
telillä, ei ole erinäistä rakennus järjestystä säätly,
tullen näiden rakennuksessa seucattaroaksi mitä kruu<
nun»tiloista on sanottu, eroituksclla, että paremmat
ja suuremmat puustelic o,vat paremmin rakennetta»
»vat. Ne owat Guwcrnöörin huolen alla, joka myös,
punötelin haltian huolimattomuudessa, rakennuttaa ne
hänen kulungillansa, Maaherra Instr. w. 1734
mukaan- Maaherran asuntohuoneeSta on erikseen,
saätty, Z2 Helmit. 17^0.
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Pappilanrakcnnus, piläjäällä toimilettaiss>i, teh.
dään wanhan »veron jälkeen (Kun Kirj. 4 Toukot.
1159), kaikilla maanisänniltä ja haltioilta, paic is«
tunco- ja huoneettoinilta raja» ja pi>ri't>loilta (Raken.
K. 26: 2), »verolliset ulkosarat (Kun. Kir,- l 0 io-
kak. H93)ja pappilat», kappalaisen» ja lukkariu-talot
(Kun. Res. 25 Toukok. 1120 §. 4l), Postitalot
owac wapaat hirren ja tarpeitten »vedosta näihin ja
muihin yhteisiin rakennuksiin (Kun. Kuul. ,9 Elok.
I80l). Hirret ja muul tarpeet otlaawal piläläluset
omista metsistään, joS pappilan metsä siitä koivin
haaskauluisi (Metsä lärj. iI,US, §. l4). Kaupun-
gin pappilaa rakenlaawat ja parantaawat kaupungin
hucneltlen ja maanisännät, eli porwarillisen elanon
'»viljelial, siitä erittäin wapaucettuna olemata; ye
owat sille papin hoideltawal (2L: s).

Kirkon ja siihen kuulumiin rakennuksiin, niin
kuin kcllonjalat, tirkonaita, pitäjääniup» ja waiwais.
lenhuone, on kaikkein pitäjässä asuwaisten osansa!ch<
lawä. Rakennustarpeet, wetämiset ja mun kulutus ceh«
dään wanhain eli wähentämättömäin manttaalin
mukaan, ja päiwäiyöt ruokakunnittain i Raken.
Kaar, Kun, Kirj. 4 Toukok. 115,9). Wapaat »äis»
lä owac ulkosarat. ja poStitalolaiset, sekä sotamiehet
(Kun. Kirj. <1 MaaliSk. 1165), Kappclilaiset owat
osalliset emäkirkon pitämiseen, rakennuksilla, sellaiseksi
kun se oli kappelia rakentaissa, ollen niin Muodoin
»vapaat kaikesta ennusta uudesta rakennuksesta eli lisä
ja laajennus rakennuksista (Kun. Refol. 9 louluk.
1766, §. l'2). Kankiraudan ruukit, istunto., raja»
ja pi«ri>!i!at oroat osalliset kirkonrakennukseen/ waan
kaikki muul ruukit joilla on- kankiraudan «vasara lai»
loksia, ja erittäin weroitctul kruunun- ja perincomyl»
lyc owat osalliset kirkon sekä pappilan rakennukseen.
Ruuklnisännäc teettäkööt päiroätyöt seppiensä puoles'
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ta, samatekkuin mökkiläisctki ne lekeewät (Kun. Res.
i SyySk. 1141 §. 40).

Karäjakartanoa rakentaa jokainen färäjäkunta.
Wapaucciut siitä owat istunto- ja karjakartanot, huo-
uecllomat raja> ja piirl»t>lat, pappila >a lukkari»'
puuötelit ja luotsitilat (26: 4 Nak. K,/ Kun. As.
11 Hyyse. 1183).

Nawintopaikat.
Magistraacin ja kaupungin oike»tlen päätökset

juomasiain ja muiden rawintopaikkain asettamisesta,
lähdetään Guwecnööcin tutkittawaksi ja lopullisesti
päacetcawäksl. 10 R»pl. h:sa sakon Kastolla owat

kellerit, k>>hwimajat ja muut r,m'intopa!«
kat kaikkina julkista jumalanpulwelnsta wieceicäwinä
pyhinä suljetlawat kello I:stä lauwantai»iltana kello
I:ään asti pyhäiltani, jolla ajalla sinne ei ole las»
tettawa kuin syömämiehiä ja mackus:awa>si.i, eli juo-
mia sieltä annettawana. Saman sakon haascolla o»
wat kaikki tällaiset ramintopaikat suljettawal joka ilta
kello 10, ollen waan malkuslawaisille auki pidcctäwät
(Keis. Juoppous As. 18 Maalisk. 1329). Tästä
asetuksesta pitää 5 hop. Rup. sakon haastella pai'
tanisän»älle, yksi kappale löytymän jokaisen juonia-
huoneen, kellcrin eli muun rawintopaikan jonku ph»
teisen huoneen seinälle naulattuna, samcttekk»,,, pos»
tipaikoiSsaki (s. p.), tacso Palowiinan myöini»
nen, Juoppous, wcrt, Manufaktuurit >. m.

Restpti, katso Apoleekkari.

Riista, katso Kymmenykset ja We ro riista.

Rikosasia, katso Valitus, ArmonanomuS.
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Rustholli.
RusthoNihaltian (Nusthollarin) muutoksessa mak-

setaan solal.>ishi!oneen säästöön eli rahastoon t»ilo»
ja lähtömaksut. Tulomaksuksi maksetaan rusthollin
cmisius' cl> hallitus oikeudesta, olkoon ostettu, lah>
jottrt-u, peritty, pan lina, anekille sa,n», j, n. e. 1
Nupla 44 kop. hop. >okalselta koko rusthollilla, 12
top. puolelta ja sikäli pienemmillä osilta, kuitenkaan
ci wähemmälcä kun Aineksella. Tätä maksua ei ote»
la leseen ja lasten jakamattomassa pesässä olless,i;
jalaissa, kadottaa leski naimaosansa ja
sa rustholliin; waan lapset ja perilliset
tulomaksun rusthollista eli kuiin osastansa, samaten»
kun lesken mentyä toiselle miehelle, joka rusthollin
haltiaksi otetaan. - Myötäköön rusthollisa, eli muuten loiseen kääreen anneltakoon, percksn»
la.m eli wieraille, maksecaa» lahlömaksukst l sadalla
kauppa» eli siirtohinnasta. 3ä>näu maksun wascaa
ilse l,la ja ollen ostajalla walta sen kauppahinnasta
pidättää, jes ei niyöjä sitä ;o suoritetuksi näytä.
Muita tiloja eli taloncarpeita samassa kaiipassa ol»
len, pitää kauppakirjassa eli erikseen wierasmie»
h>lcä tarkasti eroicetlaman rustholli» kauppahinnan
suuruus, josta roaan maksut on juoksemat. Nus'«
hollia Nusiholliin rraihcctaissa lählömaksua ei makse<
la, reaa» sen siaan molemmista tulomccksut; wäliä
määrättynä ollen, maksetaan lählömaksuki; muuhun
omaisuuteen waihcttaissa, on lählömaksu suoritettawa
sille a>!neltawasla arwiohinnasra. Köyhyydestä ruZc,
hellin hallituksen luopuessa, eli muuten wissicä kaup»
pahmnata, arroataan se myöski ja päölle.tulia was»
laa lähiö l<, lulomaksun. Nämä maksut makse,
taan kaikilta rusthollilta yksin istunto» eli wapa,
rusthollilta, olkoot kruunun eli perinnöt, wiimcstään
tulesta 90,tenä päircauä, kruununvoudille, johon
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myös yhtaikaa jätetään kopio kauppa» eli wälikirjas,
ta. ScmotuSsa ajassa maksun suorittamata iätlän.'ä,
sakoitetcakoon tuliaa Rup. 20 kop. hop. s.>c.ilais.
huoneen erinomakss, »vaan myöjä on syyiiäniisesiä
wapaa (Kun, Kuul. 4 Zoukok. Euuen tol»
manen laiuhuudau eli kuulutuksen antamista perinlö»
rusthollille, näyttäköön omistaja maksut suoriteiulsi.

Kruununrustholli on kruununmaa ja pohja, eikä
sns ruslhollmhaliian omaisuus, häneltä myöcäwäksi
eli naimaosaa siihcn saataroaksi. Woipi kuilenki wä>
likirjalla toiselle annettaa; ollen myös rusthullinhallia,
roaimonensa ja pcrillisiucnsä makuutettu järkähcämä»
töinä siinä pysytettäroaksi, niiu kauwan kuin ruohot»
lin hpwasci hallitseewat ja welwollismnensa täyllä»
wät (Kun. As. 22 Helmit. Hallicus oikeu,
desta ruschollihalcian kuollessa on yhtäläinen laki kun
tn!linun»tiloisca; samaten on, hallttuZ»oikeudeu »väli-
kirjalla toiselle annettua, tilalle tulian ilmotlaitawa
Guwernööriltä saamaan wahwistuöta siihen tapah»
luwa samalla lamalla kuin kruunun-tiloilla (k. s.).
Ruschollinhaltian, välikirjalla, hallitus-oikeutensa kau-
kaisemmalle sukulaiselle eli wieraalle annettua, on lap»
sillansa ja perillisillänsä serkuksiin asci, eli niiden ta»

salla olemilla oikeus lunastaa, wälck>rjassa määrälyil»
la ehdoilla, kun kuulutuksen saatua yön loista wuot»
ta kulumata Guwernöörille ilmoltaiivat. Sukulaissa
ilmaumata on, rusthollin toislla osakkaalla lunaöcus»
oikeus 3 kuukautta perillisten assanajan kuluttua (Kun.
As. 22 Helmit. ,149, roerr. Keis. Kuul. 3t Hei.
näk. 181 l). Molemmissa tapauksissa on lunastajan
pantawa lunastushinta säänin>rahastoon määrätyllä
llsianajalla, jos kanteesta jotain toiwoo (Kun. As.
30 Syysk. Myöski on takaus kruunun-rust,
hollille pantawa welwollisuuscen täyccämisestä (Kun.
As. 22 Helmik. j. m.). WalituksiSta kruu»
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mm»rusthollin hallitus»o!keudcn jutuissa, katso Wa»
litus.

Osittain perintö ja osittain kruunun.luontcisttn
r«slhol!cin jutuc meneewäc kihl.ikunnan-oikcuteen,
lenkl ilmoituksella Guwerndorille (Ku». Klr>- 2i
Maalisk. Kruunun.rusthollit woiwac mcnna
welkain maksuksi siliä keinoin, eccä halli!us»oikeus ca<
mallisella rydSlöauksionilla myödään Maankanscllssa
enimmän cmjoowalle (Kun. Kirj. t 2 ja Solakall.
lulisc. 28 Marrask. Viipurin läänin kruu»
nun.ruslhollit, croiietut ennsiStä aputiloistaan ja wa'
pauteluc rusii»welwollisuudescac>n luetaan kruununil»
loitsi, ja hall!cus»oiktude!le on sama menetys tuin stl»
laisille cilolllaki (Keis. As. 1 Helmik. ja l MaaliSt.

Perlntö»rus!holliSta on sama laki kuin muusla
periniomaasca, katso Osto j. m.

Rusihollm wahwuudeksi perinnöksi oötetut apu»
tilat elkdöt rusthollista croiteltako lKun. Resol. l8
Elok. '

Aroioliiton ajalla perinnöksi ostettuihin rustholliin
on molemmilla puolisoilla laillinen naimaosa
As. lN Elot. 1802).

Wert. Weronwähennys, Tilajako, Pe-
ri nnöksioslo.
Wälikirjau Kaawa Kru u nun.Rusth ol»

lin siirrosta.
Minä Martti Kuritta teen tiet tumaksi, tällä

wälikirjalla heittäneeni ja siirtäneeni Elias Muu<
rille asukas» ja hallitus-oikcuteni hallituksessani ole-
waan Tuomikkowaaran kruunun rustholliin, mant-
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taalia N. Kylässä ja N, Pitäjäässa, sowitusta siirto,
hinnasta 2000 Rup. hop.; ja koska mainittu siirto,
hinta mmnlle on täydellisesti makseltu niin luowu-
tan siis itseni sekä perilliseni mainitun tuomikkowaa.
rau rusthollin hallicusoikeudesta, omistaen sen Elias
Muurille, kaikin tiluksineen, eli mitä wasta siihen
laillisesti «voitettakoon, haitata hallittawaksi, wiljel.
täwäksi ja ncmtittawaksi. Saapa siis Elias Muuri,
korkiasti asianomaisessa paikassa, hakea wahwistusta
tälle siiirto-wälikirjalle, ja ollen ostajan wastattawana
kaikki ruSthollihaltian muutosta seuraawat maksuc.
Suuremmaksi wakuudiksi olen tämän wieraSmiesten
saapuilla nimelläni wahwislanut, joka tapahtui Tuo-
mikkowaarassa 2:na Hclmik. 18^"?.

Martti Kurikka.
Wierasmiehina:

Simo lilmancn.Niilo Toiwari.

Ruuastenkauppias>

linnoihin ja kaupungista etäisiin maakuntiin ole»
tut ruuastenkauppiaat Wenajau sotalaista wartcn,
saawac waan sotawäen tarpeeksi kaupaksi pitää erittäin
määrättyjä kaluja ja tarpeita. Venäjän tawaraa saa-
wal itse luottaa, waan ulkomaisia eiwäl saaca ulko-
maalla tuoda eikä tuottaa mutta ostakoot ne Suo,
men kauppioilta, josca myös todistuksen hapuilla pi«
läkööt. Asianomaiset Fiskaalit jaKruunun-palweliat,
saawat, sotawäen päämiehelle ilmoitettua, katsella ja
lutkia joS heillä kicliyä kalua löytyy, taikka jos ruu»
wastenkauppiat muuten meneewäc kauppa.oikeutensa
rajoitse, ja wilpin keksittyä, heitä maan lain mukaan
syyhyn saattaa (Prckur. Ammatin Julistus 5 Syysk.
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1«20, Keis. Kirj, 8 Toutok. I»!'?). Kest. Sala«
kauppa.

Ryöstö.
Kaikki lmnwoimaau tulleet päätökset, joille ryös-

töä turwicaan, saakoot sen tohdlistm»; jolloin niyös
kaikki siinä tarpeellinen ja lodistettawa kulunki ote-
taan, jos se ei 50:cä taal, suuremmaksi nouse, jossa
tapauksessa haettakoon lailla (U. K. 3: 1, 5i l).
K ruumin.woudin, Nimismiehen. Neljännes ja lauta»
miehcn ruokarahasta ja kyydistä erikoisten loimituk»
silla, katso Toimit«ötirjain»lunaStuS.
Usiampia työoloja samalla tiellä toimiletlaissa, jaetaan
kyytiraha ryöstömiehen kolonca molempiin
koihin, tullen molemmat sen suorittamaan yhteiseen,
matkan picuuden mukaan (Kam. Koli. Kuul. 21
MaaliSt. 1804, ja Kun. Kirj. 4 Helmit, s. w.).

Kaikista ryöstö» ja muista palkoista on kruunun-
palwelian annettawa kahdesti «vuodessa Guwernöörille
tarkan luwunleon, ja siilä kopion paikkakunnan tuo«
maulle, käräjäsfä lutkittawaksi (Keis. Kuul. li Huh»
lik. 1826). Kruunun weroia ja muita saatawia
ryösiäissa ei toimitus mies/ sakon haastella, saa ot-
taa palkkaa (Kun. Kielto 28 Syysk. 1694). Joka
myös en waarin otettawa puustclinisännän maksama»
ta jääneitä saatawia ottmssa (Kun. Res. 20 H.l-
mit. ja 12 1166).

Kaupunkeissa on ryöStöpalwelioilla palkaksi eri-
koisten ryoSlöissä, ja ryöSlettäwän arwon nostessa
i44 Nup. Paperihahassa eli wähemmä,,/ 4 sadalta;
siltä ylemmäksi aina 432 Rupl., 3 sadalla; siitä
ylemmäksi 864 Rupl., 2 sadalta ja siitä ylemmäksi
<,440 sadalta, siitä aina 2,880Rupl. i fadal»
ta; 2,880:slä ylemmäksi sadalta, kaikki luellawa
waan walsinaiseSti ryöstetystä, waan ei päätöksen si»
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sällyfseslä, omaisuuden siihen ulottumata IoS wcl»
kaixies ryösidkicjoituksen toimiteltua, waan ennen ta»
»varain w!emi)tä auksioniin, hankkii rahat ja saattaa
ne ryöscäjälle, saapi tämä waan puolen tässä mää-
rätystä palkasta; samaten takawarikkoon pauemisesca
waan puolen ja toisen puolen tawaran cullcssa auksio»
niin; waan jos rahat maksetaan ensimäiselle waaci,
mutselle, ryöslökirjoicuksen ja ryöstön pitämätä/ saa-
mat kaupungin palweliat, samalekkuin paljaasta raho.
jen antamisen, eli paikkakunnasta lähtemisen kiellosta
j. sellaisista/ joissa ei ole suurempaa waiwaa kuin ta»
walliftssa oikeuteen kutsumisessa, jokainen 12 kop. hop.
RyöScökulunki niin kuin ryöstömiestcn palkka, kanto»
ja ajajarahat ja mitä muuta ryöstössä larwitaan,
otetaan esinnä welanalaisesta omaisuudesta, ulotlu»
koon se sitie muuksi maksuksi eli ei (Kun- Kirj. 17
Elok. 1751).

Nyöstömiehet owat wirkansa kadotuksella kiellyt
ottamasta suurempaa kuin laillista palkkaa (Kun. Re«
sol. N Maalisk. 1728).

Welkapaältä walitetuilleki lumioille ja päätöksiä
la woipi ryöscö seurata: 1) Guwernöörin päätökselle
jonka sisällys ei nouse 144 hop. Rupl. suuremmaksi
(U. K N: l). 2) laiminlyötyä asiassa
sclityscänsä antaa, ja siitä yksipuolisen päätöksen lan.
getellua (s. o. 2: 2). 2) Kahden alioikeuden yhtä.
laisille päätöksille, eli sellaisen alioikeuden, zolle Oike»
udenkäymisenKaaren mukaan ryöscö on tapahtuwa(katso
Weioominen), —4) Waikta asian kadoctaja kaipaa
päälöksenwirheestä eli muuSta lainkäytöksen wiaSta (U.
K. 3: 4, 5), eli takaisin «voittamista etsii, katso 3a.
haisin woitto. Näissä tapauksissa on kuitenki ra<
hoieu nostajan pantawa takaus. Sitä woimata eli
noscoa tahtomata, pannaan kalu takawarikkoon (s. p.
jc> K»n. As. 23 Kcsäk. 1798).
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Jos kadottanut ei woi pääteltyä rahaa maksaa,
ennen asian Howi.oikcuteen tuloa, pankoon cäyden
takauksen. Sitä woimata, pankoon takauksen itses»
länsä, eli menköön wankeuteen (U. K. 2: L).

Ryöstö toimitetaan kaikille laillisesti wahwistu<
neille päätöksille, joissa on määrätty rahasumma, eli
irtainta wissi määrätty luku ja laatu, ilman ermäis»
tä käskyä, maalla kruunun.woudilta ja kaupungissa
Maistraatilta (Kun. As. 28. Kefäk. 1798). Kruu.
nun wouti ei saata, wastuusca wälttääkseen wiiwy-
tellä ryöstöä enemmän 2 kuukautta (Kun. As. tl

Joulut. 1766), MagiStraatti ei enemmän 14 pai»
wää (Kun. Kirj. 13 Kesäk. 1775). Yliopiston wir>
kakuntain päätösten toimitusta haetaan PliopiSlon
Rehtorilta (Uniwersit. As. 10 Joulut. 1828).

Anotusta ryöstöstä on ryöstömies welwollinen
ahtamaan asiamiehelle todistuksen ryösid-päiiväkirjan
kopiolla eli otteella, sitä waatieSsa (Kun. As. 28 Ke?
sat, 1798). On annettawa lunaslukseta.

Welkamiehen matkaan mentyä, eli piilotellen,
toimitettakoon ryöstö armolleen. Jos wissi kalu on
ryöstcttäwanä, jota ei tawata, otettakoon rahana; si.
tä olemata, otetaan irtainta (U. K. 5: 1). Rahoja
eli irtainta olemata, otetaan kiintonaista;
mitä esinnä ryöstetään, menköön sima paikkakunnassa
olewa, jossa welkalaiSta weloitaan. Pantin kiinconai»
sessa ollen, saakoon irtainta paremmin tahtowa wel'
kowa omansa irtaimesta (s. p. 5. 6). Huoneen,
karcanomaan, tiluksen ja ryöstöön
mennessä, elköön niitä toisistaan eroitlamisella tehtä»
tö omistajalle hyödyttömiksi (s. P. 7). Muuta huo».
liettä elj kotoa hänellä olemata, saakoon maalla asua.
I kuukautta ja kaupungissa ensimaiseen muuttopäi'
wään, ryöstön toimiteltua (s. p. ö).
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Welkamiehen «välttämättömin lawara, niin kuin
elantokeinonsa aseet otettakoon wiimeksi. Ryöslöön
mcnewä irtain on ensin arwattawa. Welkamiehen
siihen arwioon lyycymätä, eli welkowain siitä hinnasta
kalua lahtomala, myötäköön autsionilla (U. K. s',
2. 3).

Kiintiän omaisuuden ryöscöscä katso Auksioni.
3työscöscä eroileman wieras omaisuus. Welkamie-
hellä mitään mu!tta olemata, millä maksaisi, kuin
«vuosipalkkansa, otettakoon siilä puoli (U K. 1: 1.
2); ajaksi wiraltomakfi jääneellä, joka jo on kadolta?
nuc puolen palkkaansa, otetaan »vaan neljännes (Kun.
Kirj. lv Tammit. 1139). Upseerin palkasta, so-
dassa ollessaan, ei saa mitään otettaa (Kun. As. 1

Huhcik. 1142). Eikä pensionisca ja armolahjasta
(Konkurssi Aset.); ci leskien armowuosisca (Kun.
Selit. 3l Heinäk. ll>85) eli haucaisawusta (Kun.
Kirj. 25 Toukok. 1134); ei uskollisen palwelluksen
merkille saatua lah,oitusta (Keis. M.mif. <5 Elok.
1330). Postimieheltä ei hewoista, hewoiseu ruokaa
ja ajataluja (Kun. As. 3 Marrask. ms) ei puus»
teliä eikä kruununtiloja. Eroitectawasta kalusta
nouseman riidan lykätköön Guwernööri tuomakin tut-
kittawaksi (U. K. 1: 3).

SaMNistt, katso Velkominen.
Saanto.

Kiintiän omaisuuden saanto tapahtuu perinnöt,
lä, waihetuksella, lahjoituksella, ostolla ja pantlauk»
sella (M. K. 1: l), k. n. ja iainhuuto.

Saannon kanne eli särky: joka tahtoo kau.'
tecsen panna eli särkeä kiintiän omaisuuden saantoa,
»nukuin omistaja» suoStumukseta myötyä maata/
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w.nms cli perillisensä erinomaista miehellä myöcyä,
omswattaisekst tullut, orpona ollessaan wietyä maaia
j. n. e), ottakoon ennen >-ön loista wuotta kulumis»
l.i, siitä päiwäölä jona kanteen syy oikulle omistajalle
ilmestyi >a hän tilaisuuden sai oikeuttansa walwoa,
luon,.n!lta manuuksen ja ajakoon asian päähän, oi<
keulensa kadotuksen haaStolla. Mutta asianajan näis-
sä epäirakaisen ollen, on sääcty, että kaikki maalla
»li kaupungissa hallitukseen saatu omaisuus, >oka ei
liillllim oikmn omistajan eläissä eli kuoltuansa pcril«
lisillä 2«:sa wuodessa tule «valitetuksi, on sen «>>',«

kuluttua kaikista kanteista «vapautettu (Kun. As. 14
Toutok. it!l)5). KaupanwastautseSta, katso Osto
ja WaihetilS.

Sahat.
Jokaisella on walca, maanisännän suostumuk<

sella, hakea lupaa uusien sahain asettamiseen, wopa«
perintö sekä kruununstilollla olemiin koSkun, joissa en<
listä laitosta ei ole (Keis. K. i» Heinät. !8,«).
Maan pisimmästä woura» eli orenliajasca talso Wou»
ra ja A renti.

Myömä» eli tullisahaa asettaa tahtoessa, (myö>
mä saha on missä omasta eli wieraasla meisäslä
ostettuia pölkkyjä sahataan myuiäwäksi; lullisaha, joka
toisille tullista sahuuttaa) annetaan siilä anomus Gu.
werndörille, jossa hakian, lupaa saadakseen, myös on
fitoittawa wiimcslään wuodessa lailoksensa, lu»
wan kadotusta nähden, walmisiamaan, että sekä sa-
han nero ja kruunun meisäin kantoraha woipi olet»
taa. Gmvcrnööri määrää »iihin kacselmukstn sa.
malcn kun Myllyistä on sanottu, ollen katselmus»
mi»scen ilmoitettawa mietteensä, jos hakialia mää»
lätty aika ei woisi lyhennctlää (Kam. Koll. lul.
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tNNI). Katselmus-oikeuden, joka awukftnsa kutsukoon
maamittarin, en tutkittawa ja katseltawal että kysy»
myfseen tulewain metsäin laweus seka
ella cymleral.iliam, mtttaamata mahdollisuuden mu»
taan, merkitään; maalaadut larkaSli kirjoiietaan;
puiden wa!miStu,/,isen itä tullai maalaadulla syittäin
käsitetään; ja näitä kaikia werraten lasketaan, kuin
monta puuta wuodessa teskiluwuttain metsän tyn«
nenalalla, taswua nähden, woipi olettaa; ja wesi«
juoksun luonnon mukaan käsitetään sahcin wuosilli»
nen täyncäaika, setä kaikista näistä tempuista ja sa<
hctterälu paljouden mukaan, ja mitä wuorokaudeSsa
woipi sahaltaa, niäärälään tatselmuSoikeudelta, maa»
mittarin awulla, wuode» sahatcamaksi tumallinen (Kun.
K>rj. l l Toukok. ja Kommecs. Koll. Kuul. 2t Elok.
1786), Tullisahoissa pitää myös katselmuskirjoihin
merkittämän ympäryslollä olewal tilat, joilta sahuun
tamiSta on toiwottawana (Kam. Koll. lul. 7 Iou»
lut. ls04). Kuulusteltua Koskeuperkuu.halitusta
(Keis. lul, 12 Joulut, ikll'?) päättää Guwernööri
sahanlaicokseSta, määräten ajan sen «valmistamiselle,
ja myöläwätsi wuodessa sahatlawain pölkkyin paljou»
den; joka päätös, kirjoinensa, siitä kuukaudessa, lähä<
teiään Senalin lulktlcawaksi (Kun- As Metsistä t
Elot. 1805), johon myös luotettakoon hakian ja mui«
den asiamiesten codiscus, päätöksestä osan saaneensa
(Keis. Kirj. 28 Tammik. 13 l 8).

Joka weronlastun täymätä, tahi muuten lu<
wa!toml,sti sahaa, tullista eli myöläwäksi, taikka lu<
watun sahauswapaucensa rikkoo, sakkoa
t:scltä 24 Rup., 2:selta kaksinkertaisesti, ja 3:lta sa«
maten, sahaoikeulensa kadotuksella; ollen luwattomasti
sahuus ja myönnös rikotuksi luetlawa, puoliksi ilmoil«
taialle. Samalla sakolla on tieltty haloittuja ja weis<
tellyja lautoja tekemästä ja niitä kaupunkiin wiemäs»
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tä; waan käsisahalla sahatut lauwal woiwat wapaas»
li myötää (Kun. Mets. As. < Elok. 1805).

Sahaoikeutensa kadotuksen haaslolla on sahai»
säntä welwollincn pitämään arkut, sahajauhon juos»
ta ja kotouta, sila weteen laskcmato (Kun. Kalastus
As. 14 Marrask. <-<<>6).

Asianomaiset maanisännät eiwät ole welwolliset
muuten tuin «vapaehtoisella sowinnolla antamaan met»
sistään sahaisännille pölkkyjä (Keis. Kuul. 19 Hci<
näk. 1816).

Taloularwissahojen laitoksessa seurantaan samaa
järjestystä, josta katso Myllyt. Wapasuwusto saa»
pi maillensa katsomuksen puämötä tehdä koticarwis.
sahoja (Waoas. laki ollen tällaisen sahanisän.
tä kieltty kaupaksi sahuuttamasta, sahuusten >a saha.
oikeutensa kadotuksella. Koiitarwissahat owat kaikis»
ta maksuista wapaat, ja saamat tullista fthuuctaa
naapuriensa kotitarpeen, weroiteculle sahalle siitä hait-
taa ja »rahmkoa olemata. Ne eiwät saata olla sen
suuremmat kuin yksi teräisct (Kun. Res. 29 Mat»
rask. 175L, Keis. Kuul. 19 Heiuäk. !816)>

Osasahaamiftlla rikkowa, kadottakoon sahuuksensa
ja sakoicettakoon l:seltä lerr. 10, 2-selta 20, 3.nelia 30
taal. ja n. e.; Johon kuitenkaan ei saa luettaa wuo<
tratahuusamista (Kun. Kirj.
Ollen kihlakunnan oikeuden Guwernöörin wahwistet.
rawaksi wiitatcawa, paljonko rahana, mucca ei hirsinä,
sahmis rouokralsi eli tulliksi otettakoon (Kun. Resol.
29 MarraZk. 115 L ja sanottu Keis. Kuul.). Wert»
I) l i mu iStoine n nautinto, Vesirakennus.

Sakot.
Vakot määrätään kunki lainsäännön mutaan,

Hopia°laalarissa eli Punkko'Niksissä, missä niin on-
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käsketty, ja muutetaan yhtaikaa hop. Rupliksi ja ko>
peekoiksi (Keis. Kirj. 9 Maalisk. 1812), 3 taalaria
hopiaa wastaawat 1 pankkoriksin (Kun. As, 27
Marrask. 1716) taikka 1 Nupla 44 kop. hopiassa,
ollen siis 1 talari 48 kop, hop. (Keis. Manif, 29
louluk. 1809) 1 hop. Rupla luetaan 3 Rup. 50
top. paperissa (Keis, Manif. 9 Huhtik. 1840).

Vankeudeksi muutetaan tyhjälle watitukselle luo»
matista, ell sopimattomasta puheesta ja kirjoituslaa»
dusta tuomitut sakot, samaten kuin kaikki langetetut
uhkasakot (U, K. >o: 1) niin, että 1 ja 3 taalari,,
sakot muutetaan 3 päiwän wankeudeksi," siitä stteen
«aalariin 4 päiwän, siitä 8 taal. 6 päiwäu, siltä >9
taal. 8 päiwäu, siltä 39 taal- 14 päiwäu, sillä 99
taal, 3 wickon, siitä 199 taal. 1 kuukauden (28
päiwäu), siicä 2.99 taal. 5 wiikon, siitä 299 taal.
6 wiikon, siitä 499 taal. 1 w/ikcu, ja 500ista yli
kaywissä sakoissa 2 kuukauden (56 päiw.) waukeu»
detsi, joka on suurin (Kun. As. 23 MaalSk. 1807).

Wankeudeksi -medellä ja leiwällä muutetaan Nai»
mis», Per,», Maan.», Rak.-, Kaup.°, Pahauteko»,
ja Rangaistus>Kaarten

'

mukaan tuomitut sakot, jos
ei erittäin ole määrätty; samaten Sensurasioissa
(Keis. Sensur. As. l 4 lokat. 1829), painowapau,
den rikoksissa (Keis. As. 21 Helmik. 1823> luop.
pous asioissa (Keis. As» 18 Maalisk. 1329) tumat-
tomasta wiljelykseStä ja muista metsäasetukscn ri-
koksista, tumattomista kokouksista j. m. kuStccki sää-
tyllä lamalla. Sakot muutetaan, näin: l:scä 10
taal. asu 4 päiwän wankeudclla, siitä 25'teen ta il.
8 päiwäu, siitä 40 taal. 12 päiwäu, siitä 60 taal.
16 päiwän, siitä 80 taal. 20 päiwän, siitä KOtaal.
28 päiwäu, joka on korkeinta (R. K. 5: 4). lu»
wattoman palowiinan polton ja luwatonten aseitten

43
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pidon stiko . jotka «xetaa» löytymästä irtaimesta cli
klilNläö'/, N uraan maksusta puuttuma
!N!U »>l! <) Nup. 00 lop. ja <4 R"p. 40 top. ho»,
l.ntaan päirväksi, siitä 28 Rup. 80 kop, 12 päi»
walft, ',!>:« 5"? Nnp. 60 kop. 16 päiwäksi, >a sitä
päälle päiwäksi (Kun. As. 24 Marraök. lL0>).

S ci! a »kaupan ja tullipetoksen sake is-,
ta katso niislä. Takawarikon liikuttamisesta lU Nuo.
20 kop. hop. istutaan 14 päiwää wedellä leiwallä
(U. K. 8: B>.

Witfolksi muuttaminen ei kulu tähän kirjaan.
Sakkea cyoksi muuccccaibsa luetaan i päiwatyö 4
M. 6 pauk. (Kuu. Kirj. 11 lokat. 1181).

ja luwaltomau»wilj>.lyksel! sa-
kot woiwac muutettua työksi. Irtonaista rahwasca
sellaisiiu sakkoihin tuomittansa, joista >,i »vankeutta
ole, >a sakonalaisellu niiden uiaksamisccn waroza ole»
mata, en jokaisella walta maksaa ne, ja teettää sa»
koitetulla työtänsä, lukien maära»
lystä miehen pälwäpalkasca, paic satolliseNe anuetca-
waa ruokaa (Kun, Scl. 23 Maalisk. 1801).

Wahmkosakot, oikeeStaan olewat asiamiehen pal»
kinnot, palwcllaan myös työllä.

Sakoili tiu ja sitte konkursin saanut, suorittakoon
kuitentl sakoc cawallisfösa järestyksessa, eiwät
olisi konlucsissa walwolulkaai, (Kun. Kirj. 21 Joa»
luk. 1189). Rahasakollisissä rikosasioissa woikoon asia-
mies, itse ilmoittajana ollut, omasta o.sascnsa sopia,
jolloin warojen puutteessa ruumiin ranguistuski sikäli
tasataan (Kun. Kirj. 5 Helmik. 116«).

Sakoitettu, jolla on waru maksaa sakkonsa, el»
köön ruumiillaan niitä kärsiä saako, waikka sitä tah-
too. Tapicä maksua suittamatta kärsiköön kaikki
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ruomiiiliau 5! ', sseis, ?'r>, ?M.-r.
r,sk,
ez si.lic.l sakkoja saor ccaa, elkööu miiä olcuoio, ei sil»
takaan «ora Mi tulisi elatuksen puutokseen; waan
kärsikööt ruumi llau» i.R. 2: 8).

Salakauppa, Salakuljetus, Tullipetos ja
Meriasetusten-rikos.

Salakuljetus on liellyn taroaran salainen tuo»
mnen ja vieminen. Tullipetos on luwalliftn ja tul-

cawaran cullaamats tuomi» n eli w!e!m»'n.
Salakliljecukftsca eusikerralta sakoiteiaau tawaranhin»

2:>>lta kerralla tawaran kaksinkerlaiueulnnta, ja
law.,r>», arwon nostessa päälle l0<) ju.
l<st'laan kelwoctomaksi yhteisiin huutoihin ja sellaisiin
comntnfHin
>a porwariiltsta elantoa wiljclewä, kudottavaksi
waruulenja >a elautowapautensa. Salakuljetuksesta
3melta terralta, eli usiaunualta, sakotettakoon myös
lawara» kaksintrctaisen ar,oou, ja olkoon kohdastaan
lanizeiellu 2:sclta kerralta määrältpch!» srurauksin,
I« rangaistakoen pc>ic sitä foweliaalla phceisella tröllä,
luinansa. kuricuS- eli työhuoneessa wuotta eli
n>äu, 5 tecn wuoteen asti, asian mukaan.

3l>3ipetoksen rikoksista satoitetaan ensikerralta
ja sa!ai>lsta lawarasla. Uiiamman kerran
jncä cawalt», joka kerran lawaran koro

»>rwon, ja 4!<ä eli usiammalt,, kerralta tuomittakoon
yhteiseen työhön eli toto «vuodeksi. Salatulle»
culsc! a >n»<n rikkonut, rangaistaan toisen kertaisena
tullipetoksesta.

Kaikki luwattomasli kuljetettu ja tullaamaton la»
roara cn rikottu. Sitä k.siin saamata, maksakoon
vikokscnalaiucn stn hinnan xcisrasmiesten eli ».ikeutxn
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arwion mukaan. Tawaran hinnasta selko» saa ma ta,
sakoitetcakoon reiällistä
eli enemmän. Rikoksen teon yritys
kuin täytetty teko. luwatcomaan tawaran kulj cukseen
loisen pyytänyt, palkannut eli ncuwonut, rangaistaan
tuin omassa rikoksessaan. Sama laki olkoon >rä»
Hemminki rikosta auttaneelle/ myömiscllä eli muuten,
lUlralllsesla määrästä ylt tawaroita kuljettamisella,
eli luwattomasti tuodun eli kiiniotetun tawaran sa»
laamiselle eli roalhtamisclle.

