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2unlng:sm Mchttln Waldacun-

nan Sääryin wahivistettn <>alli-
tuxen-Formn eli Muoto. Annettu

sinä 2 paiw. Touco»
Cuusa 1720.

VZM Armosta, Ruoyin, Gsthein ja
EWS' nvendein Cuningas le. Teem<
me tsettawäxi,että nuncmnMesensimren
Jumalan armollisesta edescanomisesta
ja asettamisesta nyt Mteisilda Maldacnn-
«an Neuwon - Andallda ja Gaädyildä
olemme nastaan otewt jatunnustetut Hle«
maan Walllyewaisena Cuningastta yliye
RuoWn tValdacunnan ja sen alla olevai-
sten Maacundaln. jotacorkiata Cuningal.
lista Woimaa jalvaldaa emme Me tahdo
lawiammalda nloslewittä,cuinwaldacun-
nan ylssrarennnxeli,U?ahwUu3exl jamys
täkaymisexi, jaAlammaisten ounellisudexi
jawacuudexi; SentahdenolemmeMetätäWaldacunnan Säädylldä, hywln perään
ajatellun tntkistelemnxen jayxlmielisenneu-
non pltämlsenjälken, asetettuaHallituxenFormua eli Muotoa ei ainoastansa tahto-
net nastaan «tta ia rpahwista, waan
myostin tvacuutta sen saman min cuin yh-
den yhteisen Fundamentali eli Perustus-Tain Meen elää, tawalla ja muodolla ,

cuin
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cuin se iye bHkstawisa cuulun, ia tämä»jälken sanasta Sanaall seuraa.

Alla Kirjoitetut Nuotzin Wal«
dacunnanNeuwon-AndajatjaSää'
dyt, Greiwit, Wapaherrat, Pisi

pat, Niddaritja Aabelit, Papit, Sodan»
Käffyläiset, Borgarit <ja Vhteinen-Cansa,
jotca nyt täsä coosa olemme, Meidän ja
Meidän cotona olewaisten Cansia-Weljeim-
me puolesta, tiettäwaxi teemme , että nijn
cuin Hänen Maj:tinsä meidän Armollisin
Drottningimlne, on näiden läsnäolewaistenja pitkän näkywäisten Sota-aicain tähden,
hywäri löytänyt, WaldacunnawHallituxen,
Meidän yximielistn suostumisemme jälkeen.
HänenCuning:sen Maxtinsa Puolisolle,Mei»
dan nyt olewaiselle Cuningaallemme jättää;
cuitengin fillä ehdolla, että Hän jälteensä
saapi Cuning:sen Hallituxen, jos HänenCuning:nen Maj:tinsä Meidän ArmollisinCuningaamme, ennen cuin Hänen Cunin<
gallinen Maj:tinsä, MeidanArmollisiu Drott-ningimme cuolelnan cautta poistemmatai.
fin; Ia me yhteiset tähän eocoonduneet Wal-dacunnan Säädyt olemme tähän HänenMaj:dänsä Meidän ArmollisimmaldäDrotvningildamme tehtyyn edespanemiseen yhteb
sesti mostuneet, ja sinä 24 päiw. edesmen»neesa Maalis Cuusa, hvwällä tahdolla ja
cuMioittawalla taipumisella ja yximielisellä

A 2 neu«
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neuwon'pitämisellä wastaan ottaneet sa tun-
nustaneet Hänen Cuning.stn Maj:tinsäCor«
kiasti Nactaan Puolison, sen Armollisiin*
manßuhtinanFRIEDRICHIN, Perin-
dö PrinsiinHesitsta, Nnhtinan Hirschfeldtt-
stä, Greiwin CatzenEllenbogista, Dietzist ,

Zigen-heimista, Riddasta, ja Schaunburgi-
sta etc. ole,naan Zwotzin, Götbein ja Wen-
dein Cuningasna. etc. etc. jonga Hallitzemi.sen se Caickiwaldias Jumala tehkön onnel-
sexi,rauhalliserijapltkalliserilla nijncuin tälle
Meidän Caickein Armollisimalle Cnningaal'
lemme, se ei piiritetty Cuningmen yriwal«
daisuus, eli nijn cutzuttn Souverainitett ei
ole ollut otollinen, ja sitälikin nyt yhden
torkiasti ylistettawän huolenpidon Hänen usi
Yöllisten Alammaistensa onnolltsudesta ja
myötäkäymisestä julistanut, ja sen syyntäh'
den on sijhen suostunut, että yri hywin pe-
rustettu Asetus Waldacmman Hallitureri
asetettaa ja tehtää mahdetaisiN/ jonga jäl'
keen Wallitzeminen Laillisesti, oikein ja toi-
mellisesti hallita, ja sen puhtaan Evange-
liumin Opin holhominen, Waldacunnan
ylösmkendaminen, Hänen Cuning:sen Maj:
tinsa oma armollinen mielisuosio, ja Alam-
maisten bvodytus ja myötäkäyminen enäm»
min ja enämin wahwistetta taitaisin; Sentäh-
den olemme Me sen edesmenneenwuodencocou-
xesaylöspannunjayrimielisestiwastaanotetun
Hgllituxen Formun eli Muodon edespäin

Mei'
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Meidän eteemme tutkistella ottaneet, ja tar-
ran tuttistelemmen, peräänajattelemisen jayh«
teisen neuwowpitämisen jalken wisieisä asian-
haaroisa parandaneet, ja seurawaisen Saan-
non ja Astturen Hallitzemisen oikiasta ohja-
misesta tasa Waldacunmsa asettaneet, jota
ei ainoastansa Hänen Maj:tinsa
ole luwannut wastaan wahwistaa ja
sen jälkeen elää, waan myös Mekin lupaam-
me ja sidomme itzemme, omasta ja Mei«
Vän cotona olewaisten Eansia - Weljeimme
puolesta, tarcasti ja welwollisesti tämän
jälkeen elämään, nijn että se meidän sea°samme, joca tämän Hallituxen Formun
eli Muodon rickomiseri ja muuttamiseri, jo'
tain salaisesti eli julkisesti edesautta pyytää,
pitä pidettämän yhteisen wacuuden wiholli»sena, ja rangaistaman nijn cuin yxi Isansä-
MaaP eroitettu Jäsen, ja Waldacunnan
Pettälä: Cuitenain sillä ehdolla, jos edes'
päin jotacnta selitystä eli parannusta täsä
tarwitaisin, että se. saadan yhteisillä Her.
rain-Päiwillä tehdä. Me olemme caikisanäisä uscollistlla huolen- mtämisellä. Vil-
pittömällä rackaudella jakijwaalla peräänaja-
turelta andaneet.olla Meidän auloan aiwo-
tuxemme/ttäCuntngmen Maj:ti Hänen Cor-
keudesansa mahdais tulla lijcnttamattomasti
pidetyri,WaldacuMan Neuwon-Andajat wel-
wollisesawoimasansaautetuxi, jaSäädyt hei-
dänoikeudefansa ja wapaudesansapidetyxi ja
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holhotnxi; että käffy jaeuuliaisuusoikein mah°daisit toinen toistansa cobdata,jaPääläseni.
hin yhderi croittamattomari ruumijri ttjtettä
ja yhdistettä; Jotta eaicki Me epäilemätä
toiwomme Jumalan awun cautta tapahtua
taitawan, seurawaisella tmvalla ja muo-
dolla.

i.
Sopiwaisuus NeligkonisajasijnH Masa

lumalan.Palweluresa on se ensimmäinen! ja
woimallistnperustus yhteen luwalliseen, yri«
mieliseen jg vysywaiseen Hallitzemiseen: Iaeosta se sama meille iloxi ja hyödytyrexi löytän
Meidän rackaasaljameMaafa,ei ainoastansa
moninaisten WaldacunnanSaändöin,Päätö«
sten ja Asetusten, waan myöstin Hänen Cu-
ning:senMaj:tinsa callijn wacuutuxen eautta
olewanluwatun, ettäseyhdefä muuttamatto.masa puhtaudesayidettämän pita, jacaikesta
Epäjumalan, palweluxesta, wäärästä Ovistaja wäkiwallasta warjeldamcm: Nijn pvsym.
me me sen itze sisällepidosa, cuin tästä yhden
ajan toisen jälkeen oikein on säätty, selitetty
ja wacuutettu, nijn myös 1686 wuoden
Kircko-Lakijn siMe wedetty, nijn että Kircoy
oikeus vita, ilman caikenCnning:sen oikeuden,
Kruunun ja coco Nuotzin Yhteisen- Cansan
wahingota, wahwistettaman.

2.
Cuning:sen Maxtin tulee Lakia, oikem.

ta ja totuutta wahwistaa, racastaa ja kätkeä,
mutta
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mutta wäkiwaldaa ja wäärytta hillitä, ran«
gaista ja alaspolkea/ ei ketäkän Hengen ia
Cunnian, Ruumin ja hywyden puolesta tur«
mella, waan hän tulcon laillisesti sidotun ja
duomituxi, eikä keneldäkän hänen irtainda,
eli kijndiätä Tawaratansa poisotta, tatcka
poisotta andaa, waan Lain ja edelläkäyneen
laillisen Duomion jälkeen; edeswastata, rau«
hoitta ja pelasta sen, joca hiljaisudesa ja
caunijfti elää tahtoo, mutta nuhdella, curitta
ja rangaista sitä hillitzematöindä ja wasta«
hacoista. Nijn tulee myös Cuning:sen Maj:-
tin Neuwoni-Andajain Neuwon eansia etzia
totuden caikisa asioisa, jätteensä andaa lailni»
lyödyn ajan, sitten cutn Duomio on woltta-
nut laillisen woiman, andaa Wapaus-kiejo'
ja, sisälle tulewaisistakysymyristä selittäLainsen oikian ymmärryxen jälkeen, ja sencaldai-
fisa erinomaisisa asioisa, joista ei yhtäkän La-
kia löydy, asettajasaättä,jonga cansia sittennijn menetetään cmn 4. §. ulospannaan; jäl'
lensä andaa nijlle, jotta cunnian päälle käy-
päisiin sackohin langetetut, taicka myös cum
niattomalla tawalla syndyneet owar, heidänlunniansa, jos he sen armon ansaitzewat; ja
Hänen Cuning:sesä ll.«vMonisansa plösotta
ja rattaista ne walituret, cuin ylimmäisten'
Oikeutten dusmioitawasman,nijhen nijstä teb-
tymAsetusten jälkeen,tulewatedeswedettäwärl,
nijn että Laki jaOikeus wilpittömästi mahde-taan toimitettaa, ja caickt oikeus, nijn cuin

A 4 je
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se toinen perustus Waldaeunnan menesty»
xext, wahwtstuxeM ja ylöspitämisexi edes»
«utetta,ntjn'ettei yxikän laittomus mahdaylitze oikian Lain käydä.

Cuning:sen Maj:tin Miehen. puoliset
perilliset, jos Jumala jongun Hänen nyt'
olewaisen Puolisonsa, Hänen McchtinsöDrottningtn RQSONOB.HN
cansia olis lahjoittawa, tulewat Waldacuw
nan Perillisixi, tämän Meidän nyt asetetun >Yhdistys-Acttmme eliKirjamme jälkeen, sa-malla tawalla cuin 1650 wuoden Herrain»Miwain Paatos Mllänsä pitää. Cuiten-
gin ei hrikan heistä saa Haltitusta, ennen euin
yan on täyttänyt iyricolmattakymmenda aja-
staicaa,Säätyin locouxesa wacuuttMnftl an-
tanut, ttzeM Kruunata andanut,za malan-sa tehnyt, eninRnotzin Laki sanoo jn MM'sa pitää. Sillä wälittä on Säädyillä wal-
da Cuning:sen Maj:tin Armollisella suostu-
misella uloswallta ja asettaa soweljat Per< tsonat, ja 'ne welwollisella neuwolla edes-
catzoa, nijden Cuning:sten Lasten soweljari
Vlöscaftvattamisexi ja opetuxexi meidän puh.
taasa Evangeliumin ja Lutheruxen opisa ja !
caikisa Cuningallisa awuisa, tawoisa ja tie-
doisa, jotca owat nijn cuin pemstuxet yhteensen pWle seurawaiseen oikiaan ja ymmär"
täwäiseen Hallitureen. Sentähden pitämyös
sencaldaisten Personkin, joille tämä corkia

tar-
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tarpellisuus yhdexi oikiaxi huolen ja mnrhett'
pitämisexi uscotgM, Waldacunnan Säädy-
ille lugun tekemän, ja cowan rangaistuxen
ulosseisoman, jos heidän huolimattomuden-sa ja lugunpitämsttömydensä cautta jotain
heidän wireansa welwollistldssta latmilyö-
dyxi tuliszMaldsscunnanSilädvillä on myös
kin walda heitä waihettcm ja muuttaa,costllse tarpelliseei koetellaan ja löytaan.

4.
Ei yhtakänuutta Lakia pidä asetettaman ja

Eäätympaällewastoin heidän suostumistansa
ja tahtoansa waadittaman, ei myöffän jota
luta wcmhaa Lakia, jouga he hywällä ehdol-la saaneet owat, muutettaman ja pvistoimi
tettaman: mutta jos Cuninguinen Maj:t
Waldacunnan wälttamättömari hyödytyxex
taw>iHisHerrain-Paiwäin wälillämuutamit
Säändöja, Reglementejä jaAseturiaWalda
cunuanNeuwonAndajain Neuwoncansia teh
da, nijnpitäne ensimaisesä Säätyincocouxesi
yllitzecatzottaman ja oikein wastaan otetta
man, josnijlla jongun yhteisen ja seisowaiseLain woima jawaicutus oleman pitä.

5-Cuning:sen MaM: tulee rauhoitta j
pelasta hänen WaldMndansa, ennomal
tain Ulco-Waldacunoain wakiwallasta j
wihollisten sisälle "tungewaisesta woimasta
mutta ei mahda sijhen wastoin Lakia, Ci
ningMsm walaa ja wacnutusta Alamma

A 5 sill
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Me joitacuita Sodan apuja,Weroja, Tul-
leja, uloskirjoituxta ja muita ulostecojaPäällepanna ilman Waldacunnan Säätyin tie.
dota, mielisuosiota ja suostumusta , enäm«batä cuin seurawamen Puntti myöden an.
daa, ei myöffan edemma ja pidemmälle
wttää, cuin ne itze suostumisen selkiän si-sällepidon jälkeen ulostehtäwari tulewat;
Sitä wastaan pitH Meidän nijn cuin us
collisten ja oiktain Alammaisten tulee, Hä'nen Cunlng:sta Mchtiänsä caikella woi'
malla ja wäellä auttaman, ja ei Meidän
wahaä Tawaratamme säastäinan, waan
Waldacunnan warjetturexi ja edeswastaure.xi, wthollisten wasmnseisomisext ja myöstin
yhden soimamattoman Nauhan saamisen ,

kernaasti ja mieluisesti culuttaman.
6.

Mjn ei taida myöWn Cuningmen Maj.
ti ilman Waldacunnan Säätyin edellakay-
nytta Neuwon.pitmntstä ja suostumusta al«
caa Sotaa, ja hänen rauhasa istuwaisten
Nabureittensa päälle Sodalla carata; Mut.
ta jos jocu yillitzemätöin ja pahanelkinen si«
sällä Waldacunnasa asuwa, eliwihankiuc.
kuinen Ulco - Waldacunnan wihollinen
Sota-loucolla ja mlkisella wäktrynnäköllä
tekis Waldacunnan lewottomaxi ja senRa.
jäin päälle carcais, nijn saadan sencaldai.
nen paha fisu ja aicomus Waldacunnan
Neuwon-Andajain neuwon cansia, ilman

ettet
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ettei ensisti odottaa Säätyin cocoontulemi»
ftaja nijden peräänajatusta, cohta cohdata.
Waldacundaa edeswastata, warjella ja
rauhoittaa, ja nijn tarpellmen euin wälttä»
matöingin ulosteco sijhen kirjoittaa, fijhen
asti cuin Waldacunnan Säädyt taitawat
locoontulla.

7-
Costa Ranhan-Sowinnon eli Lijton-

tegot harwoin salliwat fita wahindakänajan
wijwytystä, ja Waldacunnan Säädyt ei
aina taalla cooja ole, costa tila sstäwaatij,
ei myöskan.nijn pian cuin tulis, taida hei.tansä tänne sisälle tounittaa; Sentähden
neuwoittelee Cuningmen Maj:ti sencaldai.sisä erinoinaisisa ja suurisa asiosa Walda»
cunnan Nemvon-Andajain cansia, ja hei»dan cansiansa sencaldaisia neuwoja pitää,
jotca Watdacunnalle owat hyödylliset, so«weljat ja kewiät, ja ne cohta tehtäwärja täytettawäri toimittaa ; Cultengin ettc
sijtä Metlle enfimlnaifilla sen päälle seura-
waifilla HerraiwPaiwillä tieto annetaan
Mutta Herrain-Paiwäin aieana ei yhtakän
sencaldaisita asioita etehen oteta eikä pääte
ta ilman Waldacunnan Säätyin suostumistä ja tiedota.

8.
WaldacunnanSaatvm pitäuseollisellaha

lulla andaman caiken Cuning.'sen oikeuden «
wallan,cuin Ruotzin Laki jatämä Hallituxer

For
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zyormueliMuotosisällansäpitää,hanentäydel«
Ujesä woimasansjawallasansa,peräti, järkäh.
tamätöinä olla, ja mitä nijmnuodon sijhen
Cuninq:seen Corkeutem ja waldaan tulee,
kijwaudella, murhen-ja huolen -pitämisellä
woimasa pitämän, edeswaftaman ja wah«
toistaman.

Se on kyllä Kruunun oma asia ja sille
Wlewa oikeus että audaa Myndätä; Cm.
teygin pidättävät Waldamnnan Säädyt
ihellensä sen, että cosca jscu corgottaminen
eli alendaminen myntämisen painosa ja HM'
!nasa hangttaan ja edesotetaan, ettei sem-
mioinen muutos ilman heidän suostumistan-sa ja tahtoansa, mahda tapahtua.

10.
Ei mahda Cmungas mennä ulos Wab

Nacunnastansa ja sen Rajoista, ilman Saä°
jtyin suomista.

, 11.
Nijncum Waldacunda on awara, asiat

moninaiset ja suuremmat, cuin että Cuniw
gas ne yrinänsä woi ulostoimittaa; Sen>
tähden tarwihee hän NeuwonAndaita,Wir-
ca-Miehiä ja Kästyläisiä, jotca Hänelle a,
avulliset owat.

12.
Likin Cuningallista Corkeutta, on wan-

hudesta ollut, ja tästälähin pitä oleman, il«
Man ettei yhtäkän corkiambata wircaa pidä

walille
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watille tuleman, corkein arwo Waldattwnan

jotca Säätyin, Walda«
cunnasa sisälle syndyneistä Nnotzin Miehistä
ja Alammaisista, cuin waldacunnatte caiken
uscollisuden ja miehuden welwollistt owat,l
tulee uloMimittä ja Euuing:seu Maj:tin wa«
lita, wastaanottaa ja Fulmahteilla lahjoit-
taa, alammaisudesa etchen asettaa: longa
cansia nijnmuodon menetetään, että Nidda-
rit ja Aadalit walihewat Neljäcolmatta»
kymmendä Personaa, Papit Caxitoistakym-
menda ja samalla muotoa Borgarin-Sääty
Eaxitoistakymmenda heidän Jäsenistänsä,
jotta caicki cocoon*menewät, ja tehdyn wai-
kenemisen walan jälkeen neuwoa pitäwät,
ja keffenänsä sopiwat nijn monen soweljain,
ja Isään-Maasta hywin ansaineitten Perso<
nain uloswalitzemisesta, että Colmejocaitzeen
auki olewaiseen tilaan, etehen asettamisesa
taitaan nimittää, jotta coetellaan mahdolli-
sirt, soweljoixi ja höydylltsixi sencaldaisijn
corkeihijn Waldaemnan wircohijn. Tämä
Utscotti eli Cocous,josa et ynkän, joca itzl
walittawaxi tulla taitaa, saa läsnä olla,
edeswetää sitten jocainen heidän Säädyt
sansä,edespäinsuostumisexi jawahwistamisext
sencaldaiset Waldacunnan Neuwon-Andair
aiwotoutjauloswalitut Miehet, jottayhteiset
suostumisenjälkeenalammaisudesaCMing:stt
Maj:tin etehen pannaan, ja Hänen omat
Armollinen suosionsa halduun uloswalittc

istuwa
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istuwasa Raadisa, witengin ilman aändä»
MW, anmtaan. Jos Herrain Päiwäiliwälilla jocu auki wlee, nijn et saada yhteen

, sencaldaiseen awoimem Waldacunnan Neu-
-1 won - Andajan wircaan ketakän ennen cnin
! ensimmaisefä Saätyin cocouresa panna;
lollawalillä raitaan caicki sijhen toimitureen
tulewaiset astattehtää,toimitetta ja holhotta,
samalla tawalta, cuin se Meen seurawai-

, nen 37. §. sisällänsä pitää. Waldacunnan-
.Neuwon-Andaita, ilman General Qouver-
neurejä nysä ulco' Waldacnndain Provin,

, cieisa eli Maaeunnisa, jotca yynna tulewat
'NeuwomAndajainPersonixi, plta tästälähinainoastansa oleman Cuusitoistakymmendä,
Didenga lucuhun myöffin Cancellijn Pmsi-denti ia Plimmäisin-Marscalcki luetaan, ja
tulewat sentahden ne nyt olewaiset Walda-

,. cunnan Neuwon-Andajat ennm mainittuun
' stucuun wähetyri sitä myöden cuin he wä'

hittäin poistulewat, cosca PräsidentteinWircaaN Hofrateisä ia Collegiumeisa, nijn
'min myös Ofwer-Stäthallaringin wircaan!ymmärtawaiset ja soweljaat Miehet, llman'Neuwon-Andaita, pita pandaman. Nijn ei

myöstän usiambata cuin cari.yh-
destä jugusta, jotca lähisia sucuja taicka hei-moilaiset owat, waicka heillä cullakin eri-
näinen sia ja aani Niddarihuoneesa on, taicka
usiambata cuin cari weljestä Waldacunnan-
Neuwon-Andain yhtäaicaa wastaanotta.

iz.
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13.

Cuningaim tulee hallita Waldacundaa
Waldacunnan Nenwon-Andaiain Neuwon
cansia ja nijn muodoin ei ilman/ sitä wä«
hemmmwastoinheidän Neuwoansa: Ia cosca
Ruotzin Fundamentali eli Pewstus Lakia
ei taita eli mahdeta tasa toisin ymmärrettäa,
nijn tulee caicti mitä tätä wastaan yhdellä
eli toisella tawalla taitaa olla selitetty,
wahwistettu' ja Mätetty, tämän cautta
peräti ricotuxi, muutetuxi ja ojetuxl.

14.
WaldacunnanNeuwon-AndazainWircasei.soo erinomattain ftjnä, likin M uscollisuttg,

jonga he Cumngaalle ja Waldacunnalle
welwolltset owat, että he myöffin Ennin»
gaallista Majestetiä ilman odotusta sijhen
asti cuin he tulewat kysytyri ja cutzutnri,
itzestänsä muistuttawat Waldamnnan oikeu-
desta, Heidän parhaan ymmärryxens ja
omantundonsa jälkeen,kehoittawat sijhen min
Estwallalle ja Waldacunnalle hyödyllinen
on, pernäncahowat että Ruotzin Fundamen*
tali eli Perusms Laki, Hallihemisen Formueli Muoto, Constitutionit eli Asetuxet, Re«
glementit/ja jocaihen hywin saadut Privile»
giumit eli wapaudet ja oikeudet woimasapidetään,ja nijstä welwollinen waari otetaan,
kehoittawat Alammaisia uscollisutem ia
cuuliaisuteen, owat murhetta pitäwäijet
Cuningaan ja Waldacunnan torkmdesm,

Sää-
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Säätyin oikeudesta ja onnellisudesta, ja ei
ftncaldaista laimilyö ystäwyden, sugun,
wihan, wainon eli hyödytyren tähden, pitä-
wat salasa caickijoitaeiilmoitettamanpidä,
ja nijn muodoin cuin 1602 wuoden Her-
rain-Päiwätn Päätös sisä llansä pitää, neu-
wowat nijn cum. heidän wircansa waatij,
mutta ei wattitze. Mjn pitä myös Wal-
dacunnan Neuwon-Andaitten perääncatzo-
man, estämän ja.poispoistamcm, ettet yh»
täkän neuwon-pirämistä eteben oteta, jonga
cauttaSäädyttaidais tulla alaspoljetnxi, hei-
dän wapaudensa sorturi, ja se eipyritetty yrin-
waldainen-Hallitzeminen jällensäsisälle johda-
teturi; Cosca sen, ehta cuca se olis, corkia eli nl-
hainen,hengellinen eli mnilmallinen,pM mi«
stamanHengensa, Cunniansa ja Tawamnsa,
joca unhottainWalcmsa welwollisuden ja I-sänsä-Maan hyödytyxen, joidencuidenjuonden
cautta, tätä yxiwaldaista waldaa jätteensä
meidän päällemme saattaa pyytäis. Wal-
dacunnan Neuwon-Andajat owat wielä
welwolliset, Wnldacunnan Säätyin edesawastamaan, ja itzecukin lugun tekemään
heidän neuwotppldoistausi!, voteringeistänsä
ja kaytöxistänsä, cosca Säädyt sitä heilda
waattwat. Cuitengin ettei heitä yhdengän
onnettomuden tähden, cuin wastoin beidän
voteringitänsä, toiwoansa, ajatustansa ja
perustettua luuloansa taitaa tapahtua, mah«
deta syytettää, erinömattmn joshywän neu-

won
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täyttämys et tule hänen tarcoi,

tetttmn pääatöxeensa hänen tähtensä, joca
on olktt welwollinev ja käffetty sitä ulos-
toimittamaan.

15.
Caickt saapuilla olewaiset Waldacun'

nan Neuwon-Andajat, enin taitawat ja
pitä cocoontuleman, ei saa heitänsä estellä,cosca Waldacunnan Asiat etehen otetaan ,

tulemasta Neuwoa pitämään, wähimmäxi-kin pltä heitä fencaldaisisa asioisa saapuM
oleman Seitzeman, jos ei usiambia löydy,
ja ei mtllänmuotoa andamaan tarpellisten
asiain wastauxen haasiolla heidän laittoman
poisolemisensa tähden, seisahtaa, että ilman
wijwvtystä, ja laimilyömistä, caicki mitä
Cunmg:sen Maj:tin ja Waldacunnan hyö.
dytyxexi, oikeudexi ja palweluxexi, joita ei
Mnänsa pidä eroitettaman / taitaa tulla,mahdetaan aitanansa, hywin ja oikein
kistelda ja päätettä. Eosca Raadisa ett
lustitiä Revisionisa, asiat Neuwon-AndN'
lain neuwon cansa päätetään, joca ainaymmärretään nijn, että se waalin eli ään.ldämisen canfia mahtaa tapahtua, ja luulojawn yhden werta molemmilla puolilla, nijnpitää se osa ylikäden, jolleCuniug.nen Maj:

Armollisen suostumisensa andaa ;

Wamalla muotoa Cuning:sen Maj:ttn suo.stumisella sencaldaiset asiat ja toimituxetPäätetään, cosca Mnet owat nijn ertmab
B, daiset,
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daiset, että yhdellä puolella on cahta Wal»
damnnanNeuwon-Andajata wähembi, cuintoisella. Mutta jos suurembi eroitus ta«pahtuu tvaaltsa, nijn wastanotta aina
Cuningmen Maj:ti sen neuwon, cuin ne
Mammat Waldacunnan Neuwon-Andaistaowat selittäneet olewan hyödyllisimmän,
nijncuin caiken toiwon jälkeen, wisiemmän
ja parhaimman, erinomattain jos jocu on»

nettomuus Htä seurais, nijn tulewat ne
Waldacunnan Neuwon-Andaista, jotca pa°
Hoilla Neuwoilla sijhen oicatsyypäät olleet,
wastamaan sen Säytyin edejä.

16.
losCuningas on matcasa, eli myös

nijn sairas, ettei handa Waldacunnan
toimituxtlla taitawaiwata,fillomWaldacun.nan ei ainoastans hallihe,iwaan heidän tuleemyöstin sencaldaistentionein eli toimitusten ala, cuin ei wijwytystä
salli, kirjoittaa, jotca nijn woimallisetoleman, cuin ne olisit Cuningalliselda
Maj:da itze alakirjoitetut ja ne usiammatäänet woittawat caikisa etehentulewaistsaasioisa: Mutta jos niitä on yhden werta
tummallakin puolella, nijn pita ylikaden seluulo, johon se wanhin Neuwon - Andajan
Persona wostuu. Ia jos Cuningmen Istuintulis cuoleman cautta auki, ja ei vhtMnPer indo- löydyis, jonga
onnettoman tapauxen meidän Waldacunna«

stam
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siamme Jumala Armollisesti poispoistawn!
Nijn tule Walliheminen Waldac»nnan
Neuwon -Andajmn Uscollisen huolen»ja mur-
hen pitämisen ala, fijhen asti cuin Säädyt
cocoontulewat,neuwoa pitämään Cuningaan
walitzemisesta ja Waldacunnan parhasta
ja onnellisudesta tawalla ja muodolla, cuin
eli Kirjasamme päätetty jawahwistettu on.

17.
Ia että caicki Cuning:sen Maj:tin ete«

hen tulewaiset Waldacunnan tarpellilet
siat ja toimituret, suuremmalla ahkerudella
jariestyresä mahdetaisin päätettä, nijn tule»
wat asiat Waldacunnan Neuwon-Andajain
wälillä silla tawalla jaettawari, että puoli
heistä aina istuu justitiä eli Oikeuden-ja Ul>
co-Waldacundain asiain päättämisesa, ja
ei mrwitze huolia ustamista Waldacunnan
asioista, enämbätä cuin se 19. §. tiettäwä'
ri tekee. Mutta jos jongun sairauden cautta
Neuwon ° Andajain lucu vhdesä eli toisesa
Divisionisa ei olis nijn wahwa, että seihe-
man Neuwon. Andaiain Personaa taitaa
asioita päättämään sinne tulla, silloin pitase toisesta Divisionista wahwistettaman, ja
työ siellä seisahtaman» josaCuningmen Maj:
ti itze ei ole saapuma, eli cusa nijtä wä»
hembiä asioita edesä pidetään. Justitiä > Ne-
wisionisa ei pidä muita asioita tästälähin y-
lösotettaman ja päätettälnän, cuin ne, jotca

B 2 uijden
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nijden jo tehtyin Rewisionin Asetusten jäl«
ken erinomattain sinne tulewat, elii muita
joita ei taita josacusa lnuusa paicasa ylös.
otetta ja päätettä, sijhen asti cuin Rewisio.
nin Asetus! edespäin taitaa tulla ylitzeccchotuxi
ja muutamisa asian haaroisa paratnrt.

18.
Sijhen asti cuin ne Waldacunnan Neu«

won«Andaista, jotcanyt tähän aicaanowat
Präsidentit Collegiumeisa,poistulewat: cosca
Presidentein wircohin asettamisen canffa me.
netetaan 12. §. sisällepidon jälkeen, pita en<
nenmainittuin Waldacunnan Neuwon.An-
daitten itzecungin jocapäiwä menemän hei-
dän Collegiumeihinsa, ja siellä caikellaah-
kerudella edesauttaman Asiat kiruhusti ps.a-
töxeen. Samalla muotoa tule myöskin Of-
werstäthällarm tehdä Erecutionin-Markin
eli ulosmittauxen menon toimittamisesa ja
nijden tarpellisutten päätämistsä, cuin tule-
wat Stockholmin Caupungin hallitzemiseenjaPolitien.Mutta Cancellie
fidentia ei ymmärrettä tämän canfia, waan
hänen pita jocapäiwä Naadisa saapuilla o<
leman, cusa Mco«Waldacundajn eli muita
tarpeellisia asioita etehenotetaan.

19.
Ne muut Waldacunnan Neuwon.An-

dajat, jotca ei istu lustitia Rewisionisa eli
Collegiumeisa, cocoontulewat jocapäiwä
Naadijn, senealdaisia Walyacunnan asioita

ja
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ja toimtturia, cuin Krigs-eli Sodan ja st.
sallä Waldacunnan Statin ett Hallituxen-
Menon Secrcteraritedeswetawät Cuning:sen
Maj:tin arwollisimmalla suostumisella sen
t5. §. jälken, päättämään, josta ei yMn
ilman Laillista estettä mahda poisa olla.
Mutta cosca jocu yhteisesti tarpeellinen afia
edestule, joca tule Waldacunnanhyödytyn
xeri, nijn cuin edeswastaus-wärkin eli Menon
woimasa pitäminen, Rauhan, Sowinnon
ja Lijton päättäminen Sotajoucon ja Ne-

uloskästeminen. Sota-Laiwain
za Esguadrem ulöswalmistaminen, arwosa
pidettäwäin wircain poisandaminen, Sän-
ningibuodein ja Ministerein uloswalttzemi-
nen, Waldacunnan suurten tarpeellisten W
lostecoin asettaminen illnan Säätyin Sta»
tia, ja nijn edespäin, silloin andaa Cuning:
nen Maj:ti caicki täsä saapuilla olewaiftt
Waldacunnan Neuwon!«!Andajat cocooncu.
hua sencaldaisistatarpellisista asioista neuwoa
pitämään ja päättämään.

Ia cosca asiat Dwqt nijn moninaiset,
että ne tussin nijn pian cuin pidäts Naa-
disa ennätetään päättää, nijn tulewat seu«rawaiset asiat, soweljoilla hetkillä ja sillä a-
jalla, cujn Cuning:nen Maj:ti itze sijhen
määrää, Cuning:seu Maj:tin, erinäisestt ja
armollisimmasti päättää, edeswedetyri, nimit-
täin i. Ne Priwatt eli yxmpuoliset asiat',

S 3 jottä



O c 22 )

jotca vxinäisten Personain owat, ja ei tai.
ta. lukea yhteisten Waldacunnan asiain eli
oikeuden lei myöffän lustitiä asiain secaan.
2. Caicki sencaldaiset yrinäiset tarpeellisudet,
joista Collegiumit eli muut asianomaiset a-
lammaisudesa owat heidän ajatuxensa stsälle
lähettänet. Mutta jos Cuningmen Maj:tt
aicois muuttaa Collegiumein luulon, silloin
etehen otetaan ja päätetään asia Neuwon-
Andajain neuwon cansia 3. Catckein nijden
wircain ja toimitusten edesandaminen, min
Collegiumeilda ja muilda astanomaisilda e»
despännaan, nijn tulee se heidän wastauxen.sa päälle, jos ei edespanemisesa waaria ote»
ta MH, mitä se 40: §.Hallitzemisen Formusa
eli Muodosa etehen kirjoitta ja sisällänsä pi-
tä. 4. Militair eli Sotaväen wircohin pa.
neminen, asianomaisten Ofwerstein edespa-
ttemistn jälken, josta mnöffin se 4c> §. pn«
huu. 5. Kircko « Herrain asettaminen ,

usein nimitetyn 40. §. jälkeen. 6. Samalla
muotoa Magistratin-Personain ja nijden
Maan-Palweljoittenwirat, jotca Cuning:
senMchtinomilla Fulmahteilla lahjoitetaan
edelläkäynen asianomaisten edespanemisen
jälken. Ia että Cuning:sen Maj:tin waiwa
mahdetaisin täsä huojettaa, ja ccnckinaiset
tiedot saada, nijn pitä coco Raadista jarje-
styren jälken(cuitenain ei ole Cancellien Pre<
sidenti tämän ala käsitetty) cari Waldaeun-.
nan NeuwoN'Andatsta wuorottain Hänen

Cu,
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Cuning:sen Maj:ttnsä tygö menemän, cosi
ca Hänen Cuningmen Maj:tins tahtoo
namät täsä mainitut asiat andaa eteensä
wedettä, josaaina pidetään welwollinenPro-
tocolli eli Duomio -Kirja: Muttacaicti muut
asiat, ehkä he mistä luonnosta ja laadutta
olisit, paitzi Euning:sen Maj:tin Hof°Sta-
tia ja Howin-Palweljoita, päätetään Cu.
ning:selda Maj:Nlda Neuwon - Andajain
Neuwon cansia.

21.
Matcoisa ja Sodasa seurawat samalla

tawalla Hänen Cuning:sta Maj:tiänsä, ca«
xi Waldacunnan Neuwon-Andaista wuorot<
tain, jotca owat käsillä ja saapmlla, jos
Hänen Cuningmen Mchtinsä tahdois sen«
caldaiftt asiat edes ottaa, cnin lähin edellä»
käynyt §. sijällänsä pitää, ja nijn muodon
yhdesä cuin toifesakin asiasa heidän Neuwo-ansa tarwitze. Mutta Cancellin Prasidenti
ja ne nyt olewaiset Präsidentit Hof-Nätei-sä ja Collegiumeisa nijn hywin cuin Aswer
Stäthallarikin ei tule seuralnaan Hänen
Cmung:sta Maj:tiänsa Matcoisa, nijdenedel.
lämainittuin syiden tähden.

22.
Asiain cchkeraxi holhomiseri ja toimit-

tamisexi, owat wisiit Collegiumit asetetut,
jotca nijn cuin käsiwarret Ruumisa ojenda-
wat chensa caickijn nijhm cuin Waldacun-

B 4 nasa
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nastt tehtämän ja toimitetmman pitä. Heil-lä on oikeus ja walda itzecullakiu wirasan-sa, Cuningan ja heidän welwollisen wir-cansa puolesta msteä heidän alammaisiansa,
muistutta nijtä, jotta owat heidän wircan»sa murhen pitämisen ja cuulmisuden alla,
heidän welwollisudenia täyttämisestä, waa-
tia heildä tiliä heidän toimituxistansa, ja an-
daa Cuning:selle Maj:tille nijn hywinnij-
stämin heidän omistakin toimituristansa cai-
ken tarpellisen ja toiwotun tiedon.

23.locaitzesa Hof-Rätisä, joca on Cunin-
gaan corkein Oikeus, on yxi Präsidenti,
joca opin jaLaisa harjaundumisen cautta on
tehnyt itzensä Duomarin wircaan soweljaxi,
jonga canfia istuu yrt Wice Präsidenti ja ne
tawalliset Assesiorit, joidenga seasa Nuotzin
Hof-Rätisä Neljä nijstä wanhimmista, il-
man jotacuta palcan lisämistä, eli wapaut>
ta ntjstä tawallisista toimituxista, nautitze-
wat Hof. Rätin Raadin nimeä ja cunnia-
ta; Mutta nijsä muisa Hof-Näteisä tule
ainoastansa cari Hof-Rätin Raadia olemaan
itzecusaktn Hof-Rätisä. Näiden corkian Duo-
wio°lstuinden tulejocaitzen paicoisansa pe<
rääncatzoa ja murhetta pitää, että Laki ja
Oikeus tulis nuhteettomasti pidetyn, Ruotzinasetetun Lain, Säändöin ja Asetusten jälkeen,
joista ilman wäänselemista, oikiain sanainymmarryxen jälken, pitä waan otettaman,

ja
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ja Duomitzemisesa seurattaman, että 'Hof.
ratit nijnmuodon ilman anvon catzomista,
omaa hyödytystä ja muita tarcoituria, teke-
wat jocaitzelle oikeuden, nijn että he senlu,
malan edesä, jonga wircaa he toimittawat,
Cuning:sen Maj:tin, WaldacunnanNeuwon-
Andajain ja Säätyin edesä, taitawat wasta-
ta, ettei waaryys mahdais turmella Maata
ja Waldacundaa. Ei pidä yhtäkan Niddari
ja Adelsmiesta sencaldaisten soimausten täl)«
den, cuin kaywat hänen hengensä ja cunni.ansa päälle, duomittaman muisa Duomio-
Istuimisa cuin Hof.Räteisä, juuri nijn cuin
1615 wuoden Priwilegiumit ja Oikeuden-

käymisen Processi sijtä asettawat, säätäwät
jakässewät. Cuitengin nijn että tutkistelemus
tapahtM in loco, eli sijnä, cusa ricos ta-
pahtunut on, ja ei muita Criminelli eliri.
coren asioita, cuin ne jotta hengen ja cun-
nian päälle tulewat, sen ala mahdeta we,
dettä. Hosißattein tulee pitäätarcanperään-
catzomisen alimmaisista Duomareista, nijn
hywin Maalla cuin Caupungeisakin ja Ere»
mtoreista eli Duomion-Täyttäistä, ja costaymmärtamättömydesta, huomaitzemattomu-desta, wihasta eli rahan ahneudesta,
jotacuta heildä tehdään, sen itzecungin
asian baaran jalken, eohta asettaa nuhten,
Duomion ja mngaistuxen ala; Mutta jos
jocu tawaitaanmielisuosin wihan, ystäwyden,
eli lahjain-pyynnön tähden, wäändänen Oi.

B 5 keuden,
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keuden, ja nijn muodon haawoittaneen hänen
omantundonsa ja wahingoittaneen hänen Lä-
himmäisensä, Hengen, Eunnian ja Tawa.
ran puolesta, yhden sencaldaisen ei pidä sa-
colla eli wiralda poispanemisella, waan
Hengen ja cunnian mistamisella,nnncuin a-
fia on, maxamaan hänen pahudensa ja elki-
waldaisudensa. Nijn ei pidä myössän sen»taldaisia ricoria salattaman, ja puolen pi-
tämisen, pehmeyden eli ajattoman armahta-
misen ccmtta säästettämän, etteinijn tarpeelli-
sisa asioisa muita kehoitettais Oikeuden
waldaiseenwäärinkäyttämiseen, cosca he nä-
kewät, ettei wicain, ricostenja pahuden pääl-
le seuraa welwollista luritusta ja hywin an-
saittua rangaistusta; Sitawastaan pitäne,
jotta pahuudesta, ajattelemattomudesta ia co.
stonpyynttöstä häpemättömillä, cunnianpääl-
le käypäisillä, eli myös sopimattomilla sa»
noilla ja kirjoituxilla häwäisewät Duolna-
reita ja Erecutoreja heidän wircainsa toimi-
tuxisa, ja ei woi toderi saattaa, mitä he soi.
manneet ja edestuoneet owat, cowalla ran-
gMuxella, jocattzen asian haarain jälkeen,
cohta rangaistaman, että hembiät, wihai-
set ja pahantapaiset ihmiset sitä cäuhistua ja
Mä esimerkin otta mahdaisit; Ei ketäkan,
ehkä cuca hän olis, pidä cauwan pidettämän
Arrestisä eli Fangiudesa, waan cohta tutki-
Helemuxen ja Duomion ala asetettaman. Ia
ettei hätä ja pacto mahdais Duomartlle an-

daa
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daa tilaa palmteen, ja tulla yh.
dm wiran wäärinkäyttämisen warjoxi ja
kaunistelemisen, nijn pitä yhteiselda Cansal-
da, heidän Duomareillensa paleaxi jaylös-
pitamisexi suostutut Laamannin, Kihlacun.
nan-Duomarin ja käräjä rahat, juuri Cor-
kiasti edesmenneen Cuningaan GUSTAF
ADOLPHIN Wacuuturen jälkeen fijta
1611. wuodesta, pidettämän järkähtämät-
tömasti sen oikiasa paätöxesä welwollisten
Duomarein palcan maroxi Statin jälkeen.
CuningaanKäffyläiset jaFiscalit et pidä hei-
dän wircojansa toimittamaan häwäisemtsellä,
omalla hyödytyxellä jasijwottomudella;jacos<
ea se hawaitaan, että Wirca nijn muodon
on tullut wäarinkäytetyxi erinäisten tarcoi-
tusten tähden, sen wiattoman sortamisexi ja
oman hyödytyxeri ja woitoxi, nijn pitä hei-
dän se laillisesti wastaman, jonga tähden
lustitiä Cancellerin pitä yhden walpan sil-män pitämän, jonga myös tule peräänca-
tzoa, cuinga Lain ja Asetusten jälkeen ele-
tään, ja Ota Saätyin cocouxesa hänen sel-kiallä ilmoituxellensa sisälle tulla, ja silloinpuhua, jos jotacuta löydyis wastoin Halli«turen-Formua eli Muotoa tapahtuneen, ja ei
ole tullut welwollisesti ojetuxi.

24.
Hof-Nättein jälkeen seuraa Kriqs eli

Sodan Collegiumi, josa on yxi Präsidentija General Mtygmestari, General Owar»
ter,



A ( 23 ) O
termestart, jotca enambäta!Statin
Grawationia eli rasitusta tulewat tämän
Collegiumin awuxi, ja Neljä Krigs eli So«
dan Raadia, Sodan mutta ainoastans Ca,
xi Nauhan aicoina, jotca Lugun-Lascuhin
tottuneet owat. Tämän Collegiumin tule
perääncatzoa ja murhetta pitää Waldacun'
nan Sota joucostaMaatta, Artilletijsta cuin
tarwitaan Sodasa ja Linnoisa, ja Fortisi»
cationin Statista, Stykeistä, Factoreistä,
Sota-Aseista ja miecoista, Ammunittonista
eli kruutista ja luodeista, ja mitä sijhen tu<
le, Linnain tilasta, erinomattain Rajolla»
Sodan Seantzeista ja rakemmrista, uloskir»
joiturista, Wärwingeistäla Mönstringeista,

ja muista sen«
ealdaisista, sen Instructionin ja Reglementin
jälkeen, cuin nyt näillä Herrain-PaiwillaVitä asetettaman. Waicka Militiän eli So-
dan-Krja päätetään Krigs ColleZiumisa,
nijn tule cuitengin General Militia-Afräck»
ningin eli lugunlascun Contoiri Cammar
Collegiumin cuuliaisuden ja peräancahomi'sen ala, nijn tästälähin cuin tähängin asti.

25.
Coco WaldacuunanSota.MconMaal.

la ja Merellä sen corkiammain Pli-ja Ala-
Mffyläisten cansia, pitä tekemän uscollisw
den walan, CuningnetteMaj:tille, Walda.
cunnalle ja Säädyille sen ylösvannun For.
znulairtn eli eteenkirjoituxen ,jalkeen. Sota-

He,
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Hewois-ja lalca-Wäki, nijn hywin cuin
Bätzmannin pitäminengin,pysywät heidän
jaetussa osisansa ja nijsa yhteiseldä Ccmsal«
da ja Säädyildä asttetuisa Contracteisa,
jotca tarcasti pita jälkeenelettämän ja nijstä
waari otettaman, fijhen asti cuin Cuning:
nen Maj:ti ja Säädyt tarpelliseri löytä-
wat jongun muutoxen nijsa tehdä,' cosca
caicki sopimattomus ja secoituret welwolli-
sesti tulewat ojetuxi.

26.
Ei pidä ilman Cuning:sen Maj:tin

Neuwon-Andgjain Neuwon cansia annet-
tua käffyä, Ofwerftin, eli muun Sodan-
Kästyläifista käffeman cotona olewaista So-
ta Wäkiä lähtemään ulos Marchijn eli mat<
caan, paitzi tawallista Regementtein eli
muita cocouria, jollei se tahpahdu Walda»
cunnan Wihollisten äkillisten sisälle lange-
misen tähden, cosca st Cuniug:selle Maj:
tille pitä cohta tlmoitettaman. losjocusen
tekee omasta woimasmnsa, ilman kästyä,
nijn mistackoon Wircansa, nnnäHengens,
Cunnians ja Tawamnsa cansia, jos Walda»
cunnan lewottomudexi jawahingollisten Neu-won.pitämisten täyttämisen jotain sen can»
Ha etzitäifin, aiwoitaisin ja edesä pidetäisin.
losa tila/a, yhdelle sencaldaiftlle ajattelemat-
tomalle Sodan-Kästyläiselle et yxikän hänenalansa annetuista Officerareista eli gemei-
neistä taicka alammaifista ole yhtakän cuuli«aisutta welwollinen näyttämään. 27.
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Se Colmas Waldaeunuan Collegiumi
on Ammimlitett, josa on yri Präfidenti,
jonga cansia istuwat caicki saapuilla olewai-
set Amiralit eli Laiwain Päämiehet ja
Flaggmannit: Mutta cosca tämä Collegiu-
n:i tule Carlscronasa istumaan, nijn pitä
Cuning:sm Maj:tin tykönä neuwonpitami-
sisä wahimmäxikin oleman yxt Waldacun»
nan Nemvon-Andaista, joca Merellä on
palwellut, ja Meri menon ymmärtää, tar«
Pellisten tietöin wisiemmari andamistxi. Tä-
män Colleginmin tulee perääncatzoa, huob
da ja murhetta pitää, Waldaeunnan So-
ta-loucosta, Sota Laiwoista, Gallejoista,
Strutzeista, Wenheistä, Lodjoifta, Promei-sm, Laiwain. Rakennuxista, Dykerista eli
Sukeldamisesta, ja Piloterijsta eli Laiwain
johdattamisesta, ja mikistä muista sen ala
tulewaisista toimituxista ja tarpellisudeista :

Nijn Myös caikesta Meri' Sotawaestä ja
heidän ylöspitämisestänsä, että Laiwat o«
wat warustetut, Purjehilla, köysillä, Sty-
keillä, Ammunitionilla ja muilla mitä nij-
sä tarwitaan, ja tämän Collegiumin eri-
nomaiseen murhen-pitämiseen tulee, ja ta-sa ei nijn tarcasti ylöskirjoitta taitta. Am-
miralitetin Statin Cammar Contoiri py-
syy sijnä tilasa, cuin wuotena 1692 asetev
tijn, ja hänen murhen pitämisensä ja halli,
tuxensa alla on Amnnralitetin Tawara, si«

sälle
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Meotcamisesa, ulosjacamistsa jalugunteke»
misesä, ja muisa Mtä tämän Statin huo»
nen Hallituren eli Me-
noon erinäisesti ja cohdastansa tulee/ ja te-
kee Tamarasta Cammar-Collegiumisa wel«
tvollisen wgun ja tilin.

Se Ammiralitetin jälkeen seumwainen
Collegiumi on Waldacunnan Cancellie, jo-sa yxiWaldacunnanNeuwon-Andiasta aina
Presideraa eli hallitzee, jonga cantza istuu
yri Waldacunnan Neuwon'Andaja, yrt
Hof-Canhellecri, Colme Statin ett Halli-

Secreteraria jaNeliä Cantzel*lin Raadia. Täsä Collegiumisa tehdään
ja ylös pannaan caicki Asetuxet, Säännöt ja
Reeessit, jotta tulewat yhteisesti Waldacun-
daan, eli myös erinomaisesti erinäisten Cau-
pungein ja Personain Privilegiumeihin,
Fulmahtein, Kirjoituxijn, Sanomijn jaKa»
styhin. Tähän tulewat myös caickeinHer-raimPäiwäin ja Cocousten työt ja teot,
Lijtot wierasten Waldacundain cansia, ja
Rauhan tekemiset wihollisten cantza, Sän»
ningibuodein edespanelninen ja poislähettä.
minen, caickein tulewaisten cuulusteleminen,
Euningaan Neuwon.pitäminen Waldacun.
nan Neuwon-Andajatn cansia, ja ne nijstä
pwetyt Protocollat, ja mitä Cuning:sen
Maj:tin Käden ja Nimen alla uloVlähete.taan. Tämän Collegiumin itule myöskin

caicti
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eaickinaisen tarpellifen huolen ja murhen
pitää Posti, Menosta coco waldacunnasa, ja
sen alla olewaisisaMaacunnisa, nijn ettäsen sijhen asetewn Oftver - Directeurin pe-
rääncatzomisella welwollisesti toimitetaan.
Statin Secreteraretn walillä jaetaan toi»
mituret silla tawalla, että yxi heistä caicki
Ulco.Waldaeunnan tonnituret, Toinen caic<
kt Sodan asiat, ja se Colmas, caicki muut
sisällä Waldacunnasa tarpellisudet toimitta.
StatinSecreterarein tulee sijta tarcanwaa-
rin otta ja perähän catzoa, että Erpeditio»
nit Neuwonpitämisteu jälkeen, yhtäpitäwai.
sestt Protocolleincanfia, wijwyttämätä, sel-
kiästi ja hywasä jarzestyresä täytetään/ toi-
mitetaan ja uloslähetetään, ilman wähin-
däkän laimilyömistä, misä aicomuresa se
ikänäns tapahduis. Jos myös jocu Cu-
ning:sen Majttin eteen yxinänsä wedais,
mitä Neuwon-Andajain neuwon cansia olis
pitänyt päätettämän, se fM tutkistelemu-
xen ja laillisen Duomion jälkeen wiraldan'sa poispandaman ja ricoren jälkeen welwol.
lisesti mngaistaman: Ia ei pidä sen saman
kaunisteleminen ensingan kelwollinm oleman,
että se on tullut hänelle kästetyxi, cosca
Cuning:sen Maj:ttn tahto ei ikänäns ole, että
mitäkän hänen (allista Makuutustansa ja
Hallituxen Formun eli Muodon sisällepitoa
wastaan pitä uloslähetettämän.

29.
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29.

Nijncuin yhden Waldacunuanhyödyws ja
onnellisuus seiso paljo kirjallisten constein
ja tietöin wahwasa ja oikiasa harjoituxesa,
mutta nijden ylöncahomisen, alaspolkemi»
sen ja laimilyömisen mutta, suureen setaseu*
raan ja pimeyteen joutuu; Nijn taitaa itze'
cukin, jolla on wara pitaa hänen Lapsiansa
kirjallisisa harjoituxisa, johonZ, Nuorudelle
Schoulun Asetuxen paraudamisen ja muun
tarpellisen asettamisen cautta,caictinainen
mahdollinen tila pita annettamau,sitä enäM'
män stjhen ylöskehoitetmi tuila, cmn heillä
sijtäedeskayminen, hyödytys japalckapW
tästälähin oleman odotettawana. Ia ei mcch'
deta kenellengän andaa tilaa ja wirma
ning:sen MaMn Cancellijsä, joca eiwiM
eli wahwaa merckiä Opista, Pmmärryre»
ftä ja sowelmisuoesta ole osottanut, josm
Cancellijn Asetus lawiamalda edespane.

Cammar-Collegmmisa pitä oleman yxt
Präsidenti, za hänen cansiansa istuu Neljä
tawallista Cam;nar ° Naadia. Täsä pitä
caickein nijden, joidenga Cuningan jaKnm°nun ylöscandoin ja ulostecoin cansia on te»
kemista, Mstyn saaman ja lugun tekemän.Tämän Collegiumin huolen-ja murhen pi«
tammen on, että werot oikein ja aicananssisälle waditaan ja enätäan, Maa hywin
wiljellään, holhotaan ja lisätään oikian Huo»

C mn«
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nen-Hallituren ja parannuren cautta, nijn
Myös ettei Regatta Fisci eliCuning:sta Cas.saa wahennetais, laimilyödais jacadotetais/
waan Waldacunnan Tawara caikella ta-
walla mataisin, sowitettaisin ulossndamv
fijn, waralla pidetaisin, ajallans toimitet»
taisin, ja Creditia eli ustottua welcaa ej
cadotetais, että Cuning:stlla Maj:tilla HK
dan aicana taitais nijn Mlla-cuin ulcona»
kin-Waldacunnasta avua odotettawana olla.
Iso Meri-Tulli sen ylöscannon ja lugunte»
kemisen ynnä wahain Tullein ja a/cisein
cansia, tulewat myös, welwollisen Ofwe!>
Directeurin holhomtsen ja toimituren alla,
Cammar-Collegiumin peraäncatzomiseen ja
mmhenpitamiseely custa welwollisille Tul»jinaareille ja PlöscandoMiehille Fullmah»
tit annetaan, ja Cmung:sette Maj:tille, caic°
kinainen welwollinen ja tarpeellinen wacw
tus etzitaan.

31.
Statin eli Hallituren.Menon Contoi-

rijn tule tästälähin vri erinäinen Prasidew
ti ja Cari Commissariusta. Tän än ala
tulee Tawarain disponeraminen ja ulosja.
caminen, johon myös caickein joitta Krnu<
uun Tawara kasisä on, pitä Matta ajalla
heidän edespanemisensaMlle andaman,cuin
yeidan Instructioninsa selkiasti kaste ja waa»
tt. Statt pita myöffin joca wuosi ja ai»canans asetettaman, ja 1696 wuoden-Sta«

ti
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ti sijnä ojennurexi ja perustuxeri otettaman,
janijn toimitettaman, että Palweljat Kruu-
nun werosta ja sifalletnlosta heidän palc<
kansa nautitzewat; Mutta ennen nimitettyä
Statia ei pidä ylitzekäytämän ja lisättä-
män, jollei Cuning-.sen Maj:tin ja Wal-
dacunnan palwelus ja hyödytys sitä walt-
tämättömästi waadi. Statisa et tule ai-
noastansa yxi wisii Summa Käsi-rahoja,
Cuning:Kn Maj.'tin omaan suosioon ja di«
spositionihin jätetyn, waan myös wuofit»
tain yxi Summa ettra ulostecohin pannuxi,
jocawi:mmeinenCuning:da Maj:tildä Neu°
won-Andajain Neuwon cansia tule dispo-
nerattawaxi, josa waari otetaan, että ulos-
andamiset äina sowitetaan sisälletuloin jäl'
teen.

?2.
Bergs eli WuortewCollegiumilla on

myöffin hänen Präsidentinsä, ja sijnä on
myös Jäseninä Cari Bergs Raadin jaNel-
jä Assessoria, caicki sencaldaiset, cuin Opin
ja harjoituxen cautta owat itzensä »ekä sowel-
joiri Duomarin wircaan tehneet, että myös
caiken tarpellisen jayhden wahwan tiedon
itzellensä caikisa nijsä wuorten menohin tule-
waisesa cappaleisa toimittaneet, nijnhywin
wuorten töiden woimasa pitämisestä cuin
huonen halliturestakin, yhteisesti Bergs La-
geija. loca sitä enämmin tarpeellinen on,
min tämän Collegiumin lurisdictionin ja

C 2 hal<
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hallituxen alla on ne parahimmat perustus
xet caickinaiseen caupan-
tekemiseen jakäymiseen ynnä nijden Cuniug:
selle Maj:tille ja Kruunulle nijn hywin
sijtä, cuin itze wuorten töistäkin langewai-
fijn suurijn sisälletulohin, ja Maan paran-
nureen. longa tähden ennen mainitun
Collegiumin welwollisuus on sen Instru.
Monin jälkeen, luin tälle Collegiumille jo
on annettu, eli myös wielä edespäin taitaa,sen ylitzecatzomisen jälkeen, tulla varatuxi
ja ulosannetun, pitä caiken welwollisenja peräänajateltawan murhen ennen nimi-
tettyin Wuorten töiden vlöspitamisestä ja
muista fencaldaisista, Mitä nijden holhomi.sen japarandamistxi tulla taita. Ia nijn cuin
Bergs Collegiumilla on samalla tawalla
walda,Hänen ennenmainitun Instructionin-sa jälkeen tutkistellcha päättää ne rijdeldäwät
nijn hywin Civili eli yhteiset cuin Crimina-
lttkineli ricoxengin asiat, jotca mnnedlate eli
cobdastanla ylösotetuxi tulewat, eli myös
Wuorten-ja Bruukein - Käräistä Procefsein
jälkeenstsälle tulewat; Nijn pitäßergsCol-
legiumin,Mitä nijhin sen lurisdictionin alla
olewaisijnAla-Duomareiyin tule, tarcasti hei-
dän peräänsä catzoman, että he welwollisesti
heldän Duomarin-wircansa toimittawat, ja
jos he toisin itzenp. menettawat, että silloinwaan otetaan sijtä, mitä 23. §. selkiästion
ulospandu / nijn ettei sen Syypään kansia

tule
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tule läpisormein catzoturi, waan sen ricos
laillisesti ja asianhaarain jalken welwolli-
sesti rangaistnri.

33-
Commercie eli Cauppa-Collegiumisa

on myöffin yri Präsidenti, jonga canfia
istuu Cari CommercwNaadia ja Neljä As-
sessoria, joilla on yri wahwa tieto caupan
tegosta,ja Cari Commissariusta. jotcapal-
can saawat; Mutta nijn usein min jocu
erinomainen asia, Caupasta ja Wirca Me-
sten Työ-Huoneista edestule, nijn tule
Collegiumin nijn hywin itze, cuin Magi-
strateingin cautta, cuulustelln nijta cauv'
paa-tekewaisiä Borgareita ja Wirca Mie-
hiä tasa ja muisa Caupungeisa, ennen cuin
jocu päätös /ijnä' tehdään ia toimitetaan.
Muutoin on tämän Collegiumin welwolli-suus murhetta pitää, cuinga Cauppa pitä
wahwistettaman ja mättämän, Manufacto-rit hvwään mmestyreen edesautettaman,
ja Wiren< Miesten Huonet hywin laitetta-man, holhottaman ja ylöspidettämän ja
ne Säädyildä wahwistetut Acent-Porto-
rie, Tullin-Asetuxet ja Taxat woimasa pi»
dettämän, ja mitä mämbäta sen murhen-pitämiseen tule, sen Instructionin jälken,
cuin stjtä tule ylitzecatzottawari ja asetet-tawari, Waldacunnan ylösrakmnurexi,
myötäkavmisexi ja wahwisturexi.

C 3 34- Cam-
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34-
Cammar-Nevisionisa tarwitaan myös»

kin hänen oma Prästdentinsä, joca hänentawallisten Cansiacumpaneittensa eanfiamurhetta pitää, ettei ainoastansa ne siellätulewaiset Oikeuden-käymisen asiat tule lail-lisesti duomituxi ja päätetyn ja Fiscaleincautta täyttätniseen saatetuxii; waan myös-
kin, että Kruunun jocawuotiset Lugunla»
ftut ilman wijwytystä, sijtä ajasta minneCunmg:sen Cammar - Collegiumin sisälletulewat, ja Cammar-Revisionille sijta tie-to annetan, ylihecatzotuxi, ulostoimitetuxi
M wihdoin päätetyxi. Näiden molembain
Collegiumein pitä, pidetyn yheisen newwon-pitämisen jälken, neuwon löytämän,
M täyttämiseen saatttaman, ionga cauttaLugunlascut nijn mahdetaan lyhettä ja ase-tetta, että ne yhdellä wifiillä edespannulla
ajalla tulewat saaman heidän wilpittöman
selkeydensä, ja ei ketäkän wcchdeta sittenenaa nuhdeldaa, eli jalistäpäm wastamaanwadittaman, josta picaiststi taitaa tapah<
tua, että yhdeldä puolelda Cuningmen
Maj:ti ja Waldacunda tulewat cadotta.maan, toiselda puolelda jälteensä moni wia-toin joutuu wahingota kärsimään, joca hä-nen omaistensa eli edesmenneitten Esi Isäin-sä menettämistä ei woi selittää. Sencal-daisten waiwalloisutten wälttämiseri, pitä
caictt Cammar-Collegiumyn jo sisälle an-

netut
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netut edesmennein wuotten Maan-ja Pää-
Kirjat 1714. wuoteen asti inclustve jacan-
sia, jätettämän Nevideramata eli perääw
catzomata, ainoastansa Balancit eli welat,
joiden cansia samat Maan-ja Pää-Kirjat
päätetään, wijwyttämätä sisälle joudute»
taan, nijn cauwas cuin ihe Welca ja Ta°caus Miesten Tawara testaa: Mutta cusa
ei mitäkän enää maxoxi löydy, mahdetaarl
sencaldainen Cammar-Collegiumin toimi-
tuxen jälken poispyhittää NeMaan-Päa,
Kirjat jotca ei wielä Cammar« Collegiu-
mijn ole sisälle annetut, mahdetaan wij>
wyttämM sisälle ja asianomai-
set, jotca nijden walmistuxesa löytään lai«
milyöneexi, wiralda poispanemisen haa-stolla kastetta heidän welwollisudensa coh-
ta täyttämään; Tullen sencaldaiset tähän
asti sisälle andamattomat Maan - ja Pää-Kirjat, caickein muiden Kruunun Tawaran
lugunlascun cansia woudesta 17OQ, mutta
ei pidemmälda tacaperin, ylitzecatzottawa«
xi, ja selkiaän päätöxeen saatettawaxi.

35-Plimmäisin - Marscalcki on yxi Wal«
dacunnan Neuwon-Andaista, joca murhetta
pitä Cuningaan Howista, Linnasta ja
Huoneista, edesseiso, asetta ja holho senTasselia eli Pöytää ja Howtn Cansaa, ja
mitä mWta sijhen tule.

?6.Oss
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« 36.
OfwwStäthällarin tule holhota Cu-<

ningaan Linnaa ja Huonetta sisällä Stock-
Holmin Staketiä, ja nijn cuin Caupungin
ja Borgarein Est-Mehen, huolda pitää,
ynnä Magistrattn cansia Caupungin ja
Malmein Hallitzemisesta, hywastä jäyestyxe'
stä jaPslitiesta, Privilegiumeista s Rakew
nupista, Sisalletuloista,, Caupanteoista, ja
mitä sijhen tule» edeswasta Borgareita
caickinaifesta wäkiwattastaja
peräamatzoa heidän Mönstriugettanfa jaSo-
ta-Aseitansa, otta caickmaisista Kruunun
Maalioista fijna wisun waann, ettei ne
wähenis eli huckuis; Ia andaa caicki
cutionit päatöxeen toimitta, ja muut sen,
caldaiset, cuin hänen wircansawelwMsuuswaati.

Catcki Colleqiumit pitaKeffenansä toinentoisellensa awulliset olenian caikisa nijsa ,cuin Cuningaan ja Waldacummn hyödyn
tyxexi ja hywari tule, cosca sitä tarwitaanja pyytään, ja ei toinen toistansa estämänja iväärytta tekemän, waan holhoman itze-cutakin heidän työtänjä oikein, lvelwollise.sti, ustollisesti, ja toimellisesti.Nijn cauwan cuin Prafideutit owat heidän
Collegiumeisansa saapuilla, nantitzewat heheidän welwollista woimaansa ja waldaan-sa; Mutta jos he tulewat Cuningaan eli

omain
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omain toimitustensa tähden poisa olemaan,
nijn pitawät he tosin heidän Cunnia-Titu-
llnsa eli Nimensä, sen sijhen tulewaisen sian
ja etum cansia: mutta ei he saa mitäkan
asetta, käffeä jawaatia, cuin Prasidentein
wircaan tule, sijhen asti cuin he jällensä
simpuille ja wircainsa oikiaan toimituxeen
tulewat. Silla wälillä toimitta se wanhin
Cansiacumpaneista, samalla oikeudella, woi»
malla jawaicuturella, ne sijhen wircaantule-
waiset asiat. Namät Collegiumit owat wel-
capäät andamaan Säädyille
willä yhden täydellisen tiedon heidän toimi»
tustenschnenosta jahedelmistä ja sen edestä wa-smman, jos he jollaculla tawalla owat wa»
stoin Fundamentali eliPerustus Lakia, Hal-litzemisen-Formua eli Muotoa, Instructione-
ja jaAsetuxia tehneet. Sitä wastaan pitä
tckein nijden, jotca Collegiumein alla ow,at,
erinomattain Geneml.Gouvemeurein, Oft
wer-Stäthällarin , Maan-Herrain, Of-
werftein ja muiden tekemän itzeeungin lu-
gun m tilinHalliturestaM, siellä cuhunga
asia tule, niin usein cuin sitä waaditaan.
Ia nijn cuin rangaistus ja palcanmaxo ol-
ivat cari sidettä sen yhtetsen toön yhdistämi-seen; Nijn pitä sillä joca hänen wircansawelwollisuden on täyttänyt, oleman cun-ma za palcka odoturesa; waan sen useotto-man ja lugunpitämättöman, cmiMen,hä-

C 5 pian
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pian ja rangaisturen ala, ansion jälkeen,
ilman armoa tuleman.

Maan Hallitus seiso wisielsa Maan,
Herrain Laaneisä, cosca ei yhtakan Gene«
ral«Gouwernamentia, eli Gouvernamentiö
tästäedes sisällä Waldacunnasa pidä oleman,
ei myöstän yhtakan Lifgedingi eli osaa
Maasta ja Lääneistä jongun ylospitämisexi
poisannettaman: Ia tulewat nijn muodon
laettawari sijnä jarjestyxesä cuin seuraa,
i. on Uplandin. 2. Noflaain eli Stock-
holmin Lääni Swartsiön Läänin cansia.
3. Skaraborgin Lääni. 4. Turun ja Biör-
neborin Lääni. 5. Cronobergin Lääni. 6.
Jönköpingin Lääni. 7. Wäsimanlanditt
ynnä Ströms Holmin Läänin cansia. Z.Wijborin m Uuden Linnan Lääni 9. O-
stergiötlandin, Wadstenan Läänin cansia.
ia. Södermanlandin, Gripsholman ja E«
stilstunan Läänin cansia. 11. Uudenmaan
ja Hämeen Linnan Lääni. 12.
gin Lääni. 13. Calmarin Lääni ja Oh»sanoi. 14. Kopparbergin Lääni. iS.Närcke
ia Wermelandin. 16. WasterMorlandin.
17. Länsi Pohjan-Maan Lääni. 18. M-
PohjawMaan. i9.Gottlandin. 20. Malm-
ön Lääni. 21. Christianan-Caupungin
Lääni. 22. Blekingin. 23. Hallandin.
24. Giötheborgtn ja Bohusin Lääni.

, 39. Col:
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Collegiumein, General«Gouverneuryn,
Öfwer - Stäthsllarin, Maan - Herrain, Of-
werstein ja muiden Palweljain Instructio,
nit pita ylitzecatzottaman, ja tämän Halli-
hemisen Muodon jälkeen sowitettaman. Nai-
den ennenmainittuin tule, ynnä Magi-
ftratein cantza edesantta Maan ja Caupun-
gein menestystä ja parannusta, ja caitisa
asioisa pytää täyttä, mitä tietä andamisen
ja Instrvctionein cautta heille taitaan tls-
cotta, perääncatzoa ettei kenellengän iota«
cuta wäärvyttä eli wäkiwaldaa tapahdu,
nijn myös kastea heidän alammaisiansa ah«
terästi ja rehellisesti Instructionein Mllepi.
don jälkeen elämään, nijn että he joca wuofi
taitawat selkiän lugun ja tilin näyttä cai«
kista toimituxista, ruin heille owat käsketyt,
nijlle rehellisille kijtollisuden maxoxi, Mutta
nijlle ahneille jalugunpitämattömille hywin
ansaituxi rangaistuxexi.

"40. _

Caicki corkeimmat Wirat Ofwersteista
Falt-Marffalcteihinasti, lnolemmat inclusive
eli sisallelukeiu, ja caikille heidän wertai-
sillensa nijnhenaellisesä cuin mailmattisesa-kin utosjaetaan Cuning:seldaMaj:
tildä istuwasa Raadisa seurawaisella tawab
la, että cosca jocu auki tule, filloitt pitä
Waldacunnan Neuwon-Andajaln tarcasti
perään mutusteleman caictein sencaldaisten

Per.
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Personain soweljaisutta ja ansioita, cuin
sencaldaisisa tarpellisisa wiroisa pitä tule-
man considerationijn eli muistoon, ja sen
Hänen Cuning:sen Maj:tinsä etehen wetä»
män, ja sitten cuin Hänen Cuningmen
Maj:rinsä on armollisesti Proponerannut
eli edespcmnut Raadisa, kenengä Hänen
Cuntngmen Maj:tinsä on aiconut armolli.
sesti autta samaan wircaan, silloin mui«
swttawat Waldacunnan Neuwon-Anda«
jat sijnä sen cuin he tarpeellisen löytä-
wät Protocollan edesa", ja ej rupia pidem.
melda voteraman, jos ei saman Personan
edesauttamus löyta olewan, Ruotzin Lakia,
Hallituxen Formua eli Muotoa ja muiden
Uscollisten alammaisten hyödytystä ia ansio»
ta wastacm, iosa tapauxesa Waldacunnan
Neuwon-Andajain pita sijta voteraman,cosca Hänen Cuningmen Majttinsa armol-
listsa aiwoituresa nijden Waldacunnan Neu-,
won°.Andailda edestuotuin syiden tähden,
sitten jongun toisen sijhen arlnollisesti ulos»
nimitta, joca Cuning:sen Martin ja Isäw
Maan palweluxeen on tehnyt itzensa mah-
dolliseri, että hän sencaldaisesa tilasa pita
muistettaman, ja jonga Personata eli Me.
riteja taicka ansioita wastaan ei mitakan to.
della taita edescmda eli tuoda. Ia Wal-
dacunnan Neuwon-Andajain ei ainoastansa
pidä wastaman, jos he jollaculla tawalla
ehiwat, heidän Sukulaisiansa muiden Me.

ritemn-
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riteranneitten eli ansanneitten Miesten wa.
hingon ja esteexi edesauttaa/ waan myös
jos ej he sencaldaisisa tiloisa muistuta sitä,
cuin Ruotzin Lakia ja tätä Hallituxen- For-
mm ett Muotoa wastaan on. Heidän pitä
myös lmurhetta pitämän caiken alammai-
sen ojennuxen cmdamisesta, jos he muutoin
tahtowatwastausta wälttää, cosca Säätyin
cocouresa tarpeelliseri löytäan, perään ky«
sya, ios jocu on wääryttäja wahingota Mr-,
snlyt. Caickijn muibijn wircoin Cuning:sen
Maj:tin eteen wedetäan Collegiumeilda ja
muilda astanomaisilda, Colme Ymmartä<
täwäistnda, mahdollisinda ja sijhen aukinai-seen tilaan soweljaisinda Personata, cuin
löytää taitaan, josa vxi eli toinen Merite-
rannut Mies, Ulcona Collegiumista, taitaan
muistetta. Negementeisä awoimijn tilohin
eteenpanemisen cansia menetetään Corkiasti
Edesmenneen Cuuingas CARLE Caritoista-
kymmenennen ulosannetun Asetuxen jälkeen
sijtä 6. päiw. Marms.Cuusa 1716. Jos
edespanemisesa löyttaisin wääryvs tapahtu<
neexi eli ilman syytä obitze mennyxi, nijn
tulewat asianomaiset sen edestä wastamaan.
Nijstä edesasttetuista uloswalitze ja Ful-
mahtilla lahjoitta Cuningmen Maj:ti sen,
jonqa Hänen Maj:tin'a sijhen soweljamari
löytää. Ia jätetään Hänen Maj:tinsa ar-
molliseen suosioon poisandaa namat wirat
taicka sen 20. §. jälkeen/ eli myös iswwasa

Raa-
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Raadtsa, hawaitaxensa Waldacunnan Neu-
won-Andajatn luuloa ja ajatusta nijstä edes-
asetetuista Personista; Mutta ccncki ne a»
limmaiset wirat, jotca Collegiumit, Consi-
storiumit, Oswerstit Regementeisä ja muut
Statit ennen wuotta 1630. owat tottuneet
poisandamaan, pysywät myös tästälähin
heidän omasa ulosandamisesanfa. Ei pidä
wieraita Ulco-MaawMiehia, ehkä he olisit
Ruhtinat, Printzit eli muut Personat tä-
stMhin pidettämän eli asetettaman Wal<
dacunnan toimiturijn sisällä Waldamnnasaeli Ulco-Maalla, eikä Civili eli mailmalli-sesa taicka Militairikän eli Sää-
dyisä. Nijn pitä myös caickein wircant a-
settamisesa erinomaisestiPersonain coetellun
opin ja ansion perään catzottaman, jotca
kirjallisten-Constein, Sodan toimitusten, ja
muiden tarpellisten tietöin cautta, owat
tehneet itzenja edesautetta ma"'dollisiri, mut-
ta erinomattain waari otetaan ettei yhtä-
kän peräti ontoin ja heidän Luondonsa can.
Ha sopimattomiin wircoin mahdeta waftaan-
otetta; waan itzecutakin edesautetta heidänLuonnollisen taipumisensa jaoppins lälkeen,
nijn että kelwolliftt Personat wircohin ase-
tetaan? Ei mahdeta myös ketaran ansaituncorkeuden, arwon eli muodon catzomisen
tähden panna sencaldaisijn toilniturijn iawircohin, joihin ei hän ole soweljas, sitäwähemmin mahdetaan ketäkän alhaisenSäa«
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Säädyn eti sugun tähden hyljättää, cosca
hän muutoin wircaan coetellaan olewan
soweljas ja kelwollinen. Archie-Pispaa pM
caickein Cönsistoriumein Waldanmnasa saa-
man walita; Mutta nijden muiden Pis.
pam ja Superintendentein walitzemisesamenetetään nijn muodon, että Colme nij.
stä, joita enin osa Hijppacunnasa on ano.
nut, tulewat Consiftoriumildä Cuning:sen
Maj:tin eteen asetettawari, jotca tarpeellt«
set wirat Cuning:selda Mchtilda Neuwon«
Andajain neuwon cansia asetetaan, että
nijstä etehen pannuista ie mahdetaan ase-
tetta, joca tarcan Opin, kijwauden Evan.
geliumin Religionista eli Jumalan palwel-
luxesta ja yhden hywan esimerkin ja eläma<
kerran cautta on tehnyt itzensä sijhen mab-
dollisexi. Kircko<Herrain asettaminen tapah«
tuu silla tawalla, cuin se 1680 wuoden e«
dellä on ollut: Cuitengin pita yhden Com<
missionin cautta muutamilda Waldacunan
Neuwon Andailda, Pispoilda ja muilda
rehellisildä Miehilda tutkisteldaman, cutca
Pitäjät ennen wuotta i6Bc> owat olleet
Regalit eli ne Pitäiät, joihinCuningasFull-
mahtit andaa, ja cuca ei, jonga jälkeen sit-
ten asianomaiset Aabeleista tnitawat saadanautita hywaxensä mjtä heille tulewaisia
ima patronatus ja wapaita walitzemisiaynnä nijhin tulewaisten etuin canfia, ja
Regali Pitäisä Cuning.sen Maj:tin Oikeus,

Con-
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Consistoriumein ja Seuracundatn oikeudet
rickomata woimasa pidetään cutn heidän tu-
le, tawalla ja muodolla, cuin Kircko-Laki
woi ja sisällansä pitää.

4i.
Jos jocu CuningaanWirca-Miestawai'

taan, ehtahan cuca olis,corkia eli alhainen,
Hengellinen eli Mailmallinen recommende-
rawan eli edesauttaman yhtä eli toista, o»
man hyödytyxen, lahjain, sugun, ystäwy»
den, Armon m corkeuden tähden m nijn e»
despäin muiden paremmin Meriteranneid
ten esteexi, se pita edelläkaynen tutkistele-muren ja Duomion jakeen, ilman armota
cohta wiralda poispandaman ja asianhaa-ran Men rangaistaman.

42.
Ia ettei wimt mahda tulla ylöncatzo-

tmi, nijn ei yhtäkan corklambata Caracte'
ria eli Cunnian-Nimeä tästälähin kenel-
lengän anneta, cuin se, joca sijhen wircaan
tule, jota hän itze työsa edesstlso; Cui.
tmgin ei ole Cuning:selda Mcchtilda kieltty
Waldacunnan Reuwon Andajain neuwon
cansia ilahuttamasta yhtä ja toista ansion
jälkeen Caracterillä, jojdenga etehen jocu
toinen on tullut wedewri. Jos jocu, joca
cauwan ja hywin on palwellut, tahdois ot-
ta afikiedin eli eron, silloin mahdetaan to>sm hänen Camcterinsä ylötä, cuitengin nijn,

ettei
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ettei yxi sencaldajnen afsttedattu eli eroilet»
tu mahdH jätteensä saada, jotaeuta wireaa,
toisille Präjudicixi eli wahingoxi estehext.

43-
Ia nhn cuin Palweljoilda Civilija

Mililairi Säädysä poistetaan caicki halu,
cosca muut Extraordinarjuxet tulewat heidän
eteensä pannuxi, mm ei pidä tästälchin yh-
takan Ertraordinariusta Collegiumeisa ja
Regementeisa asetettaman, jollei afianomai»
set itze löydä tarpeellisexi soweljasta ja har«
jandunutta miestä alammaisudesa etehen
asetta.

Se on kyllä Meidän Waldacunnasam«
me yxi wanha tapa, että se, cuin Sijwolli,
suden, Kirjallisten, constein, Urhollisuden ja
Harjottuxencautta on itzellensä tien walmi.
smnut corkian Esiwallan armoon ja lahzoit.
tamiseen, hänen jälkeen tulewaistensa cun.
niaxi, Greiwin - FriHerran ja Aabelin
Säätyyn pannaan, joca armon oikeus Cu-
ningallisesa Corkeudesa vyjny. Mutta cosca
Ruohtsa jo on paljota ensmbi Aabeleja,
cuin Maa taita sallia, °nljn taita Hänen
Maj:tinsä olla nijn armollinen, ettei Hnnusiambata Aabelin' Waapunalla lahjoita,
cuin ainoastansa muutamat harwat Hänen
Kruunamisesama, jotta merkillisten Walda-
cunnan palwellusten cautta owat itzensä sij-
hen tehneet mahdollisixi, ja sitten ei tule yh.

D täkän
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takan Aadelsmiestä tehtawaxi,sijhen asti cuin
Waldacunnan tila sen taita myödenan.
da. Samallamuotoa ei pidä myöffänwi,
ran ja Camtterin jatkeen ketäkän Fri»Her.
ran-ja Greiwin arwolla cunnioitettaman,
ennen cuin hän suurten ja erinomaisten an.
sioitten cautta on tehnyt itzensä sijhen hy.
win ansaituxi.

45-loca colmandena wuonna kestellä
Tammi.Cuuta pita Waldacunnan.Säa.
tyin cocoontuleman. ia silla walillä,' joco
he Cuning:selda Maj:da cutzutaan, eli myös
heitz« HerraiN'PaiwainPaatöxesa itzellensä
määrawät tulla cocooncutzuturi, cosca caicki
welwollisesti cocosntulewat. Sijna tilasa
ilmoitetaan mitä sitten wtjmmeisten Her-
min Päiwain on tapahwnut, ja cuinga
Isän. Maan tilan cansia on. Säätyin tu-
le myösperäänkysyä, cuinga Waldacunnan
NeuwowAndajat heidän Neuwonsa pitämi.
set owat menettäneet Cuning:sen Maj:ttn
hywäxi suosioxi, Waldacunnan ylösmken»
nuxexi, myötäkäymisexijaparannuxexi ja i.
Hellensä hywin ansaituxi cunniaxi ja yli-
stöxexi. Mitä Waldacunnan awuri, wa-
cuuderi, hyödvtyxexi ja turwaxi tarwitaan,
nijn sijtä neuwoa pidetään ja päätetään
yhteisen neuwon cansia. Cuning:sen Maj:ttn
poisa ollesa, eli cosca hän on sairaina taic»
ka cuolenwn cautta eron ottanut, jonga

cantza
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tansia Jumala cuttengin armolltststt cau-
wan wijpykön.' ett josacusa muusa tapntur-
maisesa tilasa, cosca Waldacunnan onnelli.suus ja Säätyin wapaus sitä waatt nijn
asetetaan Herrain-Paiwät yhteisilda Wal«
dacunnan Neuwon.Andailda; Mutta jos
Cuningmen Istuin yhtaaicaa awoi tule
wastauudesta walittawari, nijn owat Wal«
dacunnan Säädyt welwolliset, ilman yh.
täkän cocooncutzumism, sinä Colmanoma
kymmenendenä päiwänä Cuningaan euole»
man jälkeen, Stockholmijn tulemaan, culn
meidän Yhdistys - lustrumentimme ett
Arjamme sijtä 24. pmw. Maalis-Cuusg
lawiammalda tiettäwari teke, sen rangat,
stuxen ulospanemisella cuin yhden ftncal.daisen pttä alakäymän, joca tasä tilasa ja.
laisilla juonilla ja cocourilla whkenis pyy.
tää jotacuta estettä Säätyin wapaasa waa.
litzemisesa tehdä.' Sencaldaisesa onnettoma.sa tilasa, tule Riddari-Huonen Edesseiso-jam, Duomio. Capitlumi» Upsalasa )a
Magistrattn Stockholmisa, sen cohta caiki-sa Maan»paicoisa asianomaisille tiedoxi
julkisesti ilmoitta. Ia utjncuin Maan-Her-

rat silloin owat welcapäät, jocainen Läa.
niftnsä/ sencaldaisen cuoleman nijlle cuin
Läänisä asuwat ja oleffelewat, tiettäwäri
tekemän; NiK taita nijn monoa sillä eteen
määrätyllä ajalla cocoontulla, että Wal.
dacunnan wapaus heildä laitaan warjelda

D 2 ja
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ja wastatta, siihen asticuin ne pitkämatcai,
sit kerttäwat cocoontulenman ja walihemi.sen yhteisellä neuwolla eteensä ottamaan.