Virkamies, Tulli-, luotsi- cli Hallaus»kasky!ai.
«en, Pajaston» eli Ruukiinasiamies, maan» eli t.,u«
pungin»F slaali, Poliisimestari eli kruunumpalwelia
salakuljetuksessa eli tullipetoksessa eli niihin osallisena
tawattu, sakotettakoon luwattomasta tawaran wiemi»
sestä eli tuomisesta, muu» laillisen wasluuksen ohes-sa. Tawarasailysiön wapautta nauttima, joka säily»
lysaitasca eli sinne ja sieltä kuletellaissa o» salaisesti
wienyt eli wiedä yrittänyt säilytyscawaraa, kadotta»
tcon porwaruutensa eli elantowapaulensa, ja wiras»
sa olewa, wirkansa, ja olkoon telwotoin yhteistä luot-
tamusta waatiwiin kansallisin toimihin; wastattoon
myös tullipetoksesta,. Rikokseen osallisuudesta on sa<-
wa laki.

Perukirjoituksessa wainaan pesästä tawatessa lu»
wattomasti maahan tuotua tawaraa koko kappaleissa,
uutena ja pitamäcöina, ja ketään »vialliseksi syyttää
woimata, olkoon kirjoitusmies/, ollen Magistraatin wir«
kamies kaupungissa eli kruunun'palwelia maalla, waS-
luukstn haastella, welwollinen taroaran jälkiään yhtei»
feen wacjoou ottamaan, ja sen lahimäiselle tullikam»
märille ilmoittamaan.

Perilliset, eli luowutun pesän uskolutmiehet, il»
mottaikoot sitte edelliset 2:sa, jälkimäiset 4:sä kuulau,
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d,sf« perukirjoituksen perästä, lullihuonecssa tawaran
lull ultamisecn, sen luwallista ollen, eli kirittynä ollen,
cm,okool Klis. Senacisla erityistä sääntöä sille, eli
«voisiko tawara mäaratcäwistä maksuista maahan sei-
sattua. Mainitun ajan laiminlyötyä, on tawara ri-
kottu. Perillisen, peruk,r>oiluksessa j«la erikoisella toi»
mitecaan cli niuuten sellaisen cawaran ilmoituksen, täs-
sä sanotulla tawalla, laiminlyötyä, olkoon tawara ri»
toctu, ja syteltäköön perillisiä laillisessa järjestyksessä
rikokseen osallisiksi.

Eläwän miehen konkursiin annetussa pesässä eli
ryöstöissä tawattawa salaisesti luotu tawara, panta-
koon tiini ja annettako,!, asia oikeuteen. Sellaista
laroaraa auksionihuoneissa eli muualla auksio»ipaikoi>
sa tawattua, sateltetlakoon hoitajata cli myötäwäksi
ottanutta, joka sitä ei ilmoittanut, 150 Rup. hop.
jaettawaksi kruunun >a ilmisaattajnr wälillä, Tawa»
ra, myöty eli myömäta, olkoon rikottu, ja tawara!»
omistaja eli myötäwäksi antaja, woimata rikoksesca
puhdistaida, waslatkoon tawaran salaisesta maahan
luomisesta.

Milä matkustawainen maahan tullessaan luwa,
tonta eli luwalliSta kerallaan tuotawaa lawaraa kat.
feltawaksi jättää, olewa omaksi tarpeeksensa ja oidok»
fensa, ne pitäköön syyttämätä, jos ei niitä selwästl
nähdä olewan enemmän omaa tarroistansa ja mu»
hun aiwotuksi, jolloin tullinalainen liiempi lullatta,
toyu. Kotimaisella matkuslawaisella cawaltu kiellty
tawara kiini pantakoon ja olkoon rikottu. Waan
ulkomainen matkustaja hakekaan 2:sa kuukaudessa
Keis. Senatin lupaa sellaista tawarac» maahan tuo-
dakseen. Sen laiminlyötyä on tawara rikottu.

Tietämättömyydessä ja ilmeisessä ymmärtämät-
tömyydessä, salakuljetusta aikomala, julllseöti ticllty^
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1 > '.!u!oic<'lt»a taworua olkoon syytön, waan
lawar> tuiicnkl rlkol^u.

eli tullipetoksessa tawattu lun»
tcmatcu el! >rcona!i'.n> M!>j, waogi"!'!, rl<
paukooa cakauksrn ilseSiöusä. Oikeus tnt"ik>on
zoö takautsclla eli lakaurseta irU eli nxn,»

gitillna oie.nata, jos on panlawa. Sa»
ko<l!« s.!ori:!amalcomlssa rikoksissa takaus ei prlaäla.

2a wa räin lf..iplaus. Kotoiset templauk-
ftn alain ill.var.ll kaupaksi pilaissa, luliime -

killä incikxy.' oleman, niin kauwan kuin wähänl >,!'i
kappaleita on nniötäwakn, Koloista a
hallauksen al.usla lawaraa ceiuplaaniata >a a»
nuUa myöwä, rikkokoon tawaran >a sakocetlaloou ftn
urwon, Sama laki on kauppiaalle joka tauppaan,a
ftllaiZsa tavaraa oStaa, cli taroarasta lemplaukss,,
leikkaa ?»nr„ kum se kackki myöly o». Muit'. kn>,
hallalcssa painuma teniplai smerkkiä cawaraan liiilä»
»yl, sakoicettakoon 50 taalaria.

Tullicemppelit ja merkit säilytettäköön myös ul>
fon!a>slisa cawaro!ssa, niin kauwan tuin nucä myötä»
»vana on, i()0 2<up. hop. sakon haastella. Zcalplat'
lawa ulkomainen t>ill!ceniplauksela niyodesjä,
olkoon rikottu, )a sakoceltatoon tawaran isäntää tul-

laisen cemplaamatcoman immten tauolta luwalliscn
tawaran ostaa. Kalseluksissa el, kuljetuksissa tawac»
lu lemplaamacon ulkomaiiu» lawara, ou tahallisesti
rikottu, pai! mui:a seuraacsla. Temppeli» waären»
nylsescä lotsu WaärennyS.

Kihniöteiun ulkomaisen lawaran mene»
cykseätä ja ariviosca:

Ulkomainrn kiinioteitu lawara pitää kimiottazansamassa jä iämäu lähimlnäistcn cullihuoneeftn. Es<
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lclisiwätkö l.ul!i'e: 'yyt st» ensi päivänä tapahumaS»
la, omaisuus kiinipaninn omistajan eli
asiamiehensä sinecillä. K!lniosta>a ontakoon myös
lod,s'u"sc»., jos omistaja eli asiam ehensä sicä waaiii.
Ta.varan ilmoctaimata, kelwackoon kiinl-
lanlan, ,->?! rasmicoten saapuilla, loimilcttu sulkeni!«
>;sn, Kiimpanon tapahtuessa niaalla, kaukempana

kuin lähiniäisiStä m eli
maaherran saattakoon kiinipania ta
»varst wume maiuiccuu:» paikkaan, ja antakoon siellä
elcivan virkakunnan jos»a Pl>:ullidireksio»
nm käskyä hankitaan. .

Kiiui/ancu tavara, t.illihuoneesen saatua, kat-
so'.a>u?n ja > '>n l»iNi'):>oN!e,i

>>t !"i eli mäarä!N>l<
rä ar..i.<a,
lisen waviuurss» kiinioanian
ja oluiSil., ,il eli asiain!, ~e>>.sä saapuilla, i?s pa«caiia
owc>t, to,s'na siitä saatua.
?!,l)wc!<m>!»alUla ) men«eliään erityisten
sääntöjä u. liinipmnun t<nua«
ra„ ot.saan tawarn ,

3oi,uillls wul...!s^l,cal«wn malalla, jouku asiamiehen sitä
raatiin, i>> tnn sen tc.r' nä'c>. Escei»
tn toimitusta ..vislaan
oikc»',Z woisiro uusi arw o ja tats,-!:w tapahtua. Kah»
ta tisiampau sellaista lltöl.l samassa
nipa>!on asiassa sallittako.

Rikotuksi tuomitut tawarat mrödään tull huo<
neen julsilella )a woipl ca.ah«
tua enw'!! asiaa
tuuwa' eli
peclliftksi. Seil>ii>'e>l mrö:y tawora jäitään siice
ostajan wapaaksi kaVt>'ämis?lfl< pa:ne'a'n
kelle lemplautsen alaiselle kiinipanon mcrki.
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Kruunulle rikottu tawaro myödaän myös julkisella
auksionilla ja merkitään cullitemppelillä. ,

Kiiniottaja on se, jonka ilmoituksella eli työllä
tuwaton tanxrain wieniä eli tuonta on ilmitullut.
Hän saapi towaran liinioansmisessa ja saattamisessa
tarpeellisen awun kruunun» eli kaupungin»palwel!oilla
ja asla» ajamisessa ja juicuumisessa tullihoicaialia eli
Muulta tulliammacissa palwelcwalca wirkannehellä,
samatenkun kaikessa kiinipancmiscen koskemassa, laill',
sen turrran ja suojclluksen. Elköön kuitenkaan saako
wanhemmat >a lapset, puolisot, ja'sisarukf
set toinen toisensa, oicolopset wanhemman siaiscensa,
orpo holhojansa, eli palkollinen talonroäkenlä, palwe»
lusaikanansa, syttajilsi ruwcta. Eikä kiiniottajan osaa
saada sillä, jotta sanottaisiin laiwassa olewan salat»
tua, eli muualla, jossa kalselcmus woipi pidettaä. sa<
laisesti tuotua eli kiclccyä tawaraa, muuten jos ei
rhtaikaa inäärällensä näytetä paikka jossa cawara on
salattuna, Eltöön sellainen ilmoitus tapahtlcko tuc<
selukscn aikana.

Salaisesti luodun cli wiedyn tawaran ja ri»
kolsen osallisuuden sako,sta, sekä tawaran puhtaasta
orwosta, on tinnpaniallc ja muu neS kruunulle.
Jos kiiniranialla on ollut lruunun», kaupan»

«gin» eli tulli-palwelioista, on nällle apumiehille tulena
I-.nestä tawarasta ja sakoista yhteensä, eli kiiui»
p> nian kohtalosta, joka kohtalo, jos kiinipania on
tulli'wirkamies eli palwelia paikkakunnassa, ja
wirantoimituksessa kiinipanon tehnyt, menee ta>
sajakocn muiden tullihuoneesen kuulumain roirka-
Miestcn, käskyläisten ja wirkaa»toimittawain lisä-
Wahtmcstarein »välillä, silloinki jos joku heistä »lisi
määrätty olemaan erityisessä warliopaikassa (tästä
Vioitetaan kuitenki päällysmies ja laiwawäki, wartio»
Aluksella); Kuitenki saapi lullihoitaja, itse olemala kii-
Nipaniana, kaksinkertaisen kohtalon jokaista muita fuh»
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teen. Wartiealuksen päälliköltä tehdystä kiinipanoS»
ta, aluswäen awulla, saapi aluswäki ja pääl»
lySmies Unesta koko tawaran arwosra.

Niin kohta kuin kiiniotetut tawarat owat ar.va«
tut, ou kiinipauialla oikeus takauksella edelläkäsin nos«
taa lull,wuroiSla osansa tawarojeu arwosca, josta
anomus, laillisella takauksella, annet cullikammarille.

Joka ilmoittaa ulkomaisten ruukki» ja pajatto.
teosten tulleen templalutsi Suomen teoksina, eli mää-
rin tullitemppellllä merkityksi, naulitkoon, ilmoituk-sensa toteen näyteltyä, yhteisistä »varoista 300Rupl.
hep,, sekä osansa tawaraan ja sakkoon.
luwattomaSti luodun tawaran etsi mi»

nen ja katselu s:
luwattomasti luodun tawaran kuljettamisesta ja

säilyttämisestä on lähin huoli pidettäwä Fiskaalin.
Paitsi heitä saa myös sellaisen tawaran elsimyksiä ja
kacseluksia pidettää tulliammatin yliläskylälseltä, kruu.
nun-woudilca, nimismieheltä ja muilto siksi säädyiltä
miehiltä, sekä yleisesti kaikilta rikosten yli walwowil.
ta »virkamiehiltä. Siinä pitää wirkamiehcu, paikas»
sa yleisesti tultu olemata, samassa sicä waadiccua,
näyttämän ja lukeman wirkawakuuS-kirjansa (ful«
niahtinsa) elikkä erinäisen asetuksensa. Myöski on
hän wclwollinen pitämän kanssansa 2 esteetöntä wic«
rasmiestä, ja ennen etsimisen ja katselukse» alkamis»
ta wirkkaman heidän nimensä ja säätynsä- Wisica»
cionia eli katselusta pidectaen ulkona, maantiellä, ka»
dulla eli pihalla, yhteisissä paikoissa eli kotoisilla mac»
koilla, otettakoon tawara kuitenkin kiiui, waikka wie»
rasmiehet eiwät ole saapmlla, waan elköön loimitus-
miktzellä olko oikeutta tawaralle sen enempää tehdä

44
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ennen kuin todistajat on»a» saatuna. Kaikissa tapa»
uksissa on myös sillä, jonka luonna katseluS tapah»
luu, oikcuS puolestansa wicrasmiehct hankkia, joiden
pois 010 ei kuitenkaan saata wiiwyttää toimitusta.
Toimilusmiehen tahtoessa paikkakunnan hallilusrviralla
kaupungissa eli kruunun.palwelialta maalla wieraS»
miehet hankiltawaksi, elköön sitä kiellettäkö, waan suo-
ritettakoon samassa. Kiiniotlaja, joka paikkakunnan
wirkamiehelcä ell sotalaispäämiehcllä tahtoo tarpeet,
lista wäkeä eli warliota lurwaksensa ja awukstnsa,
saakoon sen wiiwytlelemälä.

lailliselta mieheltä woidaan kalselns luwattomas»
li tuoduista tawaroista pidellää: i:fi yhteisillä pai-
koilla, teillä, kaduilla, kujilla ja pihoilla sekä järwil-
la ja wesimalkoilla maassa: 2:ksi huoneissa ja asunto»
turoissa, ftllaisissa paikoin, missä kaupan tawaroita
seisoo, eli edelleen roieläwäksi säilytetään; Ziksi sellai,
fissa huoneissa ja asumatuwissa meren saaristoissa
ja maalla lowirStaamerenrannaSta, jossa tawaraa säily-
tetään, eli ennen on säilytetty, samain asukasten aika»
na; 4:ksi aitoissa, kellerissä, säilytys-aitoissa ja ulkohuo»
neissa kaupungin' eli maan»kauppioin ja liikunnon pitä-
join luona: s:ksi myömäpuodissa, puotikammioSsa eli
muissa huoneissa, joissatodistettawaSti tawaroitakaupak-
si pidetään, eli saman haltian aikana on pidetty. Sel»
lainen etsiminen saattaa tapahtua ainoastaan päiwä-
seen aitaan, mutta ei pyhapäiwinä eli muilla wuo»
rokauden ajoilla tuin kello 9 perästä aamulla kello
2:een illalla Marras-, Joulu», Tammi» ja Helmi-kuis»sa, kello B:sta aam. lello s:teen iltaa, Maalis»,
Huhti», Syys- ja loka-kuissa, sekä kello 6:Stc> aa»
mulla kello B:aan iltaa Touko-, Kesä», Heinä» ja
Elo»kuiSsa. Tästä erikseen kuitenki ne tapaukset,
joissa katseluS tapahtuu ulkona, joka lain mukaan
saattaa tapahtua millä ajalla »vuorokautta hywänsä,
pait jumalan palwellukscn aikana.
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Ruuwtlslen kauppioiu (eli Mark/tenllarein) luo.
»«i Suonien linnoissa eli maalle asetetun sotawäen
saapuille, toimitetaan FiSkaalilta eli kruunun sekä tau»
pungin palwelioilta, laillisesti ensin ilmoitettua pai»
talla olemalle solalaiSpäämiehelle, talseluS luwattomäs»
li luodusca cawarasta ja jos kaupan pitäjä muuten
ei «le kauppa oikeuttansa ylikäynyt. Sellaiseen katse»
lutseen antakoon sotalaiSpäämies apua ja miehiä, sitä
waadiltaissa. Siinä laittomuutta ja «väärin käytös»
la tawatlua, rangaistakoon rikkowa luwattomasta ta-
waran kaupasta, tuin edelläpäin on sanottu, Suomen
asetusten mukaan.

Kalkki salaisesti luotu ja tullaamaton tawari.
joka etsiessä ja tutkiessa tawataau puodissa, puoti»
kammiossa eli muuss» myöntäpaikaSsa taikka maini,
luissa säilySpaikolssa maan merisaaristoissa eli td
«irstaa merestä, olkoon rikottu, ja haltia siitä lailli»
seSsa wastuukstssa. Tawattaisiko katselukfessa muissa
edellä mainituissa paikoin luwalonta eli templaa»
malonta tawaraa, uutena ja pitämacöinä, jota ei ole
enemmän kuin omistajan oma talontarpeensa tilaisuus
tensa mukaan, eikä ilmeistä aihetta ole tawarnn lu«
«valtoinaan käyttämiseen, saakoon silloin sen pitää ja
olkoon syytön. Mitä sen yli luwatonta tawaraa ta»
«valaan, on yleisesti rikottu, ja «vastataan salakan»
paSla ja tullipetoksesta.

Muut huoneet ja asumasuojat, pait edellä mai»
nitluja, omat yhteisesti luwattomasti tuodun tawa»
ran katselmuksista rauhoitetut. Jos laillinen toimi»
tusmicS kuitenki waatii ja luulee toteen näyttäwän-
sä sellaista tawaraa mainituissa huoneissa säilytetyksi,
tapahtukoon sellainen katseluS sanotulla tawalla. Ta»
w,iraa löytämätä, josta omistaja woisi waStuuksecn
tulla, sakotettakoon katselukscn coimitusmiestä too:sta
SUO Ruplaan hop., pait muuta «vastuusta.
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Jos laillisen tatseluSmiehen etsiessä puolciösa,
puoiitammioissa eli muissa huoneissa, joissa ttcnecel'
laroasti tawaroita tuupitaan, eli ennc» saman hal»
lian aikana on kaupittu, eli meren räntäisissä ja lv
wiretaa lähellä merta olemissa säilyspaikoissa e< lu,

waconla tawaraa löydy, sakoitetlakoon t<?miil»smttS-
la lso:nen Rupl. hop. Muissa edellä mai»
uituissa paikoin toimitetuissa kalseluksissa, lnroutonca
lawcraa löycämätä, sakotetaan toimitusmicstä lv:Scä

Rupl. hop.
MatkuStawainen, «maksi matkan tarpeekseen ta<

waroita luljettarva, on kalseluksescn wapaa, muualla
pait culli. ja raja»paikoilla. Erinäisestä syystä mat»
tuslajan ajokaluja ja muita tawaroita kacsella oiectna ja
niissä kielttyä löycämäcä, sakotettakoon toimicusmieS<
lä ivlstä 15:leeu Rupl. hop.

laiton mies, joka turvattoman tawaran katselusta
ottaa toimittaakseen, rangaistakoon wäkiwallaosa jarau-
han rikoksesta, asian mutaan, luwallomasci luotu ja
tullaamaton taroara, flllaiseSsa kalselukftssa ilmirullui,
olkoon rikottu, niinkuin edellä on sanottu, mutta tii.
niotlajan osa menköön waiwaisille.

Ilmoiteltaisiko jollakulla tyhjennys satamaan eli
tullipaikkaan tullessa olewan poreellansa kälkellyä ta»
waraa, woipi hän talsellaa waan lullln ylikäskyläi'
sellä, tulliammalissa, wartiohuoneessa eli muussa suo-
jassa 2 roicranmiehcn saapuilla, syytetyn sitä waa>
tien. Sellaine» katselus ja tu<kinto naiseläjälle, toi-
mitettakoon kahdelta siksi pyytetyltä naiselta, yl,käsky,
läiscn saapuilla. luwatonta tawaraa silloin löytämä»
tä, sakocellllkoon syyttäjää l<)o:sta 200 Rupl. hop.,
ja toimitusmies wascatkocn pait sitä, siinä tehdystä
maltasta ja siiwottomuudesta. Jos sellainen henki
on ennen rikkonut luwatonten tuwarain kuljettami-
sessa, lapahlukocn kaiseluö wasluukseca.
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Joka laillista toimitusmiestä ei laske huoneihin,
j,ihi« hänen on päastäwä, eli hänlä sellaisessa lo><
mttnlftssa haittaa ja wiiwyltelee, sakoicettakoon 150
Rupl. hop. ja toimitusmies olkoon syytön, waikta
,i kielttyä tawaraä löydä. läckiään sellaisen katse.
lus toimituksen estänyt, sakotettakoon 500 Rupl. hop.
Toimitusmiescä, sen wäteä cli todistajia lrastustanul,
tappelulla ja lyömisellä, eli wäkiwallalla luwatonca
lan»araa kuljettanut, laitta kiiniotetun lawaran wäki»
stu wienyt, rangaistakoon asian mukaan linnan eli
tuncushuoneen työllä t:slä s.teen wuoteen. pait muu.
la waicuusca. Uhkauksista ja hämäiStySsanoisca sa<
kolttaan yleisen lain mukaan. ToimicuSmiehen eli
wierasmieslen itsensä wätiwaltaa tehtyä, olkoon ran>
gaisiuS lain mukaan, j» muu määrätty» wascuus.

Salakaupan, kuljetuksen ja tullipetoksen asioissa
ti ole syyttämiselle määrättyä aikaa. Mceiseen pal>
willukscen kelwoltomaksi, kansalaistensa luoltamulsfn,
porwarilliset etunsa eli elantowapautensa kadottaneck»
st tuomittua, ilmoitettakoon päätös Suomen Dhtci.
sissa Sanomissa (Kcif. As. Salakuljetuksesta, ja
tullipetoksesta, 28 Toukok. 1839).

M eri asetu Sten rikokset. Elköön laiwuri
(kippari) mänö. eli tulomatkallansa, todiStettawaSti
wälttämältömätä larpeeta, Suomen »vesimatkoilla
poltelko kullcki paikalle määrätystä purjelaidasia. eli
lullihuoneen siwuicse purjehtiko lähtö» eli tulopaikaS»
saan, eli määrätyn wartiopaikcm ohitse, taikka sata,
maan eli muuanne Suomen rantaan seisattuko, jossa
ei alinomaista tulliwartloa ole. Sen tapahduttua,
sakotettakoon 500 Rupl. hop., pantakoon myös asian
mukaan wankiuteen, takauöta edestänsä saamala.

iaiwuri elkvön oikialla wesimatkalla riippaa (ank.
kuria) laikeco. ell saareetoissa seisatelko, jos cl was'
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tatu«li eli muut kelpaawal syyc haittaa, kaikki 50
Rupl. hop, sakon haastella.

Kaikki ulkomaalta tnlewat eli sinne menewöt
owat wrlwolliset awomereen

mennessä eli kotoiseen saamaan tullessa, ottamaan
luotsi,,. Wenäläiset sekä Suomalaiset itämerisiSla
Wcnäjän satamista tulewat kannekkaat laiwat, tlwo»
merestä Suomen salamiin tullessa, eli saariStrjcn
wälitse puriehtieSsaan, pitäkööt luotsin kunnes tulli»
«vartioon pääseewät. Tästä welwollisuudesta owat
wapauletut l) höyryalukset, 2) kaikki alukset purjeh:
tiessään saristoissa Degerbyn lullihuoneen ja tyhjen»
nys sataman wälillä; 3) Suomen maamieslr» aluk,
set Ahwenanmaan lullihuoneisra ulkomaalle menncS,

sään ja siellä sinne takaisin lullissaan; 4) kalkki We.
näjän ja Suomen alukset Wmäjän rannoille men«
ncssaan eli Suomen rantojen wöliä purjehliessaan,
samaten kuin kaikki Suomen sekä Weräjän alukset
ja weneet Suomen ja Venäjän salamain roäliä itä»
merellä ja Suomenlahella purjehtiessaan (Keis. Pur»
jehdus Järjestys 28 Toukok. 1«39).

laiwuria, joka ei ota luotsia fillon kussa se on
käsketty, sakotettakoon 35 Rupl. hop. (Keis. As. 17
Toukok. 1812).

lutuSta. Silakanpa,, ja kuljetuksen, tullipe»
tokscn ja meriasetusten rikos jutut cjetaan ja tuomi,
taan, jos ei muuten ole määrätty eli asia juttunne»
hen puolesta tuulu Howiolkeuteen, tullipaikan RaaS»
tuwan»oikeudessa.

Ulkona lulli'läänin tapahtuwat salakuljeluksen
asiat saatetaan lähimäiseen Raasiuwan-oikeuteen. Ah»

tulli-läänissä on kihlatunnon-oikeus lail»
lincn kohlioikeuS näissäki asioissa. Ensimaisen oikeuden
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päätöstä säretäin »alituksilla, (t. s.)/ ja l«e<
t>a» waliluSaita Ahwenanmaan tchlakunnan-oiteudcs»
la 3v:ksi päiwäksi.

Sakkoihin eli wastuukseen salakuljetuksesta
tullipetoksesta tuomittu, eikä sakoilla pääsemätön eli
ennen «vangittu ole, pantakoon wankiuleen, jos ,i sa-
koista ja palkinnoista kelpaawcua takausta saa.

Waroja tuomittuihin sekoihin olemata, (erik-
seen wäkiwallasta j. m. rikoksista yleisen lain ja eri-
näisten asetusten mukaan) pitää sakoitelun, maksamat»
lomista sakoista, istuman wankiudessa/ jossa wiik?
taus luetaan «vastaamaksi 10 Ruplan sakkoa ja »va>
hempää, 2 «viikkoa 2s:lecn Rupl. j, n e.
Elköön kuitenkaan ketään pidettäkö wankiudessa pöäl»
le 5 rouoden. Kahdm kuukauden ja «vähempi wan>
kiuS istutaan läänin »vankihuoneessa, waan 3 kuu»
kauden ja enemmän, lähätecään mieS linnaan, nainen
tetruhuoneesen, ja pidettäköön wankiuSaikanfa sowe-
liaaSsa työssä (Keis. As. 28 Toukok. 1839).

SaIMMiNM/ katso Waltajuoni, Myllyt,
Vesirakennukset.

Sanoa-aikaa, katso A janaano min en.

Sanomalehdet.
Näiden eli aikuis.kirjain toimittamiseen ansaa

luwan Keis. Senatti, kuulusteltua Sensuri ylihal-
lituksen mieltä. Ia on Keis. Senatin «vallassa, il«
maanluwasta syystä, säätää sellaisten kirjoitusten tau<
koomisen.

Aikuis>kirjat saawat ennen saadulla luwalla Sen-
surin tulkittawaksi jätctlää wiimcisessä parannuksessa,
painettu kirjoitus paperille, kohdastaan paikkakunnas'
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sa olemalle siksi määrätylle Sensorille, joka ei saata
tutkittawanaan pidättää kirjoitusta yli ojan määrää, jossa
kirjan jokainen eri wihko on määrätty toimiteclawatfi.
Sensorin lataisin annettua luwatun kirjoituksen, on
kirjan painajan määrätyssä järjestyksessä heiteltävä
tawallisct kappaleet siitä, Sensorilta lupakirjaa s«>
daksecn kirjan lewiltämiseen ja myömlseen; waan >e-<
sellainen aikuis»kirja ei ole yhtH painettua arkkia ftm<
rempi, ja wuatii tiirua toimittamista, niin annetta»
koon se painosta ennen lupakirjan saamista, Krjcn'»
painajan wastuuksella, että kirjoitus oi! tarkkaan pai»
nettu luwatu» käsikirjoituksen eli parannuslehden mu»
taan. Muille aikuis.kirjoille, joika määrättynä aika»
na toimitetaan, annettakoon lupakirja wuorokaubcssa
(Keis. Sensuri»Asems iokak. 1829), werc. Sen-
suri, Kirjakauppa, Kirjonletiä, Paino»
wapoube n»rik o S.

Senatti.
Senatli on maan korkein Oikeus» ja Hallitus»

kunta, ja jaetaan Oikeus» ja Ta!ous'departt>n,'nuim.
Oikeus departementtiin kuuluwat kaikki rikosasiat, «el»
taasiat ja jutut sekä ancmukjet oikeudellisesta luon<
nosta, Talous>departementti päättää hallitukselllset, ta»
loudelliset ja warojen>asiat. Keisarillisen Senatin
päätökset annetaan Hänen Keisarillisen Majeslcetinsä
Korkiassa Nimessä, ja sinne cmneccawat anomukset,
asetetaan alamaisuudessa Hänen Keisarilliselle Ma.
jcsceetillensä, niin kuin A rmoan om uksesta o»
nähtäwä. Oikeuden käymisen jatkamisesta Howioikc»
udeSta ja muista oikeuksista Senaiciin, katso Ma-
lit u s.

Eltöön kukaan Keisaria hakeko sellaisissa osioissa
jotka ensin oroat muussa oikeudessa «li Guivernööris»
sä alulle pantawat, id laal. sakon haastella. Toisen
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tnran sen tehtyä sakoitelaan 15 taal. eli enemmän
(O. K. 20: 21).

Korkeimman esiwallan tutkintoon kuulumaa ano»
musta elkööu Hänen Keis. Majesteclillcnsä itsclle an»
nettako, maan Scnattiin, el! asianomaiselle wirka»
kunnalle (Keis. As. ja Kuul. 2 Kesäk. ,826).

Walitukset oikeus» ja wirkakunnista sekä wirka»
miehistä annetaan Generaali»Guwernoörille eli Se»
natin-Prokuraattorille, elikkä siihen wirkakuntaan jossa
wirknmies on.

Sensuri eli Kirjainkatselus (Katsasto).
Kaikki käsikirjoitukset, tietosanomat, aikuis»

kirjat, kirjat, painokset, kumoukset, kartat, ja soitto»
nuotit sanoinensa, jotka kirjapainosta, piirustetuina
eli kiwipainoista toimitetaan, ulkomaalta tuodaan, kau»
paksi eli luku» ja laina-kirjastoissa sacttawana pide"
tään, samatenkuin erikoiset painetut ilmoitukset, kuu»
lutukset, sekä teaterissa näyteltäwät kuwailukset owat
ensin Sensuri» lutkittawat. Owat kiellyt, jos sisäl»
tääwät lauseita, mielteitä eli jotai ewankelista oppia
ja oikiaa uskoa wasten sotiwaa, eli polkecwat ja pil?»
laamat kristillisyyden päätotuuksia ja perustuksia ja
wietteleewät jumalattomuuteen < pakanallisuuteen ja
pyhän Raamatun ylenkatseesi» j. n. e. (Kuitenkaan
ei tielle! ä wieraan kristillisen kirkon uskonoppia kerto:
masta, kun sillä waan ei maassa wallicftman kirkon
perustuksia ja oppia poljeta); jotai Keis- Maj. py,
hyyccä ja oikeutta saastuttamaa, sekä Keisarillista huo.
Netta alentawaa, eli maan hallitusta ja perustuslakia
panettelemaa; hywiä tapoja eli siiwollisuuden »vaati-
muksia wierastawaa; jouku kunniaa ja kansaihmi»
sillistä arwoa koskemaa, häpäisewillä lauseilla, eli so»

45
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pimattomatla julkastmlsetlg stn niksistä kotoelämää,
Klriasta» )oka sisältää ilmeistä Jumala» pilkkaa, Kel'sarillistä Kateutta ja Hallitusta saastuttamaa, wi«»
rail.» ystamältiftssä keskuudessa olemia Hatlituskuntla,
Wirkakmuia el! erikoisia ihmistä hämäistwää» sn tir»
jgntoimitaja kuitentl mastuuksessa maitta painaminen
erhetyksMä Sensorin luwalla on tnpatzlunu», (talft
Patn o m apaus).

Ma.iss» painettsmaksi alwottuln kirjain j. m.
Gensurin tutkinto toimitetaan Julkisille säännöille ja
julistuksille » asianomaisitta oikeuksilta ja wlrkakunnilta;
hengellisille kir,oitle, niin tuin Kristinuskon
pyhän Raamatun selityksille» saarnoille jg sellaisille,
setä cawallisissa kirjoissa olemille puhtaasti hengellis
sille aineille, Hiippakunnan Tuomlokaptttetillaz toimet,
puheet ja julistukset Aleksanderin Opiston eli Uni»
wrrsitttttn nimessä palnettswat, Opiston omalta Gen«
surlltn z parannusopiltlsille töille, eroltukstta, Ps»
mnnuskunnan KoNegtalta, jos työ el ole toimitettu
eli käännetty laillisetta maan Parantajatta
riltä); Tea terin kuwaltuk sille erikoisten itmoi»
luksille ja pienemmille kuulutuksille pyytää kirjan pai»
naja lupaa paikkakunnan poliisilla, ennen painamista;
Sanomalehdille ia aikulstirjoille (k. s.)
paikkakunnan Sensoritta; muiden kirjojen, kirjoitusten
j. n. e. painamiselle waabitaan Helsingissä oleman
Gensur.komilean (toimikunnan) tutkinto.

Käsikirjoitus j. m. el! painettu kirja, jota uu»
beNeen tahdotaan painattaa, annetaan ensin asiano«
maiselle Senfurillez toimittajan eli paiuattajan nimeä
el tarmita ilmoittaa, kunhan se kirjanpainajalle maan
lultu on. Ennen saadulla tumalla woiwal tuttenti
aikuis'klrjat, mltiaustiebolliset ja muut tartkautla
«aallmai kirjat, sanakirjat, kieliopit j. s. annettaa
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Sinsurille wiimeistssä paranuuslehbcssä, pammuna
k,r,sttus paperille, Missä »ril öinen Sensori paikalla
on. (surussa, Wiipurissa, Masassa, Oulussa ja
Kuopiossa) wolpi teos annettaa hänelle maksuta saa«
tttlawM tutkittaa. Pa>nauksen luwattaissa, anne»
taan kirioilus takasin, Sensur'lupinensa, muutoin sti'
sattuu se Sensurille, zoka antaa tobislukscn kiellosta,
asetuksen §, nimlttämlsellä, joka sen waikutti. Pieneni'
plä muutoksia, ennen painaukstn lupaa, tarpeelliseksi
nähden, owat ne ensin toimittajan täyttltäwät.
Sensori ei saa toimittajan ell painoltajan suoscu.
mukseta oiko» ell muuttaa kirjan sisällystä, ja
antakoon wiimestään 3,sa kuukaudessa, olkoon työ
kuin suuri tahtonsa, päätöksensä siihen, Wm. Ea«
no ma lehdet. Mitä waariin otetaan painettua,
katso Kirjapaino.

Maahan tuotawain kirjojen ja postissa tulewain
Sanomain Eensurista on erikseen säälty. Kirjoista
jotka tuotetaan Aleksanderin Opistolta, sen Prohwes»
soreilta, eli muilta »Virkakunnilta ja ihmisiltä, joilla
«n erityinen lupa, on myös eri juttu. Waan kaikki
muut maahan tuotawat kirjat, myötäwlksi eli erin,
omaiseksi tarpeeksi, eli luku» ja lainakirjastoissa yhtei»
seksi tarpeeksi käoteltäwäksi, owat ensin Sensurintuks
kittawat. Katso Kirjakauppa, Auksionl, lu«
ku« ja laina «kirjastot.

Sensuri>asioln päätöksistä etsitään muutosta Sen»
surin ylihallitukseltuz waan muuta »alitusta sen toi»
mistä ei ole luwattu.

Muissa Sensurin Plihallltnkstssa alieluissa ju»
luissa, niin kuin kalkki kysymykset laittomasta paina»
tnkststa ja kirjain myömisescä ja muissa, j?issa was»
euus on määrätty ja asianomaisen selitystä B!stg 49
Rup. hop. sakolla waaditaan, ja todistajain kuulus,
lelemisla oikeudessa pyydetään, saapi muutosta Gen«
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suri Plihallitutsen päätöksestä haettaa «alituksilla Kei-
sarillisen Senalln Oikcus deparcemeniissä, 3U fa päi-
wässä paäidkseSla osan saatua. Rikolsec näissä asi>
oissa, joista yhteinen laki säätää wasiuuksen, lykä-
tään lailliseen oikeuteen, joSja Sensun Plihalliiuksen
asiauajaja ajaa jutun. Werc. Pain owa pauden-
rikos.

Kaikki Sensuri.asiat kirjoitetaan kartattomalle
paperille, ja lunaSluSta toimituskirjoille cli pääcök»
sille olemata. Katso lisäksi Sakot, Klrjaulekiä.

Seteliraha.
Suomen Pankin hienon secelin toimittaminen tau.

kosi wuonna ivaan siihen asti toimitetut kul«
teewat edelleen. Sitä «vastaan antaa Pankki deposit»
sioniseteliä eli waslikesetcliä 3, 5, 10 ja 25 hopia
Ruplan arwosca jocka samallaiscsti tuin hopia raha
ja Wenäjän hopiarahan setelit tulkeewat Suomessa
kaikissa yhteisissä ja kruunun maksuissa sekä erikois»
ten ihmisten »välillä. Pait »äilä toimittaa Pankki
welkllseteliä 100, 300 ja 900 hopia Ruplan arwos,
la, asetetut welanancajalle, mutta kulkew.it jokaisen
kädessä, ja sisältämät takapuoliansa luwunlaslun j.iok»
stwaöta korosta, luettu welan antamista seuranneen
ensimäisen kuun alusta, joka kuun alkuun la.»ena
lvuocena, jona sellaisesta setelistä wero on juotsewa.
Ia Pankki on 3:sa päiwässä, setelin lunastcc»
lalvaksi tuotua, welwollinen sen kohdastaan lu»
nascamaan, sille juosnein korkoinenfa (4 sadalta, ja
korko toroltaki) kulkewana olewan kuun ensimaiseen
päwäan asti, jos welka on wähintäin 3 kuukautta
seisnut, muutoin korkoa ei makseta. Nämä^setelit
kelpaawat myös tullimaksussa (Keis. Kuul. 2l Huh-
lik.
haa, sinctlllä suljetuissa eli sulkernattomissa pankoissa,
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lähetyspaikan nimellä eli nimic lämätä, eiwat laiwu»
r<c, laiwawäki, eli laiwalla kulkiat saata ulkomaalta
maahan tuoda; samaten tuin Suomen sekä Venä-
jän setelirahan ja wclkasetelm ulkomaalle wieininen
seka siellä Suomeen tuominen on kieltty (Keis. Kiel»
lo 26 Toukok. 1840 Kuul. 20 Tammik. 1841),
katso Väärentäminen.

Siirtokirja, katso Rustholli, Kruununtila.

Siirtokyyti, katso Kruununkyyti-

Sillat, katso Tiet.

Sinetti.
Waikka laiss, ei ole käskyä wälilirjain nimi»

kirjoitusten alle painaa sinettiänsä, on knilenki o?cccu
yhteiseksi ta-vaksi sen tekeminen, jonka tähden kaikkein
tässä kie,assa kaawattuin walikiejainall n, ollen lilntiästä
omaisuudesta, liitot, testamentit, welkakirjat, takaus»
kirjat, waltakirjat ja m., painettakoon sinetti jos kir«
jcm tekiät sellaisia pitääwäc; muutoin on wieras»
miehiltä todistettu alekirjoituS myös yhtä kuin sine-
tillä wahwistettu.

SiMekirjoitus, katso Panttaus.
Siwiilikunnan Leski ja Drpokassa.
Siitä saadaan welkaa samatenkuin muuta Pank-

kiwelkaa, sekä Pcmtauksella että Takauksella.
Sotalainen, katso Wenäjän S ota laiset.
Sotawaiwaishuoneen maksut, katso Toimi»

tusllrjalu lunastus.
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Sopisivatko asianomaiset manuutettua, eli «e»

b?ltua. nuhin oikeuteen hywänft, ennen lainkäymi»
sen ajan tulos asiansa, niin ilmoittakoot sm oikeudelle
sama,,n aikaan joss» muutoin olislwal oikeuteen lu!e«
w-tt olleet, sakon haastella molemmille, Kihlakunnassa
ja Kämnärissä 5, iakimannisfa ja Raasniwassa tl),
Howi.oikeubessa 2S lgal, 1.0, K. Zo, l), Sowinly
kirjoitetaan oikeuden tuomiokirjacn, josta kirjolusan»
neta.», (s. p. 2). Sopineet ja jälleen riilauluwnt
foiVinnon ymmärryksestä, eli sanoisiko toinen wietel»

tulleensa, hakekost tuomaria, joka fowinnon wah»
wisli (s. p. 5). 2ll!a asiamiehillä ellöbn olko maltaa
fowinnotlansg wähentää kolmannen oikeutta (s. p. 3),
Tuomarin edessä eli muuten tapahtunut sowinto oj»
koon yhtä watzwss kuin selkiä walikirja (U. K. <:,«<).

Elkbbn tuomari sowintoa luwatko sellaisissa ri«
kssa'sioissa joissa yleinen häirmki tapahtunut el> yh«
teinen rauha ruumiin, hengen, eli omaisuuden suh-
teen rikottu on (O. K. 20: 4). Wert. G g kot.

Summa-auksioni.
Summa»auksionilla eli urakku«avksionilla yhteisiä

el! kruunun rakennuksia eli muita urakoita tsimitet»
tawaksi jäeettälssä pitää huutajain kohdastaan auk»
sionin alussa antaman 2!den luotettawan miehen ta»
tauksen, joka myös on wastaawa kaiken mitä urat»
kamies wolsi ebelläkäsin urakkasummasta käteensä saa»
da. ollen mainittu takaus kirjoileltawa tässä seura»
walstn kaawan mukaiseksi (Keis. Kuul. li Joulut.
18> S), katso Irtaimen osto.

Takauksen Kaawa.
LoS ruSthollinisäntä Eskel Olkinuora 20:tenä

tässä H> mä kuussa iäänm Maankonttumssa toimilei
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tawasfa urakka«auksisn!ssa (summa auksionlssa) kiwi,
sillan teettämisestä (pitäjän jywäslön eli magasinan
rakentamisesta) (wankeinkulettamisesta) suostuu ali,

maiseen huutoon, ja tämä urakka hänelle uskotaan,
niin takaamat alekirjoittlut, molemmat (kaikki) yh«
tenä >a toinen toisensa puolesta Eskel Olkinuoralla
»letun urakan määrättyyn aikaan ja laillisesti täy»
tlttäwälst, ja myoskl kaiken wahingon mikä kruunullesen la»minlyömiseslä woisi tustettaa; samaten kuin
me myös sitoumme wastaamaan suuremman eli ple»
ncmmäu osan ebetläkäsin Olkinuoralle annettawaSta
<n»tka summasta, jos kysymys sen takaisin maksama
«Ma nousisi. Jota wakueetaan N-st is Kesäk.

Atgm 3elrl. Pietar Tulkki.
PMtotitanlsäntä. Kytänmanhln j«

Perlntötitalinen.
Uataus watzwistetaan tuomarilta eli yleisettä klr«

joittajalta, jonka myös, takausmiehistä jsuku kirjoi,
tusta taitamata, on tobistettawa takauskirjan sisät,
'lyksen hänelle selitetyksi.

Gurwoja, katso Weslrakennukset.
Suot ja Newat, katso Wiljetty k set.
GyyttHmlMN, katso A sian ilmoilla ja.
Sälli, KisM, kalso Ammatinseura.
Särkeä, katso Wetoominen, Watitus.

Takalsinwolttamlnen.
Jos kihlakunnassa maalla ell ensimäifessä otkeu<

bessa kaupungissa asia päätetään wasiaajai, tailliseta
esteetä psisollessa ja wetosn panemisen ajaksi tule»
mata. ell »sian niin «vähäisen ollen ettei weloa siihen
sallita/ niin on hänellä oikeus takaisin woitloa hakea;

Zurwoja, 369
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kuitenki menee päätös ryöstöön, päällekantasan sitä
waatien, saaden myös takauksella Nostaa ryöstetyn.
Woittaja kuuluttakoon sen riilaweljellensä wedoinS
ojan ohitse mentyä, eli hakekoon sille niin ajalla
ryöstöä, että riiiaweli woipi spiiheensa kadotuksen
haastella) ensimäisel» käräjäsin maal»
la, ja kaupungissa kuukaudessa, takaisin woittamlsra
hakeakseen. Voittajalta se laiminlyötyä, olkoon osi«assa kadottaneella sama aika sanan saatua.

Tutkittaisiko köyhyydestä ei woiwan päätöstä
sanotussa ajassa täyttää, olkoon hänellä kuitenki wal,
ta takaisin woit amisca hakea. IcS tuomittu on
sellaista, että päätöksen täyttäminen tekisi takaisin
woittamisin mitättömäksi, jääköön silloin päätös täyt-
lämätä (O. K. 21: 3, 4).

Takaus.
Kaikki takaukset owat omakätisesti kirjoitettawat

ja alakirioitclcawat, eli 2:lta saapmlla olleella «vieras»
miehellä, >oiSta loisen on oltawa takauksen kirjoilta»
jan, wahwistettawat (Kun. As. 28 Kesak. 1198).

Toisen welan taannut, maksakoon mitä ei wel-
kamicS jaksa (K. K. 10: 8). Welkamiehen taollua
wastaawat perilliset sikäli kuin omaisuus ulottuu;
puuituwan maksaa takausmies. Takausmiehen kuol»
tua takauksessa ollessaan, waulikoon wclanantaja wel,

kamieheltä uuden takauksen; sen saatua, olkoot enti.
sen takausmiehen perilliset wapaat; «vaan welkamie-
hen sitä saarnata, weloittakoon simassa, ja puuttu.
roainen oteltakoon takausmiehen omaisuudesta (s. p.
10). Tämä asetus koskee waan laillista takausta,
jossa takausmies on welwollinen maksamaan mitä
lvelkamies ei jaksa suorittaa, mutta ei ominaista ra.
tausta, joSsa lakana on ottanut toisen welan omak-
sensa (Keis. Sel. 8 Toukok. 1833). Takausmiehen
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taattua toisen welan kuin omansa, «veloittakoon kum
maista tahdotaan (K. K, 10: 9).

Jota kuin omansa takaa loisen welan mak>
samisen, wclkakirjassa määrättynä maksu paiwänä,
ell muulla wissillä ajalla, waan siitä l2:sa kuukau»
dessa maksu päiwästä eli määrätystä ajasta ei tule
weloituksi, olkoon takauksesta wapautettu (Kun. As.
28 Kesäk. <^9B).

Kahden eli usiamman taattua, jokainen kaikkein
ja kaikki jokaisen puolesta, kysyköön welkowa (omi»
naisessa latauksessa koko welaSta, ja laillisessa takauk<
sessa koko tähteestä, jonka welkamies puuttui) kuta
lnkausmiestä tahtoo; tämä- takausmies kysyköön sitte
toisia, heidän osastansa maksetustaan. TakauSmie»
het, jotka niin toisiansa eiwät ole taanneet, waSlaa»
wat kuki osastansa (K. K. 10: 11 ja U. K. 4: 12).

Itsensä miehen taannut, waan ei welkaansa,
saakoon hänen käsiin, taikka maksakoon welan (K.
K. «0: 12).

Wcillanalainen eli orpo elköön taatko, eikä wai»
mo miehensä suoStumukseta (K. K. 10: 12), wcrt.
Welkak i r j a.

Wahingon ja kulungin sekä sakkojen takaamises»
ta lai»käymisessä katso Wetoominen, WalituS,
samatenkun muiden tapausten takauksia katsotaan niistä.

K aa w oja.
1) Tawallisen »velkakirjan takaukselle:

Mä (eli toisella puolla) kirjoitetun welan
000 Rupl. Kop. sekä sille määrätyn juokseman korun
maksamisista meneewät alekirjoitetut tällä, yksi mo«
tempuin ja molemmat yhden puolesta täyteen lail»

4<i
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liseen takaukseen ltayteen ominaiseen takaukseen, eli:
täyteen takaukseen kuin omaSta melastansa).
2 Huhtikuuta 18 . .

Maiti Soikia, Pekko Palonen,
Lautamies. Talonpoika.

Wicrasmiehinä
N. N. N. N.

Takausmiehiä ollen usiampia kuin 2, kirjoitetaan:
yksi kaikkein ja kaikki yhden puoleSta, sanojen siaan:
yksi molempain j. n. e. Tämä lause jätetään jär»
kiään kirjoittamata, jos jokainen takaa waan osastansa.

2) lainkäymisen takaus.
Kulungista ja »vahingosta, johon Kolfiasliklin-

nioitetlawa Keis, Turun Howi-oikeus woipi tuomita
N. 3i:n wetoansa ajaissa hywäscikunnioicettawan N.
oikeuden tuomiosta, annettu 0 päiw. N. kuussa » hä-
nen ja N. N. wälillä, koskema - » asiata/ (N. N:l!e
Kihlakunnan oikeudelta, päätöksellä I>:stä SyySk.
tuomituista sakoista ooßupl. hop. « rikoksesta) me-
neewät nlekirjoilctut yksi molempain ja molemmat yh-
den puolesta täyteen takaukseen. N- sä 12 Syysk.
1»46.

N. N, N. N.
(Arwo). (Arwo)

Tata seuraa asianomaisten wahwistus takauksen kel-
wollisuudesta.

Takawarikko.
HaeltaisinloKeisarin Käskynhaltialta takawarikkoa

welanalaiselle omaisuudelle, pcläten welkamiehen karkaa-
mista ja kalunsa peittämistä, tuikittakoon syyt ja säät»
täköön se takauksella eli ilman. Takawankon saacua,
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on welkowa welwollinen samassa anomasn päälökfen,
«li ilmoittamaan asian lähimäisenä täräiapaiwänä

(U. K. 8 : 1, 2). Werc. Wclkomi»
n e n, Ryöstö.

Takcuvarikkoon pantu woipi pantilla eli täydellä
takauksella nosccttaa (s. p. 4). Wcron eli wuo?r>,>,
latawaritkoon pantua/ nimittäköön hakia yhden eli usi-
amman omaisuutta Welkamiehen kai»
watiua toimicusmichcstä, tutkikoon Kasarin
haltia, ja olkoon hänellä waUa. kiincian eli ir'aimcn
myömisen eli hajottamisen kielläicää, siihen stycä ol-
len (s. P. 6).

Hakawarikkoon pantua eli kruunun Merkillä mer-
kittyä llsemielisesli liikuttanut, maksakoon sakkoa 40
taalaria. Keisarin Käskynhalcian kieltoa wastoni pois
anlanuc hallussaan olcwau «vieraan kalun, sakoiretta»
koon >o taal. ja palkitkoon «vahingon (s, p. 7/ 8).

Mainifakturi-isännän rnokaaine, työkalut ja aste!
eli pajaSton työmiehen palkkaa ei saa lakawarikkoon
paulaa (Manuf. Priw. 1739, ja Halli-.lärj. 2 Huh.
cif. 17^0).

Takawarikosca muissa tapauksissa, katso niiden
nimein alla kuhun kuuluuwac. Pensiomlle ja armo»
lahjoille ei takawarikkoa anneta.

Talteenuskottu kalu.
Rahaa eli muuta irtainta toisen talteen uskowa,

tehköön scn loc)iöt.,ja!n sa»puilla ,a ottakoon siitä kir<
jan, olle» talteenuskottu kalu kuin omansa warjel»
taivu, >a valkittawa mikä huolimattomuudesta tur»
meltuu el, hawiää, ja lisäksi <o taal. sakkoa-sen ku-
lmlamisesta ja pitämisestä. Sen pantiksi antami»sesca ja häwltlamisestä on sama laki kuin lainasta
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sanotaan. Sinetin alla talteen mur»
rettua, todistakoon kalun omistaja malallansa eli lo>
diStajilla taltecn-uskomansa, ja wastackoon hoitaja
roahingon/ jos ei otollisilla syillä eli malallansa moi
näyttää siihen syytön olleensa eikä sitä tinäneensä
eli siitä hyötyä saaneensa. Sitä tahallansa luhlan»
nut, seisokoon martaan oikeuden (K. K. 12: ! —4).

Usiammalta kalua talteen saanut, elköön sitä,
jokaiselta mallan saamata pois antako. Sen tehnyt,
manatkoon jokaiselle osansa. Kolmannen miehenhalltuun tuomittu kalu «varjeltakoon samaten, elköön»
ka annettako pois asianomaisten suostumukstta. Tu»
len, meden eli wihollisen maarasta pelastetun halt«
luunsa uskotun kalun kieltämä, joka luteen näytetään,
rangaistakoon kuin Warkaudesta (s. p, 5, il, lO).
Muuten taiteensa uskottua taroaraa kieltänyt, sakoi«
tetlakoon puolen sen armosta (s. p. 9),

Talteen uskotun kalun hojtajan kuoltu», was<
talkoot perilliset; talteen uskotulle pantu kulunki eli
fiitä maksettu huoneen wuokra palkittakoon. Jos el
kauwemmin sitä tahdottaisi wayjclla, ja sttä sanotel»
tua ei pois noudeta, olkoon kaikki waara omistajan
itsensä (s. p, 7, 8, 6).

Käsityömics, tehtäwäksensä jätetyn työn myö«
nyt eli pantannut, palkitkoon roahingon ja sakoicetta»
koon 20 taal. (s. p. 12).

Tammt.
Wapamaalla olema tammi on tilan; perintö»,

kruunun» ja on tammi kruunu»,,
ja si;ä kaataa tahtoina, hakekoon Keis, KäSkynhaltl-
alta katselmuksen. Muucoin sen kaatanut, perintö-,
kruunun» eli kaupunginlilalaiuen, palkitkoon armon
ja sakoitectakoon kuin lumaciomaSta wiljelyksescä loi«
sen mailla,. Perintö, ja kruuuunmailla kruunulle ha»
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kattamista tammista maksetaan kantoraha'taksan m»»
taan (Kun. As. Metsistä l Elok. 1805, meri ast.
öiden hoidosta Kuul. 21 Tammik. 1801).

Tarttuwa tauti.
Maalla ilmescywän carccuwan taudin taikka raa-

waanruton, pitää pappein ja Guwer»
nöörille ilmoittaman (Kun. Inslr. 2U Heinäk. 1114,
wcrr. Ocis. Kirj. 9 Marrask. 1813). Isäntä, jonka
raawas on tawattoma.in el> tarttumaan tauti>n käanly»
nyt, ilmoittakoon 40 caal. sakon haaStolla sen wuorokau»
deKsa Magistraanlle eli kruunun palwelialle. Sairas
raawas eroiceiaan termeistä ja syötetään erikseen.
Tarttumaan tautiin kuollut raawas haudataan syr-
jäksecn, johon napuric, kruuuun-palwelialca käskettyä,
elködc 20 taal. sakon haasiolla apuansa kieltäkö. (Kun.
As. 22 Maalisk. 1150). Siitä epiwä palmelia,
kadottakoon puolen wuoden palkkaansa (Nak. K. 22:
5), Tarttuwa tautisesta paikkakunnasta loiseen raa»
maita, suolattua eli sawusteccua lihaa, nahko>a, wil«
lo>a, willatawaraa, jouhia, karwoja, talia wienyc, ran»
gaistakoon 30 parilla wilsoja, eli sitä waslaawalla
mesileipä wankeudella/ ja palkitkoon wahingon, jos cauti
sillä tartutetaan; wahingon tapahtumata, sakoitecta-
koon 100 laal. (Kun. Kir,. 2l Maalisk, 1166). Km»
kusta raawaan ruttoa lewittanyt ja wahingon silla saat-
tanut, olkon henkensä rikkonut ja palkitkoon wahingon.
Wahingon tapahtumata saakoon 40 paria rcupparoic«
soja eli 30 paria wicsoja ja kirkonrangaistuksen. Pal».
kollinen ja muu sellaisen rikoksen tictäwä, on welwol»
lincn sakon eli rangaisluksm haascolla sen ilmoitta-
maan (Kun. As. 15 Marrask. 1150).

Nawarain templaus.
Ulkomaalta tuotu tawara on tullihuoneessa tut»

kittawa ja cemplalcawa, jos cemplauö sille sop» (Kcts.
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Negl. 28 Toukok. 183N). Kotimaisten manufak<
lu«r< ja pajasco«kalun katselua toimitetaan walousa
lvannotttuilta katse!us»miehiltä, joösa Hallioikeuden
jafenct olkoot saapmlla, tarpeelliseksi näkyen, Ia tal
sokoot tarkasti että kalu on hywästi tehty ja n?almis»
tetcu. KacseluS elköön tapahtuko muualla kuin hal«
lissa, jos eiwät erinäiset syyt eStele, jolloin hall>»oi»
teudcn jäsen templaus mestarin kanssa olkoon saa»
puilla; waan murenema kalu, niinkuin suuret peilit j»
sellaiset, sekä sokeri ja tupakka kalu katseltakoon" ju
tempiattakoon pajastossa. Kaikki kangas kalu Milkit»
lätöön kappalettain eli pariltain tekiäu eli walnnita»
jan, kaluihin kudotulla, ja weroissa, k>iniommel!ulla ni-
mellä, sekä kangas» ja pankkonumerolla, ja kokowal-
miic lisäksi työksenteliäu temppelillä. Tämän lai»
minlybpä, sakoitettakoon joka kappaleesta 2 taal. s9L
kop. hop.). Kankaat, tawallisesli katseltawat puoli»
walmiiua, pitää tarkasti tutkittaman, että owac kun»
nollisisca aineista, kecruista. ja kuleista. Samaten
pitää kaikki kokowalmiit kankaat tarkaöii kaisellaman,
ecca paine ja teko owat kelpaawasl! toimi»
letut. Sisällisesti seka ulkonaisesti kunnolliseksi kaup»
pakatuksi kelpaaman löyccy kangas, merkittäköön lail»
liscsti hallitemppelillä, niin että sellainen ttmppelseteli
tiinitecään pankon eli kappaleen samaan päähän, jos.
sa "»valmistajan mainitut omat merkkinsä oroat. Vir-
heellinen kalu (kuilenki ftllainni ettei rikotuksi woi lu-
ettaa) merkitään lisäksi erinäisillä temppelillä, jossa on
sanat: "wirhecllincn kalu" ja temppelisetelille kirjoite»
taan missä wirhi on löytty, ja kaikki wirheet äärihin
cli reunoihin merkitään karkeilla rihmanpäilla, jotka,
kalun rikkomisen haastolla elkööt siitä leikattako sHalli
lärj. Polowiina panrut, maan waskisepiltä
tehtyä, pitää ennen myömisränsä Magisiraatilta
templattaman; moöski templalaan lailliftsti kaikki wan»
hcmpi polttokalu, niin kaupungissa kuin maallaki (Keis.
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As. l 6 Heinäk. 1841). Kaikki rauta-, teräs», ia ma»
eli rihkamat, pitää ennen karkasemis»

taa», toeteltaman ja cekiän nimcllä j. n. e. templat»
laman, ja silte Hallioikeudelle ilmoitettaman (Kun.
Kirj. 5U Marras, 115«), — Kaikki Suomessa teh»
täwät pelikortit pitää, pait tawallista halliccmplauStc»,
asianomaisessa MagistraaliSsa kruununmerkillä templat»
laman» ja pait hallitemplaukscn maksua kruunulle mak-
seclaman 5 top. h:sa jokaisesta pelistä (Keis. As. 6
Huhtit. 1842).

Kaikesta hallitemplatusta ruukki» cli manufaktuur-
kalusta pitää omistajan Hallikassalle maksaman
sadalta kalun armosta lcmplauS maksulsi. Kalusta,
jota ei käy templaaminen, makseiaan sama maksu il»
moitetusta teoksesca (Halli-lärj. Kaikki kasi»
ammatin lyö, joka woipi lemplattaa, pitää merkiltä,
män mestarin nimicampilla (Ammaiin-scuran larj.
1120, Kun. Kirj. 19 louluk. 1159). Kaikki kalu
käärittäköön niin, että templaus on nähtäroä osta-
jalla (Kun. As. 21 lokak. 1749), wert. Väären-
täminen, Salakauppa, Ma n u fakcuu ri c,
Kulta, Hopia.

Teattcn-kuwailukset, katso S en suri.
Testamentti.

Testamentti woipi tthtää suullisesti eli kirjalli»
sesli, ehdoilla eli ehdoiia, ja todistakoot 2 uskottua mies-
tä tescamenlin terweellä >a täydellä ymmäryksellä ja
wapatahtoisesti tehdyksi; olkoon myös mallassansa sen
sisällyksen todistajille ilmoittaa eli ilman olla (Per.
K. it!: 1). Todistajia saapuilla olemata ja joö toteen
näytetään testamentin tekiän sittemmin ja kuolemaan»sa asti todistajia ei saaneen, olkoon sellaisella cestamen»
tillä laillinen woima, on omakätisesti aleliijoi»
lettu (s. p., Kun. Selit. 7 lokak. 1801).
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Täyteen ymmärrykseensä tullut tyttö woipi les

tamencin tehdä, maikka orwomholhojan turmissa o».
Jokaisella on malta testamenttinsa muuttaa, ja «vii-
meksi tehty purkaa entisen (Per. K. 16: 2, 3).
Waan puolisoin «välillänsä tehty testamentti, jolla
saälään jälelle jäämälle puolisolle kuolemaansa asti
hallicus-oikeus molempain puolisoin naimaosasta, yd»
teiseen omaisunleen, >oka sen jälkeen on lankecwa wis»
sille perilliselle, on kuitenki Kunink, Päätöksessä 23
Elok. l"/9« selitetty, ettei jälelle jääpä puoliso, lail.
lisisci tsstamentin walwoltua, moi sitä muuttaa ja
peruuttaa.

Maa.oikeuden mukaan ei perintömaata moi tes«
tamentillä annettaa (katso perintömaa). Waan kaikki
osto; eli ja peritty ja ansaittu ir»
tain woipi kelle tahansa testamentilla annettaa, kuiten-
ki että alaikäisiä lapsia ollen, joilla ei ole mitään
eläkiksi >a kaswatukselsi, pitää heille ensin annetta»
man armon ja säädyn mukaan niin paljon kuin luo»
mari kohtull,seksi löytää (Per. K. 11: 1, 4).

Kaupungin oikeudella elköön peritystä eikä an»
saitusta, irtaimesta eli kiintiäs'ä testamentiksi annet»
tako enl-mmau kuin knudenucs, lapsia ja rintaperillisiä
elossa ollen; mitä olcmcttci, olkoon malta antaa kaikki an»
saettu'kiinciä, sekä perttty ja ansaittu irtain; mutta
peritystä kiintiästä maan puolen, Ainoastaan ulko»
maisia perillisiä ollen, annenakoon kaikki tyyni koii-
maalaisellc (Per. K. il: 5, werr. Kun. Sel. 19
Elok.

Testamentilla annettu maa woipi mississä ti»
loissa perillisellä lunastettua (katso Pe rikan ta).

Testamenttia elköön otettako jakamattomasta
pesästä, muita waan antajan osaSca. Jos >on laiton
osa annettu, tasattakoon testamentti lain mukaan,
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MUU seiskan, Eltöön testamenttiin pantako, että
ken sliä waliltaa, on perinnöttömäksi jääpä
K. H: L,

Testamentin saanut, pitää U-sa kuukaudessa/ an»
tajan kuolemasta ja testamentiscä tiedon saatua, al-
kukirjoitukseSsaan sen tuomarille näyttämän, ja myös
oikeuteen antaman todistetun kopion siitä, perillisille
saateltawakst. Testamentin kädessään olcmata, >l<
moittakoon oikeudelle testamentin itselleen tehdylsi.
Tämän laiminlyötyä laillisia estettä näytlämälä,
olkoon testamentti mitätön. Ulkomaalla olewa, nau»
liekoon saman ajan tuin ulkomaalla afuwa kotimainen
perillinen, >»ka t<siamentin peittää, jät.
täköcn kaiten kalun, jota sillä tahtoi omistaa, pal»
kitkoeN wahingon ja sakoitettakoon testamentin
anvosla (Per, K. 18: l, 2). lakiajan satiumata
<i:sa kuukaudessa testamentin tekiän kuoltua, nyteltä-
köön testamentti samassa ajassa tuoniarille, jolca
päälle-kirjoilettuna sitte käräjässä walwottakoon.

Testamenttia pitää sarcttämään (walitelcaman)
wuoden ja yön ajassa siitä tiedon saatua. Testa-
mentin saanut pankoon siite takauksen siitä, muutoin
pantakoon se takawarittoon. Mitä lähimmsel penlli.
set testamentin walitulsessa slioscuuwac eli laiminlyö-
wät, siihen elkööt etcnipäisec pystykö (Per. K. l8:
3, 4). Werc. iahjaus.

Ka a >voj a.

1 :ksi Ke s kus -te sta m e ntci.
Alakirjoitetut selilcääwäl tällä wiimcijen tahton-sa olcwan, että toisen tahi toisen meistä kuoltua, pi-

tää pesän liikuttamata jäämän jälelle jaäwän halt»
tuun elinajaksensa; waan meidän molempain kuoltua,
saakoot perilliset kukin osansa lain mukcan. Jonka

41
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täydessä ymmärykscssä ja wapatahtoisesti, alckirjoiletluin
wierasmieslcn saapullla, omukälijcsti olemme wahwiö»
lancct. Koskelassa 2 Tammik. 1848.

Salomo Koskinen. Saara Pellitär.
Toisin:

Al kirjoitetut awiopuolisol ftlittääwät tällä wii»
mcisen tahtonsa, jos awloliitossamrne ei rintaperillisiä
salliciaisl, olewan seuraawmsen:

>:ksi Minun Juhana Karen kuoltua ennen »vai-
moani, pilaa hänelle perimyksistä ja yhteisestä pe»
säsca annettaman terrassaan cioo Ruplaa hop./ muu
jaettakoon perilliseeni kesken lain mukaan.

2cksi Minun Anni Mertalan ennen miestäni
kuolle»/ pitää yhteinen pesä jäämän hänelle yksinään,
ja roaan naimisen »välipuheessa ehdoteltu erinomai-
nen omaisuuteni (seuraawamin omaisuuccni:) perilli-
silleni lankecman; kuilenki pitää äitini (sisareni)/ mie»

heni elinaikana, saaman ou Ruplaa hop. wuodessa,
ja hänen kuoltuansa äitiin, hänestä jälelle jääden,
kaikkiansa 000 Ruplaa hop., mieheni perinnöstä.

Enemmäksi wakuudekfi olemme tämän testamen-
tin, tehty wapatahtoisesti ja täydessä toimessa ollen,
olakirjoituksillamme ja todistajain saapuilla ollessa
wahwiStaneet. Salmelassa 2 Toukok. :84<5.

Juhana Kärki. Anni Wcrtala.

Toisin:
Sisareni tyttärelle Elsa Simanaiselle teStamcn»

liksi annan tällä roapatahtoisesci ja täydessä tuimes»
fani ollen, kaiken omaisuuteni, irtaimen sekä kimliän,
joka minulta pesääni kuulumaa kuoltuani on jääpä,
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jonka omistajaksi hän tulkoon yssinänsä, wähimmä-
lätkään haitata cli kanleela muitta pyryisilläni. (Elit-
ta näin: N, N —l'e tcstamentifsi anna» puolen kai»
k,sta irtnnicsca ja kiintiäsiä omaisuudesta, joku kuol»
tuani jälelle jäämässä pesässäni on loylywä). Eli
luelelrafoon kaikki erinälscc k,:pp.'leec ja rahat, jotka
teZtunenciksi annetaan.

Encnnuäksi roakuude!si j. n. e. Jokelassa 5
Joulut. 18 . .

Lauri Jokela.
TcdiStajain alakirjoitus on olewa seuraawai,'en

Ctiä iauri Jokela trrweesjä ymmärryksessään
ja tunnusti ja alckirzocti rämän ceS-
l«mc„l!» (jonka olakirjvurctu S. K. waat!n,u!sesca
kokoon pan! ja kirjoit!) todistaawac, sllsl kutsuttuina
ja yhtaikaa saapuilla ollein., wieraSmiehinä, paikka ja
aika kuin ylempänä.

R. M. S. K.
Taikka näin:

Etla N. N. täydessä ymmärryksessään ja wa.
patohlolseSii, alakirjolceluilic, siksi saapuille kutsutuille
lodisiajillc, on lunuuscauuc edellä oleiran tirjoiluk-
scu, jonka sisällys meille on tuntematon, olewan
wiimeisen tahtonsa ja testamenttinsa, ja että hänsen on oikiakst cunnutcanut ja omakätisesti alekirjoic
lanuc, todlscaawac, paikassa ja aikana kuin ylhällä.

N. N. N. N.

Tiedouantaminen.
Niitä jutiiissa, ja talous-asioissa, joissa felityi»

lä waadicaan koko seurakunnalta eli niin monelta hen-
geltä ettei erityistä ilmoitusta ole sowelias jokaiselle
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tehdä, annetaan kirjat seurakunnan papille, j»ka saar»
nasluolllia ilmoittaa että sellaiset kirlac
la woiwat hänellä noudetlaa, josta hän myös a,»caa
todistuksen; ollen selicykftn eli waliluscen amam,sen
aika sellaisissa asioissa luctlawa kuuluiuliesia. Eelit-
läjäin eli wastaajain ollen usiammassa seurakunnassa,
tapahtuu kuulutus kaikissa kirkoissa, mi>sä
tir,at owal saatawana (Kam Koli. Huul t Hel-
mit. «30»), Pleisesti on myös woiccawan riilaivelzen,
welka», lulous« sekä polisi,asioissa, annellawa pää»
tökseStä tieto riitaweljeilensä, josta a>as:a wallluSaika
luetaan (U. K. 9: 1, Kun. As. 1« Tammik.
Keis. Kirj. 28 Huhtik. 1814, 23 Huhtck. l»>3),
wcrc. Walitu S.

Tiet.
Maanteitä tehtäköön lääniin mihin tarwitaan

ja tutkituttakoon Keisarin !ärä>ässä mis-
tä tie tasaisin ja oikoisin lehdä on. Auttakoon si,hen
kohtaamat tilukset kenenkään ticlcämäta, za saakoon
kylä eli lila kadotetusta pelloöla cli nutusta waSli»
ne>n kruunulta (Rak. K. 25: i).

yhteinen maantie olkoon 10 kyynärää lewiä
ojain wälillä Entucstaan clewa >2 kyynärän le-
wiä maantie, pidettäköön sellaisena. Käräjä., kirkko»,
eli myllytie olkoon 6 kyyn. lewiä, ja bsa!si 2 kyyn.
molemmin puolin oiiksi. jos tarwilcwn (Nak. K. 4:
1, H5: 2). Paikoissa, kussa mahdottomuus on tiellä,
ja muulen tarpettomaksi nähdään, woiwat wähem»
niät tiet, niin kuin kylä' ja myllytiet tilan muk«an
eroitelcaa tästä määrätystä leweydestä sKun. Res.
16 MaaliSk. 113»).

Kaihein maalla olewain tilan'omislajain ja hal«
tiain pitää teitä ja siltoja tekemän ja rakentaman.
Kaupun.it pitäkööt liet ja sillat kaupungin mailla
(Rat. K. 25. 8).
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Kylätien nimelliset »aan pidettäkööt niiden tar»
w!lfil,'!ll«. Tien jaosta tutkikoon kihlakunnan oike-
us, millainen osa yhteistä maantietä, cli muuta klh.
likttnnan ja pitäjän teitä lokaifcllc talolle on tulema,
j> milka sillat pitäjän», kihlakunnan eli maansilloitsi

»'.-»<>> lucltawat, ja kuin suuret sillat, l!ekohcalon saa-
net» on pidettävänä; jonka toimitetlua Guwcriioöri

ja päättää tien >acn (Kun, Resol. « Tammit.
Ti?n katselmukset pitää, siicä kuuluteltua,

t«i<n>l<llaman kewäillä, >a kuulutetlaman silte, puu»
loksen alaisiksi löycywäin tien>kohtaloin omistajat nntä
emnn luhannelsen pälwää parantamaan s K «n. Res.
8 Kesäk. 1733). Kenen lietohtalo silloin ei ole kc»
hcnneltu, maksakoon 3 laal. sakkoa, ja kruunun p>'l«
welialla olkoon walca palkkalaisella kohennulcaa t en,
ja ryöscää huolimattomalta palkan (Rat. K. 25: tl).

Rawan ja hiekan talwella paikalle ajettua, täy-
tettäköön kewäillä sillä kuopat ja »veden leikkaamat
samassa kevättöiden tehtyä, ja ennen kuin tie on eh»
linyt kuiwaa; waan yleinen rawoitus ja hiekkaaminen
toimitetaan lokakuussa, niin että tiet, 24ttenä päiw.
sam. kuussa tapahtumassa katselmuksessa owat läy>
dcssä laitoksessaan, Ollen Guwcrnöörin kalsottawa,
että kaikki «ien raivoittamme» ja hiekkaaminen tapah»
luu kewäillä aikaseen, ja myöhäs syksyllä, erinäisten
paikkoin luonnon mukaan, ja ettei kesällä muuta tien»
tekoa waadica, kuin nnkä wcden keikkamain kohennusseen woipi tarwittaa (Kun. K>rj, 13 Eyysk. 1^90).

Tienrakennukseksi saa hiekkaa, ripaa ja warpoja
otettaa meisäscä ja sydänmaalta, missä tarwitaan.
mutta ei maanomistajin lnwata kotisaroilla, >a hao s«
sa cli opvcolssa, luwa.toma» wil,clylftn sako» haas»
tolia; tällaiset jutut paikkakunnan oikeuteen
(Kun. K<rj. Marrasc- 1802).
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Molemmin puolin maantien pitää pienet
saat, 3 kyynärän leveydellä, ojan ulkoreunasta mita-
ten, ja oM olemata, tics.ä « kyynärää raiwatta»
man, liln wälemmin kuiroamiseksi Talo«I«rj.
173<1).