46.
Jos jocu Herrain. Wiwä «Mies wiat.

tomasti Herrain.Päiwäin aicana eli mat.
catta sinne taicka cotta mennesänsä sanoilla
elr töillä tule pahoin cohdaturi ja meuete»
tmi, cofta hän on tietä anoanut ihensä sen.
caldaisilla asioilla olewan, nijn pitä yhden
sencaldaisen mistaman cunniansa ia sackoa
Sata Talana Hovia raha mamman; Ei
myöstän pidä nht.Mn Herrain Päiwä.Mie-stä fangiutcen pandaman, jos ei händä
tawmta erinomaisisa suunsa ricoxisa, josta
Säädyille cohta welwollinen tieto anne»
taan.

47-Waldacunnan Aadelit ulosnimlttäwät
aina itze Landt-Marstalkin, siimalla muotoa
ne muut Säädyt heidän Puhemiehensa.
Säädyillä ei ole ainoastansa walda maä«
tätä ja walita heidän uloslähetettyjänsä
Herrain-Paiwille, waan myös asetta hei-
dan Secreta Urscottijnsa ja Deputationeinsa
Herrain Päiwäin aicana ia wälillä, stwcaldaiset Personat. joille ye taitawat hö«rymätä eli wacuudella sencaldaiset toimi,
turet uscoa; Mutta cosca Talonpojan Sää<
ty tarwitze yhden ioca Herrain Päiwäin
asiat kirjoitta; Sentähden taitawat Puhe-miehet
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mieket Neljästä Säädystä coeoon.
dua ja walita yhden Secreterarln, joca sit-
tenxutn hän on niinmuodon walittu, sa«
man toimituren wastaan otta; Cuitenjin
ei pidä vhtMn Secreteraria coco Talon,
pojan Säädyn tahtoa wastan heidän päal»
lensa waadittaman.

43-
Ei pidä yhtäkän Herrain. Päiwillä

pidetyttä Protocolleja, taicka itzecusakin
SaädysH eli Secreta Utscotisa 'ja Deputa-
tioneisa, kellengän ulosannettaman, waan
ne pitä heidän paicoisansa hywalla tähdellä
lijcuttamata pidettämän.

49-
Cuningmen Maj:ti anda yhteistenMal.

dacunnan Säatyin heidän Hywin saadut
wanhat Privilegiuminsa, Oikeudensa ja
wapaudensa pitää; Ei yhtäkän coconaisen
Säädyn uutta Privilegiumia, ilman yh.
teisten Säatyin tiedota, tehdyjä muistuturia
ja suostumista/ pldä ulosannettaman ja
ettaman.

50.
Cmingmen Maj:tj pitää yhden ar.

mollisen huolen niistä Saran Maacunnista,
että heidän hywin saadut Privilegiumin»
sa mahdetaan wahwistetta, cosca jocu nij°
stä Maacunnista wiholliselda jälteensä saa-
daan.

D 3 51.
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51.
Caupungit Waldacunnasa pnsywät hei-

dän hnwm saadmsa krjvilegiumeisansa ja oi-
keudessansa, nijncuin ne endisilda Cuningail-
da annetut ja lahjoitetut owat; Cuitengin nijn
ettaneWaldacunnan Säadyilda mcain asian-
haarain jalkensowitetan. Caupungein yrino»
maisetrahat tule ynnäßorge-
rstapin kansia palcoirt ja yhteisexi rakennmexi
Bt2tin ja Priwilegiumein iälken cksponergts;
Cuitengin tehdan nyden edestä welwoMllapaicalla tili jalucu,ja eipidä ntjtäratzoja,jotca
ylitze mäwät, muihin tarprisincuin Caupun.
gein ylösrakennurexi, tgunistuxexi ja paran-
damisexi pandaman.

Namät caicki, olemme Me tasa nyt
toosa olewaiset Waldacunnan Säädyt yxi-
mielisellä neuwon pitämisellä löytäneet
tarpellisexi Waldacunnan oiktari hallitze-misexi meidän, meidän cotona olewmsttncansiaweljeimme ja jälkeentulewaistemme/
nijn syndyneitten, cuin syndymättömäingin
puolesta, asetta, päättä ja wahwista.Sijtä on meillä suuri ilo, että Hänen
Cuningmen Maj:tinsä meidän caickein Ar-
mollisin Cuningaamme on luwannut tämän
Hallitnxen-Muodon wastaanotta, wahwi-

sta
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sta ja alakjrjoitta, armollisen suostumisen
ja kästyn cansia, että se tästälähin yhtenä
Fundamentali eli Perustus Lakina ja Ase»
turma vitö pidettämän ja noudatettaman.
Me olemme sitä mamin wacuutetut vhde»
sta oikiasta, onnellisesta ja hywästä Halli,
tuxen menosta, min Hänen Maj:tinst lu.
malan woimallisen awun cansia on aico-
Mt perusta Hänen waldansa armolla ja
oikeudella alammaisten sydämmijn, ja nijn
muodon hywällä suosiolla, armolla ja hy«
wydellä, yhdesä oikiasa Cuning:sa wallasa;
meidän ylitzemme hallita ja wallita. Sitä
wastaan pita meidän, meidän alammmsen

walamewelwollisuden jal.
teen, Hänen CuMg:selle lMaj:tilleM oi.
kian cuuliaisuden osittaman, Hänen kä«
stnnsä täyttämän taikisa nijsa, euin lu<
wallinen Jumalan ja Ihmisten edesä on,
Hänen käffeä ja meidän tehdä, caiken Hä«
nm ja meidän oikeutemme pitain, min
uskollisten Miesten ja alammaisten tule ja
sopi. Sitä suuremmaxi wahwudexi olem-
me Me Ruohin Waldacunnan Neuwon»
Andajat ia Säädyt tämän meidän omain
nimeimme alakirjoituxella ja meidän Si»
neteimme alapainamisella wacuutta ?a
wahwista tahtoneet. loca tapahdut Stocb
holmisa finä Toisena Päiwänä Touco-

D 4 Euusa
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Cuusa Pxi Tuhatta Seihemän Sata ja
Caxikymmendä.

Vhteisten waldacunnan Ilhttis papin Sä<l-
Riddarei» j«Aabelein dyn puolen.

puolesta sta

(1..5.) (1..8.)

Vorgarln SHädxn kalonpojan Säädyn
puolesta puolesta

fzcob ftcob owvin poica.
(t<.5.)

Tämä»
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Tämän caicti, cuin täsä LallituxenFormusa eli Muodosa etehen kirjoitettu on,

olelnme Me nijn muodoin tutkistelleet ja
hywaxi löytäneet, että se mahta za Pitä
täytettämän ja Fundamentali eli Perustus
Lakina pidettamän, nijn ettem Me ainoa«
stans sitä, cuin tasa Meidän Cuning:seen
Personaamme, waldaamme ja oikeuteeme
tule, armolla ja hywällä suosiolla wastaan.
ota, waan myös wahwistamme, täffeme
ja paällepaneme, että caickein niiden, cuin
Meille ja Meidän jälkeentulewaisillemme, ja
Waldacunnalle, uscollisuden m cuuliaisuden
welwolliset owat, pitä tämän Hallituxen.Formun eli Muodon tunnustaman, sijtä
waarin ottaman, sen jälkeen elämän ja cuu»
tiaiset oleman. Sitä suuremmari wahwu.
dexi olemme Me tämän Meidän omalla
Kadellame alakirjoittaneet ja wahwistaneet,
ia Meidän Cumng:sen Sinetimme anda.
neet julkisesti tähän ala panna, jöca ta«
pahdui Stockholmisa sinä Toisna Päiwänä
Touco-Cuusa M Tuhatta Seitzemän Sata
ja Caxikymmendä.

FRIEDRICH
3 )

Ruohin
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Ruotzin Waldacunnan Sa«lfy'n

Phteensopiminen, SenArmollisimmanHertttgM ja Holstei.
nista, Kool.pMtt U«,Ml)l^lCNl^
selittämisestä lälkentuliart sille Cunin-
salliselle Ruotzin Istuimelle, tehty ja
wahwistettu BtocKKolmisa sinä 23päiwänä Kesä.Cuusa 1743

WME peräänkirjoitetut Ruotzin Wal-
dacunnan Neuwon' Andajat ja
Säädyt, Greiwit, Wapaherrat,

Mspat, NidderEapit laAdelit, Papit, So.
dan Kaffylaiset, Borgarit ja YhteinenCansa, jotta nyt tasä Stockholmisa coosa
olemme, nijn hywin Meidän omasta min
myöskin Täysi.WaldMemma, Meidän co.
tona olewaisten cansia«Weljeimme puolesta,
teemme tiettäwäri, että cosca ei, Hä«nm Cuning:sen Maj:tinsä Drottningt

thein Wendein Corkiastt rackan Drottnlw
gin, walitettawan cuoleman cautta ilman
Perillisiä, yhtäkän jälkentulewaista sille
Cuning:selle Ruotzin Istuimelle löydy,
nijnmin Meidän Yhteensopimisemme siitä
24. päiwästä Maalis.Cuusa 1720 sisällän,
sä pitä; nijn olemma Me Waldacunnan
Neuwon-Andajat ja Säädyt, päälleajab
tellet, että, cosca Hänen Cuningallinen

Maj:ttnsH
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Mchtinsä Meidän nyt hallitzewainen Cu-
ningaamme ehti corkian ikään, uloscatzoa
jongun, joca sille CUning:selle Nuotzin I»
stuimelle Hänen Cuning:sen Maj:tinsa cuo»
leman jälken, jongacansia Jumala Armol-
lisesti wypyä tahdois, corgotetta taidais,
jaMeidän Walitzemisemme cansia fangmnet
hänen silloin olewan Cunmg:sen Corkeuden.sa Herttigin Hollstemistalicin päälle, mjncuin tullut yhden Nuotzin

Tyttären cannosta; Mutta nijn»
enin Emme ole tainmt tasK woitta Mei»
dän toiwoturemme, stn tähden ertä Torkea.
fti mainittu Herra on wastanottanut Or2e.
K2n Useon ett Jumalan Palweluxen, ja
Keisarin Corkeudella nijn lnvös Suuren
Ruhttnan Nimellä tullut selitetvrt lälkm-tuliaxi sille Wensjän Istuimelle, sentahdenw cosca se Armollisin Hertigi

e: ainoastansa ole cohda.
siansa sucua Aitin puoleiselle sen Corkia'acunniasa pidettäwän ja iancaictijesa mui.
stosa Ruohin asuwaisten tykönä olewan
Suuren Cuningcm, Cuningas <3uBtav En.
simmaisen cansia, joca Nuotzin Waldacun.
nasta on tchnyt itzensä nijn corkiasti ansai»turi, waan myös ylöscaswatettu sijnä puh.
tasa Ewangeliumillisesa opifa, ia caictein
Nuhtinallisten tapain cansia lahjoitettu,
nijn että Nuotzin Waldacunda Hanelda,
tullesanft Istuimelle, t«ita Jumalan awul.

la
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la odotta yhden hywän ja onnellisen Hal<lituxen: Se caictiwaldias jacaickein wijsiu
Jumala joca tosin owArmollisesti suostunuttorkemmasti mainittllnn Cuningahan (3uz.
tsvm» sen puhtan Cwgngeliumillisen ovin
sisälle wiemisen tähän Rnotzijn ja Wälda»eunnan oikian järjestyreen saattamisen täb.
den, näky myös tahtoa muttta tämän
Herran yhden welicavpalen, jonga cautta
Mndän racas Isämmemaa tulewina aicot,
na, mahw woitta edesauttamusta ja myö<
täkäymistä nijn myös se Vuttavuren Cu»
ningan W'ri, jonga corkian Sugun alla
Waldamnda on tullut suuren ärwon ja
cortia ti pidettäwän, jällensä sille Cuning:»
selle Ruotzin Istuimelle tuotetta ja wahwi.stetta: Nijn olemma Me Waldacunnan
Neuwon.Andajat ja Yhteiset Säädyt cat.
ken tämän suhten, Meidän la Meidän jät.
kemme tulewaisten puolesta, tämän cautta,
tahtonet setittä, ja nyt Herran Ni,nen
yrimielisesti selitämme sen Armollisimman
Hertigin
msta Cuningallisexi CoKudert ja lälten.tuliari sille Cuning:selft Nuotzin Istuimet,le, että Meidän nyt Hailitzewaistn Caic»kein armollisimman Cuningaamme jälken,
tosca Hänen Cuningmen Maj:ttnsä cuole«
leman cautta poistemmatan, jonga cansia
Jumala cauwan wijpykön. Ruotzin Cu.
nlngaxi Kruunatta ja corgotetta, ntjn myös

Hallitu-
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alcaa ja Waldacundansa hallita,

Kuotzin Lain, Hallituren Muodon ja tä«
män wacuuturen jälken, cmn Hänen Cu-
ning:nen Corkeudensa, nijn hywin nyt edel«
läpain, cuiu sitten lawiammalda Kruuna«
misesansa andawa on: Samalla tawalla
Hänen jälkensä Hauen miehuiset
Perillisensä Perillisin Ruotzin Kruunun ,

sillä tawalla cuin Nuotzm Waldncunnän
zucceNonm eli Perindö Asetuxet sisällän-sa pitäwät ja säätäwät.

Jumala joca itze tosin perustuxen on
pannut tähän corkian työhön, ja mailman
Waldicat ulosjacaa, nijn myös tähän tai-
wuttanut ja yhdistännvt Cansansa <vdäm<
met ja halut, hän suocon myös tähän
äwäriän sjunauxensa, ja andacon tämän
tapahtua Jumalallisen Corkean Majeste.
tinsä ylisiyxexi ja cunniari, kirckonsa edes-
wastaurexi, Hänen Cuning:fen Corkeuden-sa hyödytnxexi ja alinömaisexi kijtoxeri,
nijn myös caickein Waldacunnan Asuwai-
sten lohdutuxexi, iloxi ja myötakäymi»
stxi.

Costa Me nyt caiken tämän yhteise-
sti ja erinomaisesti Meidän ja Meidän coto.
na olewaisten cansiaweljeimme.puolesta vri.
mielisesti olemma hywaxi löytanet, paäta.

Ntt



G ( 62 ) K
«et ja M yhtensopinet; Nijn olemma
Me edellä mainitut Waldacunnan Neuwon
Andajat ja Säädyt, tämän Meidän omtl.
la käsillämme alakirjoittanet ja painanet
Meidän Sinetimme tämän alla, joca ta«
pahdni Stockholmisa sinä 23 päiw. Kesä.
Cuusa Wuonna jälLen Christuren syndy-
mäil Pxiwhatta Seihemän.Sata Neljä,
kymmendä Colme.

ia Sinetille wahwlstettu walda-
cunnan tTleuwon - Andailda, Greiwil'

da, tvapa-Hereoilda ja Cal-
kilda Riderstapeilda ja

Aadeleiltza.

Arck-plspalda, pispsllöa ja CailMa
cunnan papellda.

Vorgmästareilda, Raadeilha ja Caltllda.Cau,
pungein La^siwaldaisilda.

Eslkilda Uhteise« Csttsan 2lsisn AjaildH

Hänen
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VHnen MninaaMn Korlcudensa
Holsteinista:c. :c. Wacuutus Ruotzin
Waldacunnan Säädyille, jsitten min
Hänen Cuningmen Corkeudensa heidän
Malitzemilensa ja yhteen sopimismsa
cautta on tullut selttetyxi jäkentuliaxt
Me Cuning:selle Ruotzin Istuimelle.

Jumalan Armosta, Ruohin, Gö.
thein ja Wendein uloswalittu

PrinN ja Perindö«Ruhttnas, Perillinen
Norjaan, Pispa Lybeckin, Hertigtja
nittratori Schleswigin, Holsteinin, Stor.
marin ja Dittmarsin, Greiwi Oldenburgista
ja Delmenhorstista. Teemme tämän cautta
tiettäwäxi, Että cosca RuoAn Waldacun-
nan Neuwon-Andajat ja yhteiset Säädyt,
heidän, Jumalan Armollisen edescatzomu-
pen jälken, wahwistetun walitzemtsensa, nijn
myös senylitze asetetun ia meille nvt julistetun
Vbteensopimisensa cauttafijtä 23 p.Kesä«Cuu.
sa! sisälle olewaisena wuonna, yrimielisestio-
wat selittänet Meidän Cuning:sexi Corkeudexi
jajälkenwliaxifilleCuning:selleßuotzinlstui.
melle,että Hänen Euning:sen Maj:tinsä,sen
Suurinwaldaisimman Cuningan ja Her.ran rklevekicii stn Ensimmäisen, Ruo.
An, Göthein ja Wendein CMtngan«.)c.zc.

Landt.
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Landtgreiwin Hesiistä :c. :c. nijncuin myös
nyt olewan Meidän Caickeinarmollisimman
Cuningamme ja Herramme cuoleman jäl.
ken, jonga cansia Jumala Armollisesti cau<wan wijpykön, Ruotzin Cuningaxi kruunat<
ta ja corgotetta, nijn myös Hallituxeen
tulla, ja Waldacunda hallita Nuotzin La-
in , Hallituxen Muodon ja tämän Wacuu.
tuxen jälken. jonga Me nijn hywin nyt e>
delläpäin, cuin sitten lawiammalda Mei.
dän kruunamisesamme olemma andawat;
nijn myöskin Meidän jälkemme Meidän MW
huiset Rintaperillisemme Perillisixi Rnohln
Kruunun, sillä tawalla, Ruotzin Wal.
dacunnan succezlionin-ell Perindö.Asetu»
xet sssällänfä pitäwät ja säatäwat: Sen-
tähden wastanotamme Me sencaldaisen
Meille osotetun cunnian ja erinomaisen hy-
wan tahdon suurella kijtollisudella ja mm.
stamisella; Ia nijncuin meidän wahwa ja
vritotinen mcomuxemme on ja aina oleman
pita, että caiken woiman mlken täyttä
Ruotzin Waldacunnan Neuwon-Andajam
ja Säätyin Meille tehdyn uscollisuden, ja
cailisa asioisa pyytä edesautta Waldacun.
nan wacuutuxen ja myötäkäymisen; Nijn
olemma Me nyt edeltäpäin seurawaiset
Wacuutuxen. ehdot tämän mutta, ja tä<
Män woimasta/ tehdä, suostua ja alakirjoit-
ta tahtonet:

i.Lnpaam
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i.

Lupaamme ja Wacmtamme Me, et-
tei ainoastansa Itze pysyä, waan myös woi-masa pitä ja warjella caicki Ruokin Asu»
wasiet ja Alammasiet sijnä vuytasa E>
wangeliumilltsesa Lutheruren Opisa. ntjn
myös täsä opisa anda, Ruotzin Waldacun»
nan sisällä ylöscaswatta Meidän Rittda.
Perillisiämme, jos Jumala Meille nijtä lah«
joittawa on.

2.
Hänen Cuning:sta Maj:tiänsä Ruotzin

nyt Hallitzewaista, ni)N myös Meidän Ca!c«
keinarmollisinda Cuningatamme, pitä Mei«
dan caikella mckaudella ja euuliaisudella
mnmoittaman ja corktasa arwosa pitämän,
Hänen cuolelnaansa asti, nijn myös hänel.
le ja Waldacunnalle Uscollisuden ja Cuu«
liaisuden wmmoman ja pitämän.

3-
Me luvaamme myös, ettei yhtäkän

wierasta, waan ainoastansa sisällä Walda»cunnasa syndynet Miehet ja Alammaiset,
jotca owat edellämainitusta Uscosta,pitä pi-
dettämän Raadisa, Howi-Palweuresa,
eli josacusa muusa Waldacunnan Wirasa,
eli palweluxesa, joeo ne owat corkemmat eli
alhaisemmat.

4-
Meidän pitä myös. cosca Me tästäedes

alcaamme Hallituxen, Waldacunnan Neu.
E won
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won andajain neuwon cansia jaNuotzin Wal.
dacunnan edeskirjoitetun Lain, Saandö.
in, Paatosten ja Hallituren-Muodon jälken,
hallitzeman jä wallitzeman Waldacuilda.

Ei Meidän pidä yhdellekän Waldacun<
nan Asuwaiselle eli Alammaiselle tekemän
eli tehdä andaman jotacuta wahingota,
Hengen, Cunnian.läsenän eli Omaisuden
päälle, joco se olis kijndiä eli irtainen, ei
mnöskän jongun Wiraldansa eli patwelu»
xeldansa poispaneman. ilman edellä käy.
nyttä laillista rmklndota ia duomiota, eikä
myös wastoin Lakia ia Asetuxia, jongun
Wiran totisesta toimittamisesta estemän,
ennen cuin edelläkaynyt tutkisteleminen ti»
lan sijhen anda.

6.
Wielä lupaamme Me, ettei Meidän

pidä alcaman Sota, käskemän ja uloskir»
joittaman weroja eli paallepanoja, mistä
nilnesta ne olla mahtawat, ei muuttaman
Myntin painoja ja dinnasa eikä särkemän
sisällejaetut palcat ia Noteringi - Menon,
eli ne purjehtimisen, Caupan-tegon ja

ylosauttamiseri tehdyt
ja wielä tehtäwät asettamiset ilman
Waldacunnan Säätyin suostumista, ei
myöskän Waldacunnan sisälle wiemän
jstacuta uutta Lakia, ilman Säätyin tah-
dota ja suostumista.

7. M



( «7 ) O
7-

Me wacuutamme myöskin, ettei tah-
don mennä johonguhun awioskäffyn muun
min yhden Prinsessan cansia, joca on E»
wangeliumin opista, ja sen Waldacunnan
Saätyin Neuwolla ja suostumisella.

8.
Samalla tawalla uloslltpaamme Me,

ettei itänänsä anoa muuta Woima ja Wal«
da, cuin osittain täsä eteenkirjoitettu on,
osittain Waldacunnan Säädyiloa, heidän
wacnudensa ja onneensa . tähden tästä»
edes päätettä ja säattä taita.

9.
Coca Me nyt cohta tahdsmma tulla

Nnotzin Waldacunnan sisällä, ja siellä py-
syä, nijn wacuutamme Me myös, ettei,
ilman Waldacunnan Säatyin suostumista,
jongun Ulco-Waldacunnan matcan etehem»
me otta, eikä aljetun Hallituxen lälken,
ilman Waldacunnan Saätyin tietoa ja
suostumista ulcoa Ruotzin Waldacunafta
lyhyämmäri eli pidemmäxi ajari Meitam<
me anda.

Jos Perinnön cautta, eli muulla ta.
walla, jocuulco°Waldacunnan'Maa/.Ruhti<nan Maa eli Herraus Meidän osammepäalle
langeis, nijn Emme tahdo sitä muutoin wa<
stanotta, cuin että Me yhtä hywin 1624
wuoden Norr.Kjöpmgitt Perindö-Phdistv-

E 2 xea
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xen jälken, tahdomma Nuotzisa aina asua
ja siellä Meidän Hallituxemme pita.

ii.
Meidän pitä myös aina pitämän Wal.

dacunnan, mitä sille nyt tule, ja tästäedestvgötulla eli woitetta taita, coconansa yh.
deja, m ei sijtä eroittaman suuremmateli wähemmät Maacunnatj, Linnat, Waru»
stuxet, ja Taupungit, eli nijden Sisalletu»lot.

12.
Ei Meidän pidä myöskän ilman Wal.

dacunnan Saatmn suostumista, mikä este»leminen olla mahta, sisallewiemän wiera<
sta Sotawäkeä Maahan, eikä muita cuiu
Ruohin Sota«Haaroja eli(?2lere.Lmwoja
Waldacnnnan Haminoihin eli Satamoihin.

13.
locaitzen Säädyn tahdomma Me woi-masa pitä heidän hywin

meijansa, Wapaudeisansa ja Oikeudeisan-sa.
14.Nijn pitä myös Meidän, eaikett.mah.dollisuden jälken omain suculaisten »eli y.

smwitten Voimalla ja awulla, ehimanautta Waldacunnan nykyisina jaz tule'
wina aicoina.

15.Me uloslupaamme myös, etteil, il«man Neuwon»Andajaln neuwoa, hallita
mitakan
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mitakan Waldacunnan Weroista, Sisälle-
tuloista, eli Waldacunnalle muutoin tule.
wista awuista.

16.
Wielä wacnutamme Me, että tnhdoa

caiken tämän rickomattomasti pitä, jos
Ruotzin Waldacunnan. Säätyin pitä ole-
man welwolliset, heidän annettawan Cuu»
liaisuden ja Uscottisuoensa - Walan täyttä-
män ja sen jälken elälnän.

Sixi suuremmaxi wahwudexi,jacosca
Me nämät edellämainitut ehdot löydämme
olewan cohdulliset, ja perustetut Waldacun-
nan ja sen Asuwatsten onnen, wacuutuxen
ja myötäkäymisen päälle; Nijn sidolnme
Me Mettämme tämän cautta, ja wahwi«
stamme Meidän Oman Kädemme alakir
joituxella ja Hengellisellä Walalla, että
Meidän pitä rickomattomasti nijden jälken
elämän m täyttämän, nijn totta Meitä
Jumala auttacon Hengen ja Sielun puo-
lesta!

rkleOkicn.
(1..3.)

1743. sinä 17. päiw. Loca,Cuusa an
nettin tämä Hänen Cuning:sen Cor-
keudensa Wacuutuxen ° Kirja Naa-
disa, joca silloin pidettin Walda-

E 3 cunnan
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cunnan Salisa, niiden cleremsmu.
mein eli tapain cansa cuin se sil'
loin pidetty 9rotocolla ulosnäyttä,
Hänen Cuningallisella Maj:stetil<
länsä, ' Herröilda Waldaeunnan
Neuwon» Andailda, Wapahermlda
/xe! jn Wapaherralda
Kric V^lZn^elilda; nijn myös sen
päälle - Becreterarilda Qustai
LoneAUlcKiäldilda ylösluettin.

LunwgM Maj:tin Wacuutus,
Annettu BtacKKolmisa Neuwo. Cama-
risa sinä 26. päiw. Maalts Cuusa
1751.

Waldamnnan yhteiset Säädyt,
wapaasta tahdosta jarackallisesta usi
collisudesta, owctt waltnnet Minua

NuotziN/ Göthein ja Wendein Perillisen;
Nhn en Minä uscosi minuani oikein wa<
staman heidän Minulle osotetun sydämmel-
lisydensä wastan, jos enMinä nytcohtaensim.
mälsestä tulemisesta sijhen Kruunun, jonga
Minä Jumalan Kädestä jaheidän wapaasta
tahdostansa aanut olen, heitä cohtan uudi.
stasin sen woimallisinunan ja wahwim-man Wacuuturen, että hengellä ja werella
tahdoa heitä heidän puhtaasa Opisansa,

min
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mjtt myös hywin saaduisa wapaudeisausa
ja oikeudessansa woimasa pitä. Ia nijn-
cmn minun mielen ja anomuxen on cau»
cana caikesta sijtä, jolla esten nimi olla
taita; Nijn selitän minä tämän Minun
wannotun awoimen wacuutureni cautta
Cuningallisella pyhellä uscollaja lupanrel.
la/etten Minä ainoastansa täydellisesti ole
aiconut caikisa osisa minun Waldacundani
hallita, nijncuin Nuotzin edeskirjoitettu La«
ki ja se jo wannottu hallituxen - Muoto
wuodesta 1720, ynnä Minun Waldacun-
nan Säädyille wuonna i?43 ulosannettu
walallinen Wacuutureni sisallänsä pitä,
waan myös että minun pitä sen eli ne /

yhden eli usiammat minun ja Waldacun-
nan suurimbina wihollisina ja Isänmaanpahimbina Pettäinä pitämän, joca eli jotca
salaisesti eli julkisesti, taicka mingä warjon
alla se tapahtua mahta, pyytä eli pyytä'
wät sitäpljrittämätoindä yriwaldiaista Hal-
litusta eli sitä Nijn MtzUttua souvereniretiä
jallensä sisällä wiedä. Ia caiken tämän nijn
totta minna Jumala auttacon Hengen ja
Sielun puolesta!

HDOIFN kKILIMIdN.
<i«l.)

E 4 Ruohin
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Ruotzin Tuningan-Wacuutus.

Jumalan Armosta, Ruotzin, Gö.
thein ja Wendein uloswalittu

Cuningas :c. :c. «. Perillinen Norjaan,
)a Schlesiwigin,Hollsteinin, Stormarin ja
Dittmarschin Herttua, Greiwi Oldenburgisa
ja Delmenhorstisa ie. :e. Teemme tiettä»
wäxi: Että cosca Ruotzin Waldacunnau
Säädyt, heidän wapaan Walitzemisensa ja
Vhteensopimisensa cautta fijta 23. päiwä-
stä Kesä-Cuusa 1743, owat selittäneet
Meidän lälkeentuliaxi sille Cuningalliselle
Ruotzin Istuimelle, ja myös, Meidän jäl-
kemme, Meidän Miehuiset Rmda-Perilläsemme, Perillisen Perillisen jälkeen, «Ruo-
tzin Kruunun.Perillisexi, sillä tawalla,
tuin Ruotzin Waldacunnan Succesfionin«
Säännöt sisallänsä pitäwät: Ia he nyt,
sen woimasta, owat andaneet Meille Cu-
mngallisen Wallan ja Woiman, ja Mei,
dän Ruotzin, Göthein ja Wendein Cunim
gaaxi ftlittänet; Sentähden, ynnä sen ean,
§a, että Me suurella kijtollisudella tunnu-

ftam.
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stamme Waldaeunnan Säätyin Meille sil.
lä tawalla osotetun tackauden ja hywaxt
uscomisen, ja Me olemma jo sitä wastaan

Meidän Wacuutuxemme sinä 17.
päiwäna Loca«Cuusa 1743, ja sinä 26. p.
Maalis- Cuusa tänä wuonna: lujasti lu-
paamme Me wielakin edespäin lawialn-
malda caickein woimallisimmasti,ettäMei<
dän totinen ja corkein aicomuxemme pitä
aina oleman ja edespäin pysymän, Walda.
cunnan Menestystä ja eteentulemusta, wijm<
lneifen woiman jälkeen, cuin Jumala se
Caickeincorkein Meille latnawa on, caikella
tawalla edesautta, ja seurawaiset cohtul«liset Sitolniset ja lujat lupauret pyhästi ja
rickomattomasti pitä, Menetä ja täyt.
tä.

l.

Costa en Me sijnä puhtaasa Evange.
liumillisesa«Lutheranin Opisa ole ainoastansasyndynet ja nlöscastvatetut, waan myös,
olemma wifiit ja wagaat sen Jumalallisista Totildesta; Nijn lupaamme ja wacuu<
tamme Me, että, Jumalan Armon cautta.
Meidän cnoleman hetkeemme asti sijnä Kina
pysyä, ja anda Meidän Lapsemme eli
Perillisemme, jotta Jumala Meille, Ha*nen Maj:tinsa, Meidän Corkmsti racastet-
tawan Puolisomme cansia lahjoittawa on
sijnä Luthemnin Uscosa ylöscaswatta, nijn

.E 5 että
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että Me, sen wuonna 1720, sinä 2 päi-
wänä Touco-Cuusa tehdyn ja wawistetun
Hallituxen-Kormun eli Muodon jälkeen,
woimasa pidämme sm puhtaan ja oikian
EvangeliumillisenUscon, joca on perustettu
Prophetain ja Apostolein Kirjoisa, lyhyesti
cocoonpandu ssjnä muuttamattomasa Aus°
burgin Tunnustmesa, ja in Qibro Concor.
<li« eli Wmielisyden Kirjasa selitetty, ja
sitten wuonna 1593. Upsalan Cocopxesa
caikilda Waldacunnan Säädyildä suostuttuja wastaanotettu, johon, Cuningan Gu<
stavin sen Ensimmäisen Perindö - Meenst».pimisen jalken Waldacunnan cansia, caicki
Hänen Successorinsa eli lälkeentuliansa,
Ruotzin Cuningat, nijn cuin Perustus.Lakijn, sidotut owat.

Samalta tawasla lupaamme! Me
myös, että tahtoa woimasa pitä ja war-
iella Waldacunnan Säädyt,
Hengelliset ja mailmalliset, corkemmat ja
alhaisemmat, mainitusa Lutheranin Uscosa,
Jumalan puhtasa ja selkiasa Sanasa, ja
nijden Pyhäin Sakramentein oikiasa ja to«
tisesa tawasa, peräti nim cuin se, Cnnin-
gan Gustawin sen wijmmeisen ja Cunim
gas lohannexen sen Ensimlnäisen Hallitu-xen aiccma, täsä Waldacunnasa on harjoi-
tettu eli tawallinen ollut, mutta sitte Up»
salan Cocouxisa wuonna 1593 ja wuonna

Yhteisten ja yrimielisten Päätösten
cautta,
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lautta, wahwistetuxi tuli: Ia Meidän pi.
tä sen edeltäpäin mainitun Ewangeliumtl-
lisen Opin inuuttamattomasa puhtaudesa
woimasa pitäinän, caickea waäräa Juma-
lan valwelusta eli wäärää ulcoa ja julkiwa-
kiwaldaa wastaan rehellisesti warjeleman ja
suojeleman, ja jentahden,cosca sitH tarwi-
taan, anda Meidän Hengemme ja Werem«
me aldijxi.

§. 2.
Ei MMn muusta llscosta, cuinsijtH/

joca ennenmainittu on, eli sencaldaisesta ,

cuin wäärän uscon canfia on jollaculla ta-
walla secoitettu, patjota wähemmin sitä,
joca anda itzensa julki jumalattomuteen ja
pahendawaisten Atheisterijn ja sijnä itzensa
merkitä anda, pidä bruukattamcm eli pidet-
tamän joacusa Waldaeunnan Wirasa eli
Palweluxesa, taicka Naadisa, Meidän Ho.
wlsamme, Collegiumeisa, Linnoisa, Maa»
cundain ja Caupungein Hallituresa, eikä
corkeemmisa eli alhatsemmisa Wirwoisa:
Caicteinwahiulmän mahdetaan sencaldaisia
kärsittä ja pidettä Kirctoin eli Schouluin-menosa, Nuorucaisten ylöscnsiwattamisesa;
Erinomattain ej pidä ketaMn, joca löytäan
olewan muusta Opista, cuin edejläkävpäi-
sesä Articulisa mainittu on, (Otettaman
eli pidettämän Pispana, Supenntendenti'
na, Howi.Saarnajana, Professorina Aca-
demiöisa, Lcctorina Gymnasiumeisa, Kirc-

koher-
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koherrana eli Cappalaisena taicka Cansia»
palweljana Caupungeisa eli Maalla, Schou.lu. Mestareina, eli muisa Opetus. Wirwoisaia Nuorucaisten eli Sanamuuliain opetta»
misesa ja neuwomisesa, joco se on Lasten»
Schouluifa eli yrinpuolisisa huoneisa;Nijn
että Jumalan Seuramnda mahta Isan-maasa ja len alla olewtsa Maaeunnisa puh.
tana, kiusamattomana ja !aina seistwaistsa
sowinnosa Jumalan Nimen Cunniaxi, Seu»
racunnan Plösrakennureri ja Waldacunnan
menestyxexi ptdetyxi wlla.

5.
Mitä nijnmuodon eteenkirjoitettu on,

tahdomma Me, Waldamnnasa ja sen alla
olewtsa Maacmmisa, woimasa pitä, ja ei
yhtakän elkiwallaijutta kenellengan myöden,
anda, Asetuxia wastan, erinomattmn
1655 wuoden Religiontn Asetusta, jnKiw
ko°Saändöä wastan: Ia stntähden pitä
caickein Waldacunnan Wircamiesten,
corkeimbain ja alhaisembain, nijn hy.
win Caupungeisa cuin Maallakin, sen pe»
raan wirjesti ja tarcasti catzoman; Nijn että
eaicki, Jumalan Armollisen Edescatzomisen
cautta, mahta pysyä hänen otkiasa Lm.sansa. Jos jow olis nijn ajattelematotn,
että hän ulospuhke hawäistyxellä sanoisaja töist lumalata ja meidän ChristillistaOppiamme wastaan, mm pitä sen saman

cansia
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cansia, ilman Pttsonan perääncaHomista,
menetettämän yhteisen Lain jälkeen.

.
4.

En Me tahdo Waldacunnasta pois
anda eli eroitta yhtäkän Nuhtinanmaata,
Maacunda. Lääniä, Caupungia, Linna ja
Cartanota, eli mitäkän Waldacunnan Si.
Metuloista, Perinnön-jacamisen, Lahjoit,
tamisten eli Laittamisten cautta, ettei Ruo«
tzw Waldacunda sen alla olewitten Maa»
cundain cnnsia mahdeta jaetta eli heicom.
mari saatetta, waan aina, sen hallitzewai»sen Cuningan alla, pysyä yhtenä mumij-
m: longatähden Perindö. Ruhtinoille ei
pidä annettaman yhtäkän Nuhtinanmaata
eli Maacundia, ei myöstän beidän enam-
bata eutn Meidangan ostaman ihellensaFrWmaita, waan täyty heidän, ja myös
Prinsesiain, oleman tytywäiset sen Statin
ja ylöspidännön cansa rahasa, cuin, Wal-
dacunnan Neuwonandajain ja Säatyin
suostumuxella, heille taitaa annetuxi tulla:
Ia Prinsetzat, tosca he pois naitetaan,
saawat heidän tawallisen Morsiamensa-Lah.
M. Costa Prinsit ja Ruhttnat tulewat
sijhen ikään, että he taitawat tehdä Meille
ja Waldacunnalle hyödyllisen Palweluren,
nijn ei pidä heidän fijtä estelemän heitänla,waan waastaanottaman jongun Walda-nan wiran ja 'tounituren, ifilloin, ja nijn
eauwan, cuin Me Waldacunnan Saawm

cazlsa
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cansia sen tarpellisexi löydämme. Sen
Uscsllisuden-Walan cansia, cuin PeriNdö»
Ruhtinain ja Prinssein pitä Meille )a Wal»
dacunnalle tekemän, menetetään sen Ase»
turen jälken, cuin sijtä erinäisesti säätään.

5-
Costa Me olemma Jumalan edesä

welwolliset, että ylitzen caickia pitä surua
ja murhetta Ruotzin Waldacunnan hywästä
Hallituxesta nijn myös Meidän ja Sää-
tyin Oikeuden woimasa pitämisestä :

Samalla tawalla olemma Me myös
tahdolliset, aina yhtapitäman yhteisten
Waldacunnan Saätyin cansia, joilla on
Walda, nyt ja edespäin, tehdä sencaldaisia
Päatörtä, Säändöjä ja Asetuna Itzestansa
ja Waldacunnasm, cuin he löytawat tar<
peellisexi yhteisen parhan, ja heidän wa,
pauderensa, onnexensa ja wacuuderensa;
Sentähden wanlutamme Me tämän cautta
yhteisesti ja julkisesti, että Me tahdomma
pitä sitä Cuningaallista Walda, cuin Meil-
le annettu on, parhaimman woiman
teen, Waldacunnan yhteisen ja wecungin
oman onnen ja menestyxen edesautta nisexi,
ja niinmuodon perusta Meidän Waldam»
me tembeyden ja oikeuden cansia alammai-
sten sydämmijn ja myös hallita ja wculita,
Waldacunnan Lain, Säändöin ja Päatö-
sten, sen wuonna 1720. tehdyn ja wahwi-

stetun
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stetun HallituxeN'Formun eli Muodon, ja
tämän Meidän Wacuutuxemme jälkeen.

6.
Me lupaamme ja tunnustamme sen«

tähden, etten Me ollengan tahdo, waan
syystä cauhtstumme sitä pijrittamatöinda
Cuningallista Vxinhallitzemusta, eli M
nijn cutzuttua Souverainitetia: Ia ettei
ybden nim wahingollisen Waldacunda tm-
melewaisen Hallituxen.tawan päälle, nyt
ja tulewina aitoina, wahdeta ikänänsä enä
taita ajatelda, paljota wähemmin Wal-
dacundaansisalletuotta: Me selitämme myös
nijn cuin Waldacunnan Säädytkin sen
tehneet owat, että sen pitä mistaman Cu-
ningallisen Istuimen, ja pidettämän nijn
cuin yhtenä Waldacunnan Wihollisena,
joca, taicka julki wäkiwallan, eli salaistenjuonden cautta, tahdois itzensä Pxinwaldai-
seri tehdä eli nosta. Ia pitä se eli ne,
yri ett usiambi, nijn cuin Meidän ja Wal»
dacunnan suurimoina eli tijwaambina
wihollisina, Isänmaän pahimbina Pet«
tureina eli Pettäinä, ilman yhtäkän
armoa, pidettämän ja vangaistaman,
joca eli jotta, salaisesti eli julkilesti,eli min*
gä warjon alla se olla mahta, hake eli
pyytä M pijrittamatöinda Vxinhallitze.musta jälteensä sisällewoda, tietä sijhenwal.
ml m. eli Waldacunnan Perustuslakia
li/cuttaa eli siihen tilan Mdaa: Ei myös

.Pidä
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pidä yhdengän eikä Hengelliseen ett Mail.
malliseen Wircaan ja toimituxen Walda.cunnasa, eli sen alla olewisa Maacunnisa,
tuleman, joca ei edeltäpäin, hengellisellä
Malalla, sen asetetun Fsrmulairin jälkeen,
ole poiswannonut sitäturmelewaism ja Wal.
dacunnan parasta ja menestystä wastaan so<
tiwaista, yxinhallitzemisen-Wallitusta.