Phleinen talwitie wesicse cli rahkasoilse (newoic.
se) on jokaisen wiehkoitcawa maitsensa, missä jää on
wahwin. Suurilla wesillä toimittakoot sen ympärillä
olcwat picäiääc (Rat. K. 25: 7). Teitten
seksi umpeen lumettua, pidettäköön joka pitäjässä eli

kihlakunnassa lumireet (laat), joille kulleki määri»
lään wissi tie palainen owatlawaksi ja lapioilawatfi,
josca työstä rekikunca nauttikoon maksun klhlakunual»
la eli piräjälcä. Tästä eroitetaan paikat, joissa eri»
tyinen sowinco woipi lumireen welämiscstä olla tch<
lynä, eli missä yleinen liljako on käynyt, >a welwol»
lisuus talwcllaki tieosansa auki pitää, lukuun otettu,
(Kun. As. 13 Syyst. 1790).

Ticjaoille on sama menetys kun wmlleki Maa»
mittarin toimituksille (katso niiscä). Ollen
maamitiarin, jaon ja maalle pylwittämisen spaalitta»
misen) tehtyä, asianomaisille julkisesti kuulucectawa,
ilmoituksella, että tyytymättömyyden walilukset owat
annettawat Guwernööriin 6:sa wiikossa siitä. Penin»
kuorman patsaat ja osottajat pitää kihlakunta (Rak.
K. 25: 3, 4), joka asetus nyt, pemnkucrma paisai»
den häwiteltyä koskee wirSta ja postipaikan patsaita,
ne ensin kruunun kulungilla laitettua (Keis. Manif,

iokak. 182'?, 12 Heiuäk. <83l).

Tilanjako.
Tilauiaossa jaetaan cil/,» maat wisseihin

pii» lo^c^loi^iu, , nlilä yhiäiäisiliä mat-
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suilla ja weroilla, erikseen nauliitawaksi ja wiljelcä»
»väksi.

Kaikki roeronalaisen maan »vähentäminen, tilaan
kmiluwan edun lohkasemisella, llmai, sitä seuraawata yh«
läläisecä »verota, on kieltly, tapahtukoon kaupalla/ wcu.
bnuksella, pantilla, palkautsella, eli sowinnolla; ollen
niin eroitellu kappale, maikka laillinen kiinne sille olisi
anneltu eikä ylimuistoinen nautinto rooliin tullut,
lunaslukseta takaisin pantawc» oikiian asumatilaansa.
(Kun, Plakaatti 2l Heinäk. 1671), wert. Arentj
eli Woura. Jos »veronalaisen maau haltia oscol<
la, »vcuhetuksella eli muulla tawalla eroittaa eli wa.
henlää siihen lain jälkeen kuulumaa, olkoon se laiton
sM. K. 4: 9). Elköön talonpoika soivinnollansa
»vähentäkö weronalaista maata (O. K. 20: 3).

Kruunun ja pcriucölilain jako ei saata tapah<
tua pienempiin osiin, tuin että erityiset asukkaat wo>-
wal niillä elää, s. o. lila-osallansa elättää talouten-
sa ja maksaa tilan wcrot, pelota sen kannatiawaisuu-
dlsia. Kaicki wapamaa jaettakoon mielen mukaan
(Kun. Ncs, 15 MaaliSk. 172U, Kun, As. 11 Ke»
säk. 1775, ja Kun, Kirj. 20 Maalisk. 1780).

Osakohtaloin tulemaa pienen»maksi kuin
manttaalia, saapi perintötila ilmoittanmta jaettua
(Kun. As. 10 Kesäk. 1684), samaten perintö-rust'
hollit (Kun. Kirj. 26 Marrask. , 7«3). Perintö»
ja kruununtilojen jako manttaalia pieneni»
miksi ei ole tumallista, jakoi lahtowan menemätä nai<
miseen. Sellaiseen jakoon pcrinlöwapalilolla »vaadi-
taan wapatilan isännän ja perintö-rusthollilla Gu«
wernöörin suostumus (Kun. As. 30 Kesäk. 174').

Perintö» eli kruununtiloja pienemmiksi jaettuij,
sa, tutkii kihlakunnanoikeus, jos tila ilman »vaaraa
sietää sellaista jakoa, ja perintötilojen jaossa antaa



376 Tina

myös päätöksensä asialle, josta wedot'akoon lakiman-
niin, johon asia seis.tttuu. Kysymyksissä kruunuuni,
lan jaosta antaa klhlalunnan-oikeus waan mielteenä,
joka tutkinnon keralla jätetään Guwernöörille pääi<>i«
läwaksi, jcs:a ei muutosta saa haettaa (Ku„. E,l.
24 Tammik. l^5l).

Jaon luwalllscksi saatua, taikka lupaa larwilst-
mata, haetaan käsky maamittarille sitä toimittamaan,
joka tapahtuu samaten kuu, muuki maan jako, nimlt-
täin: maat mitataan kartalle, lasketaan tynner.,lattain
ja arwoccain, keskustellaan jakokohtaloin tiloitnksesla,
ja muista määristä, ja jaetaan sille kartalle sekä sa»
woitetaan maalle. Katso Maamittarin toimi»
tutset.

Jaossa ilmestywät riitaisuudet ilmoittaa maa-
mittari maajaon»oikeudelle, joka myös ratkasee kaikki
jaosta ilmeStywät ja tawalliseSti ajettawat ka»le»t ja

«alitukset (katso Isojako),

Tina.
Kaikki siitä tehtäwä kalu pitää tcmplattaman.

Asianomaisille on tämän laiminlyömisestä sama was>
luus kuin kullan ja hopian kontrollista on sa,
nottu. TemplaukseSta maksetaan 2 kop. hop. nau»
lalla (Kcis. Kuul. Marrask. 1839).

Todistaja.
Todistaja olettakoon kerallansa, tahi pyytectaködn

laillisesi! oikeuteen (katso P yytöS). Usiampia todis-
tajia pyytelläköön samalla manuuksella, jos niin so<
weltuu. Elköön kukaan epikö todistajaksi tulemas»
ta, ja maksakoon »raatia kulutuksen. Jos ei tule, sa<
koitettakoon Kihlakunnassa ja Kämnärissä <

, laki.
männissä ja Raastuwass, 3, How! oikeudessa 5 taal.
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Uudesti määrätyllä a;allaki tulemata, luotettakoon.
Kaukana ollen, kuultakoon lähimäisessä oikeudessa.
Sairasna, kuultakoon kotonaan (O. K. 11: 3 5).

Nainen, naitu s«kä naimaton kelwatkoon todis»
lamaan kuin mieski. Tuomari, todistajaksi »vaadit»
lu, siitä elköön epikö (s. p. 10, 12).

Wartiamics, oikeuden ja Keisarin Käskynhaltian
asiamiehet, sotalaiswartiat ja owiwartiat, tullipalwe-
liat, poliisi'palw>liac, kauppa- ja käsilyö«siskalin pal«
weliat, luotsaril ja luolsi-palweliat, sekä erityiset kau»
pungin wartiat, satama<päälykset ja niiden palweliat,
todistakoot «alallansa mitä wirantoimituksessaan heille
kohtaa (s. p. li ja m. As.). Phden todistus ei lu«
eta kuitenkaan kuin puoleksi todistukseksi (Kun. Kirj.
4 Heinäk. i74t). Esteistä todistajalle katso Es-
telmykset.

Todistaja tehköön walansa, jos eiwät molcm«
mat riitaweljet sillään suostu, joka kuitenkaan ei woi
tapahtua raskaissa rikosasioissa (O. K. 17: 17).

Papit eiwät saata epiä malallansa wahwiStaa
sanaansa, asianomaisen sitä ruaatiessa, tahi papin to»
distaissa luona käytynsä sairaan wiimeiscä tahtoa, eli
sen sillollista tilaisuutta, ja asianomaisen häntä roa»
lalle waadittua eli tuomarin scn tarpeelliseksi tutkit,
tua (Kun. Res. 7 Elok. 1753). Wäärää todistus-
ta kantanut, sakoitettakoon 40 taal. ja elköön waöta
todistamaan kelwalko. Sama wastuus on siihen
toista wiettelewälle (O. K. 17: 18). Asian käy-
dcn hengelle ja kunnialle, seiskoon saman raugaistuk.
sen johon sellainen todistus olisi toisen sitonut (Rang.
K. 60: lii). Wääran walan tehnyt muissa tiloissa,
jousa tuomari kirjallisen eli suullisen walan on pan,
n»tt, sakoitettakoon 40 taal. ja olkoon kunniaton (O.

W
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K. 17: l9). Todistaja joiain asian makeudeksi?iet>
tyänsä slilaninlt, sakoltettukoo» 20 laal. ss. p. 21).

Tnhdottaisinko toisen kanssa lainkaymistä irielä
olemala cod<Siaia wanhuudcn, sairaud<n eli m»un
syyn tähden kuulluksi, tieduslelkoon tuomari olisiko
estettä, ja niitä olemata kuulelkoon todistuksen, ol-
len kuitcnki silla, jota todistus koskee, asian esiin tul»
lessa walta tehdä muistutuksiansa todistajasta sekä
todistukftstaan (s, p. 23),

Todistajat todistakoot waan oman näkemänsä ja
kuulemansa (s. p. 24). 2 todistajaa yhdeppäin on
täysi todistus. Pksi todistaja on waan puoli todis-
tus (s. p. 29), katso PuhdistuS>wala. Sa.
noissansa »vastahakoinen todistaja elköön telwaito.
Kirjallisella todistuksella ei ole puolta suulla wanno-
mata (s. P. 26). Esteistä ja Escelytsistä
katso n.

Todistajain kuulustelcmisesta on sanottu muualla.

Todistus.
Kirjallinen todistus elköön kelwatko, jos eiwat

asiamiehet molemmin puolin silhen suostu, eli se suul-
lisesti wannota (Q. K. l7: 26). K°upankir<
join todistuksesta, katso siitä. Todistajista, katso
Todistaja.

Päällekantajan welwollisuuS on kanteensa lailli»
sesti todistaa, cahi olkoon wuStaaja wavaa. Was«
taajan pitää myöski todistaa kanteelle tehtäwät was<

lusteensa (s. p. 23). Tunnustettu asia ott yhtäkuin
todistettu, jos «vastaaja, laillisessa iässä olcwa eikä
wähämielinen, wapatahtoisesii oikeuden edessä tun»
nusu,a kanteen oikiaksi. Henkeä koskemissa rikoksissa
elköön ketään omalle tunnustuksellensa luonuttako, los
eiwat muut temput tunnustusta wahwisca (s. p, 26).



Foimituskirjain ja Päätöstcn-lunastus. 379

Toimituskirjain- ja Päätösten-lunastus.
Keisarillisesta Senat,stn annetiniöta coimicuksis,

ta ci makseta lunastusta (Keis. Reglcm, 18 Elo°.
1809). Sen siaan maksetaan niistä scuraawaiset
maksut:

Wa imaisten» ja työhuonein laitoksiin:
Greiwikir,asta 5'5 Rupl. 12 kop,, Wapaherrakic.
jatzta 42 Rupl. 86 kop 4 Wapamiehen- ia kansalai-
suuskirjasta 21 Rup. 43 kop, Wlrkoihin ja palwc»,
luksiin ivakuutuksista, huutokirjasca ja palkan lisäys-
kirjoista palweluksissa olewille 3 sadalla wuodcn wero
ja 1, sadalta rahapalkasta eli palkankorotuksesta; maan
palweluksessa olemattomilta 5 sadalca sääntöpalkasca
(iuossic owat palwellukseen tullessa ja palwelluksfsca
frotcssa wapaat työhuoneen maksuista Keis. Kir! 24
Huhlik 1823). Arkkipiispan walta< eli wakuutustiria 42
Rupl, 86 top., Piispan 25 Nupl. 12 kop. Suu.
remman piläiän Kirkkoheran, maalla ja kaupungis»
sa > 2 Nupl 86 kop., pienemmän pitäjän 8 Rupl.
58 kop., pienimmän 4 Nupl. 29 kop. Muihen hen-
gellisen säädyn wirkalaiStcn walta» ju erokirja
walcakirjan kartan arwosca. (Virkamiehet jotka pen«
sionilla saawar eronsa, maksaawat 1 sadalta pensio»
n>Sta Keis. Kirj. 29 Toukok. >83l) lahjoista ra»
hassa eli kalussa, yli 42 Rup. 86 kop. arwoSta 3
sadalta.

Rewisioni' ja Desertsioni< tuomioista, sowinloin
wahwisluksista ja ResoluisioniSta, asian arwon olleS»
sa aina.

1,285 Rupl. 12 kop. hop. 2 Rupl. 58 kop
2.511 43 5—15
1,1,4 29 10 2»

12.851 15 12 86

25, Il 4 2» - 25 12
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siitä edelleen jota 12,851:5ta Rupl. Is:«ta tHp. <2
Nnpl. 8« top. Tuomioista, Päätöksistä ja
sioneista, joissa ci määrättyä arwoa ole, 2 Rupl. 58
kop. Tämä maksetaan woittawalca riitamiehelea, ja
maanhallioilta talonpojiltnki, tiectywin köyhät kuitcn»
ki erittäin. Kadottama riicaweli maksaa sen siaan
aina 2 Rupl. 58 top. Armokirjoisca lyttäyskirioiö»
ta, Kiiniponenta» ja Paascökirjoisca j, s. 2 Rupl.
58 kop. Erouskirja uskotusta ammatista 2 Nupl, 58
kcp. Muusta palwellutsesta saatyllä palkalla 86 kop.
iisasääuiöiftstä wiraSta ei mitään. Selityksistä,
wahwistussista eli loimeen>saännöislä, erikoisilta hä-
keissä, sekä Protokollan, otteista 1 Rupl. 12 kop.
Päiväkirjan todistuksista 3« kop. Halliaoikeuden
wahwisluksesta, Wuotraliitoisla, Pl-rmtökirzoista, Säi«
lystodistukfiSta, setä juttukirjoje kopioista ja otteista,
jotka Arktiwaarilta ja RegiStraattorilta wahwiSle»
laan, 86 kop.

Muilta alaisemmilta ja oikeus-kunnilta
anncttawista wirta»,
joista maksetaan samat maksut kuin on iässä sanottu
(Keis. Taksa 25 Maalist. 1818). Saadusta fab»
rikan, manufatluurin ja muun ruukin cli laitoksen
asettamisen oikeudesta yhtäläinen maksu kuin lupakir-
jan kartasta. Tcattcrnäylöksestä, soitcokotouksesca,
tanssipidoisla ja muista julkisista huwituksista 80
kop. joka terralta (Keis. Kuul. 5 Toukok. 18,8),
wert. Passi, Istun to talo.

K arttapaperinwa kun kse ksi: Greiwikirjasta
144 Rup., Wapaherrankirjasta i 2 Rupl,wapamiehen
ja kansalaisuuskirjasta 28 Rupl, 80 kop., w«pa«
merkistä eli wapamerkin muutoksesta 14 Rup. 40
kop., palweluksen ja arwon walcakirjasta, palkanli»
sästä ja palkinnosta 2 sadalta tunki arwosta. Sama
maksu maksetaan muilla wirka- ja oikeus kuninlta an»
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nettawiSta sellaisista kirjoista/ jos ei wiran loimi ole
epätietoiseksi «jälsi/ j. n. e.

lahjoituksista ja pensionista 3 sadalta. Raha-
antimista 4 sadalta. Welkain, rasitusten ja weroin
maksun wapauttamisesta kruunulle 2 sadalta.

Rusthollin kiinitykscsta ja penntökirjoiSta, 48
kop. manttaalilta. WaihttuSkirjoiSta, crokirjoiZca, pääs.
tökirjoista, lykkäys., kiinipanenta- ja armokirjoiSla j.
n. e. seka anomuksille kirjoitetuista pä.uölsislä l Rupl.
44 kop. Newisioni. ja Dl'scrisioni'tuomioista sowin»
non wahwistuksista ja walituksille annetuissa paatök»
sislä maksaa wolttawa olkoon kysyjä eli waS-
taaja, asian arroon ollcssi 1,440 Rupl. hop., 1
Rupl. 92 kop,, 2,880 Ruplasta 3 Rupl. 34 kop.,
ja st,64o:Stä Rupl- eli enemmäStä 5 Nup. 7« kop.
Määrätyn arwon nimittämärä 1 Rup. 92 kop. A»
sianajan takasin saamisesta 3 Rupl. 84 kop. Seli-
tyksistä, wahwistuksista, säännöistä ja protokollin ot>
teista 9« top. Tästä maksusta wapautctaan peräti
köyhät (Keis. Taksa 20 Maalisk. 1810, werr. Kun.
Kansel. Koll. Taksa 22 Helmit. 1718, ja Kun.
As. 4 Toutot. 1687).

Sotalaishuoneen maksuksi maksetaan wirka», pal»
welus» ja arwo waltakirjasta samaten kuin kartan ,wa<
kuus maksu (Kun. As. 3l Joulut. 1689) ja pait
sitä wapatahtoinen lahja läänin lasaretille eli polo»
huoneelle. Sotalaishuoneen maksut juoksemat eri»
näljissä muissaki tiloissa.

lunastus maksetaan Keisarillisen Taksan mu-
kaan, annettu 27 Huhiik. 1842.

Hawioiteuksissa, Waltataiselmus oiteuk»
siS sa, Suo me n S otawäenja lu o lsi a fialn,
ylisotaoikeuksissa ja liunaoiteutsissa.
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3uomio, ensi arkki 2Rupl., jokainen muu 40 top, Pää»
los >a protokolla» uloswedot, yhden eli nsiamman
paäiöcsen sizältäroäisec, ensi arkki t Rupl, muuc jo«
ta.lnn 40 top. Muut protokollan otteet, (uloswe-
doc) uiiukuin oikeuden kuuluscel,mis>sca, testamentin
ja »>. sellaisten protokollaan»kirjoitcamisesta, joka arlkt
40 kop. Tuomion ja paatoksen kopio, ensi arkki 85
lop., muuc 20 kop. Protokollan ote, joka arkki 20
top. Tiedottamisen (kommuuikatsionin cli tiedon an.
laMis.n) säätämästä ja muista suplokille kirjoiceluis'
la pääcötsislä ei makseta mitään. Waltakir,a (Fi<l-
mahl,) ecokir>n, wahw,st'isk,ria eli ja wi«.
rantoimirus sääniö, ja muuc säännöt, todistukset j, n.
e. ensi arkki 85 top., muuc arkit 40 kop., niiden lo»,
pioi puolta wähemmän.

Pyyiöksec (paituukset, manuuksct, haastot) ensi
arkki 85 kop., muuc sekä kop'?, jo»
ka arkki 40 kop. Phteinen pyycös eli proklama
simanuus) i Rup. 05 kop. Kirjoitus muille Howioike-,
uksille esi!ntulo>päiwäslä koukursi- ja proklaama-asiois»
sa, kopion kanssa siitä 85 kop. Kirjoitus Guwernöö»
rille tietoinensa welkojista konkursi»asioissa 40 kop.
Painetut setelit, joilla asian.ija>ille ja welkoMe kuu-,
lucetaan esiintulon aita konkursissa, joka arlkl >0 kop.
Suomen wa!ta»sanomiin pantawa kutsumus wclsojail,
kokonlumisesta 40 kop. Kuulutuksen paneminen sano-
miin maksetaan erikseen. Todistukset kirjain ja wali«
luscen oikeuteen antamisesta, weloomisen cä!?clämi<
sestä, ja siitä ettei alioikeuden päätöksestä ole muu»
tosla Howi oikeudessa haeliu 40 kop. Rcwisionira-
haa 96 kop. Rcwisionikirj.it ja protokollit, joka arkki
40 kop. Jos riitaweljet molemmat rewisionin salli,
mosta hakeewat, woiroac yhteisesti lunastaa kirjan,
waan maksakoot kumpiki eri karccapaperin. Kalun
ji peri!!nöu>luosoulus jutuissa ei saata kirjain lunas.
luota muusta luin sillä osasta, jota koskee
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Howi oikeutta hakeneen puhetta. Kiintiän panttaus»
lodiSlus, kun wuoden panttaus protokollin läwnse
katsellaan, 30 kop. Saman werran kunki »vuoden pio»
tokolli" läpi kasselemisesta, ja erittäin jokaisen kara
kunnan prolokollisca, Holhojan asettamisen tod>siuk»
se ta, ulotluroa 3 wuoleen aSti 40 kop,, siitä elein
mäksi joka wuodelta 10 kop.' Muuc sihccirin ja ad«
wokaalti>siskaalin ja m.
kcutten tuomioin, päätösten ja procokollain kopiot, ensi
arkki 40, muut jokainen 20 kop. Oikeuteen anneccuin
kirjain kopiot, joka arkki 20 kop. Kirjain sailytcä'
jän (ciukcuariuksen) lodisius entiselle kopiolle, joka ark-
ki <0 kop. Askaalisista päätöksistä ei makseta l»«
NaSlnsta. Warciapalwclioille sinetlirahaa luucstelta.
wiSco tuomioista, päätöksistä, waltakirjoista ja julki-
sista pyylöksiscä, todistuksista ja kirjoisi 2N kop.

laki ma n nin < oikeudessa. Kirjallinen pyy»
tös <?0 kop. Tuomio, ensi arkki 70 kop., toinen 40,
jokainen muu 20 kop. Päätös ja protokollin ole. st<
saltäwä yhde» taikka usiamman päätöksen, ensi arkki
50 kop., loinen 20,. muut jokainen 20 kop. Muut
protokollin otteet cli todistukset, niinkuin kuulustele-
miset j. s. ensi arkki 30, muut jokainen 20 kop.
Tuomion» el> päätöksen kopio ensi arkki 30 kop , muut
jokainen 20 kop. Protokollin otteen kopio 20 kop.

Guwernöörin asuntom ja karjataloin katselmusi
protokollista ei tule lunastusta. Wecorahaa 2Rupl.
40 kop.

Mi tawallisen järjestyksen tapahtumissa erikois»
tcn osioissa saa lakimanni 5 hewoisen kyydin ja
2 Rupl. pä>wässa rawiimoksi, n?aaN tämän nautit»
lua hakialta, saap! puolta wähemmän. iakimcmnitt
apuna olewa kirjoittaja saa 40 kop. päiwässä ja 1
herooisen kyydin.
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Henki w a rt!,n Suomen Tark ka » a mpu-
j ain Pa la l> u o nin ja l:sä Suomen M e r i-
wäescön Sotaoikeudessa on siihen sopimissa ci«
loissa yhtäläinen lunaStuS k»iln iakimannissa.

Waltakirjat ja erokir>ar, jotka socalaiSpäällys-
miehiltä annetaan aliupseerille ja aseettomille pal»c»
lioille (<0 kop. Niiden kopioista puolta wähcmivän.

Raastupa oikeudessa. Kirjallinen pyytös
40 kop. Wähcmpi arwoisissa asioissa maksetaan ivaan

kaupungin palwelioille suusanalliscsta pyytökseslä to
kop. Ufiampia pyytettäwiä ollen lisätään jokaiselta
6 kop. I«lkinen pyytös eli protlama, 85 top. Il«
moitukset ammattimiehille ja weltojille tonkursi nsi<
oissa <0 kop. luliStuS weltojain kokoon kutsumisesta
waltasanomilla 20 kop. erikseen kuulutuksen painata»
niihin.

Tuomio ensl arkki 70 kop., 2:nen 40, jokainen
muu 20 kop. Päätökset ja protokollin otteet, yh,
dellä eli usiammalla päätöksellä, ensi arkki 50 kep.,
2:nen 30, ja muut jokainen 20 kop. Muut otteet
eli todistukset protokollista ensi arkki 30 kop, jokai»
nen muu 20 top.

Kopia protokollin otteesta 2 0 kop. Valtakirjat,
erokirjat, säätämylsel palwelluksiin ja todistukset
70 kop. Niiden kopiot, puolla «vähemmän. Weto<
uSrahaa 2 Rupl. 40 top.

Velkakirjoille kirjoitettu panttaus 30 kop. Kiin.
nekirjac kaupungin kiwihuoneihin ja kartanoihin, ar<
won ollessa aina 200: taan Rupl., 40 kop. fiilä
400 Rupl., 80 kop., siitä 1,200 Rupl., 1 Rupl.
top., korkeempiarwoisisca kartanoissa 2 Rupl.; kiinne'
kirjan kopiosta puoli. Pergamentille kirjoitetuista,
koppain ja nauhan, keralla, ja kirveliä paineluista kim»
netlrjoista maksakoon niitä lahtowa erikseen. Ruu-
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harahaa maksetaan tiroihuoncista ja kartanoista 200
Nupein arwosta ja enemmän 85 kop., sitä «vähem-
mästä 40 kop. Waihctusten wahwistuksesta 85 kop.
Permtöklrjasla V 0 kop. Todistukset ja atleslit muual-
la uäytccläwäksi, s>6 kop. lainhuuto, kauppakirjalle
kirjoiteltuna, 20 top.

MagiStraatin Sihteerin eli Notariukfen todiS»
tukset kir>ain ja walicusc»» antamisesta, 20 kop. Pe»
rinnön»jaon eli eroittamiscn todistus, naimis kuulutuk»
sen >a wihkimisen saamista warten, sekä todistus ta»
taajan »varallisuudesta, 40 kop. Oikeuteen annettuin
kirjain kopiot 20 kop. arkilta. Aktuariuksen (säilyt,

todistus että näytetyt kopiot oroat oikiat, joka
orttl 10 kop. Welanalaisuuden todistus, jokaisen
wuoden tuomiokirjan läwilse katsomisesta, 20 kop.
TediStukset holhojaksi säätäm!st»lä, 3:lca wuodelca
30 top., jokaisella sitä usiammalca, <0 kop. lisäksi.
Tiedottamisesta (kommunikalsioniSta) eli muista ano»
mulsille tirioitetuista päätöksistä ei makseta mitään.
Katselmuksista, arwioiSia ja osain lohkasemisesta, jokai»
selle Raalimiehelle päiroässä 85 kop., ja pait sitä ar»
wiokirjan lunastus, ensi arkki 40 kop., muut jokai»
nen 20 kop.

Kaupungissa, jossa ci Kämnäri-oikeutta ole, mak»
selaan Naastuwan pyytöksistä, päätöksistä ja proto»
kollin otteista samaten kuin Kämnäri.oikeudessa; ja
»vastaaja riitaweli ei ole welwollinen lunastamaan
protokollia i« päätöstä, pait juoppous asioissa; sen si»
aan maksetaan edellä määrätty lunastus sellaisissa ju-
tuissa, jotka lain mukaan kohdastaan owat NaaSlupa-
oikeuteen menewät.

Kihlakunnan ja Wuorikäräjän»oike-
uksissa: Kirjallinen pyytös, yhtä eli usiampaa
pyyicäissä, joka kappaleesta 20 kog. Julkinen pyy?

43
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tös, 40 kop. Ilmoitukset asianajajille ja «velkojille
kontursissa, 10 top. Protokollin otteet, sisalcawät
yhden eli usiamman päätöksen, Imen arkki 40 kop., toi»
nen 20 ja jokainen muu »o top. Pääioksecön pro»
lokollin ote ensi arkki 25 kop., loinen ja jokainen muu
15 kop. Wedotusraha 36 kop. lainhuuto kirjoitetcu
kauppakirjalle, 20 top.—Panttaus welkakic,ulle kir<ol.
teicu 30 kop. Plrinlökirja 60 kop. Kanceesen pano ra,
haa, suullisesti poytetyissä jultu-asioissa, 10 kop. Suu-
lisrsla >a kirjallisen manuuksen wiemises,
tä, jokaisesta hengestä lautamiehelle l 0 kop. Suomen
rvalcasanomissa kuulutus konkursiin kokoöntumifcsta,
20 kop., erikseen kuulutuksen painatus.

Perukirjoituksen (kalukirjoituksen) oikeuteen kirjoit»
lamisesta maksetaan kun puhdas kalusumma on wähem»
pi kuin

60 Ruplaa, 10 kop.; siitä
120 Ruplaan, 20
360 Ruplaan, 30
600 Ruplaan, 40 suuremmasta

85
Tämä maksetaan wacm oikeuteen jäämästä kappalees-
ta, multa kuolleen perillisille takaisin anneccawcm kap-
paleen näyttämisestä ja päällekirjoituksesta ei makseta
micään. Erityisiä protokollin oletla ei lunasteta.
Ennen annetun kalukirjoituksen kopiosta, joka arkki
20 kop.

Kiinnekirjat pienempiin luin manttaa-
lin taloihin 85 kop. Siicä aina koko manttaaliin aS»
ti i Rup. 25 k»p., koko manttaalin tilalta 1 Rupl.
65 kop. Sitä suuremmista ja 2 manttaali» taloista
2 Rupl. 50 kop. Suuremmista kuin 2 manttaalin
omaisuuksista joka manttaalilta 1 Rupl. 25 kop.— Per-
gamentille sinettikoppain ja nauhain keralla ja ki«
wipainoissa paineluina tahdotuista, maksettakoon
erikseen, Kiinntkirjan kopiosta maksetaan puolta rva»
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hemmän. Todistus welanalaisuubeSla, yhden wuo-
den panttaus protoko-llin läwicse kalsettaissa / 20
kop., ja joka wuodelta sama maksu, jos usiampia tulee
läwitse katsottaa. Todistuksel holhojana olemisesta,
ulottumat kolmeen wuoteen asli, 20 kop.; jokaisella
wuodelta siitä etemmaksi lisätään 10 kop.

Wuori» eli Harkon (malmin) wiljelyskirjasca ja le.
puutos! Irjasta 1 Rupl. 20 kop. Takauksen kclwolli.
suudei ell Kihlakunnan tuomarin ja Wuori-
herran-crdlscus, 30 top. Arwio» ja kacselus»proco°
kolli, joka arkki 20 kop. SocalaispuuSttlm kacscl»
muskirjoista ja kihlakunnan-oikeuden wahwiscuksesta
lehtojaon toimitukselle, ei ole lunastusta.

Wäliloimituksilla erikoisten jutuissa on Kihla»
kunnan tuomarille ja Wuonherralle 1 Rupl, 24 kop.
päiwallä, waan puolen sillä, jos hakia aulaa rawln»
non, Paic sitä 3 hcwoisen kyyti. Jokaiselle iauta»
miehelle 32 kop. paiwälcä ja 1 hewolsen mul-
ta puoli palkkaa >os asianomainen antaa rawinnon.
Hakia on welwollinen aina lunastamaan protokollin.

. K ä mnärin»oikeudessa: Kirjallinen pyy-
lös 20 kop.; suullinen pyytös, 10 kop. Julkinen
pyycös 40 kop Protokollin otteet päätöksineen, ensi
arkki 4« kop, toinen 20 ja muut jokainen 12 kop.
Protokollin olleet kuulnStelemisesta paätöksetä ja ko>
p!ot wanhemm:Sla protokollista eli päätöksestä, ensi
arkki 25 kop-, 2 .'ltki ja jokainen muut 15 kop.,
wetousraha 3<; kop.

Maan ka n sella ssa ja Maa nk o nttuoris«
sa: Päätökset ja Resolutsionit, sekä protokollin or»
teet, sisältämät 1 eli usiamman päätöksen, ensi arkki
«0 kop., toinen 30 kop., jokainen muu 20 kop Muut
protokollin otteet kuulustclemisesta ja sellaisista jotka
eiwäc sisällä päätöstä, sekä promotorialit (auttokirjctt)
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ensi arkki 40 kop,, toinen 30,, ja muut jokainen 20 kop.
Päätösten, Resolulsionein, ja protokollin otttitten
kopiot ensi arkki 30 kop,, jokainen muu 20 kop, Rah>
»vaS maksaa kaikissa näissä puolta «vähemmän. Kmteu»
kaan ei makseta lunastusta Nesolutsioneista, joita kos>
lcwat metsän katselmuksia kruunun yhteisillä mailla (s«<
loilla) eli toskenhaklaamisca, eli säännöistä maamilca»
rin.toimicuksiin, uudistalon asettamista, ja kirjain lohet»
tämiscä maanjako»oikcudel!l'. Myöskään ei makseta lu»
nastusla maamittarin'rewislonin päätöksistä, joS ci joku
asianomainen waadi lopioa protokollista ja päätökses-
tä, jolloinniistä maksetaan l:nen arkki 30 kop., toinen
ja jokainen muu 20 kop. Immissicnikirjat, wa!ta«

kirjat, wahwislukset, crokiciat ja wirancoimituksiin
säännöt kop. Kopioista puolta wähemmän. Oi»
teulecn jateltyin kirjain kopiot, ensi arkki 30 kop.,
toinen 15 kop., ja jokainen muu 10 kop. Todistus
hakialta näytetylle kopiolle 10 kop. orkilta. Kom-
munikatsioni (tiedottaminen) ja remissi>resolutfionisla
j. m., arkki 20 kop. Waan joS resolutsionissa
säntään yhtaikaa takawarikkoa, ryöstön ehkasemistä
eli malkaamlscn kieltoa, maksetaan lunastus kuin pää«
löksestä jc» resol. on määrätty. Sinetti maksu pää»
löksisla, waltak rjoista, passista j. s, on L kop,,
«vaan lltdoitamisen» ja remissi.päätölsien sinetistä ei
makseta. Maikustawaisen passi ja sen käännös 40
kop., waan palkollisilta puolta wähemmän, kotimaas.-
sa matkatessa, Usiammalle yhteisestä passista maksc»
taan lunastus waan yhdestä passista. Ulkomaan pas»
siSta maksaa pait sitä jokainen mies 48 kop., nainen
24 kop., mutta kisällit, palkolliset ja laiwamiehet seki
muu alaisempi meriwäki ja rahwaö puolta wähem«
mäu malkawcroa (Kun. As. li Kesäk. 180 l), ja
saman werran woiwaisten» ja tröhuoneihin maksuksi
(Keis. Kuul. 5 Toukok. I8l8), jotka maksut luetaan
joka hengellä, ei passittain, jos niissä usiampain ni«
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met owat, (wert. Kcis. Kirj. 23 Elok. 1521 ja
Passi).

Kuulutuksista immissionm anomuksissa, kruu-
nun rusthollllle ja taloille, sekä pcrinlö ostoissa mats?»
taan kaikkiaan 1 Nup. Jokaisesta perin'ökirjaSta 1
Nup. 65 kop. Koioperaisyyden attescin wat)w,scuä
s>o kop. Takauksen kelwolllsuuden todistus 30 kop.
TodiscuSkirjain antamisesta Guwernöörille 30 kop.
Otokset maakirjasta ja todistukset läänin lirjanhal'
lialta 30 kop. arkki.

WelaSta kiintiää omaisuutta maankansliassa
myödessä, saa maansihtceri kuulutuksen ja aukfioni
protokollin lunastukseksi, arwion toimicutlamiscsta, ja
ouksioni hinnan koioomiscsta ja luwuntecsca wcltojan
ja welkaisen wällllä, ja muista toimistansa siinä
sadalta auksionisumman ollessa aina 1,200 Nup., l

sadalta siitä 6,000 Ruplaan, ja Unesta sadalla siitä
12.000 Rup. ja jadalta siitä minkä auksionisum«
ma mainitun määrän yli nousee.

Magistraatissa ja Järjestysmiesten
oikeuksissa: Awonaiset päätökset wal>tus<asioissa,
halli» ja ammatti oikeuksista, niin myös päätökset
porwaruudesta, ensi arkki 70 kop., toinen 40 ja muut
jokainen 20 koo. Resoluisionit ja protokollin otteet,
sisältämät yhden eli usiamman päätöksen ensi arkki
50 kop., muut arkit jokainen 30 kop. Muut otteet
ja todistukset protokollista ensi arkki 50 kop.,
muut jokainen 20 kop. Kopia päätökseltä, ensi arkki
30 kop., muut jokainen 20 kop. Kopia protokollin
otteesta 20 kop. Valtakirjat, erokirjat, säätämyk»
set palwelluscen toimituksiin ja lodistukftt 70 kop.
Karlanopohjan immissionit eli autokirjat 40 kop.
Muissa paikoissa näyccttäwät todistukset ja acieStit
85 kop. Porwacuuscirjat 60 kop. Todistus por-
waruuden ajansanomisesla 60 kop. MatkuscawaiStcn
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passit 20 top. Elköönkä passista, jonka joku yhtei-
sesti pcreellcnsä ottaa, luettako muuta lunastusta kuin
yhdestä passista. Todistuksista palkollisille, passia
Wfoajallc mmnä saadakseen, 20 kop. Kotoperäisyy»
den todistukset 40 kop. Mcripassic 40 kop. iai-
wanwapaus kirjat 60 kop, laiwan-piilukirja 85 kop.
iairoanmittausklrja 85 kop. Aktuariuksen todistus hä»
nellcn näytetyn kopion oikein olemisesta, joka kopion
arkki «0 top. Katselmuksista, arwioista, ja kartanon»
pohjan mittauksista magislraalin asioissa kulleki «a/

timichclle eli järjestys-oikeuden jäsenelle päiwälcä »5
kop., ja toimituSkirM lunastus ensi arkki 40 top.,
joka muu 20 kop. Todistus walituscen ja
antamisesta 30 top. Tudocus. ja muut resolucsiontt
supliikille kirjoitettuna saadaan lunastukseta. Phlci»sen nolariuksen cttteStista ja protestista hänelle ja ke»
r liansa olemille todistajille, yhteensä 85 kop. Eri»
koisccn ryöstöin toimittaja saa päiwällä 40 kop., ja
toimituskirjasta, siitä osaa waaliwalta, 10 top. arklsta.

Halli< ja Manufaktuur°oikeuksissa:
Pyytöksesiä, päätöksestä ja protokollista niin kuin Ma>
giscraa'issaki. Mcstariwcroa 4 Rupl. 20 kop. Mes»
larkirja t Rupl, 20 kop. Kisallikirja 65 kop. Kir»
jäin kooiot puolta wähcmmän, Apleeraus» ja weto-
usrahaa 2 Rupl. 4(1 kop. Weuäiänmaahan wietä-
roän kalun katselmuksesta ja templaulsesta 40 kop.
kappaleesta, ja todistuksesta 40 kop.

A mmatinseu rai n : Päätöksistä ja protokol.
li» otteis?a ensi arkki 40 kop., jokainen muu 20
kop, Kopio siitä ensi arkki 30 kop., jokainen muu
20 kop. Mestarwero 4 Rupl. 20 kop. Mestarkirja
1 Rupl. 20 kop., kopioista puolta wähemmän.

2! uksi o ni-kammari n: Auksioui protokolli
cnsi arkki 40 kop., muut jokainen 20 kop. Auksio-
nln kuulutukset 40 kop.
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Poliisihuo nessa: Protokolli sisältäwä yhden
eli usiamman päätöksen, ensi arkki 40 kop., loinen 20
kop., ja jokainen muu 10 kop. Kopio näistä jokai-
sesta 12 kop. Asianomainen ei larwitse kuitenkaan
muissa kuin palowlinan ja juoppouZ.asiuissa lunastaa
poliisihuoneen protokollia ja päätöstä, jos ei itie sitä
tahdo. Päällekirjoitus ulkomaan matkaajan passille
20 kop,, muiden kaupunkiin tulcwain passille L top.

Kruunu n »palweliat: Woudin eli nimis-
miehen katselmuksen ja orwion toimituskirjan eli to»
dislutseu joka arkista 15 top. Todisiukscsta palwe»
lus- ja lyöwäclle Venäjänmaalle saatawaa matka
passia warten, 10 kop. Todistus eli passi talonpoikaisen
omassa maassa matkata 10 kop. Maankirjan» e!l manc»
laalikirjan otteista 20 kop. arkilta. Erikoisten ryöstö»
asioissa saa kruununwoutl ja nimismies yhden hcwoi»
sen kyydin ja 42 kop. päiwärahaa. Jos asianomai»
nen waatii kirjallista osaa toimituksesta, maksakoon
lunastuksen >0 kop. arkista. Huoneen» eli calonkac,
selmutsista, asukkaan muutoksissa kraunun-ciloille saa
kruunuuwouti 1 hewoisen kyydin ja 42 kop. päiwäl»
ta. Mutta joka 3msin wuosin tilan
katselmukset toimitetlakoot maksata. Neljännes' ja
lautamiehet saawat erikoisissa toimituksissa 32 kop.
paiwäliä ja i hewoisen kyydin.

Muista lunastuksista (Uniwersiteetissä) Opis-
tossa, Tuomiokapitulissa, ja GymmisiSsa,
lääkitysasiain'hallituksessa, Suomen Pankissa, Posti-
ja Tulli»direksionissa, Pli-m>iamiltarikonccuorissa, Ph>
teisten rakennusten konttuorissa, yhteisessä Rewisio»
ni>oikeudessa, Ritarihuoneen direksionissa, Majoilus-
komiteet, ja Paloawuu-kommissionit, kalso Taksasta.

Köyhät, joilla ci ole waraa maksaa, saawat mak«
suta mitä oikeutta hakeakseen ja puolustuksekseen car-
witseewat, kun köyhytcnsa todiscaawat. Myöski ei
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lunasttwla ole kirkon kokouksen protokollille ja pää»
ldksille, eikä papinkirjoista, mistä laadusta hywäusä;
eikä crikoisten asioita koskewcun kuulutusten lukemi-
sesta kirkoissa. Wastaaja riicaweli ei ole welwolli»
nen lunastamaan RaaZiupa-oikeuden, Kämnärin, Kih'
lakunnan, Wuorikäräjän ja Poliisi.huoneen päätöstä,
ja oikeuden hakiat saakoot alioikeuksissa takaisin sinne
jätetyt kirjansa. O>keud,n loimituS-kirjojcn pitää si«
säilää wahintäin 24 riwiä (ratia, juowaa) eikä tahta,
sormea lewiämpää äärtä. Kaikki lunastusraha on
wälctamäccömästi kirjoille merkittäwä, (rocrt. Kart»
t a p a p e r i).

Toimitusmies eli asianajaja.
Toimitusmies ottakoon asiamieheltä waltakirjan

toimellensa, ja pitäköön siitä silte huolen; tehköön
myös luwun kaikesta kuin käsillänsä on. Valtakir-
jalla tehtynsä japäättämänsä seiskoon niinkuin asian»
isännän oma tekonsa ja päättämänsä sK. K. 18:!,
2). Päälle «valtakirjansa tehnyt ja wilpistellyt, «as.
tatkoon kaiken wahingon ja sakoilettakocn asian mu»
taan, ja olkoon asianisänlä syycdin (s. p. 2, 2).

Valtakirjalla toisen ajetlawaksi asiansa antanut,
ja sillä roahingoitetaan, syyttäköön icsiään kun ei pa»
remmin huoltansa pitänyt (s. p. 4).

Asianajaja saakoon kohtuullisen palkinnon sekä
maksun kaikesta toisen asiassa kulutetustansa; wälipu-

hetta siitä olcmala eli sopimata, ratkaiskoon tuoma»
n (s. P. 5).

'Toimitusmies eli asianajaja, welaksi jättänyt ka»
lua kunnialliselle ja tunnetulle miehelle, joka sitte
köyhtyy, eikä rool sitä takaisin maksaa, olkoon syytöin
suä täyttämään, jos ei erinäisestä maksusta suhen
welwoitetlawaksi nähdä (s. p. s).
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Toimitusmiehen tilinteosta walitetaan yön ja
wuoden ajassa (s. p. 9). Kuoltuansa tehkööt perilli-
sensä luwun ja wascatloot loimiluksensa (s. p. 8),
werc Kuraattori, Asianajaja.

Valtakirjan Kaawa
Tällä annetaan walta talonpojalle Paawo !aju>

selle minun puolestani myödä leinolan lila N:o 2
Waahterkummun kylässä ja N. Pitäjässä, maksun
»välipuheet sopia, kauppahinnan ottaa ja kuitata.
Antaen suostumukseni kaikkeen mitä asiinajaja, tällä
n-ultakirjallc,, laillisesti tekee ja jättää.
mussa 4: tenä Huhtikuuta l»^.

Oipri leinonen,
Talonpoika.

Wiernsmichlnä:
N, N. N. N.

Awonaincn asianajon waltakirja Herralle maan«
isännälle luoseppi Koskelaiselle, ulkomaan maikalla
vlllssan! lailliscsci wulwoa kaikki asiani, minkä nimel-
liset ja luontoiset tahansa, ja niissä puolestani mie>
lcnsä mukaan tehdä ja päättää; ollen tyycywämen
kaikkeen Mitä Herra Koskelainen tällä »valtakirjalla
laillisesti on tekewä ja jäicäwä. lärweläösä 8 p.
Toukok. 1347.

Mauno Sawolainen,
Rautaruukin isäntä.

Todistajiksi:
N N. N- N,

Awonaisla (in blanco) »valtakirjaa ei ole hywH
antaa muissa tiloissa, kuin sellaisissa, joissa toimitus»
mies saapi esteetä mielensä Mukaan tehdä ja päät-
tää, nimlttämättömissä asioissa.

50
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Tulipalo.
Jos tuli pääsee malloilleen huolimattomuudes-

ta, m ösä le wacjeltaa olisi rooinul, niin tuin
paljuilla ulkohuoneissa kultein, tupattua
polcca:» l.,do,ssa, wuoteelle nukkuen j. m.,
josra l)!,lc!,c j.l talo poltetaan, rakentakoon jällccn sa>
mc>l!a:scn paloapua saamata. Toisen raken.
nusicu y! ce„ä painissa, maksakoon neki tahi palwel.
koon työllänsä, taikka kärsiköön ruumillansa, ja mak.
suloon 2 taalaria sakka joka huoneesta. Ihmislaki huo.neeseu palettua, seisokoon täyden miehen sato» jokai»
scsta. Vähemmin syypäänä, sakoiteltakoon ;:nes.
Huolimattomasti tulta liikuttanut, sakoiletlakoon H
taalaria, wahingon lapahtumata (Nak. K. 24: ').
Tictämälä mistä walkia on päässyt, puhdiscaitk»cn
rvalallallansa sen omasta huolimattomuudestaan »li
syystään ei tulleen (s. p. 2). Tulen «valloilleen
päästyä palkcmsen huolimattomuudesta, palkitkoon
wahingon ja kärsiköön luumullansa (s. p. 3), wcrr.
P a l o a p u.

Tullimylly, katso Myllyt.

Tullipetos, katso Salakauppa.

Tuomionrikos.
Joka jälleen oikeuteen wecää asian, jolle entinen

laillisen woiman saanut tuomio eli päätös on, eli
sellaista tuomioa oikeudessa eli ulkona panettelee, s«<
koitettakoon, Kihlakunnan» ja Kämnärin.luomioiSia
5, iakimannin, za Raasluman-luomioisca iu, Ho»
wi oikeuden. 100, ja Walla.katselmusoikeudcn- 200,
ja Keisarin tuomioista 500 taalaria (O. K. 28: i).

Tuulimylly, katso Myllyt.
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Tyttö, omawaltaisekfi tehty, katso W^llan-
al« incu / Oslo, eltom l n c n, Tes c a«

m entci.

TyytyMättyMyys, katso Valitus.

Tahdemaa, ?atso <> »cci ma a.

Ulosmittaus, facso Ryöstö.

Nskottuinmiesten päätös.
O!'s'o riila molemmin puolin lrckätcy uskottuin

päätettäwäksi ja luwaltu !'ihen tyocya,
fö»n sellainen päätös rrös!oön (U. K. >5). 3)l)'

rden petollisuudesta eli oman woiton sichtecn
erotessa, ottakoon toinen yhdysmies hä>

ncn kch'a<ostaan j,i omaisuudestaan niin paljon ku'n
oikeus ja uökotulmiebet arwaawat rcahingon olleen
(K. ls: 5).

lossai asiassa ollen molemmin puolin pitkiä lu»
»-r» n laskuia, joista oikeus paljota wiiwykicä ci woi
selwää saada, määrätköön välipäätöksellä asianomn,
slle wiSfin päiwän ja uhkasakon, asiansa ensin usko<
luilla miehillä tu-'kilutlaa, ja riitaisen riidattomasta
eroituctaa. ja päättäköön silte riitaisen, luwunlaskua
saama'a ilman tuomarin molempainwaatimuksia ensin
tulkimata ja luwunceon perustuksia määräamätä,
annettakoon ensin tuomio siitä, ja luku tehtäköön sitte
sikäli, iuwunlasluun tyytnrnaccömyyden tuomitsee sa,
ma oikeus (O. K. 21: 2).

Valtakirjan Kaawa.
Alakirjoicerut ottaawat ja waltuuttawat tällä,

minä Paawo lmkka Herran tuomarin.siaisen Julius
Tammisen ja minä Antti Palonen lautamiehen Wil'
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helm Arposen, uskotluina miehinä kokoeu'uma,in ja
meitä kuulusteltua, ratkasemaan ja päättämää», wä'
lillcmme tullutta riitaa keskinäisillä saamisiölanime ja
maksettawistamme (yhteisen Tuiwo ni,nisc!,
me ja sen rahtipalfan osallisuudesta)
ja Jos uStotutmiehec ciwät pääiöks»>sään so>
pisi, eli nähneewät tarpcelliscksi kolmannen nnehs»
kutsumisen, walitkoot sen yhteisesti lolinkaac sitss
Herran kirjoittajan Kaarle Wiklan). lrlskolluinmicä!'!!
tässä asiassa annettawaan päätökseen lupamme kaikin
puolin lyytywäiset olla, mihinkään siitä »»alittamaa,
Pnuranuassa 2 Maaliskuuta 1154^.

Paawoiiukta. Antti Palonen.
Wierosmiehinä:

N. N. N, N,

Erhctysta estääkseen päätetläroäkf! jätet,
täwä asia ja temput tarkasti määräsläwäl, ,tleiwat

vskolulmiehel tekisi enemmän kuin heille on uskottu.

Uudistalot.
lohkojaosla kruunulle loh'aslulle liikain.alle o/e<

lelut uudistalot lasketaan werolle ja annetaan

roissillä wc,paus»wuosilla, joid-n kuluttua saawal fa«
Man luonnon kuin muutti kruununtilat laikka kuin
pcrintömaa, jos uudistalo perintötilan aluutcn kuuluu,

iohko,aossa yhtaikaa liikamaan käyttämisen kysy-
mykseen tultua (,ota yleensä min c» tapahtuwa),
määrää Guwernööri, piirikunnan lilnSlen mitattua,
t«r.-"lettua ja wiSsin cy, nerinalan liloille mäarätlrä,
Myös liikamaalle afteitawat uudistalot s', mahdolli»
suude» mukaan, niiden maa-alan ja manttaalin, lon»
ta tehtyä ne kohdastaan rajoitetaan ja hakewille asuk«
fclille annetaan (Kun. K. 26 Kesät. l"/83 ja



Uudistalot, 397

Marrask. 178"/). Piirikunnan wälilla nousewa riita
määräilyin uud>S:aloin lohkascmiseSta ja paitasta, il«
Moicelaan, yhtaikaa muu» lohkojaossa ilmeslywän
kanteen eli walituksen keralla, (kac«
so siitä (Kun. Kir,. 21 iokak. ikoi).

loZ taas liikamaan lohkamisessa ei ole kysymys,
tä stn uudistaloiksi käyttämisestä päätetty. waan ano»
mus siitä tehdään perästä päin, niin määrää Ou-
rrcruööri maamittarin tutkimaan, mittaamia» ja Kr-
j«illam>an uudistaloiksi anueltaroac tilukset ja »viit»
laomal n niille tulewan Maaalan >a manttaalin. Gu«,
wcrnöörin päätöksen ylempänä wahwistcltua, rajolt»
t>iee maamiltiri tilukset, jolla uudistalo on luetcawa
l lllnrstl määrätyksi ja wcroitetulsi (Kun. Kirj. 3l
Maalisk. ja K «m. Koli. lulist. 22 Elok. l186).

Molemmissa tapauksissa lähältää Guwcrnööri
päätöksensä Keis. Senaiin Hallinto » departementille

(Keis. Kirj. 24 Helmik. 1815, 14
Syysk. 1821, Maalisk, 1829).

?l»ottaisinko suurempaan salokuntaan (eli piiri-
sumaan) uudistalon asettamista ennen lohkojakoa,
nim toimitetaan siihenki maamittarin katselmus, jossa
sillokuntalaisia kuulustellaan paikan katsomisesta, ja
katselmuskirjat lähätetään kihlakunnan-oikeudelle tuc»
littaa. Guwerndöri antaa siihen päätöksensä, määrä»,
te» uudistalon «väliaikaisen maa-alan ja manttaalin
(Kuu. Kirj, 7 Marrask. 1787).

Uudistalon haltiaksi pääseewät etu-oikeudella sa!o«
kuntalaiset, joilta liikamaa on loh'as!u (Kun. Scl.
25 Huhcik. 1717), sitä «;sa kuukaudessa lohkojaon
maalle sauwoittamisen päätettyä anotua; waan muu-
ton! cnsimäine» cahtewa, ja et nti sellainen, joka maa»
hau olisi jo painuit »otiin tvdtä (Kun. Kirja 13
Houluk. Kam. Kol! lul. 20 Maalisk. 1782).
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Uudistalon maiden ja manttaalin määrättsä,
ja siihen pyrkiwan ilmoltaitua, säätää Guwcruöön
kriiuunmoudilta 2 lautamiehen kanssa pidectäwässä
katselmuksessa tutkilta waksi «viljelysmaiden luonnrn,
wuosillistn ja wapaus-wuosicn
määrän j. n. e.; ja kihlakunnan<oikeuden miettcensä
wapaus»wuosisca annettua, antaa Guwcrnööri asut»
kaalle immissionin, määrää wapaus»wuodet, awu».
wuosilliseu wiljellys» ja rakcimus-.wklwollisuudcn, j.
m. (K>»m. Koll. Kir!. 2« Maalisk. 1181, Ku».
Kir,. 22 Helmlk. >l>>B, lul. 3 Eyysk. tBl'?^.

Wapausaifa oli f»nen määrätty 15M eninrä
2N:ncn wuotecn, niin eciä Unesta wapausaika,, ku.
lultua maksettiin puoli weroa, ja koko ajan perästä
täysi (Kun. As. 28 Kesäk. 1115 ja Kam. K. lul.
14 Helmik. 1182); waan nykyään on

fia liikamaalle asetettawille uudistaloille jatkettu 20 <'a
»vuoteen, joka kuitenki on Keis. Senatin mää»

rältäwä (Keis. Kuul. 5 Syrsk. 1811 ja Keis. lul.
sain. päiw.). Ollen uudistalolaiseu, saadessa enem>
män 2(l'lä wap,ius'wuotca, takaus pautawa asukas»
welwollisuutlcn täyttämisestä ensimäisiksi INcksi wuo>
deksi. joka silte uudistetaan (Keis. lul. 5 Syysk.
18 >l, werr. Kun. Kirj. 22 Helmik. 1188'. Wapa.
us'wuosicn jatkamista häkeissä tapablu» tilalla katscl»
mus ja Guwernöörin päätös lähätclään Ke,s. Se»
nätille (s. p.).

Uudistalolaiselle awuksi annetaan k'hteua ensi
wuolcnansa kruunulta 2 tynu. ruista, ja jos hänellä
on usiampi kuin 4 lasta jokainen 15 wuotta nuo»
remmat, jokaiselle 4:stä rl'/ tyun. riistaa, kunnes
nuorin on täyttänyt (! wuotta. Guwernöörin tutkin-
non mukaan woiri myös rahaapuja annettaa enintä
25 Rckfiä (Kun. Kuul. 4 Huht-k. ll'o, ja Kun.
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Kirj. 3l werr. Kam. Koll. lul.
9 Huhcik. 1^88).

Uudistalot owat wap.ius aikana, kunnes täysi we»
ro tulee maksectawaksi »rapautetut kaikista rasituksis»
ti,i, mistä luonnosta hywänsä sKcis. Kuul. 5 ja 29
Syysk. 18 li).

Joka 3:nsl>, wursin toimitetaan kruununwoudil»
tn »li nimismieheltä 2 lautamiehen tanösa talonkat?
ftlmus, niin tuin kruunuu-ciloiSta on sanottu (Keis.
lul. 2 Toukok. <B<4). Ruokottomuutta silloin ta<
waltua ja uudistaloluicn, siitä waaroitettua, paran»
cumata, pantakaan loinen asukas (Kruununwouci
As. 1688 ja Kun. Kirj. 22 Helmik. Hal.
tieoikeudesta asukkaan kuollessa on sama juttu kuin
kruununtiloilla.

Uudistaloja koskemissa jutuissa ei tarwita karttc»
paperia, lunastusta, eli palkkaa toimitusmiehille (Kun!
Kirj. 3l Maalisk. Kam. Koll. lul. 31,
Tammik. werc. Viljelykset).

Wahingolliset eläwät, katso Pedot ja M el.
sanpy y I ö.

Wahwistus, katso Kopiot.

Waihetus.
Waihetus on laillinen saanto, ja tapahtukoon

kirjallisesti kahden wieraömieheu saapuilla, ja huudec-
latoon laissa, siellä kussa omaisuus on (M. K. 1:
H, 2). Katso lainhuuto.

Omaisuutta waihetuksella sciapa noudattakoon sa»
moja wakuuksia kuin Ostosca on sanottu.

Jokainen saakoon pcrin?ömc>cmsa waihcttaa toi»
seen maahan maalla, >a olkoon waihetuksella saatu»
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Maa periulömaan siassa, elköönkä perintö.lunastaza
siihen waihetukseen pystykö. Huonetta ja taloa kau»
pungisfa waihettaissa, huoneeseen ja taloon samassa
eli toisessa kaupungissa, elköön myös perikannan lu<
nast,ijalla olko mitään sanomista, mutta pitäköön pe«
talinen molemmin puolin oikeutensa waihctnksella sa.',»
tuun, Elköön perincömaata maalla waihctcako kau-
pungissa olemaan maahan ja huoncescn. Jos perin-
lomaa maalla eli huone ja talo kaupungissa waihe-
taan sekä Maata että rahaa siitä saaden, roaan maa-
ta on enemmän tuin rahaa, elköön siinä lunastukseen
siaa olko. Waan maata ollen wähempi eli molem-
pia tasan, tuomittakoon maa perintöön samaten kuin
kaupatessa (M. K. 3: t 2), wert. Peri ka n ta.

Omistus-oikeuden kadotettua waihetuksella saa-
tuun muahan, otettakoon jälle entinen maa, niin kau-
wan kuin se wmhtajan cli perillisensä käsissä on.

waihetnksella, ostolla, panttauksella eli lah-
joituksella toiseen käteen mentyä ja kuulutuksen >li
panttauksen sille tapahduttua, elköön siihen enää pys-
tykö, waan pitäköön kiini saamamiehcsiaän. LoS
waihcuja ei tahdo omaisuuden waihelusla wascata,
tehköön waihetuskirjassa sellaisen wälipuheen, (K. K.
Hl: 4, 6). Kiintiän omaisuuden kanteen ajasta,
kacso Saanto.

Waihetuskirja n Kaawa.
Alakirjoittajain wälillä on sellainen waihetns»

kauppa suostuttu, että minä Tuomas ja
minä Alelsanier Kotka, alakir,oictaneiden wnunojcM'
Me suostumuksella, toisellemme waihdaMme kiiuiiät .-

Maisuutemme, nimittäin: minä Tliomas Wuor<n!aka
kruunun.periniötilani 1 manttaali, Nlu»
halan kylässä N. pitäjässä N—n läänissä, tapah»
luneessa arwiossa arwaciu lk>oo Rupl. hop., Her»
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ralle Henkkomsariukselle Aleksanter Kotkalle ja roai»
molleusa Alpertliina Simattarelle; ja minä Aleksan-
ter Kotka minun pcriniö-ruslhollini Niiraniemen,
manttaalia, arwattu 1,300 Riiplaan hop., Joensuun
pitäjässä, N. kihlakunnassa, Talonpojalle Tuomas
Waorenta'alle ja waimollensa Maria Korpela, saa-
pa minä Aleksanter Kotka 50<l Rupl. päällisiä,
joista olen erinäisen welkakirian saanut. Vcntähden
luowutcaimme molemmat kaikin perillisinemme mai»
nituista kiinllöislä omaisuuksista ja omistamme ne toi»
nm toisillemme, kaikin tilukfineen, mitä »vanhuudesta
niihin on kuulunut ja mitä wosta laillisesti woitetta-
koon, tulewan Maaliskuun muultopäiwänä käteen
saalawaksl, ja sittc haittaamata omiscettawoksi, wil»
jelläwäksi ja hallitlawaksi; sitoutuin molemmat lailli»
seen »vastuukseen.

Suuremmaksi wakuudeksi olemme tämän wai-
hetuskirjan kutsutluin wicrasmicsten jaapuilla alnkir»
joiluksillamme wahwistlineet ja siitä kaksi yhtäläistä
kappaletta kirjoittaneet, joiita toisen molemmat olem-
me ottaneet, joka tapahtui Wuorenta'an talossa 4
Helmit. 1847.

Tuomas Nuorentaka. Aleksanter Koita.
Talonpoika. Henkkomsarius.

Maria Korpela. Alperctiina Kotka.
Että edellä olema waihetus on molemmin puo<

lin wapatahtoisesti tehty ja nimet omakätisesti ala»
kirjoitetut, codistaawat alakirjoitecut yhtaikaa saapuilla
«lleet wierasmiehet.

Tahwo Selänranta. Pietär Kauniskumpu.

Waihetus-konttuorit.
Sellaiset owat laitetut Turkuun, Waasaan,

pubiin ja Kuopioon, ja tarkoiccaawat yhteisen rahan»
»l.
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liikkeen kewcntämistä erillaacuisilla rahalajilla, niiden
ectei micään korkoa loisen taikka toi»

sen rcihalaadn» rvahenemisen lautta syntyisi. Ollaas
wat m?ös anomuksia Pankin welasla, jotta, liitelyllä
omalla mietteellänsä asiasi, lähältaäwät pankille j»
maksaawat wclanoltajille sallitut tahac (Keis. Kuul.
21 Huhlik. 1840).

WaiNW, kalso Pesäero, Wäli puh e, Awio<
liitto, Welta.

Waiwaistenholhous.
Jokainen seurakunta on welwollinen holhomaaN

waiwaiscnsa, jolla eiwäl woi työllänsä henkeään elät.
tää, ja joilla ei ole niin warakkaita omaisia joiden
holhottawaksi niitä saattaisi lykätä; niin myösti ar<
ttioicomat lapset 12 wuoliseen asci. NaiwaiStcn
holhous on ohjattawa kirkkoneuwoscolla, jossa kirk»
koherra on esimiessä, welwollisuudella joka wuoft
kirkkokokouksessa näyttämään siitä tilinteon.

WaiwaiSten apu, jota on tehläwä jokaisen isän-
nän ja palwelukseösa eli jonku el.>ntokeinon
sessä ol>an, olkoon kiinciän omistaja eli ei.
set, mäkitupalaiset ja loisit, joilla ei ole maawil»
jelyscä eli erinäistä elatuskeinoa, owat wapaat wai»
waisten maksusta). Maksu määrätään joka ttniosi
kirkonkokouksessa (Keis. Kuul. 9 Syysk. 18 <7) ja
paäloksecn lyocymälön walittakoon Guwcrnööriin 30 sä
päiwässä, päätöksen seurakunnalle lueltua (Keis. Kuul.
1 Huhtck. 1822).

Jotka ruokittawaksi ja waalittawaksi ottaawat
köyhiä armottomia lapsia, saamat niille wanhemman
oikeudet, niin etteiwät lapset woi lailliseta syytä
eroita ja että kaswatus-wanhemmal saawat wallan<
alaisille katsoa ensimäisen palweluksen ja sen ehdot
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määrätä, jota palwelusla «mllan:lal»en ei ft >ca hei-
dän luwatcaan ,ättää (Palkollis As. 15 Toutok.
1805, Keis. Kuul. >) Syysk. is:'?).

Jokainen kunniallinen henki woipl, olkoon missä
isässä hywänsä, muuttaa seurakunnasta loiseen (ma-
hemmin hywäsci tucuc palkolliset eiwät saata muut»
la,, ulos iaänistä, wälltäälseen socapalwclusca tai
muuta yhteistä työtä (Palk. Sääut. 18U5). Kui-
tenkaan clköön elatuskeinonsa nimittämätlömiä, ja
Niaiwaisia toiseen seurakuntaan loisiksi olettako, jos ei
joku seurakunnan jäsen ota heitä elättääkseen piiem-
mälsi eli lyhemmäksi ajaksi, siloutuin wascaamaan
ecteiwät he, ja jos naiwat, lapsensa sillä ajalla
tule keriääaiisellä rasittamaan pitazätä. Waan sel»
laij'n welwellisuuden päälyttoä menkööt »e niin muut»
laueel zallecn entiseen seurakuntaansa, siellä elätcccä»
wiksi, saman seurakunnan entisen wclwollisuuden mu
taan. Kirkkoherran pitää wiimeStään kuukaudessa,
muuttaneen atlestin saatua, sen kirkonkokouksessa
ilmoittaman, ja jos seurakunta maimiun laatuista
muuccowaa ei tahdo waslaan ottaa eikä kukaan sa-
notulla tawalla mene takaukseen, pitää sellainen muut-
taja lrulmun palwelioilta wiimeksi oltuun seurakun»

saatettaman. sascä syntymät rudat ratkasee
Guwerliööri, ja riitelewäin seurakuntain ollessa eri
iaäniä. lähäilääwäc Guwernöucil, asianomaisten seli-
tysten hankittua ja omm osoicuksinensa, asian Keis.
S.uacin Halllnte'departementillc; waan jutun pääcty-
mlseeu asti pitää waiwalnen holhottaman siinä seura-
kunnassa joSsa se jutun altaissa asuu (Keis. Kuul.
9 Syysk. 181-?, werr. Keis. Kuul. 1 Huhtik. 1822).

Makaaminen.
M-Maamittaus.Konttuorin Pää Dirchtörin pi.

löä mltan ja waa'an eli pu»nmuk>eu, wakaajiksi asctca«.
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Man maamiltaria, jolta täydellisesti tuncee»c>t taitti
wakaailiisecn eli kruunaukseen koskewat lcmsut; >a
määrättäköön heille wissic seudut, joissa mitan ja
punnituksen makaamisen toimiccaawat, saaden mcn»
kaupungit omat wannotecut ja tutkitut roala-
ajansa, jolka itsensä owctt paltittawalkin (Ke>s. As.
(2) 14 Marrask. 1812). Guwernööci saa itsettin
laikka tuomarin kautta, jokaiseen seutuun, pitäjäsen
laikka kalaraulaan tarpeen mukaan ja tutkinnon käy<
neicä kruunaajoita wailla, säätää 2 paikalla'eläwää,
uskottua ja wannotktlua miestä laikka usiampia, joi-,
ka Guwcrnöörillä määrätystä yaMnnoSta wakaawal,
sekä kruunun ja oman merkkinsä politaawac ja piir»
lääwät piki<, lerwa», tala'» ja lihatynnyreihin, joita
kaupitaan (Kun. )ls. micas'a ja waa'asta, 2») Tou»
tok. 1139, K. li lokak. 1113, Kirj. 29 Marrask.
1805). Kcuunaajan ell wataajan welwollisuudesca,
(katso M>'Maamitt. Kontt. Kirj. Helm.t. 1823).
Kruunaajan palkan määrä (latft), on seuraawa Kun.
As. 29 Toukok. 1739.

Kcmpsinpiläjällä kruunaamattomia mittoja ja
waakoja löyltyä, oteltakoon ne häneltä pois, ja sa-
koiteltakoon 10 taalaria. Kaupassa, wlroncannoSsa
laikka maksussa wäärää eli kruunaamatonta mittaa
ja roaakaa käyttänyt rangaistaan Warkaudesta, ja sen
tehnyt liha», terwa«, piki' ja kala»tynnereissä, kadot
lakoon lawarankin (K. K. 8: 1, 2, roerc. Kun. As.
29 Zcukok. 1129 ja Kun. Kirj. 11 lotat. 1113).
Kruinumjaksl eli wakaajaksi asetettu niies mitan ja
waa'an olkoon henkensä rikkonut. Olis»
to lolcen saatu loisen kruunun merkm siihen
niin olkoon lunnialon ja wetäköön sakkoa 100 taa-
laria Kruunatun mitan eli nx>a'an, muuttanilt olkoon
myös funniatoin ja sakoiletlakoon 50 taalaria (K. K.
8: 3). Tämä laki ei koske sellaista rikosta, jota la«
pahluu määräin tynnyrein kruunaamisessa, luttwa huo.
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limattomuudesta. Siitä sakoiletaan maan tawaran
arivo, jaeltawaksi kruulnille ja ilmiantajalle (Kun.
K>c. 19 Syy Sk. Tynnyrin teklä taikka muu,
jola tekee >a kruunallawaksi tuopl yli- tai alimittaista
asteita, sakoitetaan 3 Niksiä 16 sk. B:sa ja maksa«
koon kruunaajan palkan, maikka ascia hyljätään (Kun.
Kirj. 29 Marcask. l805). Kuitenkin jä',elään as»
c,an'tekiän lydnwaraksi i neljännes (kortteli) nelikolle,
ä lnoppia puolikolle, 1 tuopi tynnyrille enemmän,
nn«s« ei wähemmän (Kam. Koll. Kuul. 14 Maa»
lisk. werl. Mitta ja Waaka.

WakUUökirja, (Certifitaatti).
Kutsutaan MagiStraatin todistus oikeudessa lai«

wautäyccäjiltä tehdySlä walasia, meripassin eli wa«
pauskirjan saamiseksi, että laiwa <>« suomalainen,
ja heidän, eikä kenenkään ulkomaalaisen; laikka kuor»
man omistajan «valasta, että kuorma on Suomen
lawaraa (wert. l a iwaki rjat).

WakUUsltttto, (Certeparti).
On laimurin ja tuormanantajan wälillä tehläwä

liil.o, sisälcäwä kaikki ehdot millä rahti on päätetty.
Se woi tchtää laimurin ja tawaranantajan kesken
erikseen 2 wierasmiehcn saapuilla eli julkisen Nota>
«uksen awulla.

Wakuutus palowahingosta.
Suomen yhteisessä P,Uoawunyhdystössä maatuu»

telaan palowahingosta ei ainoastaan kokonaisia huo»
neica ja rakennuksia, miStä laadusta ja aineista hy«
wänfä, kaupungissa sekä maalla, mutta myös missi»
osakohtuloita eli osuuksia sellaisiin huoncihin, sekä mitä
makuutetussa huoneessa kiintonaisca, kiinisalwcltua eli
muuraccua on, taikka työläästi muulettaa möisi, su-
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marekkuin makuutetun talon portti, lauta» japystyaila.
Phdystö palkitsee tulen ja tulipalon kautta eli sitH
s.immultaiZsa mczhingon wakuure»
tuSta kartanosta, jos ei »rahinko ole cullut sodan rau«
hauomuuden kautta. Palkinto maksetaan täydellä pa»

suostutulla armolla. iar,gen»ucta ja ra-
menlunucia huonetta elködn wakuuiuksein otettako;
ei yle>nsa ahcaasti raketuissa kylissä olemia huoneita
maalla; eikä kiekkoja, jos ei niissä ole ulkoisen joh-
dattajaa. Jos kellojalat, jonka torni on kyrkiammalla
kirkon cornia, seisoowat lähempänä 50 kyynärää k>r»
koZia, carwilsee tellonjalkojen torni waan johdatcaian.

3)hdys.'össä makuutusta tahtoma, tehköön huo-'
ncesta ja omaisuudesta kirjoituksen ja pohjakartan,
erityisen kaawan mukaan, ja jättäköön siitä kaup.'n«
gissa paloawun toimituskunnalle 3 kappaletta, jolie
toimituskunta ensi sunnuntaina kuulututtaa wissitst
päimäksi seuraawaisella »viikolla omaisuuden kalselmuk»
sen ja arwion. Anneltakoon siltc päiwässa ar»
wiolieja makuutuksen hajalle, hänen siihen lyylycs»,
sä, ja merkitköön toimituskunta kaikille kolmelle tap»
poleelle määrätyn armon, sekä siitä osoitusten mu>
taan inoksewan wuotuiscn maksun yhdystön osallisuu-
desta. Wakuuksen hakia, jota ei tyoty lomntus-!
kunnalta määrättyyn arwioon, ilmoittakoon ftn toi-
mituskunnalle, joka jättää armion määräämisen koin»,
promille, joksi toimituskunta ja tyytymätön walilsce.
wat 5 jäsentä. Kompromilta määrätty armio kir»
joitetaan samassa armiokirjaan, ja toimituskunta mää-
rää pääsörahau syhdyslöu osallisuusrahan).

Jos maatalon isäntä, jonka rakennus ei ole pa».
loawun toimituskunnalta, mutta siihen asianomaisesii
käsketyltä kruununlpalwelialta 2 lautamiehen keralla
arwattu, on tällaiseen arwioon tyytymätön, tulee se»
tm kompromin tutkillawaksi/ jolloin paloapuyhdyscö^
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paikkakunnassa olemalla asiamiehellä on samawaalioikcus
kuin kaupungissa toimituskunnalla, joka asiamies mää»
tää sitce wuosimaksun kompromilta päätetyn arwion
mukaan.

Huoneen ja omaisuuden hinnan arwiomiehiltä
eli kompromilta wahwistettua, saattakoon watuutnk»
sen hakia Paloapu-diressionille kaikki atmio-kiljan 3
kappaletta, sekä ensimäisen wUod?n osall,suuS-maksun,
eli lod!Stuksen sen panemisesta yhdystön waraksi, lää-
nin Wcrorahastoon (Ränceriaau), loS luulee tämän
pääsö» eli jäseinahan oleman liian suureksi luecun,
hakekoon ojennusta direksionilca»

Vakuutusoikeus ja osallisuus yhdostöön luetaan
siili päiwäslä jona arwiokirjat. täydellisinä, ja ensi<
Maisen wuoden maksu, direksioNille saiwat. Arwiokir»
joissa jotain puuttuen, säätää direksioni uuden ar»
wion. Jos omaisuus on liian suuriksi arwatlu, jä«
tetcäköön kcmpromille tutkittaa. Tullen näissä tiloissa
wakuulusoikeus seisomaksi wasla hakian uudet Makuu-
tuskirjat direksiouille lähetettyä. MybSki woipi di<
teksioni alentaa ja tasata kaupunaissa olemille huo--
neille paloapuyhdyscön toimituskunnilta pantua »va-
kuutus armoa, ms se ei ole kompromilta päätetty; jol»
loin makuutuksen ottaja woipi 14-sa päiwässä, tästä
osan saatua, toimituskunnalla pyytää koMpromia
kiMaan direksionin arwioa omaisuudellensa.