7.
Meidän Waldacundamme tahdomma

Me, Hallituxen-Muodon jälkeen, hallita
ja wallita Watdacunnan Neuwonandajain
neuwon cansia, ja nijnmuodon ei ilman,
valjota wäbemluin Waldacunnan Neuwon»
andajain neuwoa wastaan; longa syyn
tähden ei myöffan pidä yhtäkän tnuita a.
sioita Cabinetisä päatettäwaxi eteenotetta.
man, cuin ne, jotta Hallituren-Muodon
2o:nes» §. ja Cancellijn- Aseturesil nimite.
tyt owat, ja ei mahda yritän cowan wa«
stauxen haasto-la, rohjeta Meidän edesäm»
me muulla tawalla edeswetää asiata,lmi>
stä luonnosta ja laadusta se olla mahta ,

waan pita caicki muut asiat istuwasa Raa.
disa tutkittaman, ja siellä, enimmän osan
aänden jälkeen, päätettämän: Saman wa-
stauxen haastslla pita mnotz nijden joiden
asioita edeswetää tule, sijtä waarin otta»
man, ettet yhtäkän Cabinetin asioita tule
Raadisa edeswedetyxi, 20. H jälkeen

Päälliftxi en Me tahdo
kenen-
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Knengan päälle pahaa mieldH canda, ett
pahoin ylösotta, ehkä ei caicki se, cmn sa.
notaan, olis Meille otollinen, paljota ivä.
hemmin pahoin ulostoimitta, jos ei caicki
saisi sitä tarcoitettua waicutusta eli päätöstä;
Mutta jos, wastoin toiwoa, jotakin, Wal.
dacunnan Neuwon - andajain äändämisen
cautta, Hallituren «Muotoa, Waldacunnan
Lakia jaSäätyin Otkeudeja ia Wapaudeja wa«
staan tapahduis elieteenotetuxi tulis,nijn hei-
dän pita sen edestä wasmman Waldacunnan
Säätmn edesä. 8-

Herrain-paiwä.Miesten walitzemisesa en
Me tahdo estettä tehdä elt tehdä anda, ja
Waldacunnan Säädyillä on myös rlcko»
matoin wapaus, että Herrain. paiwilla,
uloswalita heidän SecrewUtstottinsa ja muut
Deputationit.Samalla tawalla on myösßid»
dareilla ja Aabeleilla ihe wapausulosm mitta
Landt.Marffalkin, jacaikilla nijllä muillaSaa
dyilläheidänPuhemiehema.la'coscaTalonpo«
jan Sääty tarwitze yhden, joca kirjoitta
Herrain-päiwäin asioita; nijn raitawat Pn-hemiehet caikista neljästä Säädystä menirä
cocoon, ja si»hen uloswalita jongun, jocasaman toimituren päällensä otta; Cuiten.
gin ei pidä yhtäkan Secreteraria, coco
Talonpojan- Säädyn tahtoa wastaan, hei.
dan päällensä waadittaman. Me wacuu-
tamme myös, etten Me tahdo, Herrain-
paiwilla ja Säätyin cooja ollesa, ttdda

F yhtään
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yhtäkän estettä heidän neuwottelemisisansa,
eikä yhtäkän muita Propositioneja heidän
eteensä wetää anda, min ne, jotca Me,
Neuwon-andajain neuwon cansia, uloslähe-
tamme; Ia ei kenelleckän wicaa anda eli
pahamnme otta, mickä Phteisct. puheet ,

Neuwottelemiset ja Päätöxet nijsä edeslan»
gewat ja tehdä raitaan, waan selitämme
tämän cautta, etä Me tahdomma lemmeeb
lä ja mielisuosiolla racasta yhteisesti Wal-
dacunnan Saädyjä, nijn että caicki, mitä
itzecukin Isänmaan rackaudesta vhteisexi par-
haari, on puhunut eli tästälähin puhuwa
on, ei pidä milläkän tawalla tuleman hä<
nelle wahtngoxi ja esteri, waan Me tah»
domma sitä mielumin, caikisa tiloisa, sen-
caldaisia Isänsämaata kijwaasti racastawai.
sia Miehiä Armolla ja lemmeellä muista
ja palcan anda. Ei yhtäkän, Herrainpäi.
willa pidetyttä Protocolleja, eikä Säädyu
sä eli Secrete-Utssotisa ja Deputationeisa,
pidä tuleman Meildä uloswaadituri, waan
ne pitä heidän paicoisansa, hywäsä tähde-
sä, lijcuttamata oleman. Jos myös jocu
Herrain päiwä Mies, Herrain-väiwäin sei»
joisa, tulis joldaculda, sanoilla eli työllä
kiusaturi eli hawaistyri, taicka pahoin me<
netetyxl, nijn pitä sen wicapään wetämän
sackoa Sata Talana Hopiaraha ja mistä,
man cunniansa. Ei myöstän pidä yhtäkän
HerraiN'päiwä.Miestä fangeuteen eli kijnni

' panda»
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pandaman muiden ja wähembain ricosten
tähden cuin taicka, cosca hän on Duelliw
Placatia wastaan rickonut, eli myös, tuo-
ren tehdyn työn jälkeen ja paoja ollesa,
tule kijnni otetuxi sencaldaisten isoin rico-
sten jotta cuoleman rangaisturen
ansaitzemat; josta Säädyille cohta
unen tieto annetan, ja nijn edespäin, nijn
cuin Herraiwpaiwäin Saändö. Waldacun.
uan Saatyin Wapa>ja Oikeutten woimasa
pitämisexi, säättä.

9.
Waldacunnan Neuwon«andajain Wa-

litzemisen ja Cutzumisen cansia pitä mene-
tettämän, silla tawalla, cuin 12.
wuoden Hallituren Muodosa eteenktrjoitta.
Präsidenti ulosnimitetäN silla
tawalla, cuin Waldacunnan Säädyt, näil-
lä Herrain päiwillä, erinäilesti wahwista-
staman tulewat; Mutta Ofwerste«Mar-
stalkin asetamme Me ismwasa Raadisa,
cuitengin ilman äaudämistä. locaitzen Wi«
ran tahdomma Me pitä hänen laillisesa ja
welwollisesa cunniasansa ja arwosansa, ja
Palweluret Waldacunnasa, Wapauden st-
ta patiota wacaammari woimasa pitämi.
sexi, seurawaisella tawallg, ulosjaca:
Caicki corkeemmat Wirat Ofwerstistä astija cansia, FaltMarffalckijn asti ja cansia,
ynnä heidän wertaistensa cansia, on Meillä
Walda tstuwasa Raadisa poisanda, yhden

F 2 Raadit-
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Raadilda tehdyn Förflagin eli edespanon
jatkeen Colme mahdollisen ja coetelliin Mie°
hen päälle: Mutta, Sanoman-saattajain
ja Ministerein eteenpanemisen ja ulosnimit.
tämisen cantza, menetetänHallituxen-Muo.
don ja Cancellie» Säännön jälkeen: Ne wä.
heuunät Wirat poisannetan Cabinettsä,
Cahden Waldacunnan Neuwon°andajan la.
snäollesa, asianomaisten Collegtumein ja
Wircamiesten Edespanon jälkeen. Mjlitatr
eli Sotawäen Statisa menetetän Edespa»
panoin cansia Wucohin, Corkiammasti au«
tuan Cuningan Carlen sen xll asettami»sen jälkeen sijtä 6. päiwästa Marras-Cuusa
1716. Jos Me löydäisimme hywäri, men-
nä ulos Förstagista eli Edespanosta, ja m»
mittä jonguy muun, nijn se on Walda.
cunnan Neuwon>andajain welwollisuus, et-
tä Lain jälkeen, Protocollan edesä, sanoa
sijtä heidän ajatuxensa eli luulonsa; Sa«
matta tawalla pita myös, nijsa tiloisa,
cosca jocu tule Eabinetisa ulcoa förssagia
eli Edespanoa, nimitetyn, johoncuyun auki
olewaan wircaan, asia Raadisa edeswe»
dettämän; Ia jos sencaldaiuen edesautta.
mus löytaisijn olewan Ruotzin Lakia ia
Hallituren.Muotoa wastaan, ja tulewan
muiden rehellisten ja hywin ansainneitttn
Alammaisten onnen ja ansion esteexi eli
wahingoxi, nijn Me tahdomma anda Wal«
dawnnan Neuwon andajain ajatuxet ja sa>

nomi'



c 55 )

nomiset, enimmän osan äänden jälkeen,
Meidän tykönämme woimasa olla, ja jon-
gun toisen sijhen nimittä, jota wastaan et
taita yytäkän sencaldaista muistutusta edes-
annetta. Ia pitä Palweluxijn asetettaman,
setä Civitt-että Sota-Stateisa Maalla
ja Merellä, ihecungin Personan coetellun
sowellaisuden, tmdon ja ansion jalten; Ia
jotca Kirjallisten constein, Sodan.Palwe.
lusten ja muiden hyödyllisten Tietöin caut.
ta owat muistoon jaedesauttamiseen eli cor.
teembaan wircaan lnahdolliseri itzensa teh.
neet, ja erinomattain pita sijtä waari o»
tettaman, ettei yhteengän Wtrcaan, yhtä.
iän muita panna, cuin ne, jotta sijhen
Palweluxeen soweljatowat ja joilla on caicki
tarpellinen tieto, euin sijnä Palweluxesa
tarwitan: Mutta ei mahda yhdengän itzel-lensä toimitettu ystäwys eli tuttawus eikäarwosa olemus tuleman hänelle edesautta-
misen sencaldaifisa Palweluxisa ja Wircoi.sa, johon ei hän ole sowelias ja tnitawa
eli sen päälle oppinut.

10.
Ei pidä yhtäkän, ilman edelläkäynyt-

tä ja laillisesa Oiteudesa asetettua tutkin,
doa, eli ilman heidän koettelemistansa, joil.
la stjhen, Asetusten jalten, oikeus on, yh.
deritän ajari estettälltän hänen Wircanja
täydellisestä toimituresta, ei myöffän, ilman
laillista Duomiota, wiralda poispandaman.

F 3 Nijn
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Nijn ei pidä mvöstän ketekän, wastoin hä,
nen tahtoansa, sijrettämän johonguhun toi-sen Palweluxen eli Wircan; Cuitengin et.
tei tämän cansta ymmärretä Meidän ulco«
Maalla olewita Ministereitämme, eli mjtä,
joille muita extraordinarie Wircain» toimis
tupia on tullut annetuxi, jotca jongun wi-
siin ajan päälle tulewat..

ii.
WaldacunnanSäädyt, Niddarit jaAdelit,

Hengelliset ja Mailmalliset, corkemmat.M al«
haisemat, ja itzecungin RuotzinW«ldacunnanAlamaisen, tahdomma Mepitäßuotzinkir'
joitetufa Laisa, heidän Oikeudeisansa ja
Wapaudeisansa, Eduisanjg ja Privilegi»,
metsänsä, nim että he saawat ne rickomat.
tomasti hywärensä nautita; Ia ei pidä yh.
täkän Privilegiumia,joca tule yhteen Sää,
tyyn, ilman yhteisten Säätvin tietoa ja
suostumusta, ulosannettaman; Ei myössan
yhdengän Säädyn Priwilegiumeita. ilman
caickein Neljän Waldacwman Säätyin
yximielistä suostumusta, lijcutettaman ja
muutettaman: Me tahdomma lmyös anda
nijn toimitta, että caicki mitä itzcculleckin
Säädylle on resolverattu, pitä ilman waa>
ra ulostoimitufta, Herrain < Päiwäin wä°
lillä, täytettämän.

12.
Waldaeunnan Rahat, seka suuremmatettä wähemmät Summat, paitzi Säätyin

asetet-
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asetettua Statia, pitä hallittaman Neuwon.
andajain neuwon canjja ja welwollisen ään.
dämisen jalken; losa caikesta mahdollisesta
Dstösta waari otetaan, nijn että ulosannot
aina sowitetaan sisalletuloin jälkeen.

13.
Me sidomme Itzemme eli lupaamme>

ettei yhtMn wäkeä, joco ne owat Nuhti-
nat, Prinsiit, eli muut Personat, tähän
Waldacundan, ilman Waldacunnan Neu»
won - andajain neuwoa, eli Säatyin suostu-
musta, sisallewetaa eli naturalilerata, waan
pitä yxinänsä ja ainoastansa sisällä Wal-
dacunnasa syndynet Ruotzin Miehet ja A«
lammaiset pidettäman Naadisa jn caikisa
muisa Waldacunnan Palwelurisa, joco seon Häfwisa eli muualla.

14.En M tahdo, ilman Waldacunnan
Säatyin tietoa ja suostumusta, paitzi Wal»
dacunnan wmjellurexi tulewan Sodan ai<
cana, cmda Mettämme ulos Ruotzin Wal.
dacunnasta ja sen rajoista pidemmän eli
lyhyemmän ajari: Ei myöffän ne Cunin-
gaalliset Prinsit eli Prinsesiat mennä ulco-
maalle, eli anda heitänsä Naimiseen, il-
man Meidän ja Waldacunnan Säatyin tie-
toa ia suostumusta; Mutta jos heidän eli
Waldacunnan erinomainen tarwe ja mene»
stys sitä waatiwa olis, nijn ettei se salli
wi pyä, sijhen asti, että Säädyt ehtiwat

F 4 eli
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«li tirkiäwät cocoontulemaan, nijn tahdon?
ma Me, Neuwon-andajain neuwon cansiasen päättä ja sijtä asetta. Jos myös,
Perinnön cautta, eli muulla tawalla, jocu
Maa Ulcomaalla, Ruhtinanmaa eli Her.
rain-Laäni Meille tygolangewa olis, nijn
pitä Waldacunnalla oleman sijtä odotta.
mistä totinenetujahyödytys,jaeipidäMeidän
Mmuullatawalla wastanottaman, cuin että
Me yhtähywin 1604wuodenNorköpinginPe»
rindö-Phdistyren jälken,tahdomma aina Ruo«
tzisa Meidän Hallitustamme pitä.

15.
Ia että caicki Asiat, cuin Naadisa,

enimmän osan aanden jälkeen, päätetyt 0.
wat, mahdetan cohta ja ilman wijwytysta
uloslahetettä; Nijn pitä Waldacunnan
Neuwon-andailla, jos Me olisimma tau»
dillarasitetut/ estetyt eli poisa, olemanwalda
Erpeditionein alakirjoitta, jotca pitä oleman
nijn woimalliset,! cuin ne.olisit MeildH ala»
kirjoitetut. 16.

Sen Perindö-Oikeuden Ruotzin Kruu.
nulle, cuin Ruotzin Waldacunnan Saadvt
heidän Wdistyxensä cautta sijta 23 päiwa-
fta Heinä «Cuusa 1743, owat andanet
Meidän Miehenpuolisille Mnda. PerilliDlemme, jotca Jumala on Armollisesti lah.soittanut, eli lahjoittawa on, Perillisen
Perillisen jälkeen, ei pidä ulottuman yhteen-
gän muuhun Meidän Suculaisizmme, eli

muulla
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muulla tawalla ulosselitettämän, cuin sa.
nat mainitusa Phdistyxesä Bokstawisa euu«
luwat.

17.
Cn Me tahdo yhtäkän Sotaa alca :

EM yhtäkän uutta Lakia tehdä, eli Sää«
tyin Päälle pacotta; Ei myöWn yhtäkän
wanhaa ja wastaanotettua Lakia muutta
eli poistoimitta, ilman Waldacunnan
Nmwon - andcuain neuwoa ja Säätyin
mieldymistä jasuostumusta; Ei myös, ilman
nijtä yhtäkän Kieldoa ja KäEyä anda u»
losmennä,eli Asetuxia tehdä, cuin yhteise»
sesti Waldaelmdaan tuiewat, joco ne owat

Ulostwt, TuUit, eli muut
PäälleMnot, ulsMrjoiwxet, eli nmut yh«
teiset Nasitttret,. cKfta yri Asetus on wel.
wsllisesti wahwistettu, eli kieldo ja kasty
lailliststi tapnhtuWt, nijn en Me tahdo sitä,
nijn cauwän eum sen seisoman pitä, muut-
ta ja tyhjäxi tehdä, ja kenelleckän yhtäkän
yrinpuolista wapautta sitä wastan myöden»
anda, enämbätä tuin itzccungin Säädyn
yhteisesti nautita tule; Ei myöstän yhts.
kän Säätyin Suostumusta lawiamalda eli
pidemmäxi ajaxi ulosselitta, cuin ihe Bok-
stawisa cuuluu. Jos myös jocu lhillimätöin
ja pahanelkinen Mllä Waldacunnasa syn-
dynyt, eli kiuckuinen ulcomaan Wthollinen,
Sotajoucolla ja julki wakiwallalla, lewot.
tomaxi saatais Waldacunnan jäsen Rajain

F 5 Päälle
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päälle carais> nijn pttä sencaldaista häijyä
muldä ja aitomista oikialla ajalla, Wab
dacunnan Neuwon. Andajain neuwon can.sa, ilman ettei ensifti odoteta Sääwinco.
coontuloa wastustettalnan/ Waldacunda
warjeldmnan, ranhsitettaluan ja pelastetta.
taman, nijn myös tarpeellinen ja walttä'
matöin Ulosteco sitä warten päällepanda-
man,- sijhen asti, että Waldacunnan Sää<
dyt kerkläwät eli ehtiwat coco/ontnleman.

Waldaczmnan Nahan Cullasa ja Ho-
piasa tahdomma Me pita corgottamisen
ja alendamisen mynttämism ja hinnan puo<
lesta» nijn cuin se nyt on, ja woimasa pi<
tä endiset tehdyt Myntti-Säännöt, ja ei nijn»
muodon tehdä nijsä yhtäsän muutosta, il»
man Wckldacunnan Neuwon andajain ja
Säätyin suoswmusta: Samalla tawalla
wahwistamme Me caicki ne meidän Corki»ammas muistos pidettawilda Edellämlne-
Olioilda, Nnotzin Waldacunnan Cuningoil.
t>a, Bancolle stwdut Vapaudet ja Edut,
nijn että Bamon-Wärcki eli Meno, tnstä»
lähin, nijn cuin tähangtn asti, ja aina sm
ensimmäisestä asettamisesta asti tule
maan Saatyin oman huolenpidon ja Halli»
turen alla, ja raikesta ahdistuxesta elAsteestä
warjellettawaxi. 19.

Arckl-Pispan walitzemisesa pitä cai<
silla Consiswriumeilla Waldacunnasa ole-

man
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Mn heidän äänensä; mutta nijden muiden
Pispain ja Superintendentein ulosntttami»
fesä, menetetän nijnmuodon, että ne Colme,
joillaon Hijppacunnan enin osa äänejäelitoi-
wotuxia,tulewatConsistoriumildaedespannu.
xi, jotca tarpelliset Wimt Neuwon andajain
neuwon cantza asetetaan: Ia pita heille wel»
wollinen ja laillinen Woiw.a ja Walda,
heidän Wircaansa oikein toimitta ja edes-
seisoa, annettaman. Kirckoherrain asetta,
misen tahdomma Me anda pysyä sijna ta-wasa, cuin ennen wuotta 1630 ollut on,
ja wuonna 1723, yhden asetetun Commis-
sionin tutkistelemisen jälkeen Pappein Si-
salletuloin omaisudesta ja luonnosta, on
wcchwtsteturi tullut; Jota wastaan ei pidä
Pispain ja Confistoriumein tekenmn Sen-
racunnille yhtäkän waäryttä eli nijtä
distaman. Me tahdomma myös Kircot,
Academiat, Gymnasiumit, Schoulut, Ho.
spitalit ja Lastenhuonet, nijn myös ne,
nijtä asttettaisa, nijlle annetut Sisälletulotja Oikeudet woimasa pitä', ja eikä itzetehdä nysä jotacuta muutosta, eli saldia mui<
den oman tahtonsa jälkeen nijlle wääryttä
tehdä. NiA myösMjpat, Superintsndentit,
Prosessoit, Prowastitfa Kirckoherrat, Cap-
Palaiset Caupungelsa ja Maalla, Schou-
luin Palweljat, ynnä nijden muiden cansia
Papin. Säädystä, heidän Möspidännöisan-sa warjella, nijn että he taitawat heidänWir<
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Mrtansa työt, ilman walitusta, toimitta
ja tehdä. Samalla tawalla tahdonnm
Me edesautta, mitä taita tulla Duomio-
ja muiden Kirckoin, Schouluin ja Hojpita»
lein, rakennuxexija ylöspitamisexi.

20.
Me tahdolnma mvös anoa sen perään

eätzoa, ettei yhtMn Stipendwmia, jow
ne owat taicka muinaistlda Ruotzin Cunin.
goilda, eli priwati Perssmlda, asetetut,
mahdeta Asettajan oikia ajatusta,
menttein selkeitä Sanoja ja Sisällepitoa
wastaan taicka pandaa muihin tarpeisijn,
eli muulla tawalla hallitta ja ulosjaetta.
Erinomattain en Me tahdo omista Itzel<
lemme yhtakän hallitusta uijden Stipem
diumein ylitze, jotta Kruunu on andanut:
Ia jos sencaldaisia hallituxia, edesmenneit»
ten Cuningasten aicana, on tapahtumtt,
Tesmmenttein - TeMin ajatusta ja Testa»
menttein sisällepitoa wastaan, nijn pita ne,cosea nijden ylitze syystä walitetuxi tule ,

muutettaman, ja eaicki heidän oikiaan A«
settamiseensa sagtettaman.

21.
Cauvungit Waldacunnasa tahdomma

Me pitn heidän Oikeudeisansa, että Borg.
mestarin, Raadimichen Caupungin Se-
creterarin-Palweluxijn saada itze uloswa<
lita ja edesvanna ne Personat, cniu he
nijhin soweltoixi ja ansainneexi löytäwat,

ja
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ja ettei yhtäkän, ulcoa Förstngia eli Edes.

panoa, pidä, Caupungein tahtoa wasian ,

heidän päällensä waadittaman: Ia ccncki
muut Caupungein Palweliat pita Magi-
strateilda yxinänsäasetettaman jaMllmahtit
heille annettaman, nijn ettei heillepidä vh«
takan estettä sijnä saatettaman eli tehtamän.
Mitä tule Caupungein omijn Nahoin,
nijn on MaMrateilla walda ja lupa, yn-
nä Borwareitten cansa, hallita ja panna
ne Palcoiri ja Mteifijn Rakennuxijn Sta.
tein ja Priytlegiumein jälkeen, ja ei pidä
nijtä rahoja, cuin ylitze owat, yhteengän
muihin tarpeisiin pandamaU, cuin Caupun»
gein ylöspitamiseri, caunistuxexi w paran-
damiseri ja muihin heidän tarpeisiinsa: Ia
wle tilmtekemisen cansia Caupungein Na.
hain edestä menetettäwäxi, sillä tawalla cuin
erinäisesti säätty on.

22.
Ne jo Waldacunnasa asetetut ja wielä

asetettawaiset Frabriquit ja Manufacturittahdomma Me ei ainoastansa pitä heidänWapaudeisansa,waan myös caikella tawal:
la nijtä, yhteisexi ylöskehoituxeri, ylösaut-
ta, warjella ja edesautta, ja caicki ne asebtamiset, cuin Waldacunnan Säädyt nijsta
tehneet owat, eli edespäin tekewät, juuri
lembiästi anoa woimasa pitää. lo<a fiwusnMe myös wacuutamme, etten Me ainoa-
siansa tahdo woimasa pitä Bergslageja

Wal-
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Waldacunnasa nijsä yhteifisä Privilegiinne:,sa ja Oikeudeisa, cuin heille endisildä
Cuningoilda, Meidän Corkiammas mnistospidettäwildä Edellä-olioildamme, silloin ja
tällöin on tullut annetun, ja Waldacun-
nan Säädyildä wahwistetuxi, waan myös-
kin pitä Phteisen-Cansan ja muut heidän
saadmsa Asundo ja Juuri-Oikeudessansa,
nijsta saawin Resoluttonein jälkeen, lnijn
cuin ne Bdkstawisa cuuluwat, ja edesaut>
ta niiden, Maan bruukamiseri eli wibele»
miseri, tehtyin Asetusten täyttymystä, nijn
että ne, jotta nakewät waiwa ja culutta-
wat hyödyttömäin Maiden eli ketoin päälle,
mahtawat saada nautita ne,Metnstm caut-
ta, heille luwatut edut hywärenfa.

23. >

Että yhteisesti Waldacunnan Säädyt
mahtawat olla sitä pcchota enämmin wa-
euutetut Meidän järkähtälnättömästä Aico»
muxestamme jä rehellisestä Lembeydestezninesen yhteisen parhauden edestä; Nijn selitäm-
me Me, että Säätyin pita oleman peräti
wapaat heidän Uscollisndensa Malasta, jos
Me, Meidän puoleldalmne, löytäisin, tie»
ten ja tahtoin, ylitzekäyneen eli rickoneensen Walan ja Wacuutuxen,cuin Me olem»
ma Waldacunnan Säädyille tämän cautta
tehneet ja eli mitä Säädyt edes-
päin, Hallituren-Muodon ja tämän Mei-
dän Wawutuxemme woimasta, löytäwat

tar-
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tarpeellisesi, heidän usconsa, Wapauven
sa, Onneensa jn Wacuudensa woimasa
pitämisen wahwista. Ia cosca, ilman
W min edeltäpäin mainittu on, Walda.
cunnan muut Perustus»Lait, Wllänsä pi-
tämät monenlaisia, joita ei täsä ole ylös
kerroittu, eli heidän asianhaarainsa puole-
sta ei ole taittu fisällewedettä; Nijn löy>
damme Me lnvös tarvelliseri, tämän laut-
ta selittä, ettei fitä pidä nijn ymmärrettä»
man, että jotakin fijtä,cuin mainitut Wal-
darunnan Perustus-Lait woiwatjasisällan-
sä pitäwät,pidäis sen cautta oleman kyll-
jettensä lyöty eli tyhjäxi tehty, taicka hänen
waicutuxensa ja woimansa puolesta wähet-
ty eli heicommaxi tehty. losa fiwusa Me
wacuutamme Mettämme, että Waldacun-
nan Säädyt, heidän Walansa welwollisu-
den jälkeen, Meitä oikein cuulewat ja Mei»
dan Käskymme täyttäwät caikesafijnä,cum
wastattawa on Jumalan ja Ihmisten ede.sa, Meidän kässeä/ ja heidän tehdä, caiki.sa Oikeuden pitä, Meidän ja heidän, min
cuin uskollisten Miesten ja Alammaisten so-
pi ja tule. 24.

Costa Me löydämme tarpeelliset,
tämän Meidän Wacuutuxemme ja wahwem
luvauxemlne julkisesti julista ja tiettäwärt
tehdä;Nijn enMe taida muuta,cuinsijnä obesa
setittä, että Me erinomaisella Mielicar-
waudella ja Wihalla sen päälle catzonnne,

jos/
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jos, wastom toiwoa, jocu löydyis nijn pa.
hoin ajattelewa, cuca se olla mahta, Ml»la WaldacuWasa svndynyt eli Muucalai.
nm, jöca tahdois, Meille mielisuofioxi,
paalleseisoa eli edespanna täsa jongun muu.
toxen, eli saatta Meille suuremman Woiman
jaWallan,'cuinedelläkäypainenMeidanWa.
cuutuxemme Mllänsa pita ia sano, cofta
en Me pyydä yhtakan corkeemba Walda
ja Woima, cuin yhdelda puolelda woitta
Meidän uscollisten Alammaistemme
dammet, ja tolselda puolelda Itze olla hei»
dan wahwin Warjellurensa caickea ricosta
wastaan heidän oikiasa Wapauwsansa.
ta caicti Me Omnn Kätemme alakirjoitu-
xella ja hengellisella Valalla wahwistam»me rictomattomasti jälkeenela ja taytta :

Nijn totta minua Jumala auttacoon Sie.
Mn ja Runmijn puolesta. Stockbolmisa si-
nä 25 p. Marras-.Cuusa 1751.

rl^leO^icin.
(L.B)

Cuniyg:'
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OllNllWsen Mäntin ja Ruo-
tzin Waldacunnan Sää yin Her-
rain- Asetus, Säatty
Herraia - Pckwillä Stockholm ft

l7. paiwanä Lvca-LUM.
172Z.

mosta, Nuotzin. Giothein ja Wen«
dein Euningas :c. :c. :c. Teem-

me tiettäwaxi, että nijncmn PhteisetWal-
dacunnan Säädyt owat säätänet yhden
Herrain.Päiwain Asetuxen, ja Me Armosa
lemmeellä sijhen suostumme: Nijn olemme
Me hywari löytänet anda stn saman yh.
teisexi ojennuxexi uloskaydä/ cuulmn cuinseuraa:

!«

Waldacunnan Säätvtn pitä joca col»
mandenawuotena Stoctholmijn, elijohongN'
hun muuhun paickacundaan Maldacunnam,cosca suuret erinomaiset syyt sitä waatiwat,
keffellä Tammi»Cuuta cocoon tuleman,
ja sillä wällillä, joco he Cuningalda Wal.
dacunnan Neuwon«Andaitten yeuwon can.
Ha cutzutan, taicka he ihe heidän wijm-
meisesa tehdysä päätöxesansä jongun wissin
päiwän määrännet owat.

G 2. Cun»



( 93 ) O
2.

Cuninqan tule Neuwon. Nndaittennmwon cansia Herrain - Päiwät julista,
ja präntättvin Kaffyin mutta, jotca kestel.
la Svys-Cuuta edeläpäin Saarna-Stuo-'
leisa coco Waldacunnasa nlösluetan, ellei
Waldacunnan tila ole waatinut, että il.
moitus aica lyhetään, cocooncuhua Säädyt
sijl?en paickaan ja sixi päiwäxi, cuin ennen
on määrätty, taicka jos ei yhtäkän päiwää
ole ulospandu, eikä paican muutosta tarwu
ta, stri pälwari ja sijhen paickaan, cuin
Cuningas Neuwon » Andaitren neuwon
cansia määrää.

3-Jos Cuningas on poisa, ktpiänä eli
cuollut, nijn jullstetan Herrain - Päiwät
Mtcifildä Waldacunnan Neuwon. Andail»
da. Jos jocu muu äkillinen tapaus sisälle
langin, josa Waldacunnan lnenestys ja
Säatyin wapaus seiso, nijn pitä myöstin
Waldacunnan Neuwon. Andaitten silloincohta Herrain-Päiwät julistaman.

4-
,Nyt tmta nijn tapahtua, ettei Cu>

nimas ett Waldacunnan Neuwon-Andajat
cocooncutzu Säätyjä eikä joca colniannenexi
wuoderi, jälken wijmmein pidettyin Her«
min<Päiwäin, taicka sixi päiwäxi, cuin
he Paatöxesä ihelleusä määrännet owat;
Nijn pitä oleman caicki ilman wvimata,

mitä
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mitä Cuningas eli Waldacunnan Neuwon.
Andajat, sillä wälillä ulcona eli sisällä
Waldacunnasa tekewät, japttäOfwerstäthäl.
larin ja Maanherrain cowalla wastaurella
oleman welcapäät, ellei ennen nimitetyllä a«
jalla, ja sijhen 15. päiw. asti Marras Cuu.sa Cutzumus<Kirja Cuningalda ett Raa,
dilda ole tullut, andaman sen cohta tlmo.
itta, että Säädyt mahdaisit itzestänsä ke-
fiellä seurawaista Tammi.Cuuta Stoct.
holmijn heitänsä riendää. longa tähden a»
fionomaisten tule uloswalita heidän
min» Päiwä-Miehensä, joiden silloin nijn
hywin cuin Niddareittengin ja Aabelein pi.
ta Stockholmijn cocoon tuleman; Silloin
pitä ensisti eteen otettaman japäätettaman,
cuillga sen cansia pitä tehtäman, ettei
Säädyt ole tullet Herrain. Paiwille
cutzutuxi. 5.

Cosca nijn tapabtu, että se Cunin.
gallinen Istuin uudelle walitzemiselle
awoi tule/nijn pitä Waldacunnan Sääwin
itzestänsä siri collnnnnexikymmenenexi
wäri Cuningan cuoleman jälken heitänsä
Stockholmijn joduttaman, ionga Mddari-
Huonen Edesseisoitten, Duomio-Capitlu»
mm Upsala ia Magistratin Stockholmisa
pitä asianomaisille ojennuxexi cohta ja
Yhteisesti tietä andaman. Macmherrat,
eli. heidän pois ollesa Maanherram
Wirat, owat myöstin welcapaat itze.

G 2 cutin
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cukin paickacunnasansa, cowan 'wastauxen
haastella, sencaldaisen cuolsmckn nijlle iotca
heidän Lääneifänsä asuwat, Exprefiein eli
Sanan - saattajain cautta ilmoittaman;
et<-ä nijn monda sen määrätyn ajan
sisällä taidais cocoondua, että Walda
cunnan wapaus woitaisin heildä war<
Ma ja edeswastata, fijhen asti cuin
pitkämatcaiset tmtawat joutua/ ja Walda,
cunnan Yhteiset Säädyt walitzemisen yh-
teisellä neuwolla eteensä otta. Sencaldaisesa
tilasa ja cosca Cuningallinen Iswin awoi.
mexi tule, nijn pitä Waldacunnan Neu«
won < Andaitten cohta osottaman ne wierat
Ministerit, Sänningibuodit eli Kästyläiset
ynnä heidän Omaistensa ja caickein Pal»
weljainsa cansia johonguhunwisiijn, Stock.
Holmista caucaiseen paickaan, sillä wälillä
heitansä siellä ylöspitaman, cuin Cu«
ningan walitzemus tapahtu, nijn myös-
tiu sijtä murhetta pitämän, että ennen,
mainitut Ministerit samaan paickaan hei.
tansä ilman wijwytysta laittawat, nijneuin
myöskin, ettei nhtäkän wierasta Ministeriä
mahdeta Waldacundaan sisälle päästää, en»
nen cuin Cuningan walihemus tapahtu-
nut on. Samasta walitzemisesta pitä
myöstin nijden ihensä peräti poisa pitä»
man, jotta wierasten Herrain palweluxesa
Owat. »

ö.Her.
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6.

Herrain-Päiwille pitä cocoon tuleman,
Greiwit, Wapa-Herrat, »a Aadslsmiehet,
yxi jocaitzesta Sugusta, joca on täyttänyt
24 ajaftaica: Nijn myös Pispat ja Supe-
rintendentit ett yri soweljas Mies ihecusta»
kin Consistonumista, jolla on coco Hijppa-
cunnan yximlelinen walitzemus ja Walda.
Kirja eli Fullmahti; cuin mvöffin yxiPa<
pismies jocaitzesta cahdesta eli colmesta Pro-
wastinContractista eli Läänistä. Nijn myös-
tin jocaitzesta Caupungista yxi eli usialn»
bi Täysiwaldainen asianajaja, yhdellä wa«
pahalla ehdolla walittu, Hallituren Muo-
don jälken;Samalla tawalla yxi Talonpoica
jocaitzestaKihlacunnasta, jolla oma Talo on.

Niddareista ja Aadeleista tule yri jo-
caitzesta Sugusta, jonga Sucucunnan puole.
sta istuman ja puhuman pitä; jos ei yhtä-
kän Sucucunnasta tulla taida, nijn on heil»la wapaus walita toisesta Sugusta Ta>siwaldian,joca ei oman Sugunsa puolesta
puhu ja wastaa. Paitzi Pispa, eli sitä jo-
ca Pispan siaan Consistonumista tule, wa»
lihewat Papit jocmtzesa Prowastin Lääni-sä eli Contmctisa heidän Taystwaldatseltsa;
Ia jos Papit usiamisa Prowastem Läätlei.
st sopiwat ja tytywät yhteen Täyfiwaldgi-seen, nijn heillä on sijhen wapaus; Caw
pungit saawat myöffin wapahalla ehdollaG 3 wa-
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walita Täyfiwaldaisensa heidän Säädy,
stänsä, jotca he sijhen soweliaisimmari löy.
täwät. Jos nijn on, että caxi eli enim«
maxikin eolme nijstä Vähimmistä Caupungei.
sta tahtowat otta yhteen Tävsiwaldian,
nijn he mahtawat sen tehdä. Jos jocuHijp.
pacunda, Prowastm Lääni eli Caupungi
laimilyö panna edestänsä Täysiwaldaisia ,sen pitä nijn paljon sactoa wetämän, cuin
Sääty cohtuullisexi löytä määrätä ja tai.
ta wastata sitä culutusta waastan, cuin
sencaldaisen Prowastm. Läänin eli Caupun-
gin heidän Herrain-Päiwä Miehellensä te.
kemän pim. Yhteinen. Cansa jolaitzesa
Kihlacunnasa walitze Herrain Päiwä Mie.
hensä ihe Talonpojan-Säädysta, joca sama,sa Kihlacunnasa asuu, ja Taloa pitä, ja
ei ole ennen josacusa muusa Saädysä taic-
ka wirasa ollut. losa heille wapa wali.
Hemus pitä jätettäman, ilman Maanher.ran, Duomarin, Kihlacunnan-Foudm eli
jongun muun päallevaeottamista ja waati.
musta. Jos usiamvi Kihlacunda tahto
yhteen walita yhden Tävsiwaldian, nijnse on heidän omasa wallasansa. Caikila
Herrain-Päiwä Miesten walitzemisisa, pitä
st Herrain-Päiwä-Miehexi tuleman, jota
enin osa ano ja pyytä, ja se, joca walit<
tu on, ei fta ihiänsa sijtä estellä, ellei hä<
nella ole la llista syytä ia estettä, ja nau»
titcon hän wapaan ja täydelisen ylöspidon

ja
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ja matta-rahan nijldä, joidenga puolesta
hän on Taysiwaldainen.

8.
Sen Herrain-Paiwä Miehen, joca

HerraiN'Paiwilla ja caikisa nijlla tapahi
tuwisa neuwonpitämisisä, ei ole oikialla a-
jalla läsnä ja saapmlla, pitä sijhen tyty.
mäN/ cuin lä-snäolewaiset päättänet owat,
ja ei pidä hänellä ensingan oleman walda
sen päälle puhua.

9-
Costa Herrain-Päiwä Miehet jocaitze.

sta Säädystä sinä määrättynä päiwänä
ja sijnä julistetusa paicasa coosa owat,nijn
ilmoitetan heille Trumpetein puhalomni.
sella ja Puuckuin-lyömisellä, ettäheitzensä
edesandawat ja Fltllmahtinja eli
Kirjansa näyttäwät. Riddarit-ja Aabelit
edesandawat itzensa Riddari. Huoneesi» ja
ne, joilla erinäiset Kullmahtit nijldä on,
andawat mvöstin samasa paicasa heidän
Walda-Kirjansa Mlle. Papin.Bodarin
ja Talonpojan-Säädyt eocoonduwat Mai-
nen paicoisansa, ja andawat neljän Depu»
terattuin eli walittuin cautta heidän Sää-
dyistänsä yhteen coota caictein Herrain°Päi-wa Miesten Fulmahtit, ettei yritän Puhe-
miehen walitzeMiststa, ilman «Fulmahtia
mahda itzellensä osaa omista. Ia sitten
min Puhemiehet walitut owat, cocowat
Puhemiehet Fullmahtit, ja ne Cuninga!-

G 4 liseen
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liseen Cancellijn sille, cuin Cancellie Colle.
giumi on asettanut nijtä wastanottamaan,
sisälle andawat» ja sitten cuin ne ylöskirjoi.
tetut owat, jotca itzensa owat edesandanet,ja ne, jotta poisa ollet owat, nijn pide.
tän sijtäi yri exemplari siellä tallella ja
toinen itze Säadysä. Ia pitä ihecungin
Fullmahtin, jos se kelwollism löytaän ja
Täysiwaldainen Säätyyn wastan otetaan,
nhn cuuluman, cuin seumwainen Formu»lairt eli Eteenkirjoitus sisällänsä pitä.

Nijllä yhteisillä Herrain. Paiwillä,
tuin tulewat ptdettäwari sinä - -». tule e.
delläkäyneen oikiasa jarjestvxesa tapahtuneen
walltzemisenjälken
tämän canffa asetetuxi päättämään ja tut»
kimaan ne siellä edestulewaiset asiat, ja
sijnä siwusa wisun waarin sijtä ottamaan,
että caicki se, cuin. tule Jumalan Nimen
tunntan ylösrakennurert ja meidän wastan.
otetun puhtaan ja totisen Jumalan pal<
weluxemme harjoituxexi, Waldacunnan yh.
teisexi parhaxi, ja totisen hyödytyxexi; ja
että Waldacunnan Säätyin wapaudeu
woimasa pitammen, ja jocaitzen Säädyn
hywin saadut Prtwilegiumit eli wapau»
det ja oikeudet, mahdaisit parhan ynunär-
ryxen jälken, rehellisesti wahwistetuxi
ja holhotun tulla; Asettain itzellensä Nuo»
tzin Waldacunnan Perustus. Lain, ja wau»

notnn
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notun Hallituxen.Muodon jaHerrain.PKl.wäin Aseturen welwollisexi jälkenseurami-
sm ja ojennuxexi» erinomattain ettei hän
johonguhun salaiseen taicka julkiseen neu.
wonpitoon/ wahwistetun Wallitzemisen.
Muodon muutoxeri, itziansä secoita, wastoln
Cuningallista Wacuutusta ja Hallituxen.
Muotoa!, sitä wähemmin ei pidä hänen i.
Hiansä cmdaman fijhen, cuin saman Halli,
turen-Muodon päätöstä wastoin on, cosca
cuitengin caicki seucaldaiset pitä nyt ja e»
despain woimattomat ia turhat oleman.
Edespäin pitä dl. itziansä sijta ahkeroi,
tzeman, että hän caicki tarpellisudet oittaan
päatöresn toimitta, jottahänelle erinomai.
M (mN uscotuxi tulewat.

10.
locainen Sääty cocoo itzensä paicka-

ansa, josa Säädyllä ou hänen cocouxensa,
waan ennen cuin mitäkän edesotetaau, wa«
litzewat Riddarit ja Aabelit Säädyllensä
heidän Landt-Marscalkinsa, ja ne muut
Säädyt heidän Puhemieyensä, jotta, yh.
dm Säädyn nijn hywin cuin toisengin,pi«
tä saaman wapahaila ehdolla walita; jasen pitä tuleznan Landt-Marscalkiri eli
Puhemiehexi, jota enin osa Säädystä tah.
to ia pyytä: Cuitengin ei pidä ketakän
sijhcn walittaman, joca el ole Ruotzin Wal>
dacunnasa syndynyt, ja meidän puhtaasa

G 5 Evan.
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Evcmgelwmimme opisa ylöscaswatettu. Cos-
ca se ott tapahtunut, nijn pitä heidän, en
nen cain he wircaansa tulewat, locaitzen
Säädysänsä Walan tekemän.