Osallisuusraha, rakennusten armon ja määrätyn
osoituksen mukaan, suoritetaan wiitena wuotena. En»
fimäisen wuoden maksu niin kuin jo sanottiin; ja sit--
te wuosiccain samalla lamalla ennen i:sta päiwää
Kesäkuuta. Maksu woipi myös suoritettaa kerras»
faan kaikista muosista. Todistus maksun panemisesi
ta läänin rahastoon lähätetään direksi.nille samaSft
ojassa kuin Maksusta on sanottu, ollen lO sadalt»
maksun korotusta sen laiminlyöjälle.
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lisämaksua, päälle tumallisen osallisuus maksun
saapi direksioui määrätä yhdyscölle makscttawaksi en»
nen Kesäkuun alkua, sen wuoden peräslä, jona yh<
doscön rahasto wuodcn lopussa ei tee 2 sadalla waS»
tuuSsummasla. Mydski wol direksioni kerrassaan
waatia 2:n eli usiamman wuoden lisämaksuja, jos «

yhden wuoden maksu tuota rahastoa mainittuun li»
laansa, kunenkaau ei enemmän wuoden osallisuus mat»
sua wuosiccain, kahdesti, I:nä Kesäkuuta ja l:ni
Joulukuuta, maksetcawaksi. Osallisuus maksu lepiä li»
sämaksujen suoritlamisen ajalla.

Kaupungissa palon tapahduttua, «vahingon palk-
kion noslessa s:teen sadalta, eli enempään yhdyStön was»
tuus oteltakoon myös lisämaksu, josta di«
reksloni teettää erityisen luwunlaskun; kuitenkaan el»
köön siitä suurempaa osaa yhdysmieheltä wuodessa
kannettako, kuin 1 sadalta liwihuoneen makuutus ar>
mosta, ja 2 sadalta puuhuoneesla kaupungissa, j»
maalla ei enemmän kuin mikä 2:n wuoden osallisuus
maksua waStaa.

Toisen eli seuraawaiSten wuotten osallisuus» eli
määrätyn lisämaksun aikanansa laiminlyömällä otetaan
Maksu t 0 prosentin kerotuksetla, kuitenkaan ei ryöste»
lä jos omaisuus sillaikoa palaa. Waroja olemata,

kadotettakoon makuutus oikeus, jos ei panttauksen haltia
eli uusi omistaja maksua suorita, 6:n sadalta korolla,
ennen 3 fuukautta ryöstäjällä todistuksen saalua, et.,
lei maksua ole woicu suorittaa. Osaksi waan mcck.
sussa puulluwalta, wähennecään sikäli wakuucus ar»
woaci.

Palolta eli sammutuksessa wahingon tapahtuessa
makuutetulle omaisuudelle, ilmoittakoon omistaja sen
«4-sä päiwässä paloawun toimituskunnalle, eli maal»
la toimituskunnan siaiselle, ja näyttäköön todieluksen
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Maistraatilta eli maalla, uskottomilta miehillä, ma»
bingon tapahtuneeksi tulen sammutukseen larpeellisckst
nähdystä käsketystä toimesta. Toimituskunta sekä asian-
omainen maalla tiedon saatua toimittakoon sitte koh«
dastoan eli wiimcstään B:sa päivässä katselmuksen ja
walingonarwion, ja antakoon wiimesläan
sä siitä osotokscn mukaan tehdyn kirjoituksen omista»
jalle. Wiimcstään kuukaudessa, kirjoituksen saatua, pitää
omistajan se lähättämän edellämainitun todistuksen
keralla dircksionille ja suojeleman palon läänökset kun'
nes direksiuni on antanut suostumuksensa toimitetulle
arwiolle, eikä tekemän jäännöksille muuta muutosca
kuin mikä mahiugon poistamiseksi on mälecämätön.
Tämän waarinoleccua ja omistajan lyytymälä wa«
hingon eli huonecn jäännösten arwioon, tulkittakoon
arwo kompromilla.

Palovahingon palkkio/ jota wastaan ei ole sa«
uomista, maksetaan direksionilta. Multa sicä et saa«
da muussa paloapu > laitoksessa makuutetulle omai,
suudelle.

PatoSta makuutetulla omaisuudella pitää kau«
pungissa s:sin ja maalla <o:nsin rouosin toimitus»
kunnan cli sen siaiscn toimittaman katselmuksen, wa»
kuucctun omaisuuden korjuusta; jossa myös kaikki
osallisuusmaksun korottamista welikuttawal tulleet muu-
tokset huoneille, joka on 1000 Rupl, pap. eli korki,
ämmäksi makuutettu, merkitään ja maksu sikäli uu-
delleen määrätään. Maalla ilmoittaa omistaja tä-
män toimitusmichelle ja lähättää sitte 2:sci klnikau<
dessa toimituskirjat direksiomlle, joka, iöyltyänsä toi,
mituksen puutcuwaiseksi eli määräksi, laikka kirjojen
oikiaan aikaan ei tulleeksi, säälaä sellaisen katselmuk»sen toimicettawaksi omistajan kulungilla. Määrätyn
maksun wähentämiSlä waikuttawat muutokset moipi
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senfuon makuutuksen ottaja erikseen ilmoittaa, siihensyytä löytäessään.
Maalla tutkituttaa direksioni joka s:nsin wuoslnmäärättyjen palonsammutos kalujen tilaisuutta. Ollen

aina, wakuuttisioikeutla attlaissa, sammutus kalujen
paljous ja luonto mäarättäroänä (Keis. Rcgl. il
louluk. H 832, ja Kuul. 12 louluk. 183^.

Jos paloacmyhdystön osallinen laiminlyöpi sää»
lyn maksun määrättynä aikana, ryöstättäködn
wcrnööri kohdastaan, erinäisetä lainkäynnitä, maksunlain mukaan, jos se muuten kieltämätön ja selwä
on, eikä ryöstölle estettä ilmesty (Keif. Kirj. 14
Tammik. 1834).

W akuutuslaitok sia meriwahingollc
ei ole Suomessa, jcnkatähden siitä ei tässä tule mai-
nittawaksi.

Wala.
Walalla waslataan mutta ei kanneta. Waati«

siko riitaweli loistansa n alalle, johon waadilcawä
myös suostuisi, olkoon silloin waadilulla roalta pu-
heensa walalla wahwiStaa, olipa kantajana eli
ajona. Waau se ellööu tapahtuko tlkos-asioissa (O.
K. 1-?: 34).

Warkauden tapahduttua, saakoon asiamies wa<
tallaan wahwistaa warastetun kalun määrän, sillä
muuten selkoa saamaca; samaten takasin saamattoman
kalun arwon. Palossa nclhingoicctulla olkoon sama
oikeus, muuten roahingon määrää saamata (s. p. 35).

Walitus ja Lainkaymisen pitkittäminen
(wert. We to oin in en).

RikoS-asioissa oikeuden walanteko», eli muuhunlopulliseen päätökseen tyytymätön ei pääse wetsomaan,
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wacui saapi walilcaa Kihlakunnan ja Kämnarin-oi»
keuksissa (erikseen pienemniat rikos«asi-
at, jolta Raastuwan tuckictamaksi lähäletään) puo»
IcSsa ajassa, kuin mikä lakimannista ja RaastuwaZca
la,lliscen wetoomiseen on määrätty (O. K. 25: 5),

Rikos asioissa ei saa erikseen waliteitaa juonille
eli mutkille annetusta päälötseslä, waan seuratkoot
sellaiset walitukset pääasiaa ja lopullisesta päätöksestä
annectawia walituksia. Ali<oikeudelta sakoiletcu, waan
wangihcemacou, pankoon walitutsiinsa Howi-oikeuceen
kahdella luotcttawalta mieheltä tehdyn ja tuomarilta,
julkisella kirjoittajalta eli maalla, kruunun-palwelial»
ta taikka kirkoherralta, kuolettamaksi wahmistctun ia»
tauksen (-klllso Takaus), jossa molemmat yhdessä,
ja toinen loisensa puolesta takaamat luomictuin sakko»
j?n suorillamisen laikka asianomaisen todistuksen, sa-

kot iäänin rahastoon pannuiksi. Köyhyytensä «vuoksi
kummaiscakaan woimata, pyycäköön oikeuden, truu»
nu>, palwelian eli kirkohcrran todistusta siitä, kaikki
puheensa kadotuksen haaStolla. Waukiudessa olemalle
rikoksen tehneelle saattaa Keisarin Kaskynhaltia pää«
lötscn, jolle hän myös antakoon «valituksensa siitä,
larwilsemata takausta eli köyhyyden todistusta
Sel. 23 Maalisk. !BN^).

Helsingin, Turun sa Wiipurin poliisihuoneiden
päätöksistä «valitetaan Guwcrnöörille, wiimescään
15:ccnä päiwäna, cli Guwecnöörin itsensä asiassa

esimiehenä poliisituwassa istuttua, 3U:ienä päiwä-
yä päätöksen julisleltua Kcis. Senatin Oiteus-bepar»
temeutille, ollen walituksia seuraama todistus asiassa
luomiiluin sakkojen eli «vahingon palkkion asianomai?
selle maksetuksi, eli läänin pahastoon pannuksi, taikka
«varattomuudessa, sucä codistus ja takaus; erinäisiä
«valituksia wälipääcötsistä ei sallita poliisi-asioissakaac,
(Kcis. As- j» Kuul. N Joulut. 18l«, 21 Helmlk,
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,'B2« ja 7 Kesäk. 1836; werr. Keis. Kirj. 5 Huh.
tlk. ,829).

Pait yhteisissä rikosasioissa, wnlitelaan Hon?i<
oikeuteen (joka on tchtäwä weloomistn
ajalla) - WirheStä la inkä y t-ök scssä, juo,
«ista, lykkäyspäälöksiStä, metsänhakkaami»
ftöla, luwattomasca wiljelykscscä, jah»
disla ja meisäslämisestä (O. K. 2b: 5), wctoom>«
sen tiellosia (s. p. 20), rydZcomiehen n?ääryydestä<
wcron kannosta, kyydistä j. n. e., joista Kihlakun»
nonoueuS on päätlänyt (O. K. 10: 2°?), kaikissa
panllaxs osioissa (O. K. 7: 1). lainhuudon ja hol»
hol,s'os!o.ssa (Kun. As. 7 Kesäk. 1749), papinw.ia,
lin laitcomuuksism (Kun. 2ls. 22 Tammik. l'4«),
Kihlatunlicn jn NaaStlnvan päätcksiscä Halli-ja At»
slisolkeus asioissa, luolsarein wioisca ja huolimat-
tomuvdesla pcilwelukscSsaon (Keis. As. 23 M.urask.
1812), Alioikeuden päälhksistä meriap,!>iz?en rikok-
sissa, salakaupan ja tullipetoksen asixssa (f'eis.
As. 28 Toukot. ,839) eli luotsi-aselnsien rikokstssa
(Keis, As. ,7 Tonkok. 1812) ja welkojalle kiclcyUä
rahojen nostamisesta konkursissa (Kun. As. 28 ,Ke>
säk 1738), wert. Koukulsi,

Walituksista, wclka», paloapu», salakan»
pan-, sensuri-, painowapauS ja ma a jc> ono i»
teu den asioissa, sekä T a lon ka t sel muS loin> i«
luksissa, M a gislra attein, A mma t t i> o i fe«
nttcn ja Maa mit ta ri ren> >si on in paälök«
sistä, katso niiScä.

Walituksen osokkcissa pitää tuomarin samaten»
tuin necoomiscn todistuksissa, selwasci ja tarkasti mää-
rätä kalkki waltttawalca waadittawac temput. Walllca,
jan lamiinlyödessä laillisesti määrätyt täyttämiset, ei
asiaansa oleia lulkillalvatsi.
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Poisolcwana ja manaamata tuomittua» taissa
kahden wälillä tuomarin päätettyä, kolmatta siitä
kuulustelemata wahiugoittaen, haettakoon ennen yön
toista wuotta kulumista siitä tiedon saatM,, muutosta
Howi»oikeud'essa (O. K. 25: 22).

WalituS«asio,lle Howi<oikeudessa on seuraawai-
nen menetys. Walitukset oikiaan aikaan saatua ja
nälvya niissä rvalictajalla ei syycä olewan, aittaa
Howi>oikeus kohdastaan päätöksen. Mutta roaliius»
tl» ollessa sellaisten, että Howi»oikeus katsoo riitawcl<
jc,, ensi» kuullawaksi, kirjoitetaan niille wälipäätös,
hänen »vissiksi päiwäksi puolensa selittämään, joka hä»
nelle kantajan huolella tiedoittaan, siitä Howi.oikeu»

todistuksen antamisella. Sen ajan laiminlyötyä,
määrätköön hänelle Howi«oikeuS uuden selitysajan,
kuulutuksella, sen enempää kuulluksi ei tuleman, jos
sen laiminlyö. Sillekin wastauksincen tulemata, an»
lakoon wallttaja kopion walituksisiaan Howi-oikeuteen,
joka päättää asian (O. K. 27: 8, U. K. 9: 2). Wel>
kaasioissa, joissa riitaweli kuuluSteltawaksi katsotaan,
määrätään hän wissiksi päiwäksi puolensa selittämään,
tahdastaan ehdolla, ettei sen laiminlyötyä enempää
kuulluksi lulla (Kun. As. 28 Kes. 1798). Alicuo»
marin selitystä eltöön Howi-oikeuccen waaditlako muul»
loin kuin tärkeimmissä tiloissa (Kun. Kirj. 11 Iou»
luk. 17<>>>). Ilman syytä walittanut sakoiteltakoon
10 taa!, cli enemmän (U, K, 9: 4).

Joka rikos-asiassa ei ole »vangittu, tulkoon itse
eli llsi.majaiansa käutta walicuksiansa,
joS ne seluelläwakst eli «vastattapa!si päättään, rii<
laweljelle lietcäwäksi saattamaan, ja siltä ,3 kcrlai-
ftlla »alitusajalla Howi»oikcudelle todistuksen ama>
maan (Kun. Sel. 23 V,'aal>Ht. l807). Waliliajan
ollessa waugiiun coimiielaan tiedon antamiuen Keis.
Käskynhaliialle (Kun. Klrj. 7 Tammik. 1805). Sa?
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maten Howi.oikeuden lopullinen päätös (Kun. Sel.
23 Maalisk. 130-?).

Keisarista muutosta hakewa, Howi.oikeudelta
annettuun rikos-asian päätökseen, antakoon alamaisen
walilukscnsa Kels. Senatin Oikeus-departementille,
2:sa kuukaudessa eli 60 sa päiwässä päätöksen langc»
tus päiwästä, sitä lukemata, taikka puolta roähemmäs»
sä ajassa kuin weiomisessa. (Ali»oikeudesta lähätetyis»
ft rikosasioissa, joissa Howi-oikeudcn pääcöscä ei
anneta kuuluttamisella, luetaan asianaika päätöksen
saamisesta). Sakot, kulunkien palkinto, ja muu Ho«
«vi.oikeudella tyytymättömän riitaweljcn makseitawak»
sl tuomitiu, pantakoon Keis. Käskynhallialle, Ma»
cistraalille, eli kruununwoudille, ja todistus siitä wa°

lituksiin, Tuomitun, köyhyyden «vuoksi, niitä täyttää
woimata, pankoon takaukseen eli antakoon köyhyyden
todistuksen (Keis. As- 5 Toukok. 1810; werr. Ku,,.
As. 22 Marrask. 1149 ja Kun. Kirj. 6 Marrask,
1165), Tuomitun ollen «vangittuna, saatetaan ha»
nelle päätös Keisarin Käskynhaltialta, jonka huolel»
la hänen walitllksensa eli armouanomuksensa saatetta»
koon ylemmäksi. Keis. Käslynhaltia katsokoon myös,
ettei tuomittu kaipaa apua waltustenfa kirjoittami?
scssa (Kun. As. 23 Maalisk. 1801).

Muutoin woi muutosta Horvi-yikeuden tuomios-
ta eli päätöksestä jutuissa ja «velka-a sioissa haetraq
Keisarista, walttuWa ilman rewisioni rahata, kysy-
myksissä lainkäytöksen «vioista (K. S), ja
hulhoian sännöZ.asioissa (Kun. Kirj, 12 Marrask,
1161). Waliculset Guwerncörin päätöksistä, mai<

hen >a rajojen riidoissa kruunun tilalaisteu wälillä
(jotka O. K. 10: 16, mukaan kuuluwat Guwernöö»
rille) ja kruunun rusthollin ja niiden aputilojen hal>
lilus' sa lunaslus-rikeutta koskemissa asioissa, ajetaan
Ho«vi'oikeudessa Uo;sä päiwässä päätöksen saatun, sttä
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päiwää lukemata. How!»oikeuden päätökseen tyylymä«
tön saapi 120:sä pänvässä päätöksen langettua, antaa
alamaisen »valituksensa/ liitelyn takauksen kanssa kulu-
tuksesta ja »vahingosta sekä todistuksen tuomion täyt»
tämisestä, jos sitä on määrätty, Keis. Senatin Oi.
keus.dcpart,mentille (Keis. As. 25 Marrask. 1812,
Keis. Kirj. 28 Huhtlk. 1814, ja 4 Helmik. 1815).

- Guwcrnöcrin päälöksestä ktuunUn-titan osukaa
oikeuden riidoissa/ kruunun-tilusten »vuokraamisista,
talouden katselmuksista, postipaikkain, poötikyydin,
siltain, teiden, perinlöostojen ja muiden talous» ja
kaupungin hallituska sioissa annetaan walitukset Keisi
Senatin Hallinto» (eli Talous) departementille, 90:sa
päiwässä päätöksestä osan saatua (Keis. As. 5 Tou<
kos l»i 0 j. m. As.; werl. 3itdonantaminen,
Tilanjako).

Watituksilla Howj.oikeudeSsa, !)o:sa päiwässä
osansaalua, haetaan muutosta W«Maamiltaus-kont«
tuorein Pää direhtöörin päätöksistä, maamiccariin
tingoissa palkoista, karccojcn uudistamisesta, j. m.
joissa, sakkoja määrättynä ollen, takaus niistä panta-
koon (Keis. l4 Marrask. I8l2), ja Keis.
Senatin Hall,nto departementissa, UN:sä päiwässä
osan saatua, Posti.dirchcöörin päätöksiä, (Keis.
lustr. 8 Helnnk. 18 sekä W:sä päiwässä osan--
saatua, 3)l>°lulli direksionin päätöksistä. Kacsoluo-
ne l, A sia na> k a, Arm onano m li s, An oin u
kirja, Asianajajaa Warj el usk i rja, Nimi«
tytset, Karttapaperi.

Wallanalainen.
Ei woi laillisesti kauppaa eli muuta liittoa kiine

llästä omaisuudesta tehdä. Niin tehty, olkoon lai-
ton (M« K. 4: 1). Myös ei woi wallanalainen y«



416 Wallanalainen.

leensä antaa welkakirjaa, eli tehdä sellaista lupauksia
jolle muutoin lain kiinne seuraisi (Kun. As. 1 Kcsäk.
1149). Täitä eroiletaan, että täyteen ymmärryk»
seensä tullut tyttö woipi, ehkei omawalcaiseksi selitetty,
tehdä cestamcntin (Per. K. l6: 2). Alaikäiselle tu-
lenlllle (Oppllaisclle) welalsi uskottu huoneen wuokra
ja tarpeellinen rawinto 6:sta kuukaudesta, on mak«
settawa (Keis. Regl. 10 louluk. 1828).

Wallanalaisella on oikeus ennen yön toista
wuolla kulumista, walciaaksi päästyään, tehdä kan»
netta holhojansa toimesca (Kun. As. 14 3oukok>
1805), joka myös on lain mukaan turvallinen, joS pe-
rintö on jaettu arwan lyömätä (Per, K. 12: 4), ja
warmnsti kieltty, j°S holhoja lähimäisten Heimolat»
ten neuwoittclemalla ja tuomarin luwalla on myönyt
hänen kiintiön omaisuutensa (M. K. 4: 8), ja jos
h»lhoja hänen puolestansa ei ole perintöön lunastanut,
jolla kaikki perinidön-lt>nastuS oikeus samaan omai-
suuteen katoaa (M. K. 6: 4).

JoS holhoja laiminlyö kalun kirjoittamisen eli
jakaa welanalalsen omaisuuden, niin wastnlkoonki
hän, eikä holhottawansa (Per. K. !>: 6). Jos wan>
hemmat kadotlaaioat perintönsä ulkomaalle muutta»
misella, olkoon wallanalaisellaoikeutensa snhen, josyön
ja, wnodcn ajassa, walliaaksi tultuaan/ maahan muut»
caa (P. K. 15: 1>

Täyteen ymmärrykseensä tullut tyttö woi H.
Keis. Majesteeciltänsä hakea rcaltaan päästäfftln,
faadeil sille wapaasli hallita maansa, niin kuin micsi
tin. Kuitenki eroitetaan, ettei sellainen nainen saa
myödä eli pantata perit yä kiintiää omaisuuttaan
Muuten kuin >mitä wallanalaisen kiinciastä omaisuu<
dcsta sanottu on (K»n. Sel. 2 Maalisk.
wert. Kun. Kirj. 25 Spysk. 1i99). Sellainen
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anomus asctcttaa H. Keis. Majesteetillensa, annetaan
K<is. Scnatiu Oikeus.departcmentllle, siihen liitetyllä,
pait papinkirjaa, holhojan ja lähimäisten sukulais»
len mietteellä, joka muutoin, sekä oikeuden mietin»
to, wicanpuolesta waaditaan.

Waltajuowa,
tahi sywin juoma wirroista, jo'lsta ja salmis»
la, pitää, missä se wanhuudesca on ollut ja siinäsuonessa jota kaikellaine» kala pääsee nousemaan, kol»
manneksi osaksi mesijuoksuöta joka wuoden aika p'<
dettämän awonaissa ja wapaana kaikista turnsta,
(lukeista); »virroissa ja jo'issa, missä wanhuudesta
waltajuowaa eli kruunun waylää ei ole ollut, pide»
tään puolta pienempi wäylä, taikka wssi,uok-
snsta, kalawetläyläpuolia löytyen, jämissä juoksuwerajä
on pidetty tahi sulku ja salpaaminen muutoin wahin-
goittaisi ympärillä olemia maita; kuitenkin eroitetaan
tästä sellaiset tumalliset wesirakennukset ja kalastot,
joilla ylimuistoisista ajoista on joku erityinen oikeus
ollut. Kaikissa salpuulsissa olkaan pohjameräjä ylös
ja alas menewälle kalalle. Jos kalan pyydyksiä ei
woi laitcltaa molemmin puolin waltajuowan, salwat»
lakoon puoli mettä kalantukeilla, ja toinen puoli pi-
dettäköön awonaissa, jos kala siitä yhtä helposti pää»
see edes ja wene«kulku ei tule määrälliseksi. Pie»
ucmmissä mesissä, joissa wenekulkua ei ole, taikka ylä»
puolla asumia wanhingoileta, carwitaan maan kewäin

syksyin sowelias werajä kalan kulkemiselle pidettäa.
Hyödyllisten wesirakcnnustcn luona woidaan malta»
juoman päälle rakentaa, kun maan wenckulku maksua
wostaan pidetään auki j> kala lasketaan pääsemään
läwitsc. Mutta pienemmissä wesijuokjuiösa, joissa
joku rakennus suurella tuimuudella tarwitsee koko we»
sijoukon woiman, woipiwallajuowakin tukettaa, Wal»
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lajuowan tukennut krulnnin erinomaisissa saloin ja
erämaiden taikka muissa kalawesissa, s.-koitettakoon 20
taalaria picnemmascä puoli; jos ei tukkceja iär»
kiäan, siitä sanan saatra wie ja pyydyksiä
tiehensä tehtäköön se lähimmäisillä kruuninunieheltä
syypään kulungilla, kaikki sirkansa säilyitämlslN pääl»
le. lucui memwät kaupungissa Raas-
tuwan-oikeulcen ja maalla Kihlakuntaan.
Waltakatselmus eli Ritari-katselmus, kats»

K at se l musto l m il ukset.
Wankein kuletus ja wartioimmen,

annetaan jokaisessa käräjäkunnassa urakalle kruunun»
»voudilta pidectäwässä urakka » auksionissa (summa»
aulsionissa) ja käraiakunnalca maksctcawaksi, paic kruu«
nulca lulewaa ja wankein rawiiuoa
Kirj. il Elot. l8l2). Posti- ja
din osalliset lilat owat myös welwolliset »vastaamaan
wankikyydin ja warcioimisen, jota wastoin muut cilal
fiitä owat wapaat, ja siis warakyydin (ceserwi>kyy'
din) welwelliselki. Kauplingit owat wapautclut
wankein kulelukftsta (Kun. Res. 1 Kcsäk. H»9>
wert. Kruu n un kyyt i.

Wapauskirja.
Kaikki muukalaiset laiwat maksaawat tullinkotkoa

tuotawisca tawaroislll 40 sadalta ja wiecäwiscä 5(1

sadalla, erikseen micä lullilaksa säätää (Kcls. As. t
Huhtik. 18l2). Tästä maksusta wapauliaminen kut-
sutaan koko wapaudcksi, ja on tulewa waan Suomen
fraawcllaiwoille, tuleteltuna Suomen laiwur,lta jcl
enemmäksi osaksi Suomen laiwawäcltä. Tämän wa»
pausklrjan saamiseksi annetaan Maistraattiin Piilu»
kirja ja Mi ctarikirja. Magislcaatli antaa sit»
le wakaustirjan laiwanrakermus laadusta, luonnosta
ja suuruudesta, ja että laiwan nimitetty kuormittaja
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on sen oikia omistaja, ctiä se kuletelaail Suomu
lauruolta ja että laiwawäkl o» wähimmäkseen puo-
llksi Suomalaisia. Jos sillä yhtaikaa todistetaan
Kurvan raketu» kraawelille, »ii„ kulkee se koto»
wapauskirjaua ulkomaan maikoilla yhtenä wuoniu,,
ja enemmänki, jos ci laiwa wuodessa palaa kotimaalle,
muutoin olettakoon joka wuodelsi uusi wapauskirja,
jos kokowapaucla tahdotaan nautita (Purje!). lärj.
28 Toukok. !859), wert. iaiwakirjat.
pasta Ruotsin tanösa on saätty erikseen. Koko»
»vapaus woi saata a tänne rantautu»
ne le ja Suomen mi>hel ä ostetulle laiwalle, kun se
Suomessa parannetaan ja kulutus nousee korkiam»
niiksi ostohintaa (Kun, As. 2 Elok. 1131, wcrt.
,>'un. Kirj, 2 Toukok. 1145), taikka jos se Suom.n
M ehllta lullm kautta tuotetaan eli kautta
kotimaisen luontoiseksi muutetaan.

Wapauswuodet, katso Uudistalo.
Warjelluskirja, (3le s erwatio nk! rja).
Kun waliltawa ci woi laillisella aslanaj,,lla an.

taa täydellistä walituskirjaa, roalilectua päätöstä ja
muita siihen kuuluwia kirjoja, waan annetulla wcir»
jclluskirialla kantaa erinomaiset ja »välttämättömät
syyt estäneen sitä täyttämästä, niin todistakoon myös
luomiin, lulkiftn kirjoittajan, papin, krunnun'pa!wc«
lian eli muiden uskottawain miesten todistuksella mai-
nitut esteensä; joSta sitte oikeus tutkikoon'minkä ar-
woisec esteensä owat, ja joZ puheensa niillä on auki
pysytetty taikka ei.

Alituomarit ja toimittajat antakoot myös wali.
tus osokkeessa taydclllsen tiedon mitä warjclluskirjan
antamisessa on waarinotettaroana (Keis. Kuul. 15
Hclmik. 1811, Ke>s. Kirj. 4 Kesäk. Puheen
pysyiys katso Maanjako
oikeus werc. Asianalka.
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Wastin eli Selitys, katso Anomuskirja,
Aslanazaja, Nimet ja Kunnioitukset.

Wastoinkäanteet, Wasteusanomus, katso luo<
ucc eli Mutkat.

Wekseli, katso Wexeli, eli waihinkirja.

Welaksi uskottu kalu.
Welaksi uskotusta kalusta/ annettakoon «vähin-

täin joka wuosi welkamiehM luwunteko, jonka hän,
joS luwunccossa ei muiscuceltawaa löydä, on wclwolli-

nen kädellänsä oikialsi tunnustamaan, jolla luwunteko
on luettawa ryöscön alaiseksi niin kuin muuki >nak«
settawaksi langcnuut welkakirja. Sama laki on jos
welcmotlanuc ei anna suostumustansa luwunteolle,
waan siitä, osan saatua, 6-sa kuulaudessa laissa
kannetta ei nos<a (siinä oikeudessa jonka ala welan»
ottanut kuuluu; (Kun. Sel. >5 Tammik, l»0«).
Tukuttain lawaroita welaksi ottanut, on welwollinen
siitä samassa antamaan welkakir,an myöjälle, jeka si»
tä wasiaan antakoon ostajalle kuitatun luwunteon
koko h„n,asla (Kun. As. 28 Kcsak. kalso
Kau pc, »kirjat, Welkominen. W»l,>ksi usko,
lun kalun kocosca, katso KaSwu ja Korko.

Welka.
Miehen ja waimon yhteinen ja eri»

nomainen. Welan jonka mies eli waimo on en»
nen naimisiansa tehnyt, maksakoon kumpiki omansa
entisestä omaisuudestaan. Sen siksi uloicumata, men,
köön pesästä lulswa naimaosa welan maksuksi. El»
köön toisen wel>sta otettako toisen wauhan perinnön
»veroa eli tulosta, muuta kuin mikä siitä jo talouteen
on tullut eli' tulewa ollut welanalaista omaisuutta
luowuccaissa ja sen waan kerra?saa», weloilu» si,nä ole,
wan koko nalmaosansa mukaan (N> K. 11: 2).
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Awioliitossa «li kihlaus- ja hääkulutukseksi tch«
ly welka, otettakoon jakc>matcomasta pesästä; sen siihen
ulottumat,,,, täytetään molempain pcrincömaalla, osan-sa mukaan kummanki «velkaan sekä pesään. Toisclla
waan maata ollrn, täyttäköön, miehellä ollen, kaikki,
ja naisella, täyttäköön ojansa, jos eiwät molcmm-t
toinen toisensa puolesta welan maksamiseen ole ficou-
luncet (s. p. 3). Olisko welka tullut miehen eli wai«
mon erinäisestä syystä, toiselle siitä hyötyä olemaca,
niin elköön wiattoman tiintiää omaisuutta eli pesä-
osaansa welan maksuksi olettako; sillä »vastatkoon jokai»
uen puolensa, toisen kohtaloa hukkaamaca (s. p. 4).

Olisko toinen erinomaiset welkansa pesän yhtei»
sellä omaisuudella maksanut, luettakoon se perintöjä»
cssa kaikki omalle osall.nsa is. p. 5), wert. Naima»
osa, Wälipuhe naimisessa, Pesäero Pe,
ri,,nön°lu opumus. Welasta muutoin, katso
K ontursi, Panttaus, welto miu en, Ryöstö.

Welkakirja ja saamiset.
Welkakirja cn taikka omakätisesti kirjoilettawa

ja antajalta alakirjoitettawa, taikka wahwisletlawa tah.
delta yhtaikaa saapuilla olleelta wierasmieheltä, joista
loisen on oltawa sen kirjoittajan; läscä eroitetaan
kuitcnki muutamat yhteiset laitokset, joilla owat eri<
näisct ojcnnusnuoransa (Kun. As- 28 Kcsäk, l'?!,»).

Welka on määrätyllä päiwällä welanautijalle
makscttawa, ja määrättyä päiwää olemata, waalikoon
antaja omansa millon tahtoo. Elköön pääwelan mak,
suksi jolai luettako ennen tuin taswu eli korko fuoritel»
tu on. Tlettywin maksettua welkaa jälleen welkonut,
sakoitettakoon puolen roeloilustansa, asianomaiselle yksi»
uään (K. K. N: 2, 4, 5, it). Pakoitettu, wie»
lelly ja houkuteltu wettakirjaa antamaan, kaiwatkoon
fuia tuomarille eli Keis. Käskynhaliialle 6:sa wiikoK«

(U. K 4: 3).
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Oroon laikka wanhempam »li cmnSlen holhol»
ta», »>i olehan antama »velkakirja on mitätöin (Kun.
2ls. 1°749), Tuomarin saapuilla eli mua.
loin sowiunolla olkoon sama oikeus
tuin welcatlrialla (U K. 4: 14).

Kahden ell usiammau «velkakirjaan kirjoitettua
lvtlnouutsinso, kaikkein toinen loisensa puolesta w.'s«
l«an>aan, oNoon welkowalla oikeus saada ryös on tel-
it heiscä tahtoo, ollen silla taas sama o,keus mui!,in,
osasiansa päälle maksetnsca. Mutca niin welivotts!'
mala, j,, heidän yhdysccs''« olemata,
tulcali osansa mirS-luwutta n (U K. 4: 12). K«l«
tewalle wclkakirjalle, eli sellaiselle jossa maksu on s<iät»
ly rvclkakirjan haltialle eli roissille miehelle sään'
nöllensä, seuratkoon maksu kohdastaan sitä waaditlua,
lalkka panetettakoon linnaa,, (»vankeuteen) (Kun. As.
19 Toukok. Sellaiset kirjat asetettakoot n?ii>«
sille maksu päiwalle, joka ei ftata ulottua clcmmäksi
12 kuukaulia welkakirj n antamisesta, ollen maksu-
päiwäötä (>:sa kuukaudessa «velkominen aletiawa, joK
on mieli sitä täydessä ryöslöl! «alaisessa wcimassaan
pysytellä (Kun. As. 28 Kestk. ,198). S«llaisct
»velkakirjat kulkeewat jokaisen kädessä, ja welkamieilä
wlloitaan missä laivataan; mucca muulluineu roelka»
kirja kolmannen miehen kädessä ei anna tälle muuta
oikeutta, kuin minkä sille jolle se en asetelN» (U 'K.
4: 4, 5). Niin että, jos «velanottaja on wclcowal»
le sittemmin jotai maksanut, saapi welkakirjan halliasen suorittaa hänelle jälleen.

Joka toiselta saatawaa omaisuuttansa, rahaa cli
milä tahansa, suullisesti, kirjallis,sti, oikeuden cli
Keisari» Käskynhaliian kautta ei waadi il):sä wuo»,

dcssa (welananlamifen eli welkakirjan päiwäsca lukein)
kadottaa sen (Kun, As. 13 Kesäk, 1800). Pääte<
lyssä kauppawelassa ei saata 3 wuodcn kuluttua mak«
sun waycia (Kun. Res. 19 Tammik. Kai«
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kista kruunun ja erikoisten wälillä olemista liitoista,
erikoista, sowinnoista ja welwoituksista culewat saa»
mistt, weloitlakoon 10:sä wuodessa siitä pälwästä jos»
ta saaminen on lucttawa alkaneeksi (Kun. Kuul. «9
Elok. 1802).

Wclkomichen kuoltua wastatkoot perillisensä sikä-
li kuin sen lawara (K. K. >0: 10).

Omawalcaiseksi selltctyn naisen tekemä »velka otet»
takoo» tumallisissa järjestyksessä, irtaimen puutteessa,
tiintiaStä omaisin-dcslaan (Kun. Kirj. 25 Syysk.

Waimon tekemä wclka tumallisessa kaupassa
eli muussa clantokeinossaan/ siihen miehellä osaa ole»
Malc», olettakoon ulos tawallisesci (Kun. Af. 28 Ke-»
säk. wert. Wclka.

Kaikki melat yhteisiin kassoihin ja rahastoihin
omat wuoden 184 l perästä muuceccawat hopia ra»
haksi, paperi rahalle määrätyn kursin mukaan, nimit-
täin hopia rupla 3 Rupt. 50 kop. paperissa, ja snce
maksettawat hopia/ kulta eli waskirahassa, kultt»
missä lwpia» eli paperi-setelissä. Samasta ajas»
la lähtein omat crckoistenki mälillä olemat welat mak»
sctiawat saman rahaluwun mukaan, jos eiwät asian»
omaiset.muuten sowi (Keis. Kuul. 21 Huhtik. 1840).

Takauksesta ja ka sm us ta katso niistä
iuwuntca» anscnnisesta melaksi uskotusta ta-
waraSta katso siitä. Welkominen, ryöstö,
panttaus, katso niisiä. Pan kk im el as ta, kacft
siitä.