Minä N. N. lupaan ja wannon lu°
malan ja hänen pyhän Evangeliumtnsa caut»
ta, että nijncuin minä olen «« . edallä.
käyneen oikian walitzemisen jälken walittu
ja asetettu heidän (^HW«s«)täsäWal.
dacunnan SäHtyin eocouxesa; nijn tahdonminä täsä minulle ustotusa toimituxesaniennen- caickia käyttä cheni tareasti ja pel<
kamattömästi, Ruotzin Waldacunnan wah.
wistetun ja wannotun Hallituren« Muodon
ja muiden Asetusten jälken, jotta Walda.
cunnan Perustus -ja muuttamattoman Lai.
xt yhteisesti wastanotetut owat, joista en
minä millakän muotoa poispoiketa tahdo,
waan nijden jälkenseuramisexi, caikisaedes.tulewisa nsioisa, juunmmalla wimidellä
minuani fijtä ahkeroita, että yxi muutta,
matoin puhtaus Religionisa eli lulnalanpalwelureia wahwistetan, Cuningallisen
Maj:tin Corkeus ja Saätyin wapaus edes.
wastatan ja woimasa pidetän, ja että it.
zecukin Sääty mahdais heidän hywin saa-duisa Privilegiumeisansa, wapaurisansa ja
eduisansa pidetyxi tulla, nijn että luma.lan nimen cunnia jaCuning:sen Maj:tin,a
Waldacunnan toinen toiseensa rickomatto-

mastt
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nmsti yhdistetty menestys ja yhteinen paras
caikisa asioisa edescmtetan, mutta caicki
se, cuin sitä wastoin jollamlla tawalla on,
parhan ymmärryxen jälken poiscstetän
ja rangaistan. Minä tahdon myöffin eaic-
ki ne, cuin Säädysa edeswedettämän pitä,
puhtasti ja selkiästi proponcmta jasdespan»
na, ja en yhtMn asiata wastoin sen oikia-
ta ja totista perustusta ja sisällepitoa waan.
nellä ja cawalasti caunistella, waan sijta
tarcan waarin pitä ja peraancatzoa, että
caicki asiat rehellisesti ja hywäsä järjestpxe-
sa toimitetaan, oikein tutkitaan ja kijwU'
sti päätöxen saatetaan. Ia mjneuin minun
welwollisudeni on yhdeldä puolelda, ettei
yhtäkän muita, cuin oikeita Herrain - Pai-
wäin asioita anda Säädysä edestulla;
Nijn en tahdo minä myöffan toiselda
puolelda mitakän sijtä, moninaisten tarcoi.
tusten tähden, estä ja salata eli anda salat«
ta. Minä tahdon myöffin minuani perä-
ti sijtä ahkeroita, että hpwä järjestys Sää»
dysä pidetän, ja caicki hywin ja sowelja»
sti käypi, ja caickinaiset setoituxet estetän :

Ahkeroiten minuani erinomaisesti sijtä, että
caicki alcu rijtaan ja eripumisuteen, nijn
hnwin Saätyin lasenitten cuin Vyteisten
Säätyingin wälillä toimellisesti estetään ja
poispoistetacm. En minä myöstän tahdo
sitä, cuin neuwonpitämisisä salasa pidettä-
män pitä, kellengän ilmoitta, .eli itzeäni

seneal<
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sencaldaisista Waldacunnan asioista jongm
eansia, ebkä cuca hän olis, corkta taicka
alhainen, sisällä Waldacunnan aluwainen
eli wiems/ puheseen anda: Päätöxext tah,
don minä sen jslken/ cuin Waldacunnan
Säädyt sijnä asetetusa Herrain»Päiwain
Saannösä säätänet owat, eli minulle e<
despäin etehenkirjoitetaan, juuri tarcasti ltzenitäyttä, ja en mitäkän, caikesta fijtä, cuin
tähän minun wircaam läpi formein
catzoa sugun, heimslaifuden. ystäwyden,
lahjain, wihan eli wainon, hyödytyren eli
wahingon, taicka jongun muun syyn tähden,
waan itzent caisisa asioisa nijn täyttä, cuin
yhden uscollisen jaoikian iule
ja sopi, ilman yhtäkän petosta ja cawa«
lutta.

Nijn totta minua Jumala anttacon
Ruumin ja Sielun puolesta!

Sitten nimittää jocainen Sääty hei,
dän Deputeratunsa eli uloswalitut Sää«
dystansä, jotta ynnä LandbMarscalkin ja
Puhemiesten cansia, itzecukin Sääty ennän,
sä, menewät Cuningan tygö, osottawat
Säädyn ilon Cuningan menestyrestä, kijt>
täwät cutzumisen edestä Herrain-Päiwtlle,
ja anowat, että ne julistettaisin. lonaa
jalken he myössin Sastyin puolesta, teke.
wät Drottningtn ja Cuningallisten Per.
sonain tyköns heidän palweluxensa. Sen

Mm
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Mn uloswalihe, cukin Sääty Depute»
ramt, jotta terwettäwst ja onnia toiwot.
tawat toisille Säädyille, ruweten Aadelin
Säädystä, ja sijhen asti, että joca Sääty
kestenansä toinen toistansa terwettänet o»
ivat.

ii.
locaitzesa SsädysäpitH oleman yxi Se.

creteran, joca kirjoitta Herrain'Päiwäin
asiat. Riddareilla ja Aabeleilla
Huonen Secreterari; Papin - Säädyllä
Conststoriumin Notartus; Borgareilla
Stockholmin CaupMgin Secreterari, No»
tarius, eli se jonga Sääty itze walitze;
Mutta Talonpojan»Säädyn Secretemriri
walitzewat caickein neljän Söätyin Puhe»
miehet yhden soweljan miehen, joca ei
ole Aadeli, ja ymmärrä Maan. menon ja
Vhteistn Cansan tarpeet; Cuitengin ei pi.
dä yhtätän Secreterarita coco Talonpojan.
Säädyn tahtoa wastan heidän päällensä
pacottettaman. Sm joca Talonpojan-
Säädyn Secreterarixi asetetaan, tule, pai-
hi sitä että hän kirjoitta ja pitä selkiän
Protocollan eli caikistanij-
sts, cuw tehdään, et ainoastansa autta Pu.
hemiestil, että caicki cuin edestule, mah.
detaisin yywafti järjestyxesälja' soweljasti toi.
lnitetta, waan myöstin sijnä siwusa lnili.
stutta sitä, cuin coetellaan olewan
Hallttuxen-Muotoa, Waldacunnan Peru»

stus
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stus.Lakia ja Yhteisten Sastyin wapaude-
ja ja oikeudeja wastotn, joea pitä Proto»
collaan ylöskirjoitettaman ja Säädyn edesäluettaman; Ahkeroiten itzeänsä stjta, että
Waldacnnnan yhteinen hyödytys mah.
detaifin taita oikein woimasa pidettä, jo<
ca pitä ymmärtäwäisesti ja soweljasti ta<
vabtuman, ja ei omistaman ttzellensä yhtä.
tän äändä Säädyfä. Ennen min hän wir«
cahänsa tule, pitä hänen edeltäpäin/ seura<
waiftn. Formulairin eli eteenkirjoituxen
jälken, Säädysa hengellisen Walan teke-
mw:

Minä N. N. jocasen rehellisen Talon<
pojan S-Adyn Secreteraririncklllli afttetuil<
la )a nyt aljetuilla Herrain Pälwillä ulos<
walittu ja asetettu olen, lupaan ja wan»
non Jumalan ja hänen Pybän Evangeliu»
minsa mutta, että minä tämän ruman toi.
mitureni ja Wircani caikella wireydella,
murhenpttämisellä ja ahkerudella, uscolw
sestt ja oikein edesseisoa, holhota ja toimit»
ta tahdon. Minä tahdon myös autta
Säätnä hywillä neuwoilla ja muistuturil.
la, caikesa sijnä, cuin taita Cuningallisen
Maj:tin ja Waldacnnnan palwe.
lnxen hyödytyren, nijn myös Sää.
dyn ja ihecungin oikeuden edes aut»
tamiseri tulla; Vaarin ottain hä-nen Cuningallisen Majitinsä callijsta wa-
cuntuxesta,a yhteisten Ruotzin Waldacun«

nan



O ) '" l
nan Ssorvin wannotusta Hallituxen-Muo»
dosta ja Pewstus Laista, ja Herrain.Pai-
wäin Asetuxesta; Sitälikin lupan minä
myös, etten minä kenellengän, ehkä se cuca
olis, Säädyn neuwonpitoa jacansiapuhetta,
ilman luwata, jollaculla tawalla ilmoita,
waan caiken sen min Sätky tarralla new
wonpidolla ja tutkinnolla taita yhteenso»
pia, ja hvwäri löytää, kirjoitta, ylöspanna
jawelwollisefti toimitta: Cuilengin nijn, etten
minämitäkän Säädyst vlöspaneja edesauta,
cuin on Waldamnnan wapautta ja yhteistä

waan pyydän ne parhan
ymmarryxen jälten, estäjä poispoista. Minä
takdon myöskin wisun waarin otta sijtä, cuin
Säädyn parhaxijahyödytyxexi caikisa luwal-
lisisa afioisa tule, ja caikisa itzeni nijn ksyt«
ta, cuin yhden cunniallisen ja rehellisenMiehen tule ja sopi.

Nijn totta minua Jumala autta,
con Ruumin ja Sielun puolesta!

Sitten pito Secreterarin saaman nau.
Ma saman turwan ja wapauden, cuin jon-
gun muungin Herrain-Päiwä Miehen,
lamyöspäatettyin Herrain Päiwäin jälkm
saaman kohtuullisen maxon waiwastansa
Räntty eli Wero-Camarista, jonga Sää-
tyin Puhemiesten yhteisesti tule määrätä.
Secreterarin pitä myöstin, jocaitzesa Sää»
dysli, oleman welwolttsen Protocollan eli
duomio.Kirjan ylöslukeman, cosca taicka

coco
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eoco Sääty, eli jocu Säädyn Jäsen sijtllosaa pyytä. Hänellepitä myös annettaman
caicki Memorialit eli Muistutuxet ja Kir.
jat, cuin jocu Säädyistä tahto Isälle an«
da, jotta aina pitä oleman
<ttä ne welwollisesti taitaan annoterata eli
ylöskirjoitta, ja ertrahcrata eli uloskirjoit»
ta, jos nijn tarpellisexi löTZän. Ei mahda
yrikän, hänen Siansa ja Äänensä poismi-
smmisen haastella, Ml le anda toisten Sa«<
tyyn jotacuta Memorialta, ennen cuin hän
ensisti omasaSaadyMsä sen asian kirjallisesti
edescmdanuton. 12.

Cumngas, eli Waldacmman Neuwon-
andajat Cuningan potsaollesa, taicta hänen
cuolemanstc jälken, andawat yhden Harhal,
din eli Ilmoittajan cautta Punckuin lyö-
misellä ia Trumpetsin puhaldamisella, juli-
sta paiwän, cosca Sandyt, jälken päätetyn
lumalanpalweluxen, mahtawat cocoontul,
la MaldacunnssnSalihin. lumalan>pal-
welus pidetcw yhdelda Pispalda CanpungiN
Isosa Kircosa, johon eaickein Säätyin pttä
yximielisesti cocoontuleman. Sitten cuin
Jumalan palwelus on päätetty, nijn me«
newat ylös Waldacunnan-Salihin, ensiA
Talonpojan-Sääty, sitte Borgarin Sää-
ty , sen jälken Papin-Sääty heidän pnhe-
miestensä cansia: Ia nijn Riddarit ja Aa»
delit, joiden edellä käy heidän Landt-Mar-
scalckmsa; longa jälken seura Plimmäisin-

Mar-
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Marscalcki Waldacunnan Neuwon Anda-
jäin cansia, puetetut Waldacunnan Neuwon»
Andajain waatetten parrella, lähin Cunw"
Ma, ioca silloin on hänen Cuningallise-
sa caunisturesansa Kruunun ja Scepterin
eli Waldickaan cansia. Caickein ylin Salisa
on Cuningan Istuin, josa Cuningas tule
istumaan; Stta likin on Waldacunnan
Neuwon - AndaUla molemmilla puolilla
heidän siansa, Riodareilla ja Abeleilla ja
nijllä muilla Säädyillä heidän määrätyt
siansa, tawailisuden jälken. Sen jälken
pyytä Plimmäisin Marscalki, että caicki
tahdoisit waiketa. Costa se on tapahtunut,
nijn puhuu Cuningas ihe, eli jos Cuningas
poisa on, taicka nijn hywäri löytää, Can.
lellijn Presidenti, Phteisten Waldacunnan
Saatyin tygö, kijttä heitä cocoontulemisen
edestä, ja pyytä, että he tahdoisit waarin
otta Propositionista eli edespanosm, joca
heidän edefanja luettaman pita, sijtä sitten
nenwoa pita, ja nijn hywin sen, cuin ne
Secreta Proposttionitkin eli salalaiset edes«
panot, jotta Cuningas sitten edespäin
tekee, päättä; longa jälken Cuningas
anoa ylösluka sen yhteisen Propositio.
uin eli edespanon, cuin Cuningas heilleanoa, ja sen ei pidä Mllänsä pitä-
män yhtakän asiata, jotta salaiset oleman
Pita. Säätyin Puhemiehet, ensisti Landt,

H Mar-
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Marscalcki, ja niin ne muut Puhemiehet
toinen toisensa jälken, menewät sitten, cos,
ca Mmmäisin-Marscalcki sijhen merkin
anda, heidän sioistansa Cuningan eteen,
ja kijttäwät cutzunnsen edestä ja sen wai.
wan edestä, cuin Cuningas on nähnyt
Waldacunnan wallitzemisesta, ja lupawat
muwoa pitä niMa tehdyistä Propositisnei.sm elicra edespanemisista, ja sencaldaiseen
paätöreen seisahta, cuin Waldacunnan
yhteisexi parhan ja hyödytyreri tulla taita.
Sitten nousee Cuningas ja Waldacunnan
Säädyt ylös, ja Cuningasta seuratan
Waldacunnan Salista jälteensä tacaisin
hänen omiin huoneisinsa. Mutta Säädyt
menewät sitten itzecukin heidän tawallisijn
cocouspaickohinsa, josajocainen Sääty anda
taicka samana elicka seurawaisena väiwam
lukea enfisti edesänsä Hallituxen-Formm
eli Muodon, Cuningallisen Maj:tin Wa<
cuutuxen ja tämän Herrain»Päiwäin Ast»
turcn, ettei yxikän mahda nijden tietämät»
tömyttä wapaudexensa edestuoda, ja sitten
Cuning:sen Maj:tin Propositionin eli edes<
panon, josta jocaitzelle Säädylle vn
exemplan eli ulosklrjoitus annettaman
pitä. i).

Herrain . Päiwillä eteensäottamt
ja päättclwät Säädyt ei ainoastmV
sitä/ cuin Cuningas Propositionin
eli edesvanon cautta taicka muutoinkirjal-
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kirjallisesti edespam, jos ne samat mumoin
owat Waldacunnan Neuwon. Andaitten
neuwon cansia ulosläbetetyt ja welwollise»
sti Contmsignemtut eli alakirjoitetut; waan
myös caiken sen, cuin Säädyt itzestän<
st lövtäwät Waldacunnan yhteisen tilan ja
parhan waatiwan.Sillointutkistellan,cuinga
Hallituxen-Muoto,Wacuutus ja Waldacun-
nan Perusttts-Laki owat tullet noudatetun ja
jalkeneletyri, ja jos jotain löytään sitä wa-
stan tapahtuneen, sitä ej pidä pngun ca«
walan warjon aila kärsittälnän, waan pe-
räti muutettaman jaojettaman, ja se, joca jo,
tain on etzinyt elickä edesauttanut, cuin on
Perustus-Lakia, Halituren»Muotoa ja
Waldacunnan totista hyödytystä wastan,
elickä itzensä sitä wastan asetta, sentäh.
den laillisen nuhten ja ragmsturen ala ase.
tettaman; Silloin pitä myös peräancatzot.
taman, cuinga Waldacunnan Neuwon.
Andajat, sitten wijnuneisten Herrain. Pqi.
wmn nijn sisällä Waldacunnan cuin Ulco.
maidengin asioisa, owat heidän neuwon.
pitämiensä käyttänet ja heitänsä lnensttH<
net. Ia jos jocu löytäisin hänen Wircan<sa nijn edesseisoneen, että hända sentahden
nuhdeltaman pitä, nijn pitä se, nijncuin
myöskin mitä Hallituxen »Muotoa ja Saa.
tyin wapautta wastaan on, ehkä se kenel.
da ikänanft tehty olis, taicka
wan wälillä eli aicana, directe eli cohda,

H 2 MnA
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smnsa taicka indirecte eli jollaculla muulla
tawaila, etzitty oliselicka ehitaifin, tmkuu
non ja duomion ala ylösotettaman, ja
asianhaarain jälken welwollisen rangai-
sturen ala ilman wijwytysta edesautetta-
man. Jos asia on sencaldaisesta laadusta,
ettei sitä taita julkisesti tiettawari tehdä,
niin pitä st Secreta Utscotisa eli Salaisesa
Neuwon pidosa luutta muutoin josacusamuusa Deputationisa, elickaerinaistsä Com-
misiionija. cmn Säädyt sen ylitze asetta
taitawat, welwolliststi tutkittaman ja duo.
mittamaa. Samalla tawalla pita Sääty°
tn tutkisteleman, cuinga lustitia Nevisioui.
la Laki ja Oikeus yhteisesti on tullut non-
dateturi. Sijnä sironsa on lnyössin Saa.
tyin welwollisuus peräancatzoa, cuinga
Waldacunnan Oraaisns on tnllut dispo-
neraturi eli käytewri, ja Waldacunnan
Clenodiat ja Mobiliat Wero-Camarisa ja
mualla tähdellä owat, ja citinga HuonewHallituren meno on maasa käytetty, misa
tilasa Sota loucko maalla ja merälla,
Sotalaiwat jaLinnat owat, cuinga Stati
eli Hallituren-meno mahdetaan laitetta,
cuinga ne, sitten wijmmeiftenHerraiu-Pai>
wäin, ulostullet Aseturet ja Selityret
mahdetaan wastan otetta laixi elicka ej/
caiken muun cansia ilman eroitusta, cuin
Saadyt löytawät tarpeelliseri peraankysyä.
Collegiumein jaConststoriumein pita myös'

kin
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kin 'ocaitzen puolestansa osottaman, cuinga
he heidän Wircansa edesseisonet owat.
Nijn pitä myöskin Herrain» Päiwillä jo-
calhen Säädyn gravcnuinat eli caipamet
ja walitmet, ja ne proposttionit eli edes-
panot, min jocu Sääty tahto edespanna,
jos ei ne ole wastoin Lakia, Säadyilda y-
lösotettaman, ja ej yhtäkän Resolutioma
eli Päätöstä nijstä uloslähetettämän, jotca
ei Säätyin ajatusten cansia yhteensowi.
Jos muutamat erinäiset Personat walit-
tawat sencaldaisten asiain ylihe, joita ef
mualla taita ojetta, se mahta myöffin
Säätyin edesa tapahtua: Cuitengin silla
waaralla, jos e> he taida osoita, että heille
on selkiäa Lakia ja Asetuxia wastan wäa«
rys tapahtunut, että he tulewat sentäh-
den rangaistun Ruotzin Lain ja astanhaa»
min iälken. Ia nijncuin sijnä paljo seiso,
että Waldacunnan Neuwon-Andajat, Col-
legiumit, Consistoriumit, Wircamiehet ja
Duomarit tulewat pidetyn heidän welwol-
lisesa cunmasansa ja caikellaisista ansaitze-mattomlsta soimaurista warjeluxeen otetuxi;
Nijn ei mahda Miran rohjeta sopimattoma-
sti, suu-sanalla eli kirioituxella, johonguhun
heistä ruweta, waan heidän waliturensa
soweliaisesti ja sijwollisesti edesanda.

14.
Nyt sentähden että Herrain«Päiwmnasiat mahdaifit welwollisesti ia kiiruusti
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toimiteturi tulla, joca taita parhain
tua wisiein Deputationein cautta; nijn so.
piwat Säädyt yhteisesti sijtä, cuinga mon-
da Deputationia syhen uloswalittmnan, ja
cuinga wahwat ne oleman pitä. Ia nijn
min M osa asioista on sijtä luonnosta,
ettei nijtä pidä Saädyisä in pleno eli yh°
teisesti cocouresa, waan Secreta Utscotisaett Salaisesa neuwon-pidosa edesotettaman
ja paatettämän: Smtähden pitä nijn hy<
win Secreta Utffottijn nijstä colmesta Sää»
dystä / euin myöffin ennen lnainittuin De<
putatlonetn caikista Säädyistä wisiitDepu.
teratut ulvswalittaman, nimittäin Secreta.
Utffottijn nijn monda Niddareista ja Aa»
deleista, cuin yhteen nijstä cahdefta muista
Säädyistä, moisen tawallisuden jälken, ja
Deputationein cari sen werta, cuin jocaitze<sm muista Säädyistä, nijn että cosca Rid<
dartt ja Aadelit uloswalitzewat Caritoista,
kvmmmdä, nijn jocmnen muu Sääty ulos>
walitze Cuusi; Mutta että caicki eripurai.suus walitzemisesa mahdetaisin estettä, ja
soweljat Personat caickijn toimituxijn ulos'
walituri tulla; nijn tule jocaitzen Säädyn
nijden Personain uloswalitzemiseen, wisiit
Miehet oikian walitzemisen cautta ulosni»
mittä, ja heidän tehdä walansa Säädyn
edeft, ettei beidän Personain walitzemisesa
Secreta Utffottijn ja nijhin muihin Depw
tationetn, pidä catzoman, eiG ,

ystäwy'
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pstäwyden eli wihan, Wiran eli arwou
muotoa', waan erinolnaisesti ja ainoastans»
tarcoittaman sitä yhteistä hywää ja hyödy,
tystä, ja sentahden eaikella tawalla abte<
roiheman heitansa, uloswalita sencaldaiset
Personat Secreta Utffottin ja Deputatio-
nehin, cuin he parhaimman omantunnon
jälken soweljaisimmaxi löytawät, toimit
taman ja holhoman nijn tarpellisia asioita
cuin siellä edestulewat. Cuitengtn ei pidä
Secreta Utffottijn walittmnan kstaMn /

joca on wieraasta Religionista eli uscosta.
Naiden pita sentähden eteensaottaznan Lb
stan eli ylöskiyoituxen caickein nijden päälle/
cuin Herrain.Päiwilla coosa owat, ja sijtä
uloswalitzeman ja ylöskirioittaman Secre<
ta Utffottijn ja itzecuhungin Deputationijll,
kenengä he nijhin asioihin, cuin siellä toi-
mitetan, soweljaisemmari löytawät, joihin
he myöffin saawat heidän omista läsenvstänsa uloswalita. Sitten vsteratan eli
anotan täsä Deputationisa nijtä Perso-
nia, joista ei he ole yrimielisesti yhteen so-
pinet, sijhen asti e uin lucu «täyteen tule
Jos jocu nijsta cuin Secreta Utffottijn wa<
littu on, taicka johonguhun muuhun De-
pntationihin löytäisin usiambijn toilniturijn
tarpeellisexi, nijn taitan se sama myöskin
johonguhun toiseen Deputarionihin ulos
walita, ja hetket, nijn myöffin aica työhönsen jälftn sowitta. Sitten annetan Lista
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eli ylöskirjoitus Säätyyn nijsta uloswak
tuista, ja ei kenelläkän pidä oleman waldaheidän tehtyä walitzemistansa nurista eli
muutta. Jos jocu Sääty edespäin löy.
däis itzellenK paremman za Säädylle so-weljaman walltzemisen tawan, niin se onheidän wapasa ehdosansa. Ne, jotta Se-
creta Utscottin walttut owat, tekewät senheidän eteensä kirjoitetun Walan, jocainen
Säätynsä edesä, m sen yhteisesti alakirjoit-
tawat heidän ensimätsesä cocouxesansa Se.
creta Utffotisa; Mutta ne, jotta nijhin
muihin Deputationehtn owat asetetuxi tul»
let, tekewät ainoastansa silloin hengellisen
Walan, cosca Säädyt löytäwat asiat ole-
wan suuret, jotta Deputationtjn tutkitta
ja ulostoimitta annetut owat, tttä ne De-
puteratut pitä Malalla sidottaman ,

aina waikenemaan, ja ei kellengän
ilmoittamaan, cuin ga cukin Depu°
tationisa on andanut heidän azatu-xensa ymmärtä. Secreta Utscotisa pitä
Landt»Marjcalcki, mutta muutoin jocaitzesa
Deputationisa, Landt - Marscalkin poisa
ollesa, se ensimmäinen Aadelin Säädystä
Directionin ja hallituren. eli kenengä
Deputationi tahto salnasta Säädystä sijhen
walita, joca anda kirjoiwxeu uloslyömiien
cautta nimittä pcuwan ja hetken, cosca ne
Depuceratut pitä coosa oleman sijna pai-casa ja siasa, cuin sijhen uloscatzotan, ja
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ylöskirjoitta ne jotta ei aitanansa Wcoon
tule, eli ennen aicaansa pois menewaf. Joca
hilian cocoontule, eli warhmn pois mene,
waroitstaan ensimmäisellä keralla, mutta
se joca eoco paiwän poisa on, eli toisen ker.
ran ennen oikiaa aicaa polsmene, elicka
hihan tule, pitä andaman zotain yhteenso«
pimisen jälken, waiwaistlle, ja sen cohtamaxaman. Ei mahdeta ketakan sijtä sää-
stä, jos ei lpn taida täydellisesti näyttä ,

että hän äcti pää ietulleelda taudilda eli
muulda laillistlda esteeldä on estetyxi tullut,
jonga hänen silloin pitä tietä andaman.
Ia että asiat sitä paremmin Dsputationei.sa jondutta mahdetaisin, nijn tule Depu»
tatiomn, jos nijn hywäxi löytään, walita
sijhen jongun, joca autta sitä, cuin Dire»
ctiomn eli hallituxen pitä. Nijden Depute-
temttuin pitä tutkiman ja ulostoimittaman
ne heidän tygönfä lykätyt asiat, ja nijn
usein, cuin Säädyt sitä waatiwat, heidän
ajaturensa kirjallisesti cocoonpaneman, jä
syyt sijhen edestuoman, sen luulon jälken,
johon enin osa Säädyistä suostuu, paitzi
mjtä asioita, jotca tulewat, Säätyin omi-
hin oikeuxijn; Mutta jos jocu osa Säätyin
Deputeratuista olis erinäisestä luulosta, nijn
taitaan se, ynnä syiden cansia sijnä fiwu«sa edestuoda. Pri Deputeratuista, eli cos<ca Säädyt nijn tahtomat, Ml muu, kir-
joitta eli ylöspane Deputationin ajatuxen,
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joca ei mahda rohjeta sijnä mitakän oman
tahtonsa Men tehdä. Sencaldaisesta aja»
turesta annetaan joeaitzelle Säädylle yxi
Eremplari eli nlosnrjoitus, sitten cuin seon coco Deputationisa jutzerattu eki ojettu,
ja siellä yhdeldZ jscaikssta Säädystä ala.
kirjoitettu: ja olcon peräti poissieltty, an<
damasta jolleculle, joca ulcona Säädystä
on, osaa sijtä, eli sitä ilmoittamasta, ennen
cuin se on Säädysa edeswedetyxi tullut.
Nijn ei pidä myöffan kenengän Depum-
tiomhin mjmuin läsenän tuleman, joca ei
ole ')eputat!ontjn asetettu, sitä wahemmin
toi:;en toisensa cansa muuttaman, oman
tahtonsa jälken, waan jos jocu on toisen
siaan hänen Saadysänsa asetettu, nijn pi-
ta sijtä Ertractum Protocolli eli Duomio»
kirjan ltlosweto ylösnäytettämän. Catkisadeliberationeisa eli meuwon°pidoisa, nijn
hywin coco Säädysa yhteisesti, cuin Secre«
ta Mscotisakin ja Deputationeisa, pitä
wcmri otettaman, että cosca jocu CollegiU;
min toimitus tutkistelemuxen ala otetaan,
nijn taitaan ja mahdetaan sen jäsenat ttedo-
xi cuulustslla, mutta cosca asia päatetän ,

taicka päatörestä Discouremtan eli kescu»
stsllan, nijn pitä heidän eronsa ottaman.
Sen saman pitä mvöffin jocaitzen itzellew
sä ojennuxeri asettaman, eosca jocu asia
hänestä yrinänsä on, ynnä hänen
kanssansa hänen lähimmäisten Suculaistensa

Ne.
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Nepaixijn asti ja canjja, heitänsä pois.
pitämän pitä.

15.
Costa ennenmainitut Deputationit

ynnä Secreta Utscottn cansia määrätään
ja uloswalitaan, nijn pitä myöskin yn De<
putationi Herrain «Päiwäin asiain eroitta»
misexi uloswalittaman. Tämän Deputa.
tionin tnle eteensäotta caicki Mlletulleet
eli wähittain fisälletulewaiset etzimiset,
memorialit eli muistutuxet ja kirjat, ja
enfisti tutkia ja coetella, josne owat Herrain.
Päiwäm asiat elickä ei, ottain waarin ,

että yri eroitus tehdään nijden asiain wä-
lillä, jotca welwollisisaDuomio-Ismimisa
ja Collegiumeisa taitaan ja pitä päätettä,
man, ja nhden» joita ei josacusa Oikeudesa
eli Collegiumisa autetta ja päätettä taita.
Ne edelliset pitä Deputationin, nijncuin
ne jotta ei waldacunnan Säädyille tule,
tyköänsä pois osottaman, mutta ne jälkim.
maiset asiat kirjallisten remtsiein eli lähety.
sten cautta osottaman sijhen DeputaticnU-
hin eli Secreta.Utscottijn, johon asia tulee,
jollei asia ole wastoin Waldacunnan Lakia
ja Hallituren Muotoa, ioca silloin hyljät«
tämän pitä, ja sen syypään wica cohta e.
desannettaman, ja sen cansia nijn menetet.
tämän,' cuin 13. §. sisällsnsa pitä. locai-
hen Supplikin eli Nucous«Kirjan taicka
Memorialin eli Muistutuxen päälk, jotca

Herrain,
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Herrain.PHiwä asioihin tulewat/ pitä nm
mero eli lucu, sen jälken cuin ne sisälle
tulewat, jocaitzeen Deoutationijn, johongase remitteraturi eli lahetetyxi tule, kirjoi,
tettaman, että sama Deputationi, nijn
paljo cuin mahdoMnen on, mahta taita
asiat, numeron eli luguu jälkm eteensä
otta ja ulostomutta. Ei mahdeta kenel-
letkan myöden anoa yhden cuucauden perä.
stä Herra in-Päiwäin alusta, sisälle
la hakemiseensa cansia privati eli omisa a>sioisa. Taft Deputationisa pita Landt-
Marscalcki puhetta, mutta päätetän senjälken, johon enin osa Säädyistä suo-
stuu.

16.
Aina sen jälken cuin Deputationit o.

wat ynnä heidän töidensä cansia walmij.
xi tulleet, nijn sisälle annetaan sijtä yri e.
xemplari eli uloskirioitus locaitzehen Sää.
tyyn, jonga Sääty otta trMnänsä consul-
tationin eli tutkiste emuren ala, cuitengin
ni n, että se järjestys sinä pidetään, että
ne publiki ja yhteiset asiat ensisti, mutta ne
muut, sen järjestyxen jalksn, cuin ne owat
sisälle tulleet, eteen otetan. longatähden
pita Landt-Marscaltin nijden muiden Pu«
hemiesten cansia cahden läsnä ollesa jocai-
hesta Säädystä päiwä ennen yhteen sopi.
man cutca asiat sinä seurawaisna päiwä»
nä pita eteenotettaman, että ne caikisa Sää-

dyisa
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dyisä mahdetaisin taita, ntjn paljo luin
mahdollinen on, yhtä aicaa päättä. Aade<

Saädysä on jocaitzella Familialla ett
Sucucunnalla yxi ääni; Papin. Säädysä
jocaitzella Pispalla, Supertntendenttllä eli
Confistorimnin Täysiwaldaisella yxi ääni,
ja jocaitzella Papismichellä mi ääni; Bor<
garin - Säädysa jocaitzella Täysiwaldialla
yxi ääni, ja Talonpojan-Sädysä innostin
jocaitzella sen Jäsenistä nri aani. Jos iocu
on TäysiMldias usiambain edestä, joilla
Sia ja Aäm on, ntjn ei hänZllä pidä cm.
tengan ufiambata cuin yri Aänt oleman.
Ia sitten cuin asia on Saädysä päätetw,
nijn communtceratan eliosa annetan itzepää»
töxestä Uloswedon cautta Duomio»Kirjasta
nijile muille Säädyille: Mutta nttsa erino.
maisisa suurisa asioisa tapahtu se kirjallisesti
Deputerattuin eliUtoswalittuincautta. Costa
jongnn Säädyn pitä cocoon tuleman, nijn
nnda Puhemies sen päinM ennen Kirjoitu,
xen uloslyömisen cautta, Portin wieresä,
josa SäHdyllä on heidän cocous-paickansa,
ilmoitta, ia cosca Sääty coosa on, niin
edespane Puhemies sen, cuin eteenotettaman
pitä, järjestyxesil, ja anda ylöslukea Depu»
tationin ajatuxen, jocailman interruptionia
eli nlitäkän pois jättämistä ja puheseen lan?
gemista tapahtuman pitä. Jos ei asiatalöytä suuremman cuin se samana paiwä
nä taitan päätettä, ja cuitengjn on jota-

in
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tn muistuttamista, nijn ylösluetaan se wa-
stauudesta, että itzecukin saa tehdä sijnä hä«
uen muistutuxensa. Jos se silloin nijnmuo»
don taitaan yxtmielisellä suostumisella päii.
tettä, nijn ei tapahdu voteringitä eli eri.
näistä anomusta., mutta jos muutamat M
wastoin owat, jaroteringiä pyytawät, nijn
ei sitä pidä estettämän, waan voteringi ta-
pahtuman; Jos asia on suuremmasta sisäl.
lepidosta, nhn pitä Deputatiomn työ poy.
dälle jätettämän, yhdexi eli usiammari päi»
wäri, että caicki saawat sen wapahasti lä<
pitze lukea. Jos silloin muutamia muistu,
turta sisälle tule, jotta Sääty ylösluettaisa
luule, että ne pitä Deputatiomlda tutki»
steldaAan, nijn lykätään asia jalleensä De<
putationijn siellä ylitzecatzottawaxi, cuinga
he muuttawat sen heidän endisen ajaturen.
sa, josta, cosca Deputationi on luulonsa can-
sia sisälle tullut, mm Fornleratann ja teh.
dään Säädysä quästioni eli kysymys, josse taitaan nijn päättä, cuin Deputatiomn
ajatus on eli ei: mutta ennen cuin votsra.
maan ja anomaan ruwetan, nijn saawat
he Säädysä keffenänsä sijtä pidemmaldä
Discouremta eli kestustella, ja itzecullakinpitä oleman wapaus, sijwollisesti edesttwda
hänen ajaturensa coco Säädyn edesä; Cui.
tengin cosca Puhemies anda tietä, että
heidän pitä ylöspttämän Discourseinft eli
kescustelemustensa cansia, nijn ruwetan

votera»
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voteramaan eli anomaan, joca ei jollaculla
muulla tawalla tapahtuman pidä, cmn
cocooupanduin Sedelein cautta, jonqa jocai»
nen itzeldänsäandaa, jotta sijnä secoitetaan
ja sitten awataan. Sijnä siwusa perään,
cahotan, ettet usiambata cuin yxi Sedelt
jocaitzelda edespanna. Sitten luetan volu<
mit eli luulot, ja jota enin osa anopi, se
pitä pidettämän coco Säädvn päätöxenä,
zonga Secreterari eli se joca kirjoitta < hy.
wasa järjestvxesä kirjawseA, cuitengin lyhy»
käisesti cocoon pane, ja coco Säädyn ede»sa ylösluke. Jos jocu toisinansa rohkemsylöspanna projectejH eli aiwotuxia ja sijhen
coota alakirjoituxia, se pita pidettämän sa-
laisena neuwona ja laitettawana yhtencoco»
misena, nijn päämiehelle cuin nijllekin,
jotca sijben alakirjoitunllansa suostunet o»
wat; longatähden, sencaldaista memori-
alia, joca usiammalda cuin yhdeldä on a-
lakirjoitettu, ei mahdeta wastanotetta, jos
et se tule jostacusta Collegiumista elickä
Soeietetistä, joca on heidän toimituristansa
ja tarpellisudeistansa. Jos jocu ilman lailli-
sta estettä on poisa consultattonista eli neu.
wonpidosta taicta tule sapuille, ja mene
pois, ennen cuin se sama on tullut lopete-
tun ja asia päätetyri, sen pitä Caupungin
waiwaifille jen sacon maxaman, cuin Sää-
dyisä caikilla Herrain«Päiwillä pitä wal>
wistettaman; ja olcon se wahwa, mitälä.
snäolewaiset päättänet owat. 17.
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, 17.

Nijsa assoisa, jorca Yhteisten Walda.
cunnan Saätym päätören ala tulewat, on
jocaitzella Säädyllä oma erinäinen votu-
mtns eli anomurensa. ja tule nijnmuodon
päätös jocaitzesa asiasi neljän Säädyn Aa»
nesä seisomaan; Mihingä he, taicka yrimie-
liststi yhteen sopiwat. eli enin osa Sää.dmsta, sijnä, cuin ei tule Waldacunnan
Säätyin wapauteen ja itzccungin Säädyn
hywin 'aatuin Privileaulmeihiu eli wapa,
mijn,
nen ja pidetMön Saätmn Päätörenä,jota
wastoin se Sääty, joca eriuäijcstä luulosta
on ollut, ei mahda sitten edespäin iMnstmilläkan tawalla asettaa. Costa Säädyt
cocoon tukwat, nijn pitä heidän Sccrete.
rarinsa sijnä olentan. ja vlöskir-
joittaman, mitä pubutaan ja pH'ttta.w
ja Protocollat eliDuomw-Kir at keskenänsä
collationeraman eli perääncatzoman, jos ne
owat yhtllpitawaiset.

18.
Secreta Utscotin erinomainen työ ja

toimitus on, tutkia la p.iattäa 1.) Ne Se-
creta propositionit eli salaiset edespanot, eu-
in Cuntngas Secreta Utscotin eteen aset-
ta, Ulcomaiden asioista, Nauhan-legoista,
Sodan menoista, allmnceista elt Liitoista,
ja muista stncaldaisista asioista, jotca Ulco«
Wasdacundain puolesta, eli oman Walda >

cunnan
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cunnan erinomaisen interessm jll hyödytyn
xen tähden pitH salasa pidettämän; Mut-
ta mitä tule Waldacunnan yhteiseen Hal»
lituxeen, oecouomian eli HuoneN'Hallitu.xewmenoon omasa Waldacunnasa, ja sijhen
cuin yhteisestt taita julki ja tietty olla ,

nijn pita se Säädyisä in pleno eli yhteisesi»
cocouxesa edeswedettar.'än, nijncuin sijtH
jo ennen silätty on; 2. Tule samalla ta»
walla Secreta Utscottijn, Stats Wärcki
eli Hailihemisen°Meno; 3. Krigsja Ammi«
raliteti Collegiumein ilmoitus, Armejan,
Sota°Laiwain ja Meri-Militien eli Sota.
joucon tilasta; 4. BanconMeno; Ia 5.)
mitä Säädyt in pleno eli yhteisesti coco»vresa Secreta Utscottijn lyckswät. Jos jocu
asia tarwitzis ulostolmitusta, ennen euin se
Secreta Utscotisa edeswedetän, nijn tai'
taan taicka asianomaisten Collegiumein a<
jatus sisälle waaditta, eli Secreta Utsco.tilda nilnitettä yxi Deputationi sen läst.nistä/ saman asian vlitze; Cosca sijs jocu
asia sillä tawalla, eli muutoin Secreta
Utscotisa edeswedetän, nijn annetan jocai.
hm sanoa sijtä hänen luulonsa, ja jos
Landt Marscalcki discourseista eli kestustele.
murista taita hawaita, mihengä päätö,
reen Secreta Utstotin luullaan seisahta,wan, nim hänen tule selkiästi ulossanoa,
minga hän löytä heidän ajatuxensa olewan ,

joca, jos fijhen suostutan, nijn pitä se sei«
I sowal<
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sowaisenapäätörenä pidettämän» Protoeol.laan sisälle wedettZmän ja Erpeditioni eli
ulostoimitus sen jälken tapahtuman. Cm-
tengin jos yxi eli muutamat harwat ej o«
tis samaani paätöxeen juuri tytywäiset,
nijn mahtawat he anoa kirjoitta heidän
syynsä Protocollaan, eli heidän muiftutu-xensa kirjallisesti fiMepanna. Ia ettei Se-
creta Utfcotti mahdais Stats Wärkin eli
HaMtmen-Menon cautta tulla nmisa hn>nm toimituxisansa aiwan paljo estetyxi,
nijn pitä Stats-Commisiioni nijn aicanan-sa asetettaman, että Stati eli Hallituxew
Meno ennen Herrain alcua sinäwuonna, jona Herrain. Päiwiä pidetään,
taita walmis olla, josta myös muutoin-
gin yhteisesti mahosttm waari otta, että
Stati, ennen wuoden loppua, tule seura-
waiserl wuoderi asttetuxi. Edespäin tulewat
tämän cansia nejorcaSecreta UtscotinlHsenat
owat, peräti poiskieldyxi, Herrain-PÄiwäinaicanawierastenHerrainLääneinMinistereit'
ten ja Sänningibuodein cansia, puhetta ja
cansiakäymistä pitämästä, jos ei Gecreta
lltscotti josacusa erinäisesä asiasa sijhen kä«
styä ja lupaa anna.