Kaawoja «velkakirjoin?.
Tawallinen welkakirja:

Talonpojalle Aaprami Keihäälle maksaa alakin
joiteltu tästä panväscä > wuodessa ( > kuukauden
njansauomisclla toiselta tahi toiselta puolta) summasi
fa 00 Ruplaa hop., korkomensc» 0 sadalta wuodeösa,
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maksun tapahtumiseen asti. Joka todistetaan Waa-
ralassa s:tenä Tammik. 1847. lisak Sik,ö.

Talonpoika.
Sanoo 00 Ruplaa hop.

Wierasmichina
N. N. N. N.

Kulkema «velkakirja:
Kirjanhaltialle (laulamiehelle N. N. eli sään.

uöllcnsä) maksaa alakirjoilcltu tästä päiwästä 0 kuu-
kaudessa, summassa 00 Ruplaa hop., korkoinensa 6
sadalta, kunncs maksu tapahtuu. Nikulassa Ittena
Maalisk. 1847.

Sanoo 00 Ruplaa hop.
Juhana Nikunen.

Talonpoika.

Wierasmichinä:
Wilhelm Suutari. Niilo Ahwcn.
Tckauksen Kaawa katso Takaus. Welka»

kirja lilan panttauksella, katso Panttaus.
Welkominen.

Selwä ja kieltämä on saaminen weloitaan Kci»
sarin Käskynhaltian kautta, waan sen jotcuki nitisen
vllessa, lykätään lailliseen oikeuteen, jossa welkowa
ajakoon asiansa, puhensa kadotuksen haastolla, wuo-
drssa ja yössä. Puhdas ja ridatou saamincn elkbön
wiiwyiettäkö riitaiftlta (U. K. 1: l, 2: 5). Wcl-

weloitaan missä asuu taikka jonku azan oleZ»
telee, pait kulkewalla »velkakirjalla, jolla weloitaan
missä turvataan (U. K. 4: 1, 4).

Kns. Käskynhalciassa ajettakoon asia suullisesti,
eli lyhyellä kirjoituksella; ja möärättöön Keisarin
Käskynhaltia wcloittawalle, sakon haaslolla, wissin
pälwän wastaamiselseen, usiampia klrjoitutsia waih-
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tamata, jos ei tarpeellisiksi nähdä. Weloittawa joka
ei wascinta antane, langetettakoon määrättyyn sakkoon,
ja kowuutettatocn suuremmalla sakolla wastiminensa
tulemaan. Senki laiminlyötyä, rautilloon welkowa
oikcuttnsa esiin cuotuin syitcnsä mukaan. Sellaisesta
ylsi puoliscsta päätökscslä woipi welkamics waliltaa,
mulca päätetty welka ryöstettäköön ja ryöstetty nos-
tettakoon takauksella (s. p. 2: l, 2).

Kulkcwalla welkakirjalla welkoessa tulkoon wc,

loiltu samassa Maaherraan, eli antakoon wastaukl
sensa, ja olkoon toisin tapahlruSsa welkowalla oikrus,
weloitun laillista estettä näyccämälä, kohdastaan tulla
oikeuteensa autctriksi, josta waatimukfclle 3:sa päi«
wässä päälös annettakoon (Kun. As. 28 Kesät. 1198).
Kaikissa tiloissa, joissa wcloittu tiettywin piilottelek-
sen, nauloittaloon Maaherra kirjallisen kuulutuksen
sen oroelle, jolla on suullisen sanomisen waikutus (U.
K. 2: 3). ?knomu§, jota sowinnosta eli muusca
syystä on kaatunut, ilmoitettakoon hakemalta riita»
weljellä Maaherralle (Kun. Kirj. 6 Toukok. 1161).

Jos weloittawa pyytää aikaa maksamisellensa,
annetakoon hänelle sitä, kuitenkaan ei 3 kuukautta
enemmän (U. K. 2: 4). Saisiko lyhemmänki ajan,
kuin anottunsa, elkdön siitä rollittako (Kun. As. 28
Kcsäk. 1198). LoS weloittu tunnustaa welan, mut»
ta tahtoo sen kuitata jostai saamisesta welkowalca, jon»
ta Maaherra selwäksi, lujaksi ja maksettawaksi löytää.
niin kuitattakoon welat wascatukse, kukali ulottuu»
wat (U. K. 4: Ij. Wäärä lasku ei lueta maksuksi,
waan ojaslakoon se tawattaissa, ja toimitettakoon si-
käli maksu (s. p. 8).

Maaherra on welwollimn antamaan kirjallisen
päätöksen syinensä. Scn langetessa saapuilla olleet

wolwat waliltaa Howi.oikeudessa wiimes.
54
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tään siitä 30:tenä päiwänä ennen kello t2. P älle,
kantajan eli kysyjän saapuilla olemaia ja kadoieccua,
olkoon hänellä soma aika päätöksen saatua. Was»
taajan poisolcua >a kadotettua, saattakoon kysyjä hä»
nelle kopion pääldkstsiä, ollen hänellä sama walituk»
sen aika, päiwästä jona osan sai (U. K. 9: t).

Kulkewalla welkakirjalla Wankeuteen pa»
nosta, katso siitä. Maaherrassa tehdyille juomlle,
(mutkille, inteillc) annettarvisla wälipääiöksislä elköön
muuten kuin pääasian kanssa waliceltako (Kun. Kirj.
15 Helm. «152).

LoS welkaasioissa, »valitusten tultua Howi»oi«
teutecn, tarpeelliseksi löylään niitä lieccä'
wäksi tehdä, pitää kysyjän, puheensa kadctlukfcn
haascolla, ne samassa ottaman ja riiiaweljelle saatl,»
man, josta todistus annetaan oikeuteen. WastauSla
riitawelielcä lulemala, antakoon kysyjä kopion woli»
luksista ja kirzoista, ja tuomittakoon asia (Kun. Af.
28 Kesät. llman syytä walittanut satoite»
taan t 0 taalaria eli enemmän (U. K. 9: 4).

Kieltoa hakema welkamiehcn pois matkaamiselle,
saikoon sen (U, K. 3: lv, ll). Siitenki poiömat»
konnut, tuo etiakoon takaisin ja sakoi:ec<akoon 20 taa«
laria. Näissä tapauksissa auttakoot Maaherrat loisi-ansa (U. K. l: 9).

Welkamiehen muutaittua tosecn läänin, »voi-
daan Maaherralta pyytää »viittausta sen läänin Maa»
herralle, siellä saada saamisensa ryöotaceliksi, se on:
anoa promocorialia (siirrekellä). Wiipurln läänin
Maaherra antaa läänin asukkailta tehcäwille anomuk»
sille promotoriaalia lvelkojensa saamiseksi wilkamiehil»tä Suomen muissa läänissä, sitä wascaan että muil-
la on sama oikeus Wiipurln läänissä olcwia welka»
miehiänsä kohtaan (Keis. Kirj. 21 Heinä k. l8i(>,
lt> louluk. 1333).
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Uniwersile tin eli Opiston vikcudi'» alla olewia
olp!l>uft,> (Helsingin kaupungissa ja prninkulmal! sen
ympärillä) n'»loitaan Opiston Nchlorin kaucca» joka
laillisessa iässä oicwia oppllaisia koskemissa asioissa
antaa päätöksen, josla woidaan muutoSca hakea niin
kuin Guwernöörin päätöksistä sanottiin; waan ala»
ikäisiä rppilaisia koskemissa, päätöksellä, zosca Is:sä
pälwässa päätöksen langetettua walitus annettakoon
Opiston Kanslerille (Umw. 2ls. l 0 Joulut. 1828).

Wapasutuiset woiwat 2:lla iautamiehellä p^nt.
tuuttaa saatawansa uluswäkeusä luona; ollen nällä
kuiteini tilaisuus wnlittaa (Aat. Pr,w. «y lokak.
1'?23).

WelkomisiN anomus Kaawa, katso Guwer-
nöör i.

WenMn sotalaiset.
?N!upsecr«, sotamiehet ja muut Wenäjän sota-

wä.n raat ;'a niiden lesket »vapautetaan kaikista kruu»
nun maksuista ja rasituksista, kaupungissa olemista
huooeistaan ja taloistaan, itsensä niissä asuessa, jotka
maksut palkitaan Suomen Sotalaisrahastolta (Keis.
Kirj. 20 Heinät. l824). wert. Naiminen, Grei»
ka n Wenäjän Usko laiset, Orjat, Henki-
panv. Karkulaisten suojaamisesta ja kiinioltamisesta,
katso K u lku laiset. Oikeudenkäymisen järjeScyk-
scstä socalalsla toSkwissa asioissa, katso lllinkäy»
m i n e n.

Weroheinät.
Saalawain haltia «oipi waatia hänelle määrätyt

wer>, he nät suoricectawaksi luonnossa taikka rahana we«
mukaan, kummaista tahtoo. y peninkul»

Man eli «vähemmän matkan takana asuwa weroncm»
on welwollinen, «verrnotlajan siitä ennen Tuo»

maan fäilvöa kuulutettua, wiemään heinät weronot»
tajan puusteliin; waan ecempänä olewa ja kuulutut»



Werohinnan määrät.428

sc» on weronanlajan mallassa l« ra-
halla wcrohinuaSia lunastaa, elkddnkä weron tado<
lukftn ja lUU laal. sakon haastolla enemmän waa»
dictako (Kun, Res. 29 Marcaök.
Weroriis! a.

Werohinnan määrät, (T at sat).
Naiden määräämiseksi kutsuu Guwerndöri 2

kustai säädystä, puoliksi weronottajia ja weronmaksa-
jia, Marrasluun alussa, pitäen s:l«nä Marrask. tak-
san oleman roalmisna, ja saatua Keif. Senatin rvah-
lv!st»',ksefi, ennen Tuomaanpäiwää julistectaman, pai»
nellmna Suomeksi ja Ruotsiksi (Kun. As, 22 Hei»
näk. j. m, werc. Keis. Man,f. 29 louluk.
1809). malseilawlit werokappalect oietaan
kuicenki wuosittain 9 »viimeksi kuluneen wuoden wc<
rohiiuojcu mukaan, johon myös juoksemaksi
wuodctsi maarälyt luettakoot (Keis. Kuu!. 3t Maa»
lisk. 18^i0).

Weromyllyt, kaiso Myllyt.
Weromsta, katso Kymmenykset ja Wc.

roriista.
Weronwähennys.

Tämä sal!i>aan tönin suurclla
le kruunun e!l wapalilalle, joka sen suhlccn on jou»
lunut rappiolle e,kä rooi roanhaa wcrua suerittaa
(Maaberr. luöir, 4 Manask. K »n. Rcs, 8
Zammck. «li jos lilulsia on haltian syyliä
tapaturmaisesi! laiika weroiieiiu kalaslus
tauonnut, jolloin p.rinlöiilalleki weroiiwähenuys sallia
lacm. Muuton kuin yhteisessä weronlasleinuksessa pe»
rinlöiilalle weron rrähcnnrs ä haettaissa, muuttuu

lila zälien kruunun lilaasi (Kun. Kirj. Il> Tamnl,k.
1(>95). Kruunun lilalaiftn anoessa weronwähenuyS-
lä, illnoitclaa» hänelle, että jos ei anomusta <W:f,ä



W«roinväh»:niys. 429

päiwässä oteta lakaisin, mnlla ajetaan edelleen, lila
tulee tariitawaksi sille joka sen entisellä wcrolla lah.
l»o ottaa, jolloin entinen hallia, sellaisilla ehdoilla sii«
hen enää pääfemälä, ajansanoltua ja laillisen muut.
lotjan nautittua siirtäköön, tieheensä. Asukkaan pe.
rln>lla>nata anomustansa, laittaa Guwernööri tilan
tariolsi kuuluiellawaksi, ja antaa haltia-oikeuden un»
dclle pytkiroällc ja takauksen panneelle asukkaalle, jolla
weronwäheunyksen anomus on tnmottu. Muita te»
nenkään wcrolla tilaa lahtomata, tultituc-
lakoon Guwernööri kihlakunnan-oikeudessa, piläjälais»
len, lähinten naapurein zz trnununwoudin saapuilla
haecun wcronwähenuykscn perustukset. SamaNaincn

toimitetaan t>hlatunnan«oikeudcssa wapatila.
laisen weronwähcnnystä hailissa. Näiden tutkinto»
jen pidtttyä, >a truununwoudin mietteen keralla Gu»
wernödril» tultua, antaa Guwernööri päätöksen joS
weronwahcnnystä sallitaan, taikka kruunun lilana ol«
lcssa, annetaan waan uuraammalle raatajalle, joka
päätös annetaan hakialle. Jos päälöksessä määrä-
tään lilalle uusi mitta ja wcronlaskemus toimitetta-
waksi, lahätctään se bhlakunnan-oikeuden tutkinnon
ja killununwoudin mietteen keralla Keis. Senatii,
Hallinto departementille, joka katsoo ja tutkii, löytyy,
wäitd tilan maat ja edut sellaisiksi, että muita liloja
suhteen eiwät nastaa määräilyä wcroa ja manltaa»
lia. Isiuntotalolaisen wcronwähcnnyölä enoeSsa, tut-
kitaan käräjässä kruununwoudin saapuilla, ja Guwer-
nööri» päätös siitä lähätelään Ke>s. Senaltiin. JoS
perinldlllalle weronwähennystä anottaissa hawaitaan,
etteiwäl tilukset haltian syyltä jonku tapaturman
kautta ole «vähenneet, antaa Guwernööri siitä samal'
laisen kuulutuksen kuin kruunun tiloista sanottiin, et.
lä lila annetaan sille joka tahtoo entiselle haltialle
maksaa kruunun ottaman perintdosto»hinnan, ja >ran<
halle wcrolle oltaa lilan- Kcnentään ilmoltaimata
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menetellään niin kuin kruunun lilasta sanot'!!».
loj weronwahmnyksen saanut tila laillisesti saapi jN»
Ken siitä erottelut tilukset j, jaksaa suorittaa entisin
weron, laskettakoon entiselle «verollensa (stun. As. i
lokat. 1804).

Kaikki muutos «veronlciskcmuksella ja mittauksel»
la on luwaton rusthollille ja sotapuuötelille. Waan
jcszoku näitä c,loja on tulwan/ hiekan ajon cli muun
tapaturman niin huonontunut ettei sitä woi
parantaa, on sinä «vahingon kärsiwä rahalla palkilla»
wa (Kun Res. l«Z lckak. i'23 K. 2). Sawesfa
olervat rusthollit saawat kuittnk! toimituksessa o!>'
wassa wcronlaskemulslssa uudelleen weroitellaa mani»
kaalille, tämän kmnnkaan muultamata rusti-wclwcl»
lisuutta (Keis. Ki,j. 5 Toukok. 182V).

Weronwählnuys naulitaan «3 kuukautta «veron»
lastun ja sen liriojen Senalliin tuttua (Kun, As.
tl lokak. 17«V).

Wähcnnrswcrottain maksetaan kaikki kruunun
maksut sekä Pat »apu (k. sX ja tienrakennus, sit-
temmin tapahtuneissa tiezooissa; «vanhemman jaon
mukaan toimiteltawa tien teko sekä pappilan ja kir,
konrakcnnus ja papin saatowat meneewät «vanhan
wcron jälkeen.

Weronwähennys koettelemuksissa Waafan ja On.
lun läänin uudistiloilla sekä Eoötmolan pitäjässä
ja Poomarkin kappelissa Ulwilan piläjössä, Turun
jc> Porin läänissä, ja zvanhsilia tiloilla KuonameSsa
Waasan lääniä, on erikseen sääny (Keis. Kirj. 21
Maalisk. ja l 9 Huhtik. 1833).

Wesiräkennukstt.
Wesirakennuksen asettamista eli muutosta tuo

moritta cmoinnssa, joka ei kokonaan ole
asettajan emillä mailla, ilmoittakoon laoman sen
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läämn Maaherralle, joka säätää maamittarin asian»

w.sijuoksun ja rakennuspaikan, j. n. e. josta maa»
nutturin toinntlis procokolli, karicoiuecn lahätclään
Maahnralca kcskenperkaus < dircksionin tutkiccawalsi.
D rclsiouin suostuttua maamittarin toimeen, ja siitä
paätcltyä, on Maaherran, rakennuksen asettamiselle j,
maamittarin loimitukftsca esteen hawaittua, kohdas»
caan koko laitos kiclleltäwä ja tuomarille
wa, maan muutoin kirjat lähätettäwät tuomarllle
laillisen kihlakunnan tatselukstn pitämiseksi. Direksio»
nin cli kihlakunnan katseluoikeuden nähtyä wcsijuok»
sulle laajemman maamittarin koeltelenuiksen t,irpcellisek,
si, tulkoon se yhteisellä kulutuksilla. Jos kacselus»
eikeudessa nähdään maamittaria tarrclttawan, kutsu»
koon tuomari saman maamittarin I»ka cnfimäisen toi-
mituksen piti (Keis. lul. ,5 Helmik. l»4l).

Kaikissa uutten kalanpyydys, w.simylly, surwoja,
wanutlaja j. s. laitosien osioissa, sekä kaikissa jutuis-
sa wedln laskemisesta ja jokein onhdislukscsta antaa
Maaherra aina ennen asian päättämistä jutttikirjat
direksionin tuikittavaksi (Keis. K>rj <2 louluk. <Bl-?).

Vesirakennusten muuttamisesta ja purkamisesta
niiden haitatessa koskcnperluula ja wcsien laskentaa
eli wahingoiltaessa matta, säätään: ellä joS laitos on
lmraicomaSti ja laiclomaSti laajennettu, pitää se tz,t>
tinnon pidettyä samassa ojastama», ja joS laitos on
tullut järkiäan laittomasti ja lupakirjaa ei woicaue
näyttää, määrätkööt asianomaiset wirkkakunnat sellai»sen kohdastaan häjoitettaroaksi ja pois saatetlawakst,
kaikti haltian kulungilla. ILaan jos laicoS on tullut
laillisella tawalla, eikä laitoksen ehdoista ole poikettu,
multa kuitenki l'ycään haiclaaivan eli rvahingoitla-
wan, tutkittakoon jos ei woine autettaa uudella ra«
kennuksella eli muutoks.lla/ eli jos laitoksia on nsi.
ampi, niiden yhdistämisellä joka, kalsomata haltian
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kieltoa ja peruötuslupaa, toimitetaan koskcnperkuu
direksionin huolella ja johdatuksella, toimicettawa di-
reksionin koskenperkuu-sääsiön rraroilla, sen
s>lla ftkä sen tawaroisla, mutla
muutoksesta hoölywäiu maan-isäntäin päiwälöi!!ä.
Myöski on halcia saapa direksionin waroiSla pal-
kinnon tuloksesta muutos ja uudisrakennuksen ajalla,
sikäli kuin se laitoksen weronlaskussa on määrätty,
»verohinnan mukaan muutettuna ja korolla 10 ss»
dalta. Tämän palkinnon määrääminen ja päiwä»
töiden jakaminen päätetään , sowinnon fyntymäcä,
Maaherralta, paikalla pidetyn kihlakunnan kalsclus-
oikeuden ja koskcnperkuudircksionin mietteiden mukaan.
Gnwcrnöörin päätös mainituissa tapauksissa on koh»
dastaan toimeen saalcttawa lukua pitämatä waliluk»
sista, joS ei Maaherra, direksionin ilmoituksesta jon-
tu wesirakcniniksen muullamisesla eli uudeslaan rn«
kenlamiscsla, ole säätänyt sen seisatettawaksi sunnes
walilukftt tuleewac päätetyksi. Tilaa clemaca sel.
laisen laitoksen muuttamiselle eli uudestaan rakenta-
miselle, ja sen hajottaminen kuiten on tavpeellincn,
lunastetaan se direksionilta, eli waihctaan toiseen kruu»
nun hallussa olewaau paikkaan. Täscä omiöiajan
kesken sowintoa saumata, ilmoiltaa dircksioni asian
Venatille joka antaa sen H. Keis. MajcSleetinsä
armolliseen tutkintoon (Keis. As. 8 MaaliS?. l 8 20),
wert. Myllyt, Sahac, Waltajuowa, I)li-
m uisco ne n nautinto.

Wetoominen.
« päiwän »rctoomisen aikaon luetaan aina seki

paiwä jona tuomio on langetettu, rcaan 4 päiwän
voctoomiscn aikaan seka
päiwittäin luettamaan wetoomifen täyttämiseen ei lu-
eia tuomion langcttamisen. päiwää. Ajan laimin-
lyblyä o« puhe kadotettu. Tuomarin picää asian-
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omaisten tuomioon kirjoittaman todistuksen wetoomi.
sts<a, ja selwäsci määräämän mitä weioojalta waa»
ditaan. Jos määräpäiwä sattuu pyhäpälwälle, an<

anomukset eusimäisnä seuraamana arkena.
Kihlakunnan-oikeuden päätöksestä eli tuomiosta

wedotaan, olkoon asia suurempi cli pienempi, 3 mar«
talla (36 kop. hop.) iakimanniin, B:sa päiwässa. Woit»
tanut on welwollinen tiedustamaan jos wedottu on.
Molempain wedotcssa on sama laki. Wetoominen
ajetaan seuraawaisessa iakimannin-käräjässä, waan joS
se sattuu lähemmäksi 3 wiikkoa
ja wetooja sanoo ei ehciwänsä asiaa niin pikaisesti
ajaa, ajetaan wetoominen seuraawaisessa lakimcmnin»
kärpässä, joka myös tuomioon kirjoitetaan, iakiman«
nin>tärä!äsen pitää riitaweljesten tuleman muuta

kutsumukseta (O. K. 23: 1), päällekanlajan jos we<
loansa nautita tahtoo, ja wastaajan jos kuulluksi tal»
la halaa; ja määrätköön sekä kuuluttakoon iakimanni
käräjän alussa päiwän jona kantaja kanteensa esim»
tuokoon ja waslcmja etuaosa walwomaan tulkoon; ol»
lcn riitaweli, joka kantajana eli wastaajana wedotussi
asiassa ci wiimeislään cnuen kcllo "? iltaa määrättynä
päiwänä lakimannlN'oikeucecn ilmottai, eli ilmoittaa
anna lmllisca estettä, ja sitä tuomarin, asianomaisen
lääkärin, kirkkoherran, kcuuininwoudin eli nimismiehen
todistuksella wahwista, kadottanut puheensa, ilmm,
oikeutta aswa jälleen lakiin manala ja takaisin woit»
toa hakea, eli toisessa kärpässä täyttää. Futisko kan-
taja määrättynä päiwänä, waan sanoisi olemansa es»
tetyn kannettansa ajamaan, kaiwaten kihlakunnan oi,
keuden protokollia ja päätöstä, sellaista puhettansa
kuitenkaan tuomarin todistuksella wahwistamata, ol»
koonwecopuheensa kumottu (Keis. As. 24 Touk. 1843).

Wecoomisensa heiccäwä wetooja, ilmoittakoon
sen riitaweljellensä 3 wiikkoa ennen iakimannin'kärä«

55
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zää, sekä färäjässä lakimannille. Sen lekemätä,
saakoon sinne tulewa waScaaja jalkuwaiwat, josta el»
köön »vedottako (O. K. 25: 2).

Wekseli- ja merilain asioissa, eli maan kaupan,
konkursi- ja «vedotaan kihlakunnan-
oikeudesta Howioikculeen, samaten kuin iakimannm
tuomion wecoomisrsta on sanottu (s. p. 3, 4), kui,
tenti että aika weksel!- ja merilain asioissa on joka pai»
kasta puolta lyhempi (s, p. 9).

NikoS-asioissa ja eräissä muissaki ei saa «vedot»
laa, «vaan päätöksestä «valitetaan, joSta katso Wa«
lituS. Kuitenkl asioissa joissa pienempi rikos
rn, «vedottua, seuralkon rikos asiata kuhun kuuluu
(O. K. 2: 4). Katselmus juttujen wetoomisesta, tal<
so Katselmus.

Kämnäcin'oikeudesta wcdotaan Raastuwlln»o:<>
keuteen 3:lla markalla (36 kop. hop.) ennen kello 12
neljäntenä päiwänä, ja ajetaan > 8 tenä päiwänä, en»
nen kello 12, jolloin «vastaajan pitää kysyjän anomuk-
sen ottaman erinäisenä kuululukseta (mmitsin pääte,
eään asia häntä kuulustelemaca (O. K. 12: 5) niinkuin
lakimannin<oikcudssta on sanottu) , ja «vastaaman
siihen huudolle «:tcna päiwänä siitä, jos oikeus sil-
lon istuu, eli ensimäisenä Raastupa päiwänä sen pc»
rästä; ja menetelcäkään silte niinkuin Kämnärin»oi»
keudessa (katso Pyylös); sillä eroituksclla «vaan, et<
tä huutosakot tuleewat kaksinkertaiseksi (O, K, 25:
11, 12). Kaikki kirjoitukset ja todistukset annetaan

kaksittain (s. p. 15). Naastuwan-oikeudessa aletta.-
wista jutuista, katso Raastuvanoikeus.

Raastuwan tuomiosta wcdotaan Howi»oikeutecn
ennen kello 12, B:tcna päiwänä, ja lakimcmnin tuomiosi
ta ennen B.nen päiwän päättymistä, 5,11ä taalarilla (2
Rup. 40 kop. hop.) jospääasia on yli 50 tcal. (24 Rup.
hop.) arwosta, johon saamisen kaswu, waan ei lainku»
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lungit saa luettaa (s. p. 7: 15, l(!). Asian nousemata
2<>o laul. (96 Rur» hop) kaswuinecu, ti ole luwal«
liinn wldota Turun RaaSluwan-ockeudeu tuomiosta
(Kuu. Resol. 25 Helmik. 1642), ja Wiipurin (Kun.
Resol. 25 Helmck. 1642, Keis. Kirj. il Marras!.
1«l6, wcrc. Kun. Kirj. Ll Joulut. Ilti<>).

Jutuissa joita ei missiksi rahan armoksi käy lu»
kemincn, niin kuin tilusten rajoista, maan wähennyk»
seslä, »autiunoSca, ja maahan pannusta kulungista
ja waiwoisla, teistä ja karjasta, wesijuoksuista j. m.
maalla, eli huoneesta ja talonsiasta kaupungissa, toisen
waslustcllkssa; jos talo, huone, ja talonsiu sietää jg«
kamista, eli omaisuuden luomutuksesla, ja muista
sellaisista, on wetoominen luwattu (t). K. 25:
wert. Tilan jako. Wetoominen Howi<oikeudcn
istuma»kaupungin RaaStuwaöca täytetään ennen
kello 12, 30-tenä päiwänä, tuomion langetus»
päiwää lukemata (s. p. l5), mutta wekscli» ja meri«
lain-asiolssa «s:lenä päiwänä (Kun. Kirj, Hah.
tik. ,1165). lalimanuin oikeudesta täytetään wetov'
minen Howi°oikeudcssa seuraawaisilla ajoilla (O. K.
25: <5. 9): Turun Howi-oikcudeSsa Turun läänin
lakimauni oikcudssta <iO:tcuä päiwänä, Uusmaan ia>
tima»nista Kt)'tenä ja Hämeen sekä Kymin
nista 9t):tcnä päiwänä (s. p. 9). Waasan Howi,
oikeudessa pitää Kun:senAs:ksei, !4 Marrask. mu-
kaan, wctcominen iakimanlnsla täytettämän Karja»
lan kuuluneista paikoista 90:tcnä päiwa»
nä, muuulta Waasan läänistä 40:tcnä ja Oulun lää«

eottcyä päiwänä. Wiipurin Howi,oikeudessa
tä cciään wetooniincu Wiipurin lasikunnasta 4U:lenH
päiwänä, Kymin, lappcrn, Jääsken, Rannan, ja Äy«
rapaan kihlakunnista; LO^tenä. päiwänä Käkisalmen
e!eläis,'ötä ja tcSkin,äiscstä sekä Sortawalan ja Bal«
mcil kihlakunnista, samatenknn lakimannin päätök»
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90:tenä päiwanä Karjalan lakikunnasta (K«is. Ma-
«>f. i!) Kesäk. 1839). Sama wetoomiscn aika on
Raastupa oikeuksista mainituissa paikoissa, eroituksel<
la tunenki wetscli. ja merilaimasioissa, joissa on puol»
ia lyhempi aika, loS wetooza ei tahdo wetoomis-,
tansa täyttää/ ilmoitlakoon sen riitaweljctlensa puoleS»
sa sanolusla ajasta, eli palkitkoon scn kulungit (O.
K. 25: 24). Asian osallisia ollen usiampia, joilla on
yhteinen kaipaus, kelpaa yksi weto kaikille (s. p. l«).

Wccoomisen läyttämijeen waadicaan myös feu»
raawaisia, puheen kadoiutsen haasiolla: 1) iakiman»
insia Howioikeutecn wctocwa pankoon H takausmies'
lä (>li rhi?en täydellisesti wastaawaiscn, josta waS'
laaja kuilcnki woipi »valittaa (Kun. Kirj. 16 Helmit.

lolka takaawat coiinn toisensa kanssa ja puo,
lcsta, kaiken «vahingon ja kulungin palkinnon johon
hän samaan,tuomitkaa, loka takaasliria on seuraa-»
»va anomuskirjaa (wcrt. Takaus). (Takausmlehiä
»vastaan ilmauluwat esteet ratkaisee Guwcrnööri cli
Howi>oikeus O. K. 2U: 8); taikka jcs takauksen
siaau tahtoo uskottuin käsiin taakse panna rahan (s. p.
1). 2) Molemmissa alioikeuksissa, eliwekfeli' ja me«

kihlakunnassa ja Raastnwassa, eli Raas<
luwan-oikeudcssa ensimäiscnä cnomioistuimena, kau«
pungissa Kämnärin - oikeuden ollen, kadottanut
ja wetoonut, maksakoon tuomitun, eli pankoon
uskottuin miesten taa; kuitenkaan ei enemmän kuin
mihin molemmat oikeudet owctt suostuneet. LoS we»
loojalla ei ole waraa suorittaa tuomittua rahaa, eikä
kultaa ja hopiaa sen »vakuudeksi, wahwistakoon sen
»valallansa Guwernöörin taikka tuomarin luona, ja
antakoon silte irtainta laillisella arwiolla, eli sitä ole-
mata, maan, huoneen eli calonsian welattomuadcn
todistuksella, ja mitatlaa eli arwaciaa ehtimätä, pan»
koon takauksen kunnes se woi tapadlU'. Kum«
paalM / pankon lakaulien lcseslään <li
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mentöön wankenteen kunnes asia päättyy. Tuo,
milun ollessa sellaisen, että sen täytettyä weloo,'

«uinen tulisi mitättömäksi, jääköön se layttämätä.
Kuinka annettu woidaan nostettaa, katso Ryöstö.
Woittaneen tahtomata nostaa, eli «voimata panna
takausta, ottakoon riitaweli sen takauksella jälleen. (O.
K. 2, 3, 4, 7, U. K. 3: 6). Keisarin ja kruunun
eli yh eyden puolesta wetoowa on «vapautettu wetora,
hasta ja takauksesta kaikissa oikeuksissa (O. K. 25: 8).

iailliscsci «edottuansa antakoon wetoowa anomllks
sensa määrätyllä azalla ennen kello 12 Howi-oikeuteen
(kaittl ti/jat onnelaan kaksittain, O, K. 6), pu.
hrs»sa kadotuksen haastella, joö,ei laillista estettä näytä.
WaZlaajan pois)äadessa i>a kuukaudessa laillista hait-
taa näyttämäca, Kun, Kirj. il Toukok. 1114),
tuomitset Howi'oikcus kantajan syitä myöten. Mo«
lenipain saapuille tullessa, saakoon «vastaaja anomuk-
stn, ja «vastatkoon huudolle kello 1 l samana päiwä»
nä siuraawaisclla wjikolla. Silloin näytetyillä syillä
wiiwylystä ano«ua, määrätköön Howi-oikeus hänelle
ajan. Huudosta poisolewa, eli warustaimata siihen
tulema, sakoitettakoon 6 taal. ja «vastatkoon 8 pai«
wän perästä tapahtumassa huudossa, laikka asia on
päättywä; kuultakoon kuitcnki suullisesti, jos sitä «vaa-
tii. Mustauksensa antama huudon perästä, ennen
juttuhecktn ohitse menemistä, sakoitettakoon 3 taal.
Poisolewa kantaja sakoitettakoon puolen, laillisesti wedo«
tuissa asioissa kannettakoon sekä «vastattakoon kumpiki
maan yhdellä kirjoituksella (O. K. l, 2). Kir<
jalliscsia kertomuksesta, katso lutunkertomus.

Howioikeuden tuomiosta ei saa wedottaa, kui«
tenti saa tyytymätön rewisionilla hakea asiaansa Kei«
sarin tiukittawaksi; joka anomus täytetään ennen kello
12, >2ottcnä päiwanä, tuomion langetuspäiwää lu«
kcmata; waan «vekseli' ja meri!aln«afioissa 9U!tenä
päiwänä (O. K. 30i i), Keis. As. 5 I3W).
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Näin muutosta häkeissä pitää, puheen kadotuksen
haaSlella seuraawaiset waalimuksct täytettämän: l)Tyy«
lymäiön pyytää Homi<oikeudelta luwan (jota laillisecn

kiellettäkö), enncnkello 12, päiwänä,
tuomion langetuspälwää lnkemata (kuitenkt on pi«
lempi aika luwattu päätökselle selitystä pyytää, ja se»
licykseSsä ollen sellaista joka ei päätöksessä ole sel«
rcäsci mainittu, rooidaan siitä hakea muutosta yhcä»
läiscsl,). 2) Phtaikaa pantakoon rcwisioni raha, 200
taal. (36 Rupl. hop.) rahana eli kultana ja hopia.
na Howi oikeuteen (O. K. 30: t, 2). 3) iuwansaacua,
onnelaan päiwässä Homi-oikeudelle raha kirjoitus»
len lunastuksesta, ja 30:sä p:sä protokolkista ja karttapa»
peristä. Howi°oikeuden kansclisca olettaman luwunleon
mukaan (Kun. As. 24 Huhtik. 1154), Takauskulun-
gista ja »vahingosta, niinkuin sanottu on. 5) Mak>
setlawaksi tuomittu makseltakoon, jos asiamies on ta»
dotlcnntt molemmissa ala oikeuksissa ell toisessa niiscä
ja Homi oikeudessa, eli Howi-oikeudessa ensimäisenä
tuomioistuimena; muutoin pankoon maan takauksen
tuomion täyttämisestä (O, K. 30: 3, 5). Ulkomaa!»
la ja poikesfa olema nautitkoou « kuukauden a,an luo»
niion täyttämiseksi ja takauksen panemiseksi. Maussa
kaikessa tehköön loimilusmiehensä niin kuin tässä on
sanottu (s. p. 8).

Joku niin köyhä olewa, ettei irtaimessaan jakiinli<
ässään hänellä ole SNO taal., edellä mainittujen waati-
musttn täyttämiseksi, roahwiötakocn sen malallansa,
1,-itka, riitmvcljcn sihcn cyycymälä, tutkittakoon omai,
smttensa, tuomarilta siksi määrätyiltä miehillä, ja an»
tallon siitä todistuksen ja wahwistakoo» malallaan. 4:sä
ja s,sä tempuissa mainitut waacimuksel
kui,enki, cli pankoon takauksen itsestänsä laikka men»
köön waukeuleen kunnes asia päättyy. Sittemmin
ma. ta c!i rahaa saapa, täyttäköön 2:scn ja 3:nen
lni waulimulset. Jolla on sellainen palkka
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että puoli siitä ulottuu 500 taal., täyttäköön MH
(s. p. 6).

Kaikki näissä tiloissa säätty täytettäköön Howi,
oikeudessa Keisariin pääsemisen ajassa (s. p, 1). Mää»
rättyna paiwanä aniakoon hakia Howi oikeuden to<
discukfen sinä, sekä tuomion ja muistutuksensa Keis.
Senatin OlkeuZ.depariementin R'gistraaltorin'kont>
tnoriin, ja riitarvcli oltakoon ne sitie ja waStatkoon
22:sa päiwässä, sitä lukemaca jona kirjat sai. Nä«
mä rinawcljcsten kirjat eicrät saata olla laajemmat
kuin 3 arkkia tumpiki/ IN taal. sakolla joka liika ar-
kista, ja antakoon waStaaja kirjoituksensa kaksittain.
Nsiammat kirjoitukset omat luwaltomat. Keisariin ei
saata annettaa muita todistuksia kuin ennen näytettyjä,
jos eiwäc ne sittemmin löylyt ole, eli ennen eiwät

käsillä olleet, lailliseta eötcetä pois olcwa kantaja,
kadottaa kanteensa; pois jääwä roascaaja ei tule asi»assa kuulluksi l.s. p. 10—12).

Kirjallinen'kertomus tehtäköön csimsaultajalta,
ja annettakoon riitawel>csten alakirlonectawakfi, jossa
suullisesti kuulluksi tulla halaawa, sitä anokaan (s. p. l3).