19.
Cosca Herrain-PAwäin Päätös pitä

ylöspandaman nijn pitä sijhen wisiit Per«sonat jocaihesta Säädystä asetettaman, jotta
fijrH murhetta pitäwät,että je,Phteisten Sää.

tyin
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tyin approberattuin eli suostuttuin ja heille
annettuin puuttein jälken, jotta samaan
paätöxeen siMle wedettämän pitä, tule oi«
tein ja hywtn ylöspanuuxi, ja ei mitä»
k3n sijhen sijalle wedetyrt, cuin edespän
wastoiu Säatyin ajatusta ja luuloa taitan
selitettä.

20.
Ei yhtakan Erpeditionia eli ulostol-

mitusta Saatoin tehdystä Päätöxestä pidä
uloskayman, ennen cuin se ensisti Expedi.
tionin Deputationisa on sowitettu ja ylitze.
mtzottu, ja sitten Saädyisä welwoilisesti
justerattu eli ojettu ja alakirjoitettu, zonaa
alakirjoituxen cantza nijnmuodon pita z §le-
tettaman, että Herrain-Päiwäin PHHtös
Waldacunnan Vceuwon.Andailda ja yhtei.
sefti Waldqcunnan Säädyildä alakirjoite«
taan/ ja Riddan-huonm,DnomioCapit-
lulnin, Stockhslmin Caupuugin ja Uplan-
din Läänin Sineteillä wahwistetaan: mut.
ta ne yhteisten Säätyin läsnäollesa cocoon»
pannut actit ja kirjat ainoastansa
MarscalMda ja Saätyin Puhemiehildä:
Samalla tawalla myöffin, mitä Secreta
Mscotista uloslahetetän, LandtMarscalkil»
da ja Puhemiehildä eli joldaculda muulda
nijstä toisista siellä olewaisista Säädyistä.
Tullen lnuutoin Protocollan Ertractunut,
lotca in pleno eli mysinäisesä cocouxesa taic-
ta Secreta Utscotisa ulostähetetan, tawal»I 2 "' lisMtt
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lisuden jälken Seereterarilda alakirjoitetuxi.
Jos Säädyt yhdesä eli toisesa tilasa tar.
pellisexl löydäisit, Cuningallisen Maz:tintykönä jotakin suu» sanalla edespanna, eli
myössin anda josacusa asiasa, suusanallawastaurencUin Waldacunnan wallitzelmseen,
yhteiseen hyödrtvreen eli itzecullengin Sää.
dylle erinäisesti tule, nijn pitä se tavahtu.man iftmvasa Raadisa. Ia ehkä YhteisilläWaldacunnan Säädyillä on walda, nnt
ja edespäin, tehdä sencaldaisia Päätöttä,
Säandöjä ia Mtuxia helstä ihestansä ja
Waldacuunasta, cuin he coettelewat sowel.
joixi yhteiseen parhasten, ja heidän omaan
onneens ja wacuuteensa; nijn tule cuiten»
gin Cuningcm anda Hänen Corkiasa Nl°
mesänst ei ainoastansa nijtsuloskäyd H, cuin
Säädyt Cuninaaan alakirjoitta edeswetä.
wät, ivaan lnyossin caicki cuin he päättä-
net, saattanet ja asettanet owat, sitten
edespäin edesautta ja woimasa pitä; JostaWaldacunnan Neuwon»Andaitten welwol.
lisuus on Limingasta muistutta. Jos ei
Cuningas ole laavuilla nijn pitä Walda,
cunnan Neuwon-Andajain caiken sen, cuin
Erpedierattawaxi eli ulostoimitettawaxi tu«
lee Cuningan Nimesa, andmnan heidän
alakirjottuxellansa uloskäydä; loca myöstin
muutoin pitä heidän welwollisudensa ole»
man, jos Cuningan alakirjoitus ennenmai.
nituista nwistutuxista jotain pidemmäldä

ajan
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ajan päälle wijwyis, tuin tarpellisuus waa.
ti, nijn ettei mitäkän caikista nijfta, cuin
Säädyistä Cuningallisen Maj:tin ulostoi.
mitta alammaisudesa lähetetän, mahda
toimittamata jäädä/ waan ilman wijwyty.
stä sen fisällepidon jälken uloslHetetyxi
tulla.

21.
Costa Hallituren-Muodon 26. tz. jäl«

ken ei taita cotcna olewaista Sotawakea
Meä nloslöhtemaan ja Sotaan menemään
ilman Cuntnq:lisen Maj:tin ja Neuwon-
Andaitten Neuwosta annettua käffvä; Nijn
paljota wahemmin pita Herrain.Päiwäin
aicana yhtäkan commenderingiä eli marchiaMerellä eli Maalla tapahtuman, ennen
luin Waldacunnan Säätyin suostuma
ja hywaxi löytamys on Naadijn sisälle
tullut.

22.
Nijneuin ei senengän, ebkä cltta se ol«

la mahta, pidä estämän Säädyjä Heidin
Herrain«Päiwillänsä/ Cocourisansa ja N".r«won vttämifisänsa: Nijn ei pidäse tuleman kellengän wahinqori ja estehexi,
mitä hän luwallisisa asioisa, yhdesä hywH.
sH ja rehellisesä aicomuresa, eansiapubeifa,
neuwon.pitämisisH ja päätönsä, sencaldai.
fisa tiloisa on tainutsijwollisesti puhua
toimitta, wähemminHerrain«Päiwäin wä-
lillä tttäkän hänen neuwon.andnmistenft,

I 3 pubet.
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puhettensa ja tietä annettuin luuloinsa tah.
den, nuhdeldaman ja waiwattaman: waan
pikemin eaikisa tiloisa sencaldaistt yhteistä
parasta racastawaiset Miehet, suosiolla ja
yywällä tahdolla muistettaman. Nijn ei pi-
dä myöffän, yhtakän nijstä Herrain-Pm«tvitta pidetyistä Protocolleista, eikä Saädyi<
sä eli Oekusakin Saädysä, taicka Seereta
Utstotiiä, eli Deputationeisa, yhdeldäkän,
ehkä se cuca olis, uloswaadittaman, eli
kellengän ulosannettantan, waan ne pita
patcoisansa tzywin ja tarcasti tähdellä pi«
dettämän.

2?^
Jos jongun Herrain'Päiwä.Miehen

wiattomasti Herrain «Päiwäin mcana, elt
matcalla sinne taicka totia mennesänsä, st.
noilla eli töillä, päällekäyvään ja hänelle
paha tehdään, cosca hän on ilmoittanut,
itzensä ftncaldaisilla asioilla olewan, eli
myöffin sitten edespäin Herrain'Päiwainjalken hänen toimituxensa tähden Herrain»Pmwäin asioisa wäkiwaldaisella tawalla
tchdataan: Nhn pita se Edsörin eli cun»
nian mistamisella ja Sadan Ta arin Ho-
pia-rahan sacon maxolla rangaistaman, -a
paltzi sitä sacoitettaman ja paMttaman
Lain ?a Asetusten ?älken. Josyri Herrain-Paiws-Mies cohta toista sopimattomilla
ja häpmllisiM sanoilla eli kaytörillä, los<
m he Herrain'Päiwäm toimituxisa cooftl

owat,
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owat, se rangaistan sen Säädyn hywäri
löytämisen jälren, cusa ricos tapahtuu,
taicka rahan sacolla, julkisella andexians»
nusella, ek Sian ja Mnen poismistamu
stlla nijllä Herrain caicti sen
Men cuin asia waatt. Mutta jos jocu
sencaldaisesa tilasa lyöpi toista, eli palja-
staa mieckanfa toista wastan, nijn on se,
jsca nijnmuodon toista cohlaa, hengensit
rickonut. Ehkä yxi Herrain -P6!wa - Mies,
tosca hän tawataan nijn suuren pahan työn
tehneen, cuin cuolemau rangaistuxen an»
saitze, eli Duellin Plaeatm wastan ricko«
meri, pM cosca hän tehdyn työn jälken eli
paosa ollesa cohdataan, cobta kijnni otetta«
man, cusa ikanäns HM löyta taitaan ja
fangiuteen paudaman: Nijn vitä cuitenginse Säädyille cohta tietä annettaznan, ja
syy, mingä tähden se on tapahtunut; mutta
asiata ei! pidä millanmuotoa sen welwollist'
sta Forumista eli Duomio, Istuimesta, estet-
tämän, waan sinne laillijm tutkinnon ja
Duoinion ala jätettamän. Cuitengin paitzi
nijtä asioita, cuin waldacunnan Säädyt
edesmenneisa 13. ja 22. §. itze heidän päät-
tarensä määrännet owat. Jos jatacuta
Herrain-Miwä'Miestä soimataan jongun
juuren pahan työn tähdcu, nijn ei hända
pidä fangiuteen pandaman, ennen cuin tut-
kistelemus hänen ricoxestansa, tapahtuu,
la Duomari sen soweljari coettele. Ei pidä

I 4 Herrain«
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Herrain«Päiwä - Miestä wähembäin rico»
sten tähden fanguiten pandaman, ei möys.
kän welan tähden, nijn cauwan cuin Her,
tain<Päiwät seisowat, Personan puolesta
kijnni pandaman, ehkä hänen omaisudensa
ei taida eikä pidä erecutionista ja ulosmit.
tauxesta sillä wälillä wapa oleman. Ci
myös mahdeta ketäkän, cosca hän nijncuin
wieras Herrain»Päiwä-Mies yhdesäCau»
pungisa Herrain-Päiwain tähden itziänsäylöspitä, sainasa paicasa Oikeuden eteen
wedettämän, jollei händä haeta welan täh»
den, jonga hän sillä ajalla on itzellensa
cartuttanut. Herrain -Päiwa - MiestenPallollisten, ja heidän ricostensa cansiamenetetään yhteisen Lain jalken. Cuiten»
gin ei pidä kellengän myödenannettu ole.
man heildä, jotca Maacunnista Herrain»Päwille tullet owat/ ilman lupaa ja suo.stumusta, wärwäta, palcata eli pestata
yhtäkän Pallollista, jonga cautta heilläheidän toimiturisansa ja matcoisansa tai»
dais jocu rasitus olla.

24.
Ei yhdengän Herrain. Päiwäin pidä

pidemmäldä seisoman, cuin enimmärikin
Colme Cuucautta, waan mahdetaan kyllä
lyhemmeldä päätettä, cosca Yhteiset ett
Colme Säätyä, sitten cuin se jo ennen
Neljännelle Säädylle communicerattu eli
ilmoitettu on, sitä pyytäwat. Silloin

mene
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mene Landt-MarsccM ja Puhemiehet jo.
cattzesta Säädystä Cnningan tygö, ja sentietä andawatl, ja anowat että Cuningas
tahdois andaa poiscuulutta Herrain-Pai-wat ja ylöscuhua Säädyt Waldacunnan
Salihin. Sitten määrää Cuningas päi«
wan, ja andaa Härholdin eli Ilmoittajan
cautta Trumpetein puhaldamisella ja Puue<
kuin lyömisettä käskeä, että Säädyt jälkenpää-
tetyn Jumalan Palweluxen, menewät Wal.
dacunnan Salihin. Jumalan Palweluxen
ja ylösmenennsen cansia Waldacunnan Sa«
lihin menetetään samalla tawalla Herrain.Päiwäin psilttämisesä cuin aljettaiftkin.
Mutta cosca Cuningas, Waldscunnan
Neuwon-Mdajat ja Säädyt Waldacunnan
Salisa coosa owat, nijn pitä Landt Mar.
scalki ja ne muut Puhemiehet, jocatnen
Urjeftyxesansa, yhden puben Cunlngaantygö,
kijttäwät Cuningasta sen waiwan edestä,
cuin Hänellä on ollut Waldacunnan wal.
litzemiseia, pyytäwät, että hän wielä edes-
päingin tahdois Waldacunnan menestyxestK
ja yhteisestä parhasta murhetta pitää, wa«
cuuttawat Cuningasta heidän alammaisesta
cuuliaisudestanftl, caiken Känen ja heidänoikeudensa pitälnisestä, ja toiwottawat HH-
nelle onnea ja menestystä; Ia sitten ylöslue-
tcm Herrain.Päiwäin Päätös. Sitä wa»
ftan julista Cuningas, eli Hänen puole«
stansa Cancellijn Prästdenti Cuningan

I 5 mieli»
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mielisuosion M, cum SMyildH on tul»
lut Herrain.Paiwillä päätewri, ja anda
hänen suostumisensa Herrain.Päiwäin päät-
tämiseen, ja wacuutta Säätyjä caikesta Ar>
mosta ja murhenpitämisestä, ja toiwotta,
että itzecuktn mahdais jälteensä tulla hywin
huoneseensa ja cotiansa. Sen jälken nouse
Cuninqas ylös, ja tule Waldacunnan Sa«
lista johdatetun tawallisuden jälken, ja sit»
ten mene itzemkin Saaty heidän cocouspaitt
kMsa.

25.
Ennen enin Säädyt sitten ercainewat

toinen toisistanja, mm Mä jocainen Sää-
ty erinänsä Cnningaa i hywästi, ja ne Cu-
mngalliset Personat, ja sen jälken Mä.
wät Säädyt Deputerattuin tantta toinen
toisensa hvwasti: Mutta i micki läfsnät
jocaitzesta Säädystä ole sidotut,erinomattain
jättämään Eumngasta ja nijtä muita Sää»
tyja hywästt, waan cofta se on tapahtw
nut Depntemttmn cautm, nijn on jocai<
Hella wapstus, matcusta cotiansa ja sitten
jälteensä mennä heidän wircoinsa ja elatus
stensa keinohin/ Sixi suuremmaxi wahwu»
dexi olelnms Me tämän Omalla Kädel-
lämme alakirjoittanet, ja julkisesti Meidän
Cuningallisen Sinetimme tähän alapai-
na andanet, joca tavabdui Stockholmssa
sinä Seitzemändenä toistakynnnenendenapäi.

wäaä
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w3nä Loca.Cuusa, Wuonna Mtuhatta
Seitzeman Sata Carikvmmendä ja Col»
me.

I?MNOM<N
(L.8.)

Priwilegiumit sildä Suu inwal-
daisimmalda Cumngalda rldL<
0ll»l<2«lldä Nuotztn, Göthem la
Wendein Cumngalda, :c. :c. :c. wah»
toistetut Ruotzin Waldacunnan Rid-
derstnpiile ja Adelille Herrain Päi«
wtllä stvcllKolmisa Wuonna 1723.

mosta, Ruotzin, Göthein ja Wen«
NZM dein Cunningas, :c. u. )c« Teem-
me tiettawari Meidän ja Meidän Mkem.
me tulewaiften Ruotzin Hallitzewaitten Cu»
ningasten puolesta, että nijncuin sen Suuren
Jumalan armollisen edeslatzomuxen ja a-
settamisen cautta, ~nijn myös Hänen Cu.
ningalliftn Maj:tinsa,, sen Suurinwaldai»
simman Drottningm UQkicz Tt<No.

Ruotzin, Göthem ja Wendein
Drottmngin, Meidän Corkiastt mckan Puo«
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lisomme ja Phteisten Waldaennnan Sää-
tyin ylimielisen hywän tabdon, suostumi»scn ja wapaan phtensopimien jälken,
Me Hallihewalseri Cuningari Nuotztn
ja sen alla olewaisten Maacundain ylihe
olemma uloswalitut. tunnustetut, wastanote»
tut, Kruunatut ja Cochotetut, tawalla ja
muodolla, cuin se fijta asetettu Wal.
dacunnan Säätmn Päätös woi ia si.
sällänsä pitä; losa tllasa Abelin Sääty
täsä Waldacunnasa, on itzensä eumartamis
fella ja hywällä taipumisella löytä anoa.
nut, ja tehnyt Meille uscollisudensa Wa.
cuutuxen> että olla ja pysyä, nijn hywin,
cuin ne muutkin Waldacunnau Säädnt,
Meille ja Meidän jalkomme tulewaisille
Mehuisille Nintza Perillisille, jos Jumala
nijtä Meidän nyt olewan Corkiasti rackan
Puolisomme cansta lahjoittawa on, uscob
ltset, kuuliaiset ja oikiallatset alammaisetfnijncuin wastattawa olla taita sekä luma»
lan että Ihmisten edesä, Meidän kästeä»
xemme ia heidän tehdaxensä, nijn että caicki
Meidän jaheidän oikeudens taytetän; ja cos-
ca Nidderffapi ja Adeli Skänista, Hallaw
dista, Blekingista ia Bohufin-Läänistä,
jotcn owat jalleM woitetut Maacunnat
Nuohin Waldacunnan Kruunun alla, hei-
dän laillisten Täysiwaldaistensa cautta näil,
lä Herrain-PHiwillä, owat edes näyttä,
net ja Meidän tykönämme edeswetä anda-

net
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net, heidän myötänsä tuodut wanhanattai»
set Priwilegiumit, wapaudet ja oikeudet ,

mjncutn neendistenNuotzinja Danmarckin
Cuningain KMegoisa ja Necesseisä löytää ja
sitten RauhanLijttoin, Malmö. Recessin
ja usiambain asetusten cautta wahwiststuxi
tullet owat; Nijn olemma Me/ei wähem»
min cuin Meidän Esi.lsammekin ja en«
dlset Ruotzin Cuningat tamcaldaifisa tilot.
sa, ennen tätä omat tehnet, Armollisella
mielisuosiolla ja bvwäilä tahdolla osotta
tahtonet, euinga Me Waldacunnan Rid.
derffapia ja Abelia cohtan, nijncnin sitä y.
limlnäisindä Säätyä Waloacunnasa,cmkella
Cuninaallisella Armolla olemina hvwän
suopailtt, nijn myös täydellä temmellä toi.

cunnian, menestyxen jamyö.
takaymisen saada, edesautta ja wahwista.
Me olemma sentahden ei ainoastansa tien
ja tilan fijhen perustanet, sen Meilda Ph<
teisille Waldacunnan Säädyille ulosanne.
tun kirjallisen Wacuuturen cautta, ja fijnä
luwannet yhden täydellisen puhtauden Met»
dän Christillisesa Opisamme, ja oikeuden
Lain woimasa pitsmisesil, nijncuin molem.
mat ne ylimmäiset perustuxet yhteen onnel«
liseen Hallitzemtseen, woimasa pitä, edes.
wastata ja warjella, sekä oikeudella ett<
myös Meidän Cuning:sella mallallamme,
waan myös ni den muiden Waldacunnan
Säätyin yximlelisen suostumisen jälkentah,

dommft
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domma tämän mutta, ja tämän Mei<
dän awoimm Kirjamme woimasta, lijttä
Abelin ennen mainituisa Mensa woitetuifa
Maacunntsa nijden muiden Waldacunnan
Adelein cansia, heidän molembain wanhathywin saaduWdeliset Primilegiuminsa, wa«
paudenja ja oikeudensa jallensä toimitta ja
wahwista, silla tawalla ja muodolla, cmn
täsa jalisäpäin seura.

' Me lupaumle ja tygosanomme, tahto-
aremmeracasta ja cunnioltta Waldacunnan
Mderffapia ja Adelia, joeaitzen hänen
Wircansa, toimellisudensa fa lnahdollisudsnsa
jalken, ja anda heidän yhteisesti ta itzecun-
gU erinsmaisesti, ilman yhtäkän esttttä
nautita cunnian, hengen, palcollisten ja o«
maisudsn päälle, heidän hywin saadut Pr ><

wilegiuminsa, eduinfa ja oikeudensa, eytä-
mistä nimestä ne olla mahtawm, nijn
myös heitä sijnä caikisa osisa wariella.

2.
Me tahdomma lnyös Waldacunnan

Neuwon.Andajan, nijn myös Waldacun-
nan corksihin ja tarpellisin Wircoihin an-
da panna ja tulla sisälle Rushisa
yet miehet ja alammaiset Ridderffapista
ja Adelista, jotca nizhin soweliaisilnmm ja
kelwollisimmixi löytän, nijn myös nijbin

palwelurijn, jotca ColleZwme n
ja Oftverstein edespanon jälken uloejaetan,

heitä
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heitä Armosi! autta sillä tawalla ja muo>
dolla, cutn Hallituren-Muodon 40 h Ml'
länsä pitä ja wöi; Ntjncuin myös anda
caickein heidän nalitjta welwollisen ylöspi.
dennönsä Waldacunnan Statin jalken. ettH
he sitä paremmin heidän wircansa ja am-
matinsa ulostoimitta taitaisit.

3.
Waldacunnan Cantellissa pitä mnös

Adelin Personaita pidettamän, nijn että
Meille cosca tarwiran, mahta olla nijtä,
jotea Waldacunnan asioitten päälle vm-
mättä tmtawat, ja owat soweljat yhteisiä
M ja ukomaan asioita toimittalnan, ssn
tähden että itzeeukin mahdais kehoitetun
tulla, andaman heidän Lapsiansa opisa ja
toimellisudesa ylöscaswatta, ja Adeli nijn,
muodon ylöskehoitettä/ itzensa awusta, ym.
märryxesta ja tiedoista erinomattain ahke.
rottzeman, jonga cautta he sencaldaisin e-
tuhin mahdaisit tulla mahdollisin, waan
ei lukea sen ainoan anfioxensa, että he A-
delin sugusta tullet owat: Jonga fiwusa
myös Hallituxen Muodon § jalken ele-
tän.

4-
Että Nidderffapi ja Aadeli mahdais

woitta enämmän japaremman coettelemuren
Meidän ja Isänmaan sitä hyödyllisemmän
palweluxexi, nijn pitä jocaitzella olemanwapaus ja myöden annettu, waeldaman ul.

comail.
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«maille, nijn hywin kirjallisten ja' wa.
pahain oppein harjoittamisexi, cuin myös
että palwella wierasten Herrain tykönä so>
dasa ja muusa palweluxesa, wsi: sen, joca
itziän/ä ulcomaalla toimellisestt ja hywin
on käyttänyt, pitä stncaldaiset edut cotia
tullesansa hvwäxensa nautiman.

Nijncmn Me Emme whdo Mä sen
rangaistamata, joca jotain puhuu eli sano
yhden AdelMiehm päälle, cuin hänen
sunniansa arwonsa, Abelin nimen ja hy<
wän sanomansa tule, ja hänelle muutoin
hawäistyreri olla taita, nijn asetamme Me
myös, ettei vhoengän Adelsmiehen pidä
tuleman wäkiwallalla käytetyri, eikä, en.
nm cuin hän jl inguhun suureen pahan
työhön on sidotun tullut, eli Duomaxi La.
in ja tutkistelemisen jälken löytä tarpelli»
sexi, tehdä itziän<a,ricoxen tähden, wacuu.
teturt hänen personastansa, kijni oteturi ja
fangiuteen panduxi yaljotawähemmin hsn,
gen eli jäsenän puolesta turmelduxi, ei myös
kän häneldä hänen huonensa ja Cartanoiwsa, kirjansa ja omaisudensa, joco se on ir<
täinen eli kijndiä,poisotettaman, tutkistel»
daman, häwitettämän, poisannettaman eli
jollaculla tawalla poistoimitettaman, en.
nen cuin hän sencaldaisen pahan tecoon,
jonga cautta hän hengen, cunnian ja o-
maisudensa lain jälken on rickonut, tule

sidotun,
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sidsturi, lalllisesti woiteturi ja
Jos jocu Ridderffapista ja Abelista
ft pahasa tegosa ja hengen asiasa, paljan
ja tuoren työn päälle eli paosa ollesansa
tuls kijnioteturi;Si<loin mahdstan yxisencal-
dainen estettä, ja soweljaan ja wa»
caan huoneseen/ asian päatöreen asti Ml«
lepanda, ja sitten bänen cansiansa lmn jäl.
tm käytettä; Mutta jos ei ncos ole nijn
siwri eli jocu hengen asia, waan cuitengin
nijn että se näky pahoin ulos/ saavi wica.
pää panna täyden eli itze edestänsä tacau-
xen, paitzt nusaasioisa, jotca DuellinPla'
catia costewat.

6.
Costa yxi Adelslnies nijn cowin rickoja pahoin teke, että hän sen cautta hengen,

cunmaN/Adeliien wapauden jaPrivilegtumit,
omaisnden?aperindö°oikeuoen rickonut
loin pita kyllä asia ja teco ensisti siellä, m-sa se tehty on, tutkisteldaman ja
man', Kihlacunnan. kärajasä maalla, ja
NKasmwasa Caupnngeisa, eli nmisa ala
Oikeudeija, waan ei mualla duomittamancmn HowrätisH eli Plioikeudesa, jonga ala
hän on. Nijdencansia Ridderffapista jaAde-
lista, zotca sodan palweluxesa owat, me.
netetän Sota°wäen Lain jalken, cuiten-
gin ei pidä pienden ricosten tähden sencal.dainen rangaisms heidän >

päällensä panda-
Mn, cmn taita haviällinm ja Adelm Säa°

K, dylle
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dylle ei otollinen olla. Jos myös joillecuil.
le Adelista olis rijta keffenänsä perindö»ja-
oista, holhojan wirasta, Maroista eli omm,
suden ylönandamilesta ja jättämisestä Wel°
camiehille, wtca paremmasta oikeudesta eli
edusta rijtelewät, nijn myös osan eroiture»
sta omaisudesa; silloin pitä myös se tapal>
tuman Howrätisä: Mutta caikisa muisa
asioisa, joco ne owat catzelmuxet eli maan
rijdat, welat ja welan astat, caupat ja cau-
pantegot, nijn myös muisa wähemmisä w
coxen asioisa nijn hywm Adelttten käffenäw
ja, min Adelln ja muiden walillä, pitä
ehittämän ja wastattaman Käräjäsä ja
Raastuwasa ja tapahtucon läikille se oikeus,
eli rangaistacon sen lälken, cuin laki myö-
denanda: cuitengin poisctetut semmoiset
waäryder, jotca Adelin ermäisesti ja sen
wertaisten wälillä, tulewat Duellt Pla-
catin jälken ylösotetta ja paätetU.

7.Nijsä Seuracunnisa eli Pitäisä, joi»
sa Nidderstapille ja Adelille nyt on, eli he
tästälähin ansaita taitawat, eli siinä oi»
keudesa, jvca Hallituren Muodon 40. §
jälken tule sijtä tutkistella, laillisesti osotta
taitawat itzellänsä, ennen Wuotta 1680.
totisesti olleen heille tulewa lus Patrona»
tus eli walitzemisen oikeus, joco se on ylimm<
stoisen nautinnon, eli etuin cautta, joita

kircts
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kircko on nautinnut,on heillewaldajawapaus
walita kfrctoherran (josa ninomattatn hijp.
pacunnan lapsia muistetan, cosca ne owat
nijn kelwolllset ja ansaitut cuin muut-
kin ulcona Hljppacunnasta ) joca wel-
wollisen cuuluftelemuren opisa ja elä-
män - kerrasa seisoa taita, jonga Pisva
ja Capitlumi ei saa sitten kelwottomaxi lu<

kea ja hyljätä, waan hänelle, P troni. cu.
humuren päälle, heidän Mahwiftus.kir.
jansa estemäts ia ilman wijwytystll anda.
Mutta cusa jollecuile Adelsmiehelle on jocu
Säteri,cartano pitäjasä, nijn on hänelläwapaus, ynnä Seuracunnan cansia, wa-
lita Kirckoherra, ja cusa ustammalle euin
yhdelle Adelsmiehelle yhdesä seuracunnafaeli pitajäsa on Säteri-eartanoa, ja ei he
taicw keffenänsä, ettekä pitäjän asuwaiset
taida yhteensopia, silloin pitä Pispalle ja
Conststoriumille samasa hijppacunnala o-
leman walda heidän wälillänja rattaista,
nijn että se nijstä edespanduista mahta kirc-
koherraxi wastanotetta/ jongahe sijhen lyö.
täwat soweljaisin ja mahdollisin olewan;
mitengin ei pidä yhtäkän Papismiestä
Seuracunnan päälle waadittaman wasto«in heidän suostumistansa ja hywä tahtoan.sa, jos laillinen wastaus pitä wäldetttlnän,cosca yhden laittomasti tygöpannun Papin
«pidä costaan tuleman Seuracunoaan ei«
ta siellä palca» nautiheman.

K 2 z.Ntjn«
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8.
Nijncuin wcmhudesm Mdderffapille ja

Adelille Ruotzisa ja Suomesa armollisestion suottu ja myödenanmttu ollut, että nau-
tita ja pitä heidän Istnndo eli Säteri-Cax<
tanomsa nijn myös Raja ja Mn taloin»sa ynnä nyden yxinomaisten asema eli Pää»kyläin tilusten sisällä taicka nyt jo ylasw
kettuin Torppain / Capackain ja Myllyin
mjn myös muiden cansia, eli jotca tästä,
lähin raketta taitan, wapaat caikista ulos-
tegoista ia rasituxista, mistä nimestä ne ol-
la taitawat; Nijn pita myös tasa Nidder-
stapit ja Adelit samoisa heidän yywin saa«
duisa eduisansa ja oikeudeisansa armollisestiwouuasa pidettämän, nijnmuodon että hei.
dän Säteri Cartanoinsa ynnä nijden waw
hain ja uutten Torppain cansia pita ole<
lnan wapaat Warustus-palweluresta, Cu-
ningan kymmenerestti, Uloskirjoituxista ja
Roteringeista, Kruunun ajoista, Kyytimp
Mä, Durchmarchista ja muista ulostegoi-sm, sisallecorteramisista, Pappilan nijn
myös Käräjä huonen ja Gästgiwarin talon
rakendamisism, Ulostegoista, jacaikifta muista
Kruunun rasituxista, mistä nimestä ne olla
mahtawat, paitzi tien tekcmi estä, Kircon
ja Kircko tarhan nijn myös Sillan raken<
nuiresta. Sijna siwusa pitä myös caicke»
in nijden RajajaPijn taloin, jotca saman
kylän oikiaiu tilusten sisällä Naja ja Pijri

ell
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eli muutta laillisella Kylä eroiturella sul-
jetut owat, ja nyt owat Nidderffapin omat,
eli myös, nijncuin wäärydeilä poismennet,
laillisesti jällensä woitetta taltan; Waan
ei nijden, jotta nyt tästälähin Kruunulda
eli muilda Wapamiehildä tulewat ansai»
tuxi, nautitzeman edellämainitut edut ja
oikeudet yhtä itze Säteri cartanon eansia,
jonga alla ne owat za cuulewat. Mutta
Lambuodit nijden asuttuin ja Mantalin
lastettuin ja Pijri taloin päälle, ma<
rawat tawallisuden Men Lagmannin,Kih-
lucunnan duomarin ja kärjäja Holhomisenrahoja, ja wastawat kircon ja kircko tar-
han, Paphilan ja sildain rakennuxen, nijn
myös tien tekemisen edestä Lain ja Asetu-sten Men; Nijn myös jos Vihollinen si.Melange ja cork"mmasti pacottawainen
pelllsus waatt, cosca Sota wäki tule yh,
dellä paicalla cocoon wedettö, silloin wa-
stanottawat yhden tasaitetun fisällecortt'rämisen. Nidderffapin Latocartanot nam
titzewat saman edun, cmn itze Säteri °car-
tanotkin, paitzi Raja ja Pijri wapautta.
Jos jolleculle Avelsmiehelle olis cari toi-
nen toistansa liki olewia Säteri°cartanoa,
ja hän soweliaisudensa tähdm, tahdois ne
lmonettoman tehdä eli yhten panna, seisoconhänen wKpaudesansa, ainoastansa että ne
nhdesä pitäzasä owat, ja Kruunun Alaan-
kirja sen mutta ei tule rlcstuxi. Jos myös

K ; jocu
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jocu tahto «htenpanna hänen MantalisaWe»
ronalaiset Raja-jaPijri,taloinsa,nijnon HH.
nelle walda nijtä lyödä ihe Sätericartonon
ala, eli ne Latocartanoxt pitä ja nauttta,rosca Meille ja Kruunulle ei ole fijtä yh-
täkän wahingota. Me myödenannamme
myös, Meidän Ntdderstapilleme, että heidän
soweliaisudensa tähden, saada muutta jon.
gun heidän Säteri eli Latokartanonsa wa.
pauden yhden muun Wapaustalon päälle
loca on samasta talon lugusta m hywyde»
sta, ja joca sitten päällensä pure sen endi.sen edun za oikeuden, cuitengin ntjn, että
sencaldainen Säteri tartano on sen Com<
panian sisällä, josa Wapcmsmaa ennm
on sisälle jaettuna ollut,ja ettei sen cautta
kenelläkön tule wäarin tapahtunexi. Skä.
nisä, Hallandisa, Blekingisä ja BohusinLääniss, pit<l Ridderstapin ja Adelin,
Ajncuin heille wanhudesta juotu ja myö«
denannettu ollut on, nautiman ja pitämän
heidän Iftundo-Cartanoinsa, nijdm Torp«
pain, (yatehuonetten, Capackain ja Myl-
lyin ynnä muiden canfia, jotta macawat
Säteri cartanoin tilusten päälle, joco ne
nyt owat raketut, eli tästälähin ylösraket.
ta taitan, wapaautetut caikesta waiwasta,
ulostegoista jarasiturista, mikaniminijlle olla
mahta, nijneuin Kymmenexesta, uloskirjoi-
tmista, enroulleringeifta ja Roteringeista,
Kruunun ajoista) kyytimifistä, durch, mar-

chin
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chin ja muiden tekemisestä, Corteringeista,
KircoN'PappilaN'Nijn myös Käräjä, ja Gast.äiftvari-huonm rakennuxesta, lllostegoista
ia caikista muista Kruununweroista m ra-
situxifta, mutta ei sijtä tawallisesta Adelln-
Varustus palweluresta, cuin sijnä 21. pun»
ctisa sisällewedettynä lövtän. Samallamuo»
to owat nijn cutzutut insokne ja wekudags»
omaisudet, cuin heille nyt on, eli he sama«sm oikeudesta Mensa woitta taitawat,
peräti wapautetut caikista ennen mainitui-
sta Kruunun ulosmaroista ja rasitmista,
waan ei Adelin Warustus palweluresta ,

cuin jo sanottu on, Kruunun. Kircon-
ja Papin kymmenexestä ja muista wanhoi-
sta Papin, oikeudeista, jotca laillisesti todi-
sta taitan, ei myöskän tien tekemisestä ja
sillan rakennuresta weron alaisilta taloitda,
eikä kircon, kircko» tarhan ja Pappilan ra«
temmxesta nijfii paicoisa, joisa nijn wanhu«
desta tawaltinen ollut on. Ei pääse nä<
mät mvöskän wapaaxi fijtä Skäntsa nijn
cutzutusta ruocacunnan werosta, cum on
kagmannin. Kihlaeunnan Duomarin. ja
käräjä huonen rahat, jotca ainoastansa tu-
lewat ulostehtäwäxi nhlda weckudags, Ta.
lonpoilda, jotca mantalin owat panduna
ja sijnä seisowat. Cuitengin että Knm<
nun ja Kircon kymmenexet, jotca jolleculle
wanhudesta eli nmulla erinomaisella oikeu-
della onja Ssterijlle tule,pitä ihecullengin ai-

K 4 M
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na estemätä pysymän hänen tulewan oikeu-
densa jalken, nijn että kircko tule welwolli''
sesti woimasa pidetyn ja aina samasa tila«sa. Costa Vihollinen sisälle lana/ ja cor-
kein tarpellisns waati, menetetän sisälle
corteramisen cansia sisällä wijcko taloin
päälle yhtäläisesti cuin ennen Raja ja Pii-
ri taloista mainittu on. Ridderffapin ja
Adelin Latocartanot nautitzewat ja pitäwät
tawallisen wapaudensa nijncuin enncngin,
ja heidän soweliaisudensa tanden myödenanne.
tan myösßidderstapillejMdelilleettcl hnonet-
tomari tehdä eli Latocartcmoxi nautita heidän
sisällä-pitäjä eli wijcko.pZiwä taloinsa Sä<
teri cartanon ala, cuitengin tule fijtä Kym-
menes, Kruunun, Kircon ja Papin nijn
myös usiammat wanhat lailliset Papin
oikeudet tehtäwärt, nijncuin myös vita lu-
pa oleman muutta Sätän wapauden Sa.
terieartanofta yhden toisen wapaus -talon
päälle samasta talon joca sittenpäällensä puke sen endisen edun ja oikeuden,
ja endinen sen jälkimäisen luonnon ia laadun.
Me myödenannamme myöskin Mddersta»
pillejä Abelille heidän wanhat sisällä. pitä«
jä eli wijcko-päiwä-oiksudensa nijdsn ta«
loin ja tilusten päälle. jotca heille nyt onsamasa pitäjasä, cusa Säteri macaa, waan
eQappelisa. Jos myös lnuutamat, heidän
nyt olewmsista ulcopitäjö -taloistansa olisit
wäarydella cadottanet sisällä pitäjä » oikeu-

den
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den, joca samalle talolle wcmhudesta, ni<
mittäw sinä aicana cuin Maa tuli Dan.
markilda Ruohin Kruunun ja sen cuuliai-
suden alla, ollut on, ja löntan sille oikeu»
della tulewan; Nijn myödenannetan
Nidderffapille ja Adelille sencaldaiseu
heilda poismennyn sisällä «pitäjä oikeuden
welwollisesti jällensä woitta: Mutta
jotca tastälabin Krnunulda eli yxinolnai-
stlda personilda osion ja wmheturen cautta
jaadan, ei taideta sisällä wijcko oiseudeK
ja edun ala wetää, josta Cunmg:set kirjat
siltä 4-nestä päiwästä Maalis, Cuusa 1690lawiammalda maimtzewat.

9-
Nijn mtä myös Adelin Lambuodit

ja ulcopitäjän Wapa-talot wapaari pää-
semän mikistä Kruunun päiwäröistä, ajoi.sm, knydeistä, matcoista ia wierasten
homisesta, joidenga cansia ne ennen owat
ollet rasitetut, nijn ettei yhdelläkän Kä-
ffynhaldialla eli Foudilla pidä tästälähin 0.
leman walda jotain stncaldmsta Adelin Lam«
buodien eli ulcopitäja Wapataloin päöl>
le panna, paitzi nijsa tiloisa, cosca Sota-waen waeloaminen ja suuremmat marchit
tapatuwat maan läpitze, eli Prowiantm,
ammunitionia ja waatteita Armsjaan,
Warustuxijn ja Magasinem pitä wietamän:
Silloin pitä nijn hywin Wapa ja ulcopi»
täjä Wapaus, cuin Kruunun ja Perindö

K 5 talotta
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talonpoicaingin, M kyytimisellä, ja we«
roilla että muilla ulostegoilla maxon ede«
stä st hen awulliset olelnan. Cuitengin pitä
caikisa sisällecortemmisifa, ulostegoisa nijn
myös Kruunun kyyttmtsisH ja awuisa tule.
man luettawari cari wapaustaloa yhden
Kruununperinnön, Wapausperinnön ja
Kruunun talon wastan; caxi pnolda yhden
puolen, ja caxi neljättä osaa taloa yhden
neljannan wastan, jollei Sodanaitoina
corkein tarpellisus yhtäläiwttä waadi, muu»
toin ei pidä Adelin Lambuodien ja ulcopi-
täjck taloin joillacuilla muilla ulosmaxoil-
la ja awuilla, kyydin matcoilla, eikä
muisa tapamisa, tulenlan rasitetuxi, cuin
edellämainittu on; Cuitengin pitä nijden,
jotta Hälli-kyydin ala owat panduna, ma<
xoa wastan auttaman mattustawaifia, cosi
ca nijn tarwes on za heidän wuoronsa
tule.

IV.
Ia costa Waldacunnan tarpet ja ti»

lat waatiwat, mjncuin Laisa ennen mai-
nittu on, että jocu ulosteco ja apu pitä
tehtämän, silloin ei pidä mitäkön Adelin
Lambuodien u-lcopitajä Wapatalom pääl-
le pandaman ilman yhteisen Nidderstapin
ja Adelin, joilla itzellensä Maan omaisu»
deita on, hywä tahtoa ja suostumusta;
Ia pitä aina sencaldaifisa awuisa tuetta»
man cari coconmsta asuttua wapaus taloa

yhden
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yhden coconaisen asutunKruunu. perinnön,
Wapausperinnön ja Knmnun talon wa<
stan; nijn myös cari puolda yhden puolen
ja cari neljättä yhden neljännen osan talon
wastan. Niinmuodon pitä myös oleman,
M jocu ulos kirjoitus Phteiselda Cansalda
Waldamnnan warjeuuxexi ja edeswastauxe.
ri tehdyxi jasuostutun tule; Muutoin ei pi-
dä Adelin rauhattomina aicoina edeswa»smman enämmän wakeä, cuin itzecungin
talon wälttamättömäxi hyödytnxeri tarwi-
tan, ja Palcollisten Säändö myödenanda;
Mutta jos suuri packo sitä waatia taidais,
että mies huonetta pitä uloslähtemän,
silloin pitä caictein sijhen welwolliset ja
walmijt oleman.

ii.
Nijn pitä myöskin ne Perindö talot,

joista Ridderffapi ja Adeli otta wapaus-
oikeuden ja weron, pidettämän coco Ml-

jos Wapamies saa wapaus.oikeuden
niiden päälle, ja cosca jocu Perindö-Maa,
josta Wero lange jolleculle Wapamiehelle,
myydän ilman perindötä, silloin on samal.
la Wapamiehellä oikeus sen sisällelunasmcaictein muiden edellä, jotta ulcoa perin-
nöstä owat.

12.
Samalla tawalla pitä myös eaickein

Nidderffapista ja Adelista, cuttengin nijn
että jocaihen Säädyn jaCaupungin hywiu

saadut
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saadut Wapaudet ja oikeudet tulewat
maja pioetyxi, saaman nautita ja pita hei-
dän huonensa, cartanoinsa ja wapaus
maansa, jotca heille on, eli he ansaitatmtawat Caupungeisa, wapaana caikista
KruunltN ja Caupungin rasituxista, waan
ei tontti äyrin mammisesm, nijden edestä
jotta Caupungin peruxen päälle olvat, ei
myöskan brandwaktin tekemisestä jä cadun
eli cujan panemisesta Nijn annetan myös
Ridderssapin ja Melin halduun että wapa°
hasti hallita hctdän perindö huonensa ja
maansa caupungeisa/ caiketi sen jälken min
5. §. 1668 wuoden Biafssedisa Mllänsa
pitä. Mutta jos he harjoittawat jotaeuta
Borwarin elatuxen keinoa ja cauppaa, nijn
tule heidän sen edestä, yhden heidän oston-sa ja myymisensä jälken luetun ulosteon
Caupungille maxaa, ja joca wuofi, nijn
cauwan cuin he cauppa tekewät, tarsmtta
eli arwatta, nijn cuin myös walallisesti
itzensä sitoa, salnalla tawalla cuin Bor.
garitkin, ettei yhtäkän salaista caupva
harjoittaman: kä.)ttäin ihjänsä caikisa osisa
heidän caupanteosansa sen jälken cuin
jalkenseurawmnen 19. puntti woi ja fisäl»
länsi Pita. Mitä tien tekemiseen tule,
Caupungin pijrin sisällä, nijn pysy se en-
Visen taivallisuden jälken.

13.
Costa myös taita löyttä ja ylöshaetta

Hopia»
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Hopia «Waffi - Rauta eli muita mctall
eltnnineral-Wuoria, mm,hywin Melin
omain yrmomaisten penndöm ja tilusten
päälle, cnin nmallakin WaldacWnasa,
josta paljon hywä ja etua, Waldacunnan
hyödytyrexi tulla taita, jos nijden päällä
työtä tchdän: Nijn tahdommaMe ei aino
asiansa suostua, että sille Adelsmiehelle, joca
omilla tiluxillansa tahto ylosotta ja työtä
wweta stncaldaisten wuorten paalien pitä
oleman Hben walda ja wapaus, waan wa«
mutalnme myös, että hänen caicki ne edut ja
oikeudet estematä pitä nautita saaman,
min Wuorityön-Asetuxet ja Meidän nyt
näillä Herrain-Päiwillä ulosannettu Wa.
paudemlne nijn hywin maan isännälle, tuin
laytä.ällekin, myödenanda.

14.
Ehkä Abelilla on wapaus yxinomari

tarpexensa raketa Jauho-ja
lyjä omilla ttluxislansa, cosca sijhen ttla
löyty;Nijn ei mahda cuitengan Kruunun
ja Abelin wanhat wapaus-myllyt ja Sa-
hat heidän oikian nautinnonsa ja fisalletu-
loinsa suhten Tullin otolla en mutta wa>
bingoitetta, waan cosca jocu uusi Tul-
li mylly pitä rakettaman, nijn pitä sen-
caldaista Kamjällä tiettawaxi tehtäman,
Kihlacunnan Duomarilda ja Lautacunnal'
da caheldaman, nijn myös Muita sen ytw
baristpllä olewita myllyn omistaita ja na°

bmeita
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bnreita cuuldaman, ja sencaldaisten syiden
ylihe päätetttämän. iuinga, ilmali mui-
den haitata ja waytngota semmoinen wa<
paus mahta myödenannetta, jnuri sen jäl-
ken, cuin 1638 wuoden Herrain Päiwäin

9. §. Wdi ja Mllällsa pitä.
Heidän wirroisansa mahtawat he raketa
wasaroita eli muita rakennuria/ cuitengin
Wuori Collegiumin luwalla, cosca ei se
nijden jo tehtyin japriviligernttuin bruukein
esteri ja wahingori tapahdu. Ia waicka
Ridderffapin ja Adelin tule raketa capa»
caita heidän wapaus tilurillansa, nijn ei
pidä cuitengan sencaldaista tapahtuman
muualla cuin ohi-ja talwi.teiden wieräsä,
wacm muutoin suurilla walda teillä ei li.
kembänä cuin puolen penicutman päälle
Gästgiftvarin cartanosta.

15.
Cusa myös lotteculle Adelsmiehelle

on osa lärwisil, Wirroisa ja loisa, sijnäsaa hän pitä Lanaja. Anaerian.kistua ja
muuta ealan«pyydystä, seka rannoilla että
keffelläkin, waan nijn ettei Paatin eli yh-
teisen culcun. laita ja Cuningan wllyls tu.
kita, cusa se wanhudesta ollut on, ja
muiden peldoin, luhtain ja calaston wa«
hingoxt ylembsnii eli alembana tapahdu .

cuin ennen mainittu on. Ilman sitä mnö.
denannetan Ridderstapille ja Adelllle pyy-
tää kaikenlaisia caloja snolaisesa meresä ja

sywilN-
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sywimmäsii wedefb, sillä tawalla, että
jos jocu mieli ja tahto nähdä waiwa
jst culutusta tehdä Silli «eli muun cala.
pyydyxen päälle, joca sywydellä pidetän,
ja jonga eautta ei kenelläkän hänen rannoil-
lansa ja tawallisilla calan pyydyxillsnsä
tule wäärin tapahtunexi, mjn mahta hänsen wapahasti ja ilman yhtakän ulost-ecoa
tehdä, ja ei mahda kenengäN/ joco he owat
Meidän palweljaimme eli ne, jotta
meri puolella asuwat, olla heille esteri,
jotta sencaldaisella calan-vyydyxellä käy»
wät: Euitengin että hän yytensopi asiano-
maisten cantza, josa hän Maalla nouse ja
haminata otta aluxellansa ja cala pvydy.
rellensä. Ia cosca meri hyljyt eli randaun-
dunet eli maalla ajetut aluret tulewat
heidän omilla wapaus maillansa ja «reil-
länsä seiMaman, joisa ei ole wakeä sisällä,
M jälttä tule welwolltsella ajalla: Nijn
menetetän sen ccmtza sen lain jälken, cuin
ennen tätä on tehty, eli myös tästälähinsMyri tulla taita.

i6.
Ei pidä kenelläkän oleman walda, anda

hacata elicaat > rakenWs ainetta, joco se olis
Tammi, Pöki, omena eli muu hedelmänmndawa puu, mistä laista se olla mahta,
lonaun Adelsmiehm metzellä ja kedolla, jo«sa hänelle yxinänst osa on, ilman Maan-
la metzän Isännän mielisuosiota ja suostu-

mistä;
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mistä; Cuitengin pita Nidderffapin ja Ade-
lm, vlitze coco Waldacunnan, woimasa ja
wallasa seisoman, että lain jalken hallitane mchät, jotsa heille osa on, nijn myös
ybteisydet heidän yxinomari tarpexensa
1664 wuoden metza-sMnnön jalken.

17.
Nijn mahta myös Ridderssapille ja

Abelille oila wapaus, ambua tlnduja ja
eläimiä omilla tilurillansa jamaittansa, paitzi
sitä laisa kielttyä aica, nijn myös Maa,
cunnan ja Kihlacunnan yhteistweilla, lnut-
ta ei kruunun yxinomaisilla kedoilla ja jah.
ti paicoilla, ja et pidä kenelläkän sallittu
oleman, jahdata ja ambua Adelin yxino<
maisilla tilurilla, eikä heidän cala weM
calasta ja calalle käydä, jsco he owat Mei-
dän Käffynhaldiaimme ja palweliaimme,
taicka inuut, ilman maanisannan hyw.l
tahtoa, mielisuosiota ja suostumusta.

18.
Me myödenannamme myöskin, että

Mdderssapit ja Adelit mahtawat itze saa»
da ulospandata ne werot ja ulosmaxot,
cuin heille heidän talonpoicainsa tykönä saa»
mistä olla taita, ja waatia heitä mamman
mitä he pidetyn huonencatzelmuxen zalken
huonen mstänemisen edestä eli muutoin
kieldälnatä taitawat weleapaät olla; Cui«
tengin että se tapahtu cahden estettömän
Lautamiehen cautta, nijn myös annetan

asia»
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astanolnaifttte LmnbuodUle wapaus,, jos
hän luule sencaldcnsen ulosmittauxen cant-
ta itzellensa lijallista tapahtunen, cokeasm laillisesti tacaisin woitta, parhan tai«
tonsa ia woimanja jalken: jos Abelin ta.
lonpojat ja palweliat tnlewnt weleaan
Weron, plöseamwn eli rakcnnuren puuto-
ren tahdän, mjn on isännälle nijden samain
tysöna parembi oikeus ja etu ennen lnuita
Welcamiehtä, joilla ei ole yhtäkän pnvili»
gernttua oikeutta.

19.
Nijn pitä myös Ridderffapilte ja A'delille, ilnwn sitä euin 12. §. saatty on

oman Waldacunnan caupasta, wapaus ja
myödenannettu oleman, saada waihe-
tus kirjan cauppa tehdä, asetta Manufa«
ctureja ja laiwain warustamisesa osallinenolla, nijncuin myös Caupungeisa joucko»
cauppa tehdä nijden cansia, jotta ulcomaal-
wtulewat, waan etwähittäin,cuitenginnijn,
että he maxawat Caupungille yhden coh«
tullisen ja itzecungin caupan jalken luetun
ulosteen, nijncuin 12 articuli näisa Wa»
paudeila woi ja fisällänsä pitä. Tämän
ulosteon alla ei pidä cuitengan ymmär-
rettämän ja wedettämän, mitä Adelin
waatteixi ja oman huonen tarpexl tule si-sällekirjoitetta, ainoastansa että ne ulco.
maalda tulewaifet calut ja warat, sisälle
otetan kaupungin Packhuoneften ja tawal-

L lisin
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tifin ylöspando.paickohin, ja siellä viss-
teratan nijn CMing: sen
Maj:tin Tullioikeus ja tawalliset u«
losannot, CuningLen Maj:tin Asetusten
Men maxetan. Ridderstapille ja Abelille
on myös wapaus, parhaxensa ja hyödy»
tyxexensä, sisällä . eli ulco - maalla, o<
millä maanmiehillä eli wierailla, caupari
pitä, uloswiedä ja myydä caicki mitä be
hywäxi näkewät heidän jocawuotifista si>
sälletulotstansa, cuin heille on ja he saawatheidän wapaus tiluxistansa, cartanoistansa
ja oikeista wapaus brukeismnsa, mjr.nin
Rauta, wilja, Hewoisia, eläimiä, Hir.siä, Lautoja, rakennus aineita eli mitä hy>
wans, ainoastansa tawallinen tulli ja ulos.
teot sen edestä maxetan, nijn myös mitta-
jan ja punnitzian rahat yhtäläisesti Ta-
puli Caupungein Borgarein cansia, cusa
he cauppatekewät; Mutta jos Adelin wuo-
dm tulo ja wero ainoastansa uloskäwis
jongun Caupungin läpitze Merellä, ja ei
Caupunzisa myydä elr tallella panna
eikä caupungin mitta ja waaca nau<
tita, nijn pääsewät he caikesta ulos»
teosta, pmhi nijsä CaupWgeisa, joisa
silda ja punnitzian rahoja raudasta päätö.
steu jälken maxettaman pitä. Caicki Maan»
cauppa pitä oleman Ridderstapille ja Ade«
lille poissielty suolan, sillin ja mmden ca.
luin cantza yhteisesti, cuitengm ei taitta

,mjldä/
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nijldH, jotca bruukia pitäwät ja
wat, se wapaus, cuin 1700 wuoden w!j<
meistnä wuotcna ylitzecatzottu Asetus wot
ja sisallänja pita, sillä tawalla, cuin se
Cuning:sen Maj:ttn, Borgareilla näillä
Herrain-Päiwillä, ajoista ja wiemisistä
Brukeista niin Caupunqeihin annetun Pää»
töxen 51. tz:isa selitetty on,' estettä ,

cauppa tekemästä sen eansia, cuin he
heidän yx nockaisten Brukeinsa tarpexi tar«
witzewat, cauppamichen calut poiseroite-
tut, nijncuin Werat, Winat ja Krydit,le.
Ridderstapille ja Abelille pitä myös sallia
tu oleman, Tapulicaupungeihin wiedä
caicki mitä he' itze owat walmistanet
Naudasta heidän Mukeistansa ja wapaus
taloistansa, joisa Satama on, omilla
aluxilla, eli nijstä Caupungeista, joi»
sta he saawat calunsa laiwan wuo.
rolle, cuitengin nijn ettei be juoxe muiden
Laiwain canya. Sama wapaus olcon myös
heille suotu, ylhäisistä Caupungeista tuo-
da sen raudan, jonga he itze owat wal-
mistanet, ws ei ylhäiset Caupungit itze oi-
kialla ajalla taida kelwollisten, soweliainja ulottuwaisten alusten cansia, cohta nijn
pian cuin tarwitau, ja ilman wähindakänajan wijwytystä heitä palwella ja awullt.
set olla, johonga heidän pitawelwollisen ole.
man,seucaldaisen Wavaudencadttamisen haa-stolla sen Caupungin Asuwaistlle,nijn myös

L 2 laitti-
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laillisen wasmuxen wcchingon edestä a«
fianhaarainiälken, nijn pian cm n sen vlitze
walitetan ja se todistetuxi tule: Mutta cosca
Plhaiset Caupungit wacuudella ja ilman
wijwytystä woimat kijrusti ja cohtullista
Laiwannuoroawastan auttaja Tapuli Cau-
pungeibin wiedä ne brukeista sinne tullet
walmistuxet, työt ja wuoden tulot, nijn
pita silloin Maisten caupungein Alusten,
ennen wieraita, oleman sijhen likinnä nau»
titta: joca cuitengin ilman Bmuki.lsan.däin estetä nimmuodon tnpahttm mahta,
ettei he tule sidotun wijjein habden.baldi»
öihin eli Laiwoihin, eli että Caupungein
sauvat pita ottaman cuonna numeron eli
lugun jälkcn, nijncuin ennen on tapahtw
nut, cosca suuri este Purjehtimistsa M
tule. Nijn pita myös Nidderffapm ja A«
Velin wapaudesa seisoman / läheltä hei»
dän paattinsa eli wenhensä
ja muihin Cala-pyndyrijn, Caupungein
yrinomalset calanpaicat poiseroitetut, calästa-
man ia walhettaman itzellansa caloja, oman
wuoden tuloa wastan, heicäli omari huo>nen tarpexensa, itzecungin paickacunnan
Hamina ordningin jälken; MMta tsmän
alla ei pidä sallittu oleman, otta toi.sen miehen Iywia, eli mitä hywans se!l>
lis/ uloswieda heidän oinasa nilnesäm
sä, itze calun meftamistn, haa«
stclla nijncuin jalaisen caupan edestä. Sa«

malla
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malla tawalla pitä Ridderffapille ja Me>
liile ylitze coco Waldacmman wapaa.
sti myödytettaman, tehdä ja pitä hei-
dän tumallisen caupansa Härkäin cansia, ja
elatta Hartia heidän cartanoi aya, njn
myös Men hyödrtycexaaja nnta ostaa ja
MM a; Cuitengin tule Ridderffapille ja
Aoelule SlMlju ainoanansa pidtttHwäri,
nijtä Laiwoilla uloswisdä/ peräti sen jäl.
ken, cuin Hauen Cuningisen Maj:tiNsH
Corkemmasti autuan Carle
ii: nm muiswsa pidettäwän,
sijta ulosannettu Päätös ja prandätty A-
setus sinä iz päiw. Tammi. Euusa 1694
stattä ja sisallänsii pitä: Ia että sencal-
dainen Härkäin elättäminen mahdais sitä
paremmin tulla ylöspidetyxi/nijn pitä A-
delin Skänisa saaman pitä ja nautita pe-
stälnisen Kruunun ja Kircon kynnnenexestä,
ainoastansa heidän omista wapaus» taloistanisawaan ei Kruunun ja PsrmdöTalolpoilda.

20.
Costa jocuWapaus' Talo on joutunut

kylmille, ja Isiwnan täyty Talon ylösra«
kennuxexi,hanen jocawuotiststawerostanstl, pe-
rananda muutaman wuodenwapanden, Nijn
tahdomma Me samalla tawa:la myodenanda
nijn monen wuoden wapauden Meidän ja
Kruunun weroista cuin Wapamiehetkin
heidän puoleldansa, sen päälle andanet owat
Mrchä oikeuden coettelemuxen jalken. Mttt>

L 3 ta
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ta jos Melin talot ia tiluret ei taitais sevsoa ilman weron wähendamistä eli ccmda senweron,cuin nijllewanhudesta ollut on, ia Wn»
pamies sen tähden tulis waaditetnn sitäsama förmedlata; Nijn on Maanherran
welwolllsims Wapamie«
hen anonmxen päälle, anda sen metho.
din eli tawan jälken mitata ja werolle la.
stea, nijnmvös sijtä ajatuxensa ynnä mm-
uittuin weronlaffemusten cansia Camad
Collegiumin tygö sisällelähettä, ni n pian
cuin mahdollinen on, jonga jälken Camar.
Collegiumin, cuuden tuucauden, Mllä, tw
le pästöxen anda; Jos sen cansia pidem°
mäldä tulis wijpymän, nautitcon ilmqn
peranlucua asianomainen sen culunnun ajan
edestä hänelle jacamisesa cobtullisexi löytyn
formedlingin hywäxensä, fijhen asti että
Meidän Camar - Collegiumimme teke
sencaldaisen päätöxen, että Meille ja Wa-
pamiehelle oikein tapahtu.molemmin puo.
lin.

21.
Nijncuin Ruotzin Laisa mainittu on,

että Abelin tule tehdä ja pitä Rusmingi-
palwclusta nijden Tilusten edestä cuin heil<
le on; Nijn pitä sentähden sencaldaiset
Nustningi palweluxet uloswarustettaman
nljden priwilegiumein ja! sen järjeftyren
jälken, enin Autuas Cuningas Gustav A«
dolph eorkiasa muistosa olewa wuonna

1626
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1626 sijtä tehnyt on, nimittäin että sen
Melsmiehen, jolla on Sgomarcan Nust<
ningi palweluxen Wero, hsnen tiluxeldan-sa, pitäpitämän yhden senlaldaisen mondenn
gin, cuinsama Nustningipalweluren järjestys
wot ja Mllansä pitä. Mutta jos jolleculle
on suurembi Nustningi.palwelmen wero,
ja ylitze 58c) marcka, silloin pitätön sen
edestä erinäisen monderingin. Za cosca ai-
wan harwat owat, joilla yxi coconainen
hewoinen on; Nijn olemma Me myös
mvödenandanet nijlle, joilla wähemmän
Nustningi palweluxen Weroa on, yh.
tenpanda scx> Marckaan: Warustus palwe-
lus uloswarustetan Ridderffapllda ja Ade-
lilda Skämsa, Hallandlsa, Blekingisä MBohufin Laanisa sen warustus palweluxen
järjestyxen Men, cuin Hänen Maj:tinsä
corkemmasti autuas Cuningas Carl se 11:
es corkiasa lnuistosa pidettäwä on asetta»
nut wuonua 1687. Mjtä, jotca tulewat
yhtenpanduxi Wa mstus palweluresa, ei e«
roiteta, ennen culiuudesayhtenpanemisesa.
Nyn tahdomma Me myöskinRuohin Lain
wotmasta, tälnän cautta tehdä Ridderssa.
via ja Adelia wacuutetuxi, ettei sitä Ade«
lin-Fana, joca nijnmuodon heildä on ylös»
vandu, pidä Mnänsä wietämän ja nautit»
taman ulcona Ruotzin ja Suomen Rajoinsm ja määräistä, ja että lEmme ossicemri.
5i smnaan Regementin tahdo muita astt-

L 4 ta,
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ta, enin nijtä, jotta Nucchisa snndymt A'
delsmiehet owat, ei myöskän waatia Nid-
derffapia ja Adella andaman rahoia mon.
deringixi, waan lättaa heidän wavaudensa,
ne samat itzellanja hanckia jä toimitta,sen sinetillä lukitun coeturen lälken, joca
Läämsä tallella pidetan; Nijn ei pidä
myöskan Rustningi. palwelus längdit u.
semmin tästälähin cuin joca yhtenpanemi»
sesa, welwollisisa paicoifa Mlleannettg.
man.

22<
Costa myös Ruotzin Lasi säättä, että

Leffet ja Orwot pitä caikesta Kruunun
Wawstus palweluxesta wapaat oleman,
nijn cauwan cuin Leffi naimatoina, Pojat
wallan alaiset ia Tyttäret naimattomat
owat; Nijn pitä caickein heidän nijn cau-
wan euin he samasa tilasa löytän, wa.
pauden nautitzenmn heidän Huomenlahiansa
ja eaickein Perindö'tilainsa päälle. Sama
Laki olcon nijden cansia, joille heieopäinen
Isä on; Mutta heidän ansaitun maansa
edestä tule heidän Varustus- palwelu>
sta tehdä. Cultengin warustawat Adelit
Skänisa, Hallandisa, Blekingisä ia Bo»
husin Läänisä Rustningipalwelus-Säännön
Wen.

23.
Costa myös iocu Abelin» Nyttäri tulis

sodanaicoma Waldacunnan Wihollisi-dacunnan
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fangitmi, silloin tahdslnma Me anda
hända uloslunasta, samalla tawalla tuin
Kruunun muungin sotawaen cansia tapah'
w, zotca wihollisen fanginten langswat..

24.
Me lupaamme myös tämän tantta

Meidän ia Meidän iälkemme tulewaisten
puolesta, mjncmn Meidän edellammekm
ollet owat tehnet, että Emme tahdo osta
eli tygömme pandata, paljota wHhelumin
poisottn joildacuilda heidän wapaus ja
ftälsi TalojanA/jonga cautta Nidderffapit
ja Adelin Sääty huonsnduis. Ia min Ms
olemma peräti taipunet holhoman, warjele-
man ja woilnasa pitämän Ridderffapia jaA-
delia heidän kijndiasä omaisudesansa, nijn-
cuin Säädyn onnefa ja wahwudesa ;

Nijn olemma Ms armollisen' peränajaw-
iceen ottanet, cuinga ne oston mutta Kruu-
nulda pois tullet tilat, wuoden Re<
ductionm Säännön cautta, paitzt nijtä,
jotca poiskieldyittK pnicsilla owat ollet,
Abelin kijndiöiri permnöiri ja wapaustiloixi
selitetyt owat, waan sitten muiden
waamin selitysten cautta yhteisesti, lw
nasturen ala panduxi, josta sn tapahtunut
ettei ne ole welwollisesti holhotuxi ja wil-
jeltyri tullet. Nyt mmcuin Me ej ainoa-
stansa löydmne tämän sisäUelunastamisen,
joca mjnä wljmmeisinä wnosina on ollut

L 5 KruU'
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Krnunulle pidettynä, olewan itze sen 'asete-
tun caupan laatua, luondoa ja Mllepitoa,
mjn myös sen sijtä tehdyn Herrain.Päi.
wäin Paätören ymmärystä wastan;
ZUjn tahdomma Me senealdaistm syiden
armollisesta peränazattelemisesta, ja että
caupan hinda, joca on marettu samain myy»
tyin omaisutten edestä, on culutettu sodan
onnelliseriuloswiemiseri, jongacautta ufiam.
mat suuret ja awarat Maacmmat Kruunun
ala owat silloin panduri tullet, mjntuin
myös sijnä siwusa osottaremme, cutnga Me
olemma taipunet tätä Säätyä ylösautta.
man, tämän cautta säätä ja asetta, että
ccucki osto. tilat, joita Adeli on ostanut
Kruunulda, jaheille nyt owat, eli joitaheidän,
poismestatun osto talonsa Weron edestä,
tule palckiori nautita, pitä nijncuin Adelin
tvanhoina Wapcms - taloina pidettamön ,

Kruunun lascoisa nijnmuodon ylösotetta-
man, ja ei itänänsä enään seisoman Kruu-
nun lunastuxen alla; Cuitengin mjn ettei
Kruunun panttamiset tämän alla ymmär-
retä.

25-
Jos myös nijn tapahtua taidais, etts

muutamat wapans talot tulisit tastäedes
Meidän ja Kruunun ala sisälle wedetyri,
käsisä olewaisten caluin peränlascoin, raha-
welcain, wiran erhetysten eli muiden
tamcaidcnsten cautta, silloin pitä sencaldai<set
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set tilat seisoman lunastuxsn alla, ja ta-
icka Suaulda Perindömiehildä, eli jos
ei nijtä löydy, eli ne tahdo eikä woi, silloin
muilda Wapasucuisilda-miehildä sen sum.nmn edestä, johonga Kruunu on talon wa<
smnsttanut, eli silda joca enimmän taritze,!jos
Kruunun saaminen on suurembi, cuin ti-
Km oikia hinda, jamnan sisälle lunastettu,
nijn ettei tästälähin yxikän wapaus talo ,

ebkä mingä syyn tähden se Kruunun alla
tulla taidais, mahda Kruunun tykönä py«
syä, waau käydä tacaisin Frälsimiehen kä»
teen, sillä tawalla cuin täsa mainitan.
Muutoin, cosca itzecungin Adelsmiehen wa«
paudesa seiso, että itzellensä tehdä hänentalonsa ja tilmensa nijn hyödyttäwäiseri
cuin hän taita; Nijn ei pidä Meidän Wir.
camissten ja Foudein oleman Abelille este<
heri, eikä cajolnan Frälsi tilurijn muulla
tawalla cuin että he ylöscaudawat mitä
Meille ja Kruunulle tule sijtä tehtäwä-n.

26.
Cosca myös nijn tapahtu, etts jocu

Ridderstapista ja Adelista laillisesti on ric«konnt Maantilansa Meidän ja Kruunun
alla, nijM asioisa cuin Laki sano, silloin
ei pidä hänen waimons, lapsens-ja wäken-sä oikeus ia osa maasta ja irtaimista ca«luista sijhenj secoitettaman ja yhtä haawaa
Poisotettaman, waan pitä nijden, joilla oi-

keus
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seus on, heidän omansa estemätä pitämän:
Mutta lnltä enmnlnaimtullä tawalla Mell.
le sijta rickoncha Maawcartanosta lange, nijn
pita se psränannettaman jolleculle nijsta,
jotta sugusa owat; Enitengin ptdälnme Me
itzellämme oikeuden, lemmestä ja armosta suo»
da ja perumnda sen sille, jonga Me na>
emme stmaldaista uscollijella palwelurelln
Meidän tykönämme ansaita taitawan, joco
se olls yri e!i usigmbi; Ia ei pidä nai.
tä armo osotnxia pidcttämän donationeinaja
cmdimina, waan nijncnin ftalsit pitämän
sen luonnon, cuin nPle ennen rictomista
ollut on.

27.
Me tahdomma mybs sijtä waarin otta,

'ettei wapattonmt lmehst mahda ihellenja
osta jotan wapaus maata eli onmisntta,
joila on Istundo-Larocartcmon, Raja ja
Pyri eli wekudags oikeus ja wapaus, cosca
et rrikan, olcon cuca hywans, paitzi Rid<
derssapia ja Adslia saa PrivilsZiumein jäl<
ken pitä ja hallita jotacuta Istundo.Latc"
cartanota, Raza ja Pijri, insokne eli we«
kudags taloa; Cuitengin cosca nijn muo-
don yhtensowittu on, että jos y.n eli toinen
wapatoin mies, culunulla ajalla on tullutsaaman nautita jongun Istundo-eli Lato»
cactanon ennen mainittuin tilusten eansia,
ja ennsn tätä itzellensilhankinnut lain-käyt»
tämlftn za tynne> kirjan sen päälle-omasa

nimi»
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nlmesänfa, eli senmidaissn isännän jälken
perinnön cautta sen saanut, silloin pitä
sen wapattoman miehen saoman raubasa
pitää ja hallita sinun cartanoa ja taloa,
ii)e ja hänen perillisensä edestä/ nijn cail,
wan cuin sitä peritän, perillisen perillilli-
stn jälken; Sentähden tchdomma Me si>
hen tmnan cautta suostua za sen wah-
wista, nijn että cartcmo ynnä omaisuden
cansia aina mahta pitä luondonsa ja wa-
paudensa: Mutta jos yxi sillä tawalla wa«
pattoman miehen kadesä oiewa Istundo-
eli Latocartano, sijhen tulewain taloin ja
tilusten cansia,tulis myvtäwäri; Nijn pitä
mutihian oleman welwollisen, mvydssen saman jolleculle Ridderffapism ja
Adelista, sijhen hindaan, cuin he taicka
parbain sopia täitawat, eli myös ocu muu
rehellisesti taritze: Nijn että sencaldaiset ti°
lat, tällä muodolla mahtaisit tulla jällen,
sä Melin Säätyyn tacaisin. Jos myös
zocu.wapatoM brukin isändH olis/ joca
Perindö°brurinsa walttämattömäxi awuxi,
ennen tätä on saanut osta ja nautita yhden
Vrukmsa liki olewcm Istundo eli Latocar-
tanon, sen alla olewitten tilusten cansia,
ja bruki ilman Säterm ja wapaus-metzZ
ei taida seisoa eikä M oikein pidettä; Mjn
pitä saman Brukin omistajan ja hänenperillisensä saaman sen rauhaja pita, ja
sitten eroittamata bnikifta myydä kenellä

he
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he parhari löytäwat; Mutta jos MM
jollaculla tawalla eroitta brufin SäterWä;
silloin peritän ja myydan <e jälkimäinen ta,
walla ja muodolla, tuin edellä asetettu
on, cosca wapatoin mies nautttze Istundoeli Säteri cartanon. Me wacuntamme ar.mosa Ridderffapia ja Adelia tämän cautta
tahtoaremma tästälähin ei armoia,' myö.
denanda jolleculle wapattomalle Miehelle
saada osta eli pitä semaldaiset Adelille yri.
nänsä Pnviligeratut cartanot ja talot, jos
ei jocu hywilla ja hyödyllisillä palweluxil-
la ole tehnyt chensa Waldacunnasta ja I-Isänmaasta sijhen hvwin ansaitun ja mah-
dollisexi: Cosca Adelin Säädyn woima ja
myötäkäyminen muutoin semmoisen armon
osottamisen cautta tule wähetyri. Asiano-
maiset Duomarit tulewat sentahden
kieldyri, tästälähin andamasta jolleculle
wapattomalle miehelle cuulutusta jakijnne-
kirja Adelein Säteriein,Latocartanoin,Ra.
ja ja Pijri-insokne-eli wekudags taloin
päälle, cosca semmoinen lain-käyttäminen
et pidä coffan oleman woimallisen eli sei-
sowaisen, mutta jos wapatoin mies on sen-
ealdatsen omaisudeu päälle andanut jotain
welari, nijn tule hänen etziä laillista
fifällekirjoittamista, ja jos hän wibdoin tu«
liswaadituxi sijtä etzimän maxonsa, taita hän
myöskin saada nautita laillisen anekin sij-
hen Cuningan Käffnnhaldialda arwion zäl.

ken,
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ken, cuitengin pitä sama omaisuus aina
pysamcln luonnollisesa oikeudesansa ja wa»
paudesansa, ja ei coffan muuna pidettä.
Mn cuin panttina, nijn cauwan cuin se
wapattoman miehen hallusa on, ja cosca
yxi toinen wapamies oikian talon isiynän
mielisuosiolla, ano lunastaxensa omaisuden,
samalla oikeudella ja ehdolla, cuin se wa<
pattoman miehen tykönä seiso, nijn ei pi-
dä sitä kielttäman, ehkä cuinga cauwan se
Panttn haldian Mdesa olis ollut. Mitä
Wapaus Tiloihin ja utsokne tiluxnn tule:
Nijn cosca myös yhtenlowtttu on, että
nyn hywin Abelin wertatsten cuin Pap-
peingin ja Borgarein, jotca tatcka owat
saanet, ostanet, eli myös tästälähin taita»
wat saada ostaxensa yhden eli toisen mai-
mitun wapaus tilan, johonga ei yhtakän
Perindömiestä laillisella ajalla ole itzensäedesandanut, pitä saamanne pitää ja nau-
tita itze ja perillistensa edestä; Sentähdm
tahdomma Me myös armosa sijhen suostua,
ja wahwistamme siis tämän cautta, että
edellämainitut wapattomat miehet mahta-
wat sencaldaiset wapans talot wapamiehen
oikeuden alla tästäedes nautita ja hallita,
perilisen perillisen jälken.

28.
Jos myös jocu Kruunun Maa elimuu tila macaa wapamiebelle soweljasti,

!«hän yhtä hywli Weroa wastan m natu-
rO



O ( I? 6 ) O
m eli maasa tahdo sen saman ihellsnsä
waihetta; Silloin tahdomzna Ms sencal.
daista perränanda tawalla ja muodolla,
cmn Asttnxet taincaldaisista waihstnrista
wotwat ja siiattäwät. Cuitengin ei pidä yh°
täkan wajbetusta, jota tästälähin anotan,
Herrain«Päiwain walilla wahwistettalllan,
eikä jocu aneki sijhen annettaman, waanjä-
tettämän, sijhen asti cmn Säädyt itze co,
coontulewat, ja coettelewat, jos ybdesta
nijn edesannetnsta waiheturesta taita Knm<
nulle olla wahingo eli ei, josa jälki.
mZisesä tapauxesa nijta silloin ei mahdeta
lallitta.

29.
Cosca Me myös tahdomma Meitäm,

me sijtä ahkeroita, että cunnia za hywat
wat mahtaisit Säädyisä tyqöcas.
wa', ja erinomattain että Meidän Nidder»
ffapimlne ja Abelimme, nijn paljo cmn
mahdollinen on, mahtaisi videttä heidän
welwollisesa cunniasansa; Nijn asetaznme
Me tämän cautta, ja kiellämme angarasti,
ketekän Poica, joca ei ole täyttä-
nyt yricolmartakymmendä ajastaica, eli sei-so Wanhimbainsa holhomisen alla,nijncuin
mn3s jowcuta Tytärtä Adelin Sää»
dnsta tästä päiwäftä andamasta itzensä
)ohonguhun Awioskässyn litton, ilman
wanhimbainsa mielisuosiota, ia suostu»
mistä; Jos myös Isä ja Mi owat cuol-

luna,
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luna, Mojn otetan sijhen oikian naittajan
neuwoa ja suostumusta, cuitengin tule Mei«
dan päällämme, cosca Wanhimmat eli nait-
taja ilman syytä panewat itzensä sencaldai-
sta naimista wastan, että silloin, päälle-
landajcm walzturen päälle, rattaista ja
tehdä assasa sen jälken cuin Me löydämme
sijllä syytä olewan. Jos jongun Adelsmie»
hen Lesti eli neitzy anda itzens tastaedes a-
wioskastyyn wapattoman miehen cansia,
illllan Meidän luwatamme ja asianomai-
sten naitajain suostumusta/ silloin pitH hei.
dan, Istundo-taloinsa edestä lchimmäisil-
dä suculmsilda ja langoilda, arwio-miestensanan jälken, eli mjncuin jocu muu rehel-
lisesti tarjo, oleman "wclcapäät ottaman
lunasturen. Jos Lesti eli neitzy anda itzens
maattaa wapa eli wapattowalda miehet-
da, ja nijnmuodon itzensä hawäisee,' olcoon
rlckonut caiken kijndiän perinnönsa, lahuw
malsten perillisten lala, ja älkön itänänsä
tulco sallitmt Adelipersonain parisa ja co-
courisa. Jos st,joca Lesteen eli Neitzyynon
lihallisestt ryhtynyt, -on wapamies ja otta
hänen waimorens; nijn pitä hän sen perin-
nön irtaimesa ja ktjndiäsa, jonga hän muu-sa tapauresa olis rickonut: Mutta jos hän
on wapatoin mies ja otta wapa Neihyn
eli Lesten awiorens, jonga hän nijnmuo»
don ennen on alendanut, vitä sen o-
leman welcapään> kijndiän perinnönsa ede-

M siä,
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M, cmn edellämainittu on, lunasturen ot-
taman, jollei Mmngmen Maj:ti anna
awiotzMffyyn suosmmurensa.

Se mahta myös pllaMdderffapinja
Adelin wapaudesa/että ej)eswanata ja pal-

KMvonuehia.jotca huonen ballituxcu me-
non tarpcri, hyödytyrexi ja ylösauttamisen
sowelint owat, waan st ole heille sallittu
wastanottaman janimensä alla warMman
.usiambw) cnm ys ihe tarwitzewat. Cuitew
gin, ei auncta heitä Caupungeift, Wirca
M Msityomiestm estehexi, 'muille työtä
tehdä.

31.
Jos jocu Melin yrinomista Talonpoi»sm, wZesta ja palwcljoism, elt jocu muu,

joca heidän wapaus' Maansa pöalle jon«
gun pahan työn tehnnt on/ sturoibin la:v
getetan, silloin nautitcon ja pitäkön wa-
pamies, Lain jölkeu, 'en tawallisen maan
isännän osan caikista sacko-rahoista, samal»
la muoto asianomaisen oikeuden, costahanlatlltseila ajalla anda asian edescanda; Ia
pitä Adelsmiehejle oleman walda hänen
Talonpoikiansa m yrinomaisia palweljoitawsa pienden ricosten, uppiniscaisutten ja lm«
milyömisten tähden, welwollisesti curitta
ja rangaista.

Costa
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Costa jocu Nuotzin Adeksmies tahts

tiloitta ltzens asuiuau ulcomaalla jongun
Hermuden ala, joca seiso taman Walda<
cunnan cansia hauen poisstjrtamisesensi
muhasil ja yMwydesH, nijn tahdomma Me
kyllä, cotza sijtä Meidän/ykönamme ala.
maisuvesa hakemusta tehdän, ja ei se tule
WaldanckMis OMngori, sencatdaista
Neuwon andajain neuwon cansia
anda, ja wap.iari päästä hauen jalkentule-
waistansa, joua ulcomaalla syndywat eli
owat hänen musiansa heidän lapsi-ijasänsa
tästä sturanet, sijta Walan welwollisude»
sta, jonga he Meille ja WaldacunnaUean.
wnst owat; Cuitslgin caddttawat caicki
nämät Stan ja Äänen Riddarihuonesa /

ja marawat joca kymmenen rahan caikesta
irtaimesta o<nmsudesta, cuin he mijmnuo,
don WaldacunnasW, uloswiewat; Mut-
ta nijdm wnsia, jotta täyteen ikään tullet
owat, ja ulos Waldacunnasta sijrtäwat,
nijn rohkenNvat neuwolla ja tnölla
autta Waldacunnätt wihollista RuotzinWaldacunda wastcm, menetetan Lain jal«
ken.

Sixi suuremman wahwuderi otemma
Me tämän Omalla KädeMnme alakirjoit,
tunet, ja wahwistanet, .nijn .mvös Meidän
Cumug:ftn Sinetimme andanst juNfesti

M
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tWn ala paina; jom tapahdui Stockhol-
mlsa sinä Euutena toista kommenendena
Paiwänä Loca Cuusa Wuonna jalken
CKristuxen Snndymän Prl Tuhatta Sei»
hemän Sata Carikymmenda Colme.

MMv^icn
(1..8.)

Privilegiumit fildäSuurinwaldoi-
simmalda ja Caickeinarmollisimmalda
Cuningalda Nuo.
hm, Göthein ja Wendein Cuningal.
da, :c. :c.:c. Wuonna"i723. Herrain-
Paiwillä Stockholmisa ylitzecatzotut
ja wabwistetut, Pispoille ja caikille
Papeille Ruotzisa sen alla olewA
Maacunnisa.

iMME rKlLl)ll.lc:n Jumalan M
mosta, Ruotzin, Göthein ja Wen.
deinCuningas lc. :c. :c. Teemme tiet-

täwari, että waicka wtjmein pidetyillä cah.
della Herrain, Pöiwillä,nijn hywin Ha.nen Cuningallistlda Maj:tildansä Meidän

Corkiafti
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Corkiafti rackalda Puolisoldamme, cuin sit-
tengin Meildä, Meidän Hallituxelle tulle-
saMme, Papin-Sääty on Armollisesti tul<
lut wacuutetuxi nijstä heille tiilewista Pri«
vilegwmeista, wapaudeista ja oikeudeista,
nhn ei ole cuitengan nijden ylitzecatzominen
ja juhlallinen wahwtstaminen, caikellaisten
Milla tullein estein tähden, Man asti
ttunut toimen saatetta: Sentahden, nijncuin
Me erinomaisesti mielellemme johdatamme,
cuinga Inmala Caickiwaldias on osottanut
Meille ja edesmenneille Corkiasa muistoja
pidettäwille Cmnngaille yhden suuren ja
corkian hywän työn, erinomattain sijna,
että yxi oikia ja autuaxi tekewainen Usco
ja Jumalan tundo on tullut täsä Walda»cunnasa, Jumalan Sanan uscollisten ja
oikein mielitettyin Saarnajain ja Opetta-
jain Sanan saattajain Chri.
sturen siafa, istutetun; Ia Me Meidän
edesamme löydämme, että Corkiasa lnui»stosapidettäwä Cuningas yhdestoista'
kymmenes, samasta Armosta, on kehotte»
tuxi mllut attdaman wuonna 1675 wah.
wista ja paranda caikitte Pisvoille ja coco
Papin-Säädylle tssä Waldacunnasa ne
Privilegiumit, edut ta oikeudet, joilla en°
diset Ruotzin Cuningat, ja erinomattain
Drottningi wuonna 1647 ja 1650jaCuningas ciarl kymmenes wuonna 1655.
W hengellistä Säätyä edescatzonet owat,

' M 3 '> estä.
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Mmära pitarens ja nantitaxens, cuitenqin'
sillä ehdolla että ne piti lawiammalda yli-
tzecatzottaman: Ia että myös meidän Hal°
lttuxemme alla (jolW'Jumala ounellise-
xi tehkön) se mainittu hengellinen Sääty
mahdais ei muutkin
Säädyt Waldacunnasa itze toimesa hawai-
ta Meidän erinomaisen armomme ja lem-
memme, jolla Me heitä cohtan yhteisesti
ja erinomaisesti hywansuopaiset olemma ja
olla tahdomma; nijn olemma Me Juma-lan Nimen yWyxexi, Hänen Pyhän Sa-nansa ja Saarna-Wiran cunnioittannseri,
wahwistllxexi ja wacuuderi, tahtonet Ar,
motlisimmastwahwista, suoda ja myödenan-
da,.mjncuin Me myöskin taman Meidän
awoimen kirjamme woimasta wahwistam-me, suomme ja myödenannamme caikiile
Wspoille Waldacunnasa, Superiuteydenteil-
le, Theologia Doctöreille ja Professoreille
Academioisa, ja catkille Papeille Caupnn-
geisa ja Maalla, nijn myös mikille'mjlle,
jotca Meidän Gymnasiumeisam ja Schou-
luisqmme jotan wirca tekemät, coco Mei-
den Cuningalliftsa WaldacuunasaMne ja
alla macawisaMaacumnsa, sencaldatset edut,
Privilegiumit. wapaudet ja oikeudet, min
jalkenkirjoitetut Cappalet Mllänsa pW
wät.