Joko asiamieHet sopiircat, eli Keisari wahwis<
taa Howi»oikeudcn tuomion, pitäköön Honn<oikeus re»
wisioni rahan; muutoin annetaan se takaisin. Was»
ten parempaa tuntoa ja selwiä syitä Keisariin kanta»
nut, sakoilettakoon 500 taal. (s. p. 11: 1«). Joka
walittaa Keisarille Howi»oikeuden wääcin tuominneen
eli oikeutta itsellään kielletyn, ja waroicutscn saatuasiitä ei lakkaa, eikä kaipaustansa woi todeksi näyttää,
tuomittakoon sellaiseen rangaistukseen joka hengen ra»,
gaiscusta lähin on (s. p. 20).

Katso edelleen oikeuden pilkka, lainkulungit, este,
todistajat, todiscus, asianaika, asianajaja, sowints,
wala, lykkäys, wa rjelu ski rja.



440 Woura, Wuokra, Arenti.

Woura, Wuokra, Arenti.
Maanwoukraus maalla.

Maata wuoramiehslle antaessa, sowitlakoon wou»
rasta lyhemmäksi cli rilemmätsi ajaksi. Joka elin.-
ajaksensa wouraa talon, naulitkoon sen niin kauwan
kuin elää ja weron maksaa sekä talon woimassa pi>
tää. Waimo naulitkoon sen myös leskenä olonsa
(M. K. 16: 1, 2, 15. Kun. Sel. 2 Maaliöl.
1802).

Nissiksi wuosiksi tehdyssä wourassa, elköön kel.
lään olko waltaa wouramicscä, sen waimoa eli lapsia
pois käskettää ennen woura.ajan määrää (s. p. 3).
Perityn maan omistajan kuoltua, naulitsee kuilenkt
wouramies waan 5 wuolta wouraliiltoansa, niin mon»
ta wourawuotta wiclä jälellä ollen, luettu ensimäiseS»
tä puolipaastosta omistajan kuoltua, jonka perillinen
kuuluttakoon wouramiehrlle, jcka pidettäköön aj>,ns'«
nomisena eli poiskäskettämisenä (Kun. As. 13 K>
säk. 1800).

Kolmena wuotena laillisesti rakentamata olewa
wouramies, sakoitettakoon ja palkitkoon wahingon.
Maan isännällä olkoon myös walta hän ensi muut»
lopaiwänä maaltansa ajaa (M. K- i<>: 4).

Wouralntto elköön rikottako wouratun maan
myömisellä. Pisin aika, joksi ansaittua maata on lu«
wallinen wourata, ei saata ulottua päälle 50 wuoden.

Wiimestaän tl kuukauden takaa tulemassa kärä»
jässä, wouraliiton tehtyä, pitää se kihlakunnan oike-
udelle näytcctämän, siellä julkisesti luettaman, ja sen
fisällystö oikeuden pantlauskirjaan kirjoitettaman, joka
kirjoitus pitää joka >o:nes rouosi uudistettaman
(Kun. As. 13 Kesäk. 1800).

Wouraliiton ajansanominen isännältä eli won«
ramicheltä, tapahtukoon ennen Tuomaan päiwaä.
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wuotta ennen wouramäörin loppua, ja istukoon sitte
wouramies paikoillansa scnraawaiscn wuoden, ja loi-
sena, Maaliskuun luteen pärcään (wcrc. Muutto»
pälwä); Ku lenkin antakoon puolet huoneita un»
delle lullalle Kynttclinä. Wouramies elköön sanoko
aikaansa kesken woura ajan, jos cl saa siacm toista roou,
ramiescä, johon maamsaniä woipl tyytyä. Wou.-
tamics, joka MuullopäiwäSlä siwuin istuu tilalla,
la>l!iseSti aikansa s.<nomata, wastalkoon kaikki sn»
wuoden maksut. Maita eli taloja »välipuheilla wou,
rille anneltua eli oteltua, ojennackoon kumpiki wäli>
puhellen mukaan (M. K. 16: 5, 6>

Panitlkirjoicuksct, ja muut
etuoikeuden octawat ennen wouraliilcoa omaisuudelle
tulleet welat, pysyywät haitata oikeuksissaan. Phta>
lälncn oikruS annetaan niille, jotka saawac meloillen-
sa sellaisen wahwuuden samassa käräjässä jossa wou«
ra. wahwiscecoan; ollen kuitenki wouramiehellä walta,
jos maanisännin wclka hänelle ei ollut tultu, eikä
ilmoitettu, samassa käräjässä, eli «limestään kuukau.
dcssa sen jälkeen, luopua wouraliiloscansa. Sen ka-
tajan peräöiä, jossa wouraliltto w,chwlstecliin, ta>
pahtuwat ja haettawat panttaukset elkööt liikattako
wouraliitloa (Kun. As. 13 Kesäk. 1800), wcrc.
Panttaus.

Kuninkaan istunto- ja karjatalojcn sekä Puus«
telien roourasta, katso niistä.

Omawaltaiscksi julistettu nainen saattaa maal.
la olewan maansa wourata (Kun. Sel. 2 Maalisk.
1802), wert. Wallan alainen, O saw ilje ll ys»

Wouraliicon Kaawa.
Kalliokosken perintötilalleni l manttaali, N.

läjässä, N, Kihlakunnassa ja N. läänissä, otan tällä
5 wuodeksi, luettu ensi puolipaartoSln samaan aikaall

58
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»vuonna 1852, tilaa pitämään ja witt
jelemaän seurawaisill! ehdoilla:

I:tsi on wouramies wclwollinen woimassa pitä-
mään kalkki rakennukset, hywasli ruokkomaa» ja war«
jclcmaan tilukset, sekä woura-ajan lopussa jättämään
talon minulle samassa laitotftssa josja sen tullessaan
pidetyn talontacselmukstn mukaan käsiinsä sai. '

2:ksi Eliöön wouramies enemmän tuin talon
tarpeeksi täyttäkö lilan metsää, jonka muutoin olen
picawä omassa hallussani.

3:lsi Maksetaan minulle wouraksi 100 Ruplaa
hop., K) cynueriä riistaa puoliksi ruista ja oiraa,jo»
ta «uosi Mlto»päiwän aikana, ollen paitsi tätä wou«
ramiehen waslaltawana kaikki tilan weroc >a maksut, j»

<j:ksi lääpi tilan päärakennus, nimittäin, sali
>a 2 kammion minulle asuitawaksi, sekä sen wieressä
vlewa puutarha ja riihentauspelto 15 kapan alaa mi»
nun omaan nautintooni, ollen minulla myös oikeus
täyttää laitumella 1 hcwoiscn.

Wruramics on myös päälliseksi wclwollincn pa>
nemaan kelpaaman tataukscn wclwollisuuilema täyt-
lämiscscä. Kalliokoskella 2 Helmikuuta 1841.

Samuel Kuus.nhato.
Tähän wouraliittoon olen kalkin puolin tyyly-

lväincn za welwotlaiu scn wilpittömästi täyttämään.
Tommi Kiiskinen.

Wierasmilhinä:
Kaarle Wiltti. Olio Rautio.

(Takauskirjoitus seuraa tässä).

Woura.
Huoneen wouraaminen.

Joka wouraa huoneen eli talon kaupungissa, e!»
kä niitä tahdo pitää, waslatkoon kuiteuki wouran ko«
to «vonra-ajalla; olkoon hänellä tuitenli walia panna
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toisen yhlähywän wouramiehcn siansa. Woisiko
luomarllle näyttää laillisen esteen, makskoon wou«
l>n ensimaiseen muultopaiwään, ja olkoon sille wa»
paa (muuiloräiwäl owal kaupungissa wiimenen pai»
wä Maaliskuuta ja »viimeinen Syyskuuta).

iupaisiko talon isäntä parantaa huonettansa,
etkä sitä ire, teettäköön wouramleS ftu itse, siitä ei,l

sin »lännälle saapuilla sanotlua, ja
oltakoon palkintonsa wourasta. Mitä wouramies,
turmelee, sin palkitkoon.

Jos ei 2 wieraSmiehen saapuilla ole ajansano»
mincn 2 kuukaulill ennen muuitoaikaa raplihcunuc,
pysyköön woura lulcwaan muuccoaikaan. Jos wou«
ramies ajallansa ei maksa wouraa, eli pitää irstaista
elämää, olkoon isännällä hän ajattaa samassa
huoneistansa, ja olkoon tuicenki welwollinen maksa»
maan wouran lnsimäisecn muuicopäiwään aSti.

Huoneen eli talon myöminen rikkoo woura-aicm,
ja wouramies muuttakoon cnsieuäisenä muuitopäirrä'
nä, ajansanoitua (M- K. !«: ll l5). Wouran
maksamata ollen, on isännällä walta pidättää wou-
ramiehcn tnwarat kunnes suorittaa maksun (M. K.
t'?: 5). Muuttaisiko wouramies talosta woura»
maksamata, olkoon Keisarin Käskynhaltialla walta
hän kiini pcnna sU. 8: 12).

Kahdelle huoneet wouraltua, pitäköön ensimai»
nen roouraaja, ja sakotettakoon isäntää ensimai»
sen wuoden wourasta, pait wahiugon palttioa (»6.- IL,
M. K).

Wouraliiton kartoittamisesta ja näyttämisestä
henkipanossa, katso Hentipauo.

W u llr >il iito n K a awa.
Minä Kustaw Kekäle annan ja wouraan tällä

Herralle iaiwanrakcluajalle Wilhelm iaiusclle 2,kst
wuodeksi, lucttn ensi Huhtikuun i:scä päiwästä sa«
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maan aikaan wuonna tß4i), seuraawaiset huonefk/
nimillätm 3 asuinhuonetta, 1 keitin ja kelleri, s. n.
e, talossani N:o 116 ja Kiwikkor.muan
sa, sowitusta wour.ihinnasta 50 Ruplaa hop. wuo«
desta, ollen wouramiehcn pait sitä maksettawa puo»
lcstansa waiwaisten raha ja yowartioin maksu, joka
wourahinta on minulle fuoriteltawa ncljänneksilläin.
Myöski on woura miehen laillisella «vastauksella jä-
lelläwä huoneet samallaiseösa laitoksessakin kun ne o«
roat nyt ottaissaan, ja ellcikä wuoramies minun
luwatlani saa siirtää tätä liittoq toiselle, eli muita

huoncihin asumaan ottaa, jolloin hän on rikkonut
<vyura oikeutensa. )ljansanomiscssa ja muuttamises-sa menetellään lain muukaan.

Edellä olemaan liittoon suostun minä Wilhelm
lajuncn luwaten sitä «vilpittömästi seurata. Parem»
maksi rcakuudeksi on täslä tehty taksi kappaletta,
joista molemmat otamme toisen. Joensuussa 20,
Helmik. <847.

Kustaw Kltäl?. Wilhelm '^juncn,
Wuosipyytös,

jalelle jääpä puoliso cli perilliset, laillisen
perukirjoituksen toimitettua tictääwäc pesän warat welV.n,
maksuksi täyttäroän maan tahtoowat w,'kuult<nda tun«
lematonten saamisten ilmaantumisesta pitemmän a>an
takaa, onooroat he wu oslp yy c ökse n eli wuosi,
kutsumuksen (haasion eli manuukftn). Sitä «var-
ten pyyläkööt kuukaudessa perunkirjoituksen jälkeen
tuomarilta, jonka tuomion alla pesä on (kaupungissa,
Raastuwassa ja maalla kihlakunnassa, ja «vapamiehen
perästä Howi'oikeudcsfa), julkista pyytöstä kaikille
y?clkowille, ja antakoot silloin kalukirjoicuksen, «vala!»
lisesti alakirioitcttuna, oikeuteen. Wclkojat kutsutaan
pikeudclta roissinä määrättynä päiwäna yön toista
VMtta, pyytdksestä kuluttua, olkeudclle saamisensa.
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ilmoittamaan, puheensa kadotuksen haastolla- 3un«
Petuille welko>llle annetaan «ityinen kutsumus ja pant»
timichellä on sama oikeus kni» pamauksesta on sanottu.
Kuolinhuonecn osalliset saawat luiienki kuulutuksen a?
jalla laillisella wasiuulla hallita omaisuutta, olem.ua

kukaan ticlcci), sillä ajalla laillisisti meltoa ja ottaa
saamisensa, csiectä wuosipyitbkftstä (Kun. Konkursi
As. 2« Kesät. l798), ja rahan nostoon takausta
tgrwilsemaia (Kim. Sel. l 5 Tammik. l«Utt).

Jos määrättynä kokouspäiwänä löytään melat
nouseman «varoja suuremmaksi, olkoon leskellä ja p<-
reisillä walta l4:sä päiwässä luowultaida perinnös,
ta, ja »vannokoot melasta ennen ei tienneensä; anta«
koot myös takasin mitä omat perinnöstä ottaneet (kai,
fo Pe rinn önluo pu m u s). Tnymari määrää il»
witulleet »velkojat sitte missinä päiwäna kokouiumaan,
ja saamisensa laillisesti todistamaan ja wannomaan,
ja nsia menetellään sille niin kuin tonkursista on sa«
nolttl. Mainitussa ajassa perinnönluopumusta ilmoit»
lamata, kadotcaamal perilliset sellaisen oikeuden. Myös»
ti on muisteticnva, ectä jos ennen pyytöspäiwää il«.
mciantuu niin paljon nelkoja ectei omaisuus ulocu
niihin, pitää perillisten samassa ja wiimestään km<«
kaudessa ilmoittaman perinnönluopumus'anomukstnsa,
kotwimaca pyytöspäiwää.

Wuosi pyyiyscä wcidaan anottaa yhdystenki ero,
tessa, siitä _3:sti Sanomalehdissä kuulutettua, sekä
toti että ulkomaisille asiamiehille tiedon annettua ja
tiettyjen welkowain tyydytettyä (Kun. As. 28 Kesäk,

eli omawaltaisena olemaa henkeä holhojan alapannessa, ja holhozan sellaista etua anoessa; ollen siinä
myös waarinotettawa kaikki mitä panttauksen bal«
liasta on, sanottu (Kun. Sel., 16 Heinäk. <50?),

Kaikki kirjoitukset näissä asioissa annetaan kalk
sillain oikeuteen. Wertac» Perintöjäkö, Pesä.«
««y, WNk«.
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Kaawoja.
i:si Wuosipyytöksen anomuS:
Kunnioiteltawa K ihlakunnan'oikeus!

Täydellisemmäsci nilaksemme pesuuden tilaisuut»
ta Talo>'po>an Juhana Kartion perästä, kuollut wii»
me Tammikuun 9:tenä päiwänä, pyydämme wuodcn
>l9« Konkursi Asetuksen l 9 §, s:nen tempun mu»

kiiau, julkista pyyiöslä kaikille welkojillensa, missinä päi>
wänä yön toista wuotia kuluttua saamisiansa kunnioi»
lectawolle tihlakunnan.oikeudelle ilmoittamaan. IoS»
l« syyscä walallisesti alakirjoiceltu kalukirioitus, l:ni
wlime Hilmikuussa lommetusla perukirjoiculseSla, tä-
hän lucecaän. Olewac

Knnnioiletlawan Kihlakunnan oikeuden
nöyrät palweliat

Anni Karkia. Wilhelm luhananpoika Kurkia
Leski.

2:ksi WalwouSanomus.
Kunnioitettaw» Kihlakunnan>oikeus!

Koska Talonpojan Juhana Karkin» perilliset o»
trctt hakeneet talkille welkowille, saan
siis tällä ilmoillaa minulla mainitun «vainaan pesas,
sa olewan luwunteoon mukaan saamisia >5O Rup>
laa hop., (welkakirjan mukaan saamista 200 Ruplaa
hop. maksamattoman koron kanssa 4:llä wuodelta),
ionka roelan wakuudeksi minulla on pantcaus wai,
naan perintöcilaan Karkialaa»; olewa

Kunnioitettawan Kihlakuunan.oikeuden
nöyrä palwelia
Autti Kallis.

Wälimies.
KaupanwälimieS ei saa omaSla puoleSlaan kau>

pata, eli lmwan watustukseen, rahanwaihloihin eli
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muuhun kauppaan puuttua, wirkansa ja kaupassa o<

lrroan tawaran kadotuksen hoaötolla (Kun. Kaupa»
wälimies.lärj. 6 Hcinäk. katso Wetseli.
(N ai h e).

Wäarentäminen, Waäristys.
Nääränrahan tckiä olkoon kunniaton ja rangais-

takoon 4 0 parilla roicsoja eli l kuukauden wedenlei-
wan »vankeudella ja 3 wuoden kruunun työllä ja wa»
hingon palkkiolla. Syyhyn osalliselle on sama ran«
gmStus. Sellaisen rahan kaupitlelia rangaistakoon
wiiso>l!a, »vankeudella wedella ja lciwällä, petoksen mu-
taan. LoS naarallarahalla petetty sen, keksittyänsä,
toiselle antaa, rangaistakoon »vankeudella. Joka leik-
kelemällä eli muuten wähentää rahan painoa, olkoon
kunniaton, kärsiköön ruumillansa, ja palkntoon wa»
hingon (Paht. K. I—4). Wakuusmerkin wää.
riScämisestä on sama rangaistus fun wääränrahan te«
osc« (Kun. Aj. 18 Heinak-. 1^58).

Pantin setelirahan »vääristellä, oikoo» kunniaton
ja hirtettäköön; syyhyn osalliselle on sama rangaistus.
Nndcn kaupittllia olkoon kunniaton ja rangaistakoon
40 parilla wusoja ell kuukauden medellä leiwällä, ja
3 wuoden yhteisellä työllä, ja wahingon palkkiolla/ joS
wahinko on tapahtunut, ja sen tapahtumalaki, ol>
toon kunniaton, seisokoon hetken raudoissa ja saakoon
30 paria »vitsoja seka 24 päiwän »vankeuden medellä
ja Kiwällä. Nämä rangaistukset owat määrätyt ia>'

kcllaisen setelirahan wääriSiykseSlä (Kun. As. 2 Tou»
tok. Kun. As. 5 Kesäk. Kun. Scl.
23 Maalisk. 180-?, Keis. Käsky 26 Elok. 18 «2 ja
Keis. Kuul, 2l Huhlik. 1840). Wert. 3)lem»
maksi lähäcettäwät asiat. Ruolsin Kunink.
Majesteetin kuulutuksen mukaan, annettu 8 Heinät.
1818 jaapi se joka ilmoittaa Ruotsin wallan welka»
setelin tck,a>! / 1000 Nlks. Bantossa, eli wäär>s«
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läjän, 500 Niks. Werc. Keis. Kirj. 2l Helmik.
1821.

Joka petollisesti käyttää Keis. Käskynhaliian eli
jonku oikeuden nimeä eli sinettiä, olkoon kunnialoN
ja ennustakoon mies l 5 parilia raippa wiisoilla ja
nain»n 14 panlla witsoja ja 16 päiruän wankeudella
wedellä leiwällä (Pahl. K. 8: <).

Sama laki on sille joka wäärää kruunun merk-
kiä käyttää eli käytälläa Suomessa walmlscctllljen
eli sinne ulkomaalta salaa luolamain tawarain truu»
namiscksi, ollen tawarat myös rikotut (Keis. As. 28
Toukok. l839). Oikeuden tuomiokirjoin eli kruunun
luwuntekoin ja muiden kirjain roäärisläjä, panlakoi-n
kaula rautoihin eli rangaistakoon linnan työllä wiiflt
wuodel laikka elinaikansa syyn mukaan (Pahl. K. 8:
2). Karllapaperin wäarisu k,'estä en sama rangais»
l„S (Kun. As. in Kesäk. 1303 ja Keis. Käsky 4
Huhiik. 1810),

Toisen nimeä, kirjotusta, luwunlekoa, eli sinet,
liä wääriscäwn ja sillä «vahingoittama, olkoon kunni»
nlon, rangaistakoon 40 taalalla, ja palkitkoon wahin»
Zon. Sen lriranloimeSsa tapahtuessa olkoon kassin»
kerlanen sakko (Pahc. K. 8: 3). Joka kirjoittaa eli
kirjoituttaa wäärän erokirjan, olkooll sama rangaistus
sKun, As. l'? Elok. Sama laki on pal<
kolliselle soka kirjoittaa eli kirjoituttaa määrän allcS»
tin eli pestaus todistuksen, eli muuttaa saadun (Kun.
Palkollis Sääntö 15 Toukok. 1805). Wcrt. Mit»
«la ja waaka, Kauppa irtaimen, Kulta.

Walipuhe naimisessa.
Tahtoisiko mies ja nainen, leskenä olema, cli nait»

läjä tytön puolesta, «välipuhetta ennen naimista,
tehkööt sen 2 wierasmiehcn saapuilla ennen wihkimls»
tä. Elkööu wälipuhetta tehtäkö mUuSta kuin puoli»
söin naimaösaStc»/ eli niiden vahingoksi joilla sisoin
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suurempi oikeus omaisuuteen on. Annettakoon awo<
naisena oikeuteen siellä kussa wihkimincn lapahlui,
maalla cnsimäisessä käräjässä ja kaupungissa Raas-
luwassa, B:sa päiwässä wihkimiscstä (N. K. 8: 1»
ja Konk. As. 28 Kcsäk. l-?U8). Waapasukuistcn
naimiseduStuksisca on sama asetus (Kun. Kuul. 1
lokak. l8«<).

Vihkimisen loimittawan papin on ennen «vihki-
mistä roälikirjalle kirjoiteltäwa "että se on eimen »vih-
kimistä hänelle näylclcy". Jos toisella puolisolla o»
irtainta, johon toinen ei ole naimaosaa saapa, cl»
joka ei toisen »velan maksuksi saata mennä, l»ecclta<
tocn ne välikirjassa kappalettaan ja arroott.in.

(NaimiSwälipuhe ei wapaula loista puolisoa osan»sa mukaan nmksamasia pesän yhteistä awioliicossa
tehtyä welkaa, eli »vaimoa osaa ottamasta miehellä,
pesän asiamiesnä ja molcmpain hymisi tehtyyn
welkaan).

K a a w a.
Tapahtuman awioliilon wuoksi talonpoian Es<

kel Mielosen ja tytön Katriina Mansikan wälillä oleN
minä luoseppi Mansikka mainitun toton isä (nait-
taja) hänen puolestansa, tehnyt sellaisen »välipuheen,
että seuraawainen tyttäreni onnin.ms, rlimittäin: pe>»
rintötila Mäkelä, manttaalia Mansikkasaaren
kylässä ja irtaimesta » » -, jä-awäc tyttäreni erin-
omaisiksi , niin ettet miehensä niihin saa mitään
naimaosaa, eikä mitään n islä saa mennä hänen wcl<
kojensa maksuksi eli niistä pantaccaa/ olkoot millaiset
tahansa.

Minä Eskel Mielonen suostun tähän ja lupaan,
millään taivalla ei rikkoa rarkaan puolisoni edustuk»
sia, jotka isänsä (naittajansa) hänelle wakuudek»
si on ehdottanut ja wahwislanul; joka paremmat,
fi wakuudeksi molemmin puoliscsci alakirjoitetaan ja

s^!
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saapuilla olleilla wiecasmichillä wahwistutetMn. Man»
sikkasaareSsa 19 Toukok. ,841.

Tytön Katriina Mansikan puolesta
Eskel Mielonen. Inoseppi Mansitta.
Eitä tämä edustus on wapachcoisesti ja te»

weessä ymmärryksessä leh'ly ja alakirjoiicltu ennen
«vihkimistä, todiscaawat

Henrikki Tommola. Niilo Sipilä.
Talonpoika. Perintötilalaincn.

Ennen wihkimistä näytetyksi, todistaa
Julius Nissinen.

Kappalainen ja toimitusmies.
Wiljellykset.

Perintötilamme,, saapi metsäänsä ja maillensa
asettaa uusia mött>ä (torppia) ja lehdä kaikkia tilal?
sunden mukaisia ranteita ja wiljellylsia, erinäisestä
wcronlaskemuksesta eli werosta sellaisille rasitusta o»
lcmctta (Kun. As. Metsistä l Elok. ,^O5).

Ennen werolle lasketun kruununtilan asukkaalle
ei lisätä neroja uusista wiljcllyksistä (Kun, As. 25
Marrask. >l4o, Kun. Sel. 5 iokak. 114t, wcrr.
Kun. As. 23 Helmik. 1189).

Sawossa >a Karjalassa nautitaan wecolaskemuk.
sessa täysi werowapaus lodistettawasti tehdystä uu,
dispcllosta, ja puoli werowapaus sellaisesta niittu»
raateesta. Ollen sellaiset maat ja tilukset weronlas»
kemuksessa werotontcn maiden sekaan karilakirjoicuk-
sessa lnetcawat ja luwunlaskusta eroiteitawat (Kun.
As. 28 Kesäk. ja 22 Maalisk. 1710).

Hengellissäädyu eli kruunun puustclin warsin
kehnoille sydänmaille tehdystä suuremmasta parannut»
scsta, suon kuiwattamisella pelloksi ja nutuksi, rahka-suon raatamisella j. n. e., annetaan puustclin halu»
olle nautinto-oikeus 40cksi ja 50:kfi wuodeksi, luettu
lyön alkamisesta lähtein. Sitä ennen kuolema/ saa-
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w«t prilliset, jos ciwäl t«lian kanssa lunastuk»
scsia sowi, raaleeu niäärälyt wlicdlt pitää, ja sen
flllc lunasluksela puuslelille jättää, loka tapahtuu en»
ncnki, >os raadeica ei laillisesti wilicllä (Kun. Sel,
,1 Hcinäk. 1147, ja l 2 Elot, 1752). Sellaisen

raaleen alkaminen ilmoilettakoou Guwernöörilic, joka
säätää maamittarin, hakian ja kruunun asian ajajan
saapuilla, katsomaan, kirioillnmaan ja kartalle pane»
maan paikan, tekemään osokkeen wilicllyksen kulucuk?
sesta ja ajaSca jossa wilzellys on täyceccäwä ja nau,
tiittowuosien määrästä. Sitte päättää Guwernöori
asian, määrää weljellyksen täyttämiselle ajan ja jär»
jesiyksen, sekä nauimtowuodec, ollen kuitenki päälds

Keis. Senatin Hallinto-deparcementille lähäteltäwänä.
3apal)tuw!Ssa talonfatsomuksissa tutkitaan myös

nuten halcia on wiljellys«welwoll,suutensa täyttänyt
(Kun, Kirj. 15 Heinäk. 1803, Sota ja Kam, Koli.
lulist. « Syy Sk. 1803).

Jakamattomassa maassa, jossa raateihin tilai.
suutta on, elköön naapuri esläkö loistansa mökkiä
(torppia) asettamasta, jokaisen wccoa suhteen yhcäläl.
siä paikkoja löytyessä; samaccnkuin uudislaloja jaka?
Mattomalle maalle saa asetettaa, jos osakkaat eslelcc»
wäc wiljelemiStä (Kun, ?ls. 8 Maalisk. 1710).
Raatecn ja sen kulutuksen palkinnosta lohkojaossa ja
wiljcllys palkinnosta paremma?>tl, wiljillyn maan siaan
saadusta huonommasta, kaiso Isojako.

Viljelykset uudisialoineusa ji mökkiläisillensä kruu-
nun-, ja wapatiloilla, elkööt koskaan asumasiois:
ransa eroilcttako, eli maanisänuäi, tahdota wapaasta
naulinnostaan otettako, enemmän kuin ruotulle ja we«
rolle laskettako, waan jääkööc aina omistajan wircy?
dcn lailliseksi palkinnoksi (Kun, Kirj. !8 Helmit.
1157), werc. Uudistalo, KaSkcnw ilj elysj
Vesirakennus,
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Wörmyntän, k.,tso Huoltaja eli Holhoja.

Phteiskunta, Salokunta, luurikunta eli Pii-
rikunta, katso Is o, a ky.

Vhteisyydet,
owac scurcmwaiset.

l.ksi Pitäjän yhteisyydet, (katso pitäjän
>oika mvac pitäjän wapaassa hallinnossa.

2:ls, Kruunun yhteisyydet, eli kruunun metsät.
lohkojaoss' mitattua ja rijoitettua kuisucaan nämä
kruunun liikamaat (k. s,).

Mmmaksi lähatettawat asiat.
Scuraaivaisct asiat owat, Oik. K. 25: 5, mu«

fa.ni, alaoikeudessa cutkiccawat ja luomitcawac, waan
luomio (kaupungissa l 4 sä päiwässä ja maalla kuu»
kaudessa, Kn„. K<rj. >5 Huhtik. >'/'?4) Howi-oi»
kcudcn tutk!tlan'aksi>lähälettäwä, ennen kuin se täy»
letään: i) Henk.ee ja kunniaa koskewat asiat. 2) Iu»
malan pilkakt,. 3) Jumalan palwcluksen pilkkaa»
misesta. Noitumisesta ja taikaukseSta. 5) Rahan
ja setelien roaäristykscstä ja niiden kaupictelemiscsta

(jossa alaoikeus waan tutkii), ft) Kaksinaimisesca. ja
naineen kihlauksesta. 1) Kaksinaisesta huoruudesta.
(Kun. Kuj 2 Heinät. 1780). 8) iuontckappakilvn
sckannukftsta. 3) Murhapoltosta. 10)Omain eli puo-
liwanhcnlpain, apen ja anopin lyömisestä ja sättimi»
scstä. il) iapsimurhiSta >a mitä N> ja l 7 iuwuis»
sa Pah. K.sa on sanotin. >2) Miiikoitäm sesca.
13) Kirkko», käräjä.- ja waimorauhan»r <4)
Taposta ja surman luottamisesta. <5) P.hantekiän
suolcl>misesta >a pääelännftsiä. 16) K>rk?owarkau.
desla, 17) Kotowarkaudesta (kuitlnkaan ei palkollis»
ten näplscelemisislä, Kcis. Kirj. 26 Marras. <824).
i,B) Kolmannesti eli nslammaSti warascamiseZca. l9)
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Kolmannesti lukon taa multaimisesta, ja Itseltä sek»
2:seltci kcrralcaki, jos cr näiftc syyt waatiwat ran>!
gaistuksen komentamista (jfun. Kirj. t Huhtik.
I113). 20) Kociwarkaudesta. 21) IcsewalcaiSlen
rasitusten panemisesta alamaisille. 22) Kruunun ja
yhteisten waroin kauppaamisesta. 23) Haureuden
edestämisescä. 24) Kielccyjen polwien sektmnuksesta
(waan ei serkusten, Kun. Kirj. 10 louluk. 1161);
s-.kä osallisuudesta kaikkiin näihin rikoksiin, 25>°) Kun
joku 3-ncSti epii >ulkiststa ripityksestä (jtun. Scl, 23
Maalisk. 1801, ja Keis. Kuul, 29 Oelmck. i«40),
2U) Kousistrrln tuomitessa pappia wiraito naksi (Kun,
Kirj. 1
lvänä kuin Herran ehtoollisella on käynyt, ell siiloin
toiselta wäklwallan tehtyä. Monissa muissa erinäi»
sissä asioissa on myös tuomari erityisesti käsketty lä.«
hätiämään tutkintonsa ylemmäksi.

Howioikeuden päätökset, joilla joku hengeltä
tuomitaan, omat lähätettäwät Keis. Senatin Oikeus»
departementille, joka lähättaä kuoleman päätöksen Ha»
nen Keisar. Majesteetinsä omaan korkiaan päätökseensä
(Kun. Sel. 23 Maalik. iso'?, ja Keis. Senaim
Regl. l 8 Elok. l809). Samaten lähätctään Howi»
oikeuden päätös Majesteetin rikoksesta Keisariin, eh»
kei hengen rangaistusta ole seurannut (Ku». Kirj.
4 Huhtik. 1«01).

Wmuistoinen nautinto.
3)limuisco!nen nautinto eli piiämys on, kun kiintiaq

omaisuutta on niin kauwan riitclemäiä ja haitata la,!-
lltlu, ettei kukaan muista eli totuudella ciedä miten
esi-iftnsä eli saamamiet>ensa siihen owac tulleet (M.
K- 15: 1),

Salainen nautinto ci auta kylä ja sarkakunnas>
sa, eli sen pellossa, niiiussa, järwessä, ja metsässä,
jaetussa cli zakamaltomassa, waan olkoon jokal.sM
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osanso maaosa tawallisen weron mukaan. Ei myös-
kään awonaisessa metsässä rajoiltamallomain tyläo,
roälillä (wert. Rajana jo).

UlkokyläiscSsä maakappaleessa, eli omassa kyläs,
sH olewassa maatilkussa, olkoon pelcoa, niiitua, metsää eli
Muuta maata, jocka rajoilla ja pyykeillä, eli aidoilla
ja craniclla piiricecyt owat, eli myllyssä ja myllysi-
cssa, cli muussa wesirakennuksessa, taikka saarissa >a
luodoissa kclwalkoon ylimuistoinen nautinto (s. P- 2).
Erämailla (saloissa) kelwalfoon myös ylimuistoinen
nauiinto; kuileuki pitää sellainen nautinto, jonku >l>
lan werossa olemana, weroicetcaman, ios läheisempäq
oikeutta siihen laillisesti ei woi näytetlää (Kun. Mecsa
As. 1 Elot. 1805). Kellä on ylimuistoinen nauun»
to meren saariin, kalawesiin ja luotoihin, pitäköön ne
keltään waSlustelemata (M. K. 12: 4). Rndelläi,
sikö ylimuistoisesta nautinnosta, näyttäköön wcmhoilla
ja laillisilla kirjoilla eli uskottawilla miehillä, jotka
paikan luntcewat ja walallansa todistaawat, ctteiwät
itse tiedä, eiwälkä muilca ole kuulleet milloinkaan toi»
fin olleen. Sitä rooimata, olkoon nautinto woima?
lon ja waikuttmaton (M. K. l5: -«).



Ojennuksia:
Siwu Rati

3 10 aläaltapäin. Hallintokunta, lue: Hallinto-departementti.
IN 8 yläälläpaim Tässä on pantu Isoruhtinäs, mutta Ni>

tl 4 !)lp.
11 8
11 10
12 18

- 18 -

16 19

26 3 »lp.
29 5 »lp.

31 ? alp.

33 10
4

36 1? Ylp.
3? 5
__ 7

41 6

meiu ia kunuioitusten alla on otettu Suu-
riruhtinas, niinkuin usiammissa maakuu-
nissa ehkä oikeimmin kutsutaan. Molemmat
bwat käytetyt kirjoissa.
tilaisuudet waikka, lue: tilaisuudet), »vaikka,

sakot joiden, lue: sakot, joiden.
waraa suoritetta, lue: waraa, suoritcttaa.
jäseneltä Tuomarin walan, lue: jäseneltä.
Tuomarin walan.
antaman Arwion, lue: antaman. Arwion.
Tässä kutsutaan "Korkiasti Y-
listcttäwä", mutta on kutsuttama "Korkias-
tikunnioitcttawa" niinkuin luwusta Nimet
ja kunnioitukset nähdään.
Pcrikantaanlunastus, lue! Perikanta.
"Estelmys", se jota paikottaiu kutsutaan "jää-
wi", woisi ehkä oll»! Estys.
Wclkamiesten, lue: Welkowain.

Tässä niin kuin pian halki kirjan on kut.
suttu Welauantaja Welkvwaksi eli
kojaksi ja »velanottaja Welkamiehcksi. läl.
kimäiuen olisi ehkäparcmmin Welkalaineu.
Welkaniies, lue: Welkowa.
Wclkamiesten, lue: Welkowain.
(Korliastijalo) lue: lKorsiastikunnioitettuj
Hall'oikeus, lue: Hallioikeus
Henkikirjoitus, lue. Henkikirjoitus eli Hen-
kipano.
Huoltaja, lue: Huoltaja eli Holhoja, Orwow
holhoja.



Siwu Rati
45 1 alaattapHin Nhteyskuuuissa, lue» Yhteiskunnissa.

Halki koko luwun Isojaon alla on sama
wika, että seisoo lihtcyskunta joka pitää olla
Nhtciskuuta, ;c,ta puheessa kutsutaan entä-
woin kussai maakunnassa n. k. Salokunta,
luurikunta, Wcrotunta, Lohkokunta, Jako-
kuuta, Pinituuta j. n. e.

52 W lstumatalot, lue:lstunt°tal°t cli Waltatalot.
126 5 ylp. Korkiastijalo> lue: Korkiastikunuioitettu.

8 alp. Hywinylistettäwän> liie: Hywästikuunioilet-
tawän.

162 3 ilmaantukoon taikka »i> lue: ilmaantukoon wa-
litusla taikka ei,

«97 3 -"> Prisedeutti lue: Presidentti
169 2 ylp. Kruunun, lue: Kruunu
272 20 " Huoneenhallitus lue: Hallinto
285 17 alp-. kuollessa olkoon", lue: kuollessa. Näytettä!-

sinko toisen myöhemminelänecn, olkoon j. u. e.
336 9 wuokratahuusamistu lue.- wuokra - sahuutta-

mistä
352 14 Talousdcpartemeuttiin, lue: Halliuto-depar-

tcmenttiin.
352 42 Taloustcpartcmentti, lue: Hallinto-departe-

mentti.

Pienemmät wiatja joitakuita epätasaisuuksia kirjoituksessa, niin
luin! tekiäja tekijä, palwellusja palwelu,' wirau ja wir'au, joita on

tuu>;c!unut, ojaskoou suosiollinen lukia.