Bt,silnmäl'sexi. Pitä Jumalan Ar-
mon cautta se olkia ja puhdas Ewangeliw

milli-
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iMinsn Religioni, perustettu Jumalan
Pnhäsä Sanasa, stn wanban "ja uuden.
Testamendin Provhstain )a ÄMstolein
matmsa/edespandumjsa colmesa PaäMdn'
tunnusturifa, Apostolico/ Nicäno/ja Atha->
imsiano, nijn myös sijna tnuutttnnattoVa-
ft Augsburgin Tnnnusturesa, -zoca on- wa°
smnotettu Upsalan cocomesii wuonna i'593/
ja 1693, ja selitetty coco sijva nijn clchN'
tusa Libro Concordiä , aina tuleman Mell-
da ynnä ChristiZlisten Ceremoniain cänssa
woimasapidetyxi,ja ei yhtakan paäM
pia, mikä nimi sille Mnäns olla mabta,
millakan' tmvalla Waldacunnttn Razain
siftlla, taicta julkisilla saarnumistlla encka
salaisilla yhteentulemisilla ftll'ttanian ',

waanolcoN caicki sencaldainen angarasti pois-
kieltynä. Nijn ei pidä myM kenengän, jo-
ca ei ole Meidän Uscostamme ju,luhtasta
Tunnusturestamme. eikä sitä chastanotta
tahdo, tuleman pidetyri sisällä Waldacun-nasa josacusa Waldacunnan Wiram, jocose olis Raadisa, Linnasa eli Warusturisa,
eli Maan-taicka Howin Halliturela; pal-
jota wahemmin sijnä Hengelliset Saadysa
Pispoixi, Superintendenteixi, Prsfessorei'
xi, Howin - Saarnaixi, Lectoreixi, Kircko-
herroiri, Schoulun Palweljoixi, Sodan-
Papeixi eli CapyalaMi, cm-
tengin jos muutamat ulcomaau yxinomai-
set Personat olisit, joita toisesta uscosta

M 4 löy<
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löytäisin jotta caupantegon, cau-
pan, käsityön, eli muun elatuxenkeiuon tah.
den täällä asuwat ja oleffelewat, nijnei
mahda heitä estettä, laillisesti ja luwalli.
sella tatvalla hakemasta leivänfa, eaupan-sa ja käsityönsä täp Waldacunnasa, eli
itzellänsä heidän huoneiscwsa tekemästä, mi.
tä heidän Jumalan palwelnxensa waati,
nyn cauwan cuin he yrinänsä hiljaisudesa
ja ilman pahennusta itziansä käyttäwät,
ja heidän cohtullisen edesottamisensa toickits
tawat. Mutta ei suingan mahda he sanoil-
la eli töillä Meidän Religioniamme ja
lumalanpalwelustamme laittaa elipilcata,
nijncuin ei myöskän yhtäkän cocousta sa.
laisestt eli julkisesti heille myödyteta pita.
xensä, eikä jstacuta ovettajata Maahan eli
heidän lmoyeisinsa sisälleottaxensa, caickinai-sen warjon, Religionin harjoittamisen, hei»
dän lastensa ylöscaswattamisen alla elimuusa aiconuxesa, sen rangaistuxen haa-
stella, cuin Asetuxet sisällänsä pitämät;
ivaan pita heidän lapsensa, jos he Por.
warin oikeutta nautita tahtowat, tämän
Waldacnnnan Säändöin ja Asetusten jal-
ken, ylöscaswatettaman ennen mainitusa
Meidän puhtasa Evangeliumillisesa Opi-samme ja sijnä samasa lackamata pysymän.
Nijncuin Me myöskin tahdomma caikesa
muusa/ nijdeu yhden ajan toisen jalken u-
losannettuin Religionin-Säändöin ja Ase'

tusten
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wsten jälken, anda menetettä, ja ne
rasti warjella ja woimasa ptta.

Tölsexi. Ia että Jumalan Seura-
cilnda ja Waldacunda mahdais sitä parem-
min tulla holhoturi ja kelwollisten Mie<
sten cautta ylöspidetyn; nijn vita nij-
den Seuracunnan ja Waldacunnan opetus
paickain, nimittätn Academimn, Gymna«smmem ja Schouluin, jotea ennen tätä
owat asetettuna ollet, eli myös Meildä
tästälähin asetetta taitan, ynnä nijhin tar«
Pellisten Personain cansia tuleman woima-sa pidetyn, ja namat heidän eduisansa ja
tiloisansa autetun, sen jälken cuin Wal«
dacunnan Stati ja tila sitä karsia jamyö-
denanda taita. Ia tule myös Consistoriu-
mein, Kircko -käin ja Schoulu-lärjestyren
sisallepidon jälken, sencaldaiset Palweljat,
parembijn Tiloihin, opin, ansion ja toi-
mellisuden jälken > aicaisin edespanna ja
autta, sillä taivalla cuin jälkenseurawainen
16. § sano.

Lupaamme ja tygösa«
nomme Me tämän cautta, että ccncketn nij.
den Personain, jotta edellämainitusa Säal>
na Wirasa ja Opetus Saädysä owat,
ihecukin heidän gradinsa, cunniansa jaar-wonsa jälken, pitä muuttamattomasti ja
estemätä nautitzeman ja pitämän heidänhywinsaadut wapaudensa, lahja ja armolai«nansa, nijn myös muut edut tilat, ja or-

M 5 dina.
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öinarie ylospwennöt mikä nimi niille ollamahta, ja heidän Miroillensa tule. Nim-
enin myöskin, ne palckiot, ioitabenautitze'wat, saman Nimen ja ehdon alia, minneheille owat, juuri kirjoitusten siMepidon
jälken.

Neljmmexi. Me myödenannamlm
myös Mmollisimmast - että caicki Pispat,
Superintendentit, Theologia Doctorit,Pro-
ftsiorit, Prowastit. Kirckoherrat, Canpun-
geifa ja Maalla, Lectorit Gmnnastumeisa,
Reetorit ja Conrettorit Schouluisa, jacaicki
Papit yhteisesti/ mahtawat munttamata
nautita ja pitä wanhan tmvan Mm, hei'
dan Pispan -Hijppamndansa, Prsibende Pi,
tajansa ja Talonsa, Pappilansa Caupun-
geisa jaMaalla, sisälle jaetut maansa Cap-
peleisa, Tonttinsa. Cappalaisen Talonsa ja
Boställtnsa eli Min tilansa, Luckarin
Maansa, Ulcokylmset Maa-cappalensa,
Mttusarcansa, Torppansa, Wuoribrukinsa
la Myllypaickansa, ynnä caickein nijbin
lewain tilusten ja maiden cansia,. ehkä
mikä nimi nijlle olla taita, joidenga päälle
taicka ylimuistoinen nauttndo on, taicka
muista laillisista syistä taitan todistetta
nijhin tulewan. Jotta Pappilain maini-
tut maat ja tilat Pappein pitä ylöspi-
dennörensa cohtullisesti ja laillisesti, ilman
estetä muilda Nautitzeman ja wtljelemän, eli
wiljelda andaman merellä ja maalla. Me

M
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tahdomma myös Armosa Papeillewabwi.
sm calken Mhan asti nautitun kym-
meneren / nijncnin myös heidän Papin oi-
keudensa,, nijn eM ne-vita asianomaisilda
welwoZlisesti uloMlMman. Pappilam
rakennuxesa tule Neideu nautita mitä Mei-
dän armollinen MsoMiommme Phteisen
Eansan, Valitusten 4:fa §-sa HtrraiN Pai-wMä wnonna Papeille tygöpatte, eli
myös mM muntamM paickaenllmstl 'Sö-
windoin Mutta MteincnCansa -swat päal'

litze Mlita; josg tapaiixesa ft pltä asianamaistlba Maanherraloa ta PGatVa tutki»
steldaNM,' tatcka yhtensopimiMlr
tettaMan,' eli jos ei sempabtua taidch eNstm»
maisilla Herrain ,- Pmwilla' Meidän ja
Waidaeunnan Saatyla päätsxeen lykätty
lNan. Me wahwistamme myös sen, min
Papit tähän asti owat nautinnet'Kircon-
Waraa Cuningan-Kommeneresta,joca
spain, Supertntendmtein, Proftsiorein
Academioisa, terrorein Gymnastumeisa,
Nectorein ja Conrettorein Schouluisa,
KirckoherWiN ja Saamajain Eaupungeisa
ja Maalla: nijn mnös muiden Kircko- ja
'Schoulu,'Palweljain, Howi- saamajain
Duömio-Kirckoin, Kirctoin ja Hospitalein
ylöspidemöxi ja palcaxi asetettu on; joca
aina pitä heille, ilman yhtakän wshenda-
matH yhdellä eli toisella taivalla pidetyxi

tule-
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tuleman, nijn ettei yhtäkän cuckna pidä
heidän annetuista pakoistansa poisotetta-
mcm eikä wahettälnan, nijncuin ei myöskan
Kirckoin Wijna eikä Rakennus - tijstasta ,

Duomiokircon - Prowastin- ja Biblian-
Prandin» Tynnyristä, eikä Lasten-huonen
4:nestä osasta joidenga ensin pitä. ulos.
käymän. Mutta patctioista tulewat mcut
nyt nijncmn ennengin sisällepidettäwäxi.
Ia pitä Ptspoille jä Superintendenteille
yunä Consiftoriumm Cansia olelyan
ctioni samain Duomiokircon tynmmtten,
nijn hywin cuin eaickein lwliden Duomio/
kircon toimitusten, Mlletuloilt ja ulos-
tecoin päälle, nijn että ne tulewat hywin
kaytetyxi/ ja andaman Toimitus miehen
jocawuosi tehdä oikian tilin, jonga Consisto.
riumijn sisällepandaman, siellä ylihecatzob
taman ja tallelle pidettäman pitä, mutta
Paäkirja sisällelahetetan MaanContoirijn,
ja caikesa muusa menetetän tämän cansia
Maanherran Instructionin eli Oiennusnuoran jälken. Mitä muutoin Pappein-
Kymmenexeen tule, nijn pitä sen caikisa Maa»
cunnisa joeaitzelda asianomaiselda, estämän
tömästi ulostehtamän sen järjestyxen ja
Herrain «Päiwäin-Paatöxen lälken, cuin
tehty ja säätty on wuonna i6zB, eli myös
sen tawan jälken, cuin erinäiset Kirjat
paickacundain asianhaarain jälken myöde»
nanda mitawat,. ja Taloilda tule ulostehcä,

wisiin
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wisiin Kymmenexen panemisen jalken, joca
taicka jo asetettn on eli tästaedes laillisesti
asetetta taitan. In että caicti sitä oikem-
min saman Cnningan ja Kapin Kymme-
nexen ulostekemisen ja

°

fisällewaatimisen
cansia mahta Myda, nijn pitä Papeille ja
Consistoriumeille oleman myödenanuettu,
welwollisella ja soweliaisella tawalla pitä,
hewan uloslähetettyinsa cautta, oikian ja
laillisen perancaimnisen, uijn että Meille
jaKruunulle, nijncmn mvös heille itzellensä,
mainittuKymmenes mnhta oikem ja aicai»
sin ulostehdyxi ja annetuxi tulla. Maan'
herroille ja Kruunun-Dalweljoille ei pidä
sijs oleman sallittu, omista ihellensa jongun
hallituxen Academiain, Gymnasiumein,
Schouluin ja Hospitalein Kircko-warain
ylihe, jotca heille yxinomasti annetut owat
ja joisaeiyhdelläkan muullaStatilla osa ole,
ei myöskän Kircko°Winan ja Rakemms»
riistan, Pappein Kymmenexen, Palkion ja
Ylöspidendö -Iywan ylitze, eikä stlle, jollesesama annettu on, että vliMitan perankysy,
misen, transporteramisen muihin Kinon-
waroihin, eli jongun muun warjon alla
cuin edesannetta taitaisin, ptacuta wa.
hingota eli estettä hänen wapaasa ja ly«
hendämattömäsä ulosotosansa tehdä. Nijn
myös s mitä rahan-weroa yhdelle eli toiselle
taita annettuna joco se olis Acade»
mioisa, Gymnasiumeisa, Schouluisa, Seu.

racun«
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racunmsa eli mmsa Kircon palweluxisa, sepitä heille myös ulosannettaman sen jär«
jeswren ja tawan jälken, cuin ennen tätä
säätty on. Mjn ei pidä myoMn se ylös
ptdendö, jonga nuorucaisten jocaWsa Aca-
delniasa, GymnasiumilajaSchoulusa mo»
ninaisella tawalla, tule. nMtM, millakan
ylösajatteldawaila ,mnodolla
wagn.pikslnmin.Mrattaman
silk, ulosjaettama.il .ea, MGnin, Hali
landin ja BohuflnLaanijn pitä
Vappsin Mättnö,
cesiin jälken pitämän ja nautihemau m val«
listn wapa?Ksn nlla Heiden Pape-ilan-a ,

MenfaKostMensa.jg Annerwsa,.< caiken
hedelzngn, ja Maan ,canffa, nijn
myös wuöwtte pcmenÄstn, weron ja työn
sencaldaisifta Annexin-Taloista., Samalla
muoto myös.,heidän nantHeman ne
sisälletulot ja edut, tuin heille'ennen mai-
nitun. Rauhan -Lijton ja Malmö-'Recesiin
woimasta wanbudesta ollet owatv Mjn
tule Pappein SHnisa ja Hallandisa sjen<
da itzensii ylöscannssa MUetnlosa
heidän Sanan sen Mseturen
iälken, cuin nykyisilla Herrain - PäiwMtehdän.

NAldennexi. Ei pidä kenelläkän
man walda eli rohkeneman, pyismyy»
.dä eli Perinnön, osta joimcmta Kir.
fon eli, HojpitalM/ ÄcadenliaN/ Gylnna-

siumin
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fiumin eli Schoulun tilustuxia, ilman Cu»
mar»Cottegiumin, Duoznio > Eavitlumin -,

ja Asianomaisten tietoa ja suostumista, nijn
myös että se tapahtu hyodytyrexi ja pw
rannurexi; ei mahda myös cucan jongun
warjon alla mjdm päälle puhua,, hem-
menda eli nijta poistoimilta e?ka nijden
päälle jotan duolmoa otta, ennen cnin a'
fta on Maanhlrralle ja Capitlmnille
tiettä annettu, za heidän Taysiwaldmsenfa'
taitawat ensimmmseen karMhän sapuille
tulla, costa sijtä.tutkisteldaman ja Duo-
mittaman pitä; nijncuin Edesmennen Cu.
ningan t3utt2vin sen Ensimmäisen Kirjoitus
annettu' Stsckholmlsa sinä' 26 Palw-
MaZlis Cuusa wuonna 1538, ja sen pääl-
le Orebrosa wuonna 1617 aumttalWah-wistus sen lawimnmalda sslittä, joca sen-
caldaisesatiloisa ja tapauxisa pita ojennuxe«
xi oleman. Jos myös jocu rijtN sencal-
daisten tilain jalleznsä woittamtsesta nousis,
silloin pitä Maanherran ynnä yhden caw
sia Consiftoriumifta yhtentuleman, ja paäb
lensä ottaman samain tilusten lailliseneoeswastauren,. nijn ettei sowinnolle etkä
huomiolle, jocaheidän ttetcknätansa tapah-
tn, mahda jocu woima olla; ei myöskän
Kirckoherra sidtta, wasmman asiahan,
ellei ne edellä nimitetyt, eli se joca Maan
Kinolle eli Papilalle cmdanuton, jajoila
sentähden on sen päälle jus patronatus

,
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ole haastettu nijn cuin Laki woi. Ia mitä
culutusta sencaldaisisa asioisa tehdan / sen
ei tule Papin, waan Kircon ja Pitäjän
maxack; jolleiHappi itze, ilman asianomai.
sten tietoa ja suostumista, ole sijhen rijtan
itzensä secoittannt.

Lnudeunexl. Me tahdomma myös suo-
da j.vperananda, Seumcundain ja Juma-lan palweluxen woimasa pitamlsexi, ne
wähat Kircolle tulewmseti tiluxet, ptca
liki Kirckoa macawat, ja Cappalaisiloa M
Luckareilda aina ennen tätä, ja wielä nyt
nautitan ja wiljellan, wapaaxi caikesta
Kruunun rasituresta. Jolta wahia Tilu-
Da ei pidä kenellMn oleman walda ostaa
Wapaudexi eli Pertnnöxi, waan Kircko-
palweljain tarpelliseri ylöspidori pidettä»
män. Ia cusa ftncaldaistt wähat Tilu-
xet, Torpat eli ulcokylaiset Maancappalet,
jo aica sitten yhdelda eli toiselda olisit o»
stettnna Kircosta, nijn SeumcuN'
nalle tämän cansia lupa ja wapaus anda
ostaialle hauen ulospannun rahansa jällensä,
ja niinmuodon sisällelunasta Talot jällenpä
mainitun wapanden ala.

Gelyemätmexi. Nijn pitä
caickein Kirctoberrain Caupungeisa, Schow
lu-Mestarein ja Lappalaisten, nijn myös
Luckaritten, oleman CaupungMda edes-
catzottuna soweljailla yhteisillä huoneilla ja
kartanoilla, jollei he, sencaldaisten huonet*

ten
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M puutoreja, nautitze Naha -Hyryä, psa
tapauresa ne heille myös tästälähin jätettä'
man Pitä. Semaldaifism Wirca huoneista
ja cartauolsta, sitte cuin laillisesti raketut
vwat, tule nyden, jotta nW wel«
woilisen waarin pitä, ettei ne ttmnelluxiza huolimattonuldesta häwiä. Jos ne
p:tH uudestan rakettaman eli parattaman,
tule nijden, jotta Caupungeisa asuwat ja
erinäisten PnwileZiumein cautta ei ole
sijta wapautetut, jljnä osan otta ja sijben
awulliset olla. Ia sn st Borgmesmrin ja
Raadin welwoUisuus, pitä sijtä waarin,
ettei sencaldaistt huonet ja cattanot hawtä.
Mitä Pilpan cartanoihin Caupungeisa tw
le, pltä ne, jotta Kruunun ja zttrckoin
waralla ennen wuotta 1707, cofta Cu-
ning:sen Maz:tin Kirjoitus mnutoren teki,
ylöspidetyt owat, tästälähin wuotisesti pa<
mndamisen äwuxi Duomiokircto-Tynnyri <

stä saaman, sen cuin erinäisten Päätösten
cautta nyt eli tästäedes tygöpanduxi tule.
longa asiauoznainen Pispa huonetten pa«
mudamiseri ja rakendamisexi pane ja luke,
ja seiso edeswastauresa, jollei huonet ole
welwoilisesti woimasa pidettynä; Ia mitä
wuoliseen parandanuseen ei culu, pidetän
Kircosa tallelle,sijhen asti että uutta rakennu-
sta eli suuremdata parandaimsta tarwitan.
Mutta ne Pispan Istuimet ja PräbendeTalot, jotta Maalla , pita astano«

N mai-
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maisilda Pispoilda, ilman yhtäkän apua
yhteisistä rahoista tuleman ylöspidetyri.
Lectorein Wirca - cartanoitten jä yhteisten
huonetten cansia Caupungeisa pysy endisen
tawallisuden jätken itzecusakin paicasa. Ia
että Ovetus-Sääty lnahdais sitä paremmin
suuremmalla hrwdytyxellä ja ilman estetä
taita heidän WircoKmsn toimitta, nijn
tabdomma Ms, että itze Pispan«Papiwja
Schoulumestarein cartanot, nijucuin myös
Luckarein cartanot Caupungeisa pitä ole
mau wayaat wierasten bolhomisesta, sisälle
corteramiftsta, tien tekemisestä Ccwpuugin
ra'an ja määrän sisällä', stacketin ylöspä»
nemiststa ja wachtistu; nijn myös muusta
borgarin rasiturssta. Nijn pitä myös Pi°
spain ja Pappein cartanot, Proftsiorein,
ja Lectorein Pmbende ja Wirca ' cartanot
maalla mjnmuodon wapaat oleman, ettei
nijsa yhtäkan yhteisiä cocoontulemisia, bv
räjätä, Ulos Kirjsttuxia. cocouxia eli Mun»
stringelta pidä pidettömän, jollei nijn ole,
että mainitut asianomaiset itze sijhen hy'
winmielin suoswwat ja sen peränandawat.
Ei niyöskän pidä lnainittuin Taloin Ma'
alla, Cappallisten Cartanoitten, Tonttein
eikä Luckarin - Maiden tulelnan rasitetun
painotöillä eli kyydiitämisillä, sisällecor-
teramisilla nkä extraordinarie rasituxilla
Durchmarcheihin, waau pääsemän nijstäwa»
paaxi, ellei jocu yhteinen pacottawamen tar<

we
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weeli hataole. Samalla tawalla plta Tap<
palaisten, nijn myös Luckaritten, jollei nämat
jälkimäiset asu jollaculla werolle lasketulla
Maalla, uijncuin Kirckoherraingtn oleman
wapautetut Kihlacunnan Tuomarin jaLag<
männin mhMa. Pispat ja Superintendentit
owat myös tämän mutta kaffetyt. pitämän
tarcan waarin siM, että Luckaritten ma»
stanottmnistncantza luenetctän juuriKirckola»
in jölken, nijn ettei sijhen yhtMn muuta per-
sonata inahda tulla, cuin semaldaiset, jotta
taitan pidettä opettamaja nusrmaisia Pi«täjasH lukeman ja kirjoittaman, nijn «että
PitaMe mahdais Keilda olla sitä wurcm-°
di byödytys, nijn myös he nautita sitä
wastan, mämmin apua heidän ylöspiden-
nöxensa.

Cosca se rasittawainen
sodan aica, josta Waldacunda ja Isänmaa
nyt cauwan aicaa on ollut waiwattuna, on
tehnyt, että Kn-ckoherrat Maalla owat
täytynet MosKirjoiturisa, Wähendamisisa
ja muiden Kirjoitusten ylöspanemisesa ruo-
cacunnan eli fauwuluguujälken, nijn myös
usiambcnn tawattomain apuin ulostekemise«
sst walnlista ja ickosanda ylöspano-kirjat
heidän Pitäjämiestensii ja Sanan Cunliain-sa pMlle; Nijn cosca Papit wnllittawat,
että he sen mutta ci ainoastansa tule paljo
estetyn heidän Wirmnsa tolznittamistsa,waan myös "usein osawat Sanan Cuulicnn-

N 2 sa
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sa ystäwattömyteen ja wihaan,m muutoin
ilman sitä täytywät toisinansa kärsiä cowia
ja soimawaisia puheita; Sentähden tahdom-
ma Me HM tästälähin ei ainoastansa cm-
kesta ylöspano-kirjoituxesta, pmtzi kymme-
neren ylöspanosta, waan myhs sijtä wai-
n-asta ja wasiudesta, cuin heidän Mantalm
Commitzarwxen Instructionin jälken tähä»
asti on tullut, armoMsimmast wapaari
päästä, m n ettei heidän welwollisndensapidä tästälähin oleman itzensä Mantalin
kirjoitunsa. löytn, plöspano-kirjat asetta e-
li ne samat alakirjoitta, waan tule heidän
ainoanansa, cssca waaditan, Mantali»
Commitzariuxen ojennuxen, taicka Kircko-
kirjan taicka uloswedon sijtä ulosanda; Ia
costa Papit owat aina hartasn pyytänet,
että he nyt ja tulewma mcoina mahdaisit
tulla wapantetun Sota-Bähmannin halli»
sta ja uloskirjoituxesia: nijn olemma Me
tämän heidän alammaisen hartaan auo-murensa ottanet armolliseen peräanajatu»
xeen, jaMettämme sen päälle mjnmuodon
selittänet, että Pispain, Academian, Gy>
mnafiumm ja Schoulu Palweljoitten, nyn
myös Kirckoherrain ynnä heidän Cappalai»
stensa ja Luctarittensa cansia, pitä tästälä»
hin ja aina tuleman säästetyn ja wapa-
utetuxi caikesta utoskirjoituxesta ja roteriw
gista, itze Pappilain, Präbende Taloin,
Cappalaisten ja Luckari-Maiden edestä,

jotca
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jotca tähän asti owat ruodosta wapaat, ja
ei jaetut, ei myöskän ole seisonet uloskir-
joituxesa nijsä paickacunnisa, joisa uloskir-
loitus on tawallinen ollut. latahdommaMe
myös nijlle Cappalaisille, jotca sisällejaco«
menon jälken seisowat ruodosa Heidiin bo»
ställeinsa sdestä, armosa myödenanda, että
aina nautita yhden ainoan palwelus Drcn-
gin, joca on wapa SotoatiftajaßätzmaN'
nista> ainoastansa tämän alla ei ymmär.
retä beidän omia Perindö ja Wapaus-
Talojansa, joita he owat tainnet taicka
periä taicka itzellensa osta.

Phdexannerl. Cosm fosacusa paicasa
Waldacunnasa Pappilan alla löyty suuret
ja awarat tiluret, jotca wiljeldämätä ma°
cawat, nijn ettet kenellakan ole nijsta hyö-
dytystä, ja taitawat cuitengin tchtaa hnö'
dyllisixi; sentähden, ja että Pappilan ti-
luret mahdaisir niinmuodon tulla ruocotn<
xi, nijn peranannammeMe armMsimmast,
että ne Ktrckoherrat ja Cappalmfet, joilla
halu ja tila sijhen on, mahtawat ylöspan>
na Torppia Pappilan erinomaisten tilusten
päälle, cuitengin Seuracunnan tiedolla ,

tutkinnolla ja käräjä-Oikeuden laillisella
suostumisella, nijn myös Maanherran m
Camar-Collegiumin wahwistamisella, nijn
ettei Pappilalle sen cautta,yhtakan wahin-
gota eli estettä millän muotoa jouduteta,
eli mchäa sen cautta hawitetä. Samat

N 3 Tor«
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-Torpat mabdetan sitte ruocotta ilman eaic-
kea lawiambata rasitusta Pappilan Wa-
-I?auden alla, ja jos z appi sen omalla
luturella ylosotta, ja se ei tapahdu asu-
jaloa wMn wapaus wlwtt."n wasmn,

hän, joca sen ensin ylosotta, sen pi-
tä elinaicanansa, ja sitten Vaimo ja lap'
set nijn camvan nautita ja pita, cuin että
he lälkentulewaiselda saawat eaiken culu-
turen Arwiomieften sanan jälken jällenjä
niareturi, joja wuotinen hyödntys Torpa!»
da kulutusta wastan tasoitettaznan ja tuet'
taman pita, ja jos edellä mainittu jalken-
tulewainen, jom heitä on uloswnastanut,
poiscuolis, ennen cuin hän on saanut
MN ulosannetusm pM hänen
perillisensä silloin nautitzeman sen edestä f
mitä cohtuUiferi coetelda taitan, Seurcu
iunnan ratcaiscmisen ja päättämisen jäl-
keä heidän walillänsa.

Kymmenennen, Me tahdomma myös
erinomaisesta lemmestä ja Armosta myödew
anoa Papeille, nim myös Awdemtan,
Gymnasiumin ja Schoulun Galwclioille
Caupungeisa, heidän Laillisesti saadut,
perityt, ostetut jaraketut cartanonsa,ynnä
nijden tilain ja tilusten cansin veliosa, nix
tusa, haoisa' yrttilarhoisaf humalistoisa m
taali < maan tontteiza, jotta' Eaupuumn
pllrin Mtta owat, wapahat caikesta Bor-
garin wamasta ja rasttuxesm, mitä mmi

sille
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sille olla taita, nijn cauwan cuin he ihs
eli heidän Leffensä ja wallan-alaiset, lap'
senfa heidän jälkensä samoisa heidän omift
Cartanoisansa asuwat, ja ei yhtäkän Borgå»
rin elaturen-keinoa ja käsityötä harjoita;
josa MilmWsa tarauresa he mahtawat
alakäydä mnuramia heidän käsityönsä wa-
stan wastawia ulostecoja sen Caupungjn
hywäri, cusa canppa pidetan. Mutta mjn
pian cuin jocu muu tiloitta itzensä fijhen a'juman, ja taicka Borgarion, tmckaßor-
garin elaturen keinoa pitä M harjoitta/sen
ei pidä mainitun wapauden alla tuleman,'
waan Borgann rasituxen alakaymän. Ia
jos nijn on, että jocn Pappi tahto osta o-
maisuden eli raketa itzellensä huonen eli
Cartanon nijsä Caupungeisa, cusa Acade
miat, Gymnasiumit eli hywat Schoulnt
on, heidän Lastensa ylöscaswattamisen, eli
myös Maunonsa Lesken-tilan tähden, nijnse ei pidä hänelle kielttamän, waan tule
sencaldaiset edellämainitun wapauden ala
ymmärrettä, ellei he jotan Borgarin keinoa
eteenft ota, Caupungin wahinaori ja
xi; ei cuitengan taida ne edelliset enambi
cuin jälkimmäisetkän sencaldaisten hnonets
ten la tilain hallihiat m namitziat, nijden
wapattomain edestä, estaa itziaussi mamma-
sta Caupungllle Tontti-äyriä, ja sitä nijn
cutzuttua wret-eli maan-weroa, nijn myös
brandwachtin tekemistä; Ia tule tien te

N 4 kellii
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kemisen canssa Cauvungin rajan ja pisriw
sisällä menetettawari tawatlisuden jalken.
Cusa myös mmttamat Pappismiehet, joc»
he Caupungeisa eli maalla afuwat, misHarwosa he myös olla taitawat, ja owat
nijn warallisexi tullet että he taitawat
yhden Permdö-cartanon taicka saada periä,
ansaita eli itzellensa ostaa, silloin ei pidä
kenellackan oleman sallittu Meilda ja Kruw
nnlda ostalnan mainitun cartanon wapau°
den eli andilnisen ja lahjoittamisen
cautta halduunsa saaman, waan
ron-ottajan itze saaman sen hemmendamä-
tä tawallisten ulostecmn edestH ptta ja nau»
tita. Mitä Istundo m Wapaus-Omai-
surijn tule, nim tule Pappein nijdcn nauti-
hemisesa ja hallitzemlsesa nautita ne edut,
cuin 27.5. Nidderstapin ja Adelin Privbleginmeisa sifailänsa pitä, ioista calcki Saä°
dnt owat nyt Herrain-Paiwiila
pinet, nijmnuodonMnMe olemma ne wah-
wistanet

Pi'ita Jos nmös
jocu Papin-Leskiä jonga Mies on capwan
palwelut ja itzensä hywin ansainnen tehnyt,
löytyis Miehensä cuoleman jalken sijnä
hlwnoudesa ja köyhasä titasa, että hänelle
wahaawuma olis, jolla hanitMsajaLav-
siansa, edescatzois hamn Leffenstilascmsa,
ja tarwihis hakea Meilda ja Knmnulda
jotacuta apua,, siiloin tahdomma Me, jos

MUU'
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muutoin Waldacunnan Stati sen sallia
taita, muista hendä jollaculla awulla ja
wirwotureila. Nincuin Me myös Armosa
lujasti nabwistamme. ne armolainnat,jotca
heille on suoduri tullet, taicka Kruunun
knmlnenexestä taicka luostmuusten cautta
Papeildn ja KircotldNs joidenga ulosjaca»
misen ylitze Constftoriumeilla pitä peränca»
tzomus oleman; Cuitengin Stänisa, Hal-landt a, Blekingisä ja Bohusin Laamsa,
pttakön Isändä, cusa jus Patronatus on,
hänen oiteudensa.

CaUwijiaky?nmeMeMexi. loK jocu
Pispa, Superinrendenti, Doctor Theolo»
M, eli myös jocu muu hywin ansainnut
Mies olis, joca cauwan on ollut pidettynä
Academiasaja muisa wrkiamlnisa palweluxi.
sa, ja hänen Wircansa hywin jauicollisesti e»
desieisonut, 'M wman tahdomma Me
myös aina pitä armolllfe a muisto a ja
anda hcinen yhdellä a toisella tawalla itzetyöjä nautita Meidän Cmungallwn Ar-
momme, cosca Me sijtä welwolli ella ta»
waila etzityn tulemina. Muutoin myö-
denannamnre Me Armollisimmast Meidän
Pifpoillsmme ja Superintendenteifiemme
yhteisesti, että he mahtawat nautita ia vv
ta heidän oikiat Pispan-Istuimensa,, nijn
myös yrinomaiset Wirca-Cartanonsa/ nij<
den Main ja tygötulewain tilusten
nijn hywin Maalla cum Caupungeijakin,

N 5 ' ta-
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tawallisen Wapaus - ehdon ja oikeuden
alla.

ColmMnekitozstakymmendck. Me
tahdomma myös Armollisimmnst myöden-
anda caikiilePapvetn-Oppimestarein ia
Schoulu-Palwcljain Lestille ynnä heidän
omain ja scn cnollun Wallanalaisten la-
stensa cansjn ja wMa ei wiela elatusta ote
heidän tnrwatenfa ja ylZsmdennörensa saa»
da nautita ja pita heidän Miestcnjä cue-
leman Men yhtzen Armo-Wnoden, wan«
han tawan jälken, jos he.muutoin woiwat
sillä wätlllä'edesccchoa Tilan ja Pawelupst
soweljalla MisheNa, joca sen edesmennen
Wiran nuhtettömafti edesseifoa taita nijn
cauwan cmn mainittu Armo-Wuosi päal-
lcseiso, nimcuin myös Pappilan tiluxet e-
deswastattawasti moimala pitä. Za ei
Vidä sen, joca jälken tule, ennen astm
nian sencaldaisen auki olewan Tilan, eli
Leffen estehexija suruxi Pappilaan Calunsa
tänsia sijrtämän, cnin mainittu Armo»
Wuosi on cocoman culunut. Muutoin pi»
tä myös myödenannettu oleman, että Pap-
pein-Leffet perinnön jaosa heidän miestensä
jälken mnhtawat jaata omat suden, irtai'mesa ja kifndiasä, cusa hywöns se on, Cau»
pungin Lain jälken, nijn että Waimo otta
Puolen lapsia wastan, ja Tytär nijn hy'
wän Osan cmn Poicakin, Sisar cuin We°
li< sen jälken niin ennen tätä tawallisestion



O ( 223 .) O
on tapabtunut, ja Autualda Cuninqas la<
wnnerelda Wuonna 1569 suostuttu iawah°
wNettu. Mutta ws nim tapaduis, että
hän Michensii cuoleman jälkcn anda itzensä
ylömatzottawacm awtoökaffvyn > Mga caut'
ta hänen cuollun Miehensä zälsen jätetty
tawara taitais häwitettä, ja hän lastensa
musia toutms ylönratzeen, silloin peri Le-
sti Maan Latu jalken, mutta Lapset ke>
skenänsä Lain jälken

Lain ja
endistsu Resolutwnein iälken löydämme

jn Ärmollisimmast suostum-
me, että mca iwnansa Iywiä KircowWa'
roistaMnldä jaKrulmulda palcari <a ylös-
pidennöri saannut on, 'ja sen tästälähin
nautitze, sille pitä oleman walda, aw
da Asnjain, jotta samat Kircon-Kymme«
nexet ulostekcwät/wiedä sen yhtem eli toiseen
pmckaan lakllugun fisHllä, taicka likuw
maisen cauppa - Canpungin > cli mihingö
hywans hänelle soweljmfimmari lange, jol-
la Iywat tule. -Ia pitä heidän oleman
welcapäät, nljn hywinKircko-kymmensxen
cuin muidengin ulostecoin edestä, andaylan
ja mamman Portti-Tullin, cosca se M'gun Tullin läpitze wiedan, waan ei muu«
toin. Mutta Skänisa, Hallandisa, Ble°
kingisä/ ja Bolmfin Laanisa, pysyy edellä
mamitusa asiasa wanhan tawMsudmjälken.
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MisdennentotstakrmmettelM. Kirc-ko'Disciplinin eli järjestyxen a muiden

Eeremoniain eli tapain cansia Senracun-mm pysyy 1686 wuoden Kircko-Lain
la Käsikirjan jalken, ja olemma Me Armosatahtoijet, andaman ne Saatmn hywäri
löytämisen jalken lisättä m paratta. Mut-
ta sillä wälillä ei seisoco yhdenqan Opet-
taian eli Sanancuulian, Caupungeisa eli
Maalla, wapaudesa, sijnä tehdä eli tehdä
anda zonaun muutoren oman hywän
mielensä Mken.

lacosca Pispain ja Confistorialein mnr-
hen pitäminen erinomattain oleman pita,
cuinga caictijn Seuracundijn heidän usco-
tusa Hijppacunnafansa mahdetan taitaa
panda mahdolli et, lwwin oppinet mmatata pelkäwaisetPapismiehet; Nijn pitä
heille myös oleman walda, oikein ulosjcm'
ta, opin, wanhuden la ansion jalken, nijn
myös Wirca'lahjain ja hywän elämä °ker»
pan jälken, beneficia Ecclesiastica jocaitzesa
Hijppacnnnasa, nijn cuin ennen wuotta
1680 ollut on. Cuitengin että caicki tapah-
tu oikein Seuracunnan wapalla walitze-misella, suostumisella la hywalla mielellä,
nim ettei yrikän, jolla fijhen oikeus on,
tule ohitze käydyxi eikä ulossuljetun. Pt>dättäinltzellemme cuitengin hallituxen re-
gale tilain ylitzef nijn myös Patronillehänen
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hänen tygötulewa oikeudensa nijsä Pität«
fä, wi'a hänelle on taicka hän saada taita
ius Patronatus, jocaitzen Paictacunnan
luonnon ja laadun jalken.

toista kymmendä. Jos
jocu Papismies löytyis, joca Pispansa ja
Consistoriuminsa ylöncatzois ja ohitzenkäwis,
ja ei laillisesti hakis Pispaldansa ja Pää»
miehildänsamlla autetun johonguhun Wir-
caan ja tilaan, waan promotorialia pyy-
dals ja waiwais Corkiata Estwaldaa eli
muita ylhäistä Säaty»personaita, joilla taic.
ka ei Wiran puolesta eikä nijncuin Patro-
neille eli SeuracunnanJäsenille, ole oikeus
heitä Wircaan autta, se mahta cntzuttaa,
suulusteldaa, ja, sen jalken cuin hänen rik-
komisensa olla taita, sacotettaa ja cuu-
liaisuteen pidettä, niincuin kircko-Laki si-
sällänsä pita. Ia pita sijta aina hywa ja
tarcta waari otettaman, caikisa Hijppacun-
nisa, ettei jocu jwähemmtn opinut Persona,
ja halwemmasta ansiosta ja kelwollisudesta,
yhteen palwelnxeeu eli toiseen, tule nijden
edellä wedetyri, jotca oppinemmat ja kel-
wollisemmat owat,ja jotta paremmin tilan
ansainnet owat. loca caicki heidän tehdy-
stä coetuxestansa ja elmnastänjä pita Pää-tettäman ja tutkittaman.

Mi-
tä tule sijhen oikeuteen, jcmga Me tah-domme pita Meille pysymän, armoitta

.M.
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jongun oppmun ja hywin ansainnun Va«

pismiehen yhdellä eli toisella regal tilalla,
nijn tahdomma Me että sen cansia niin-
muodon pita menetettäman, että cosca jo.
cu sencaldainen Tila Waldacunnasa, Cau-
pungeisa eli Maalla, auki tule, silloin pi-
ta Visvan ja sinne lahet»
tälnän, andaman heitansä siellä cuulda,
muutamia kelwollisia sa hywin ansanneita
Papismiöhia, jotta heidän Wirca«Lah-
jainsa, eläminja ja hywin käyttämisensä
tähden taitawat olla mahdolliset anttettaa.
Näistä ja muista ,Personaifta, joidenga
kelwollisudssta ja elämästä Seuracunnalle
on tieto, walitzewat Seuracunnan lase»
nät, Prowastin läsnä sllesa, colme, zoita
he parhain ufcowat Sielunsa Paimenexi.
Täsa waiitzemisesa pita erinomattatn nijtä,
wtca palwelewat Mademioisa, Gymnasiu-
meisa ja Schoulmsa nijn myös Meidän
Howisamme -ja Sota Palweluxesa, nijn
cniu myös mahdollista ja hywin anfannei»
ta Cappalaisia, muistettaman.' Cosca, nain-
muodon Seumcunda on yximielisssti wa<
linnut collns sijhen uloscatzottua Perftnaa,
nijn lahetetän heidän cutzmnurensa Consi«
storiumijn, ja anda silloin Consistorium!
Maanherran tietä, cutca Pcrsonat nijn
hywin Consistorium! cuin Seumcunda on
anonut, ja Meidän tngomme Seuracunnan
cutzumuren in originali ynnä beidan mut-

stnt:/
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stutustensa ja alammaisen edespanonsa caw
sia Mllelähetta; jonga jalken Me taicka
yhden nijsta edespannuista, elickä sen jonga
Me uwutoin löodämme siihen mahdollisin
ja sowelian olewan, sen oikeuden suhtm
cuin Meille rsgale Tiloifa tule, asetta ja
tygöpluma tahdonmm.

Pt)dexannc)iioistakymmenda. , Cosi
ca myös usiat corkemmasa ja alhaisemma-sa Saädvsa talla ajalla pitäwät ja holho-
wat omia 'vapismichia. ja tähän paiwan
asti jocu secannus sen cansia on tapahtn°
nut> Sitä nyt estaxemme, nijn pita Wis-
pain ja Conslstoriumein tästälähin ej huo«
kiasti ja ilman eröitusm asettaman Pap»
peja joca anoo, waan suurten
ja corkeintarpellisten syiden tähden, ja erino-
msttain nijden tarpexi jotca corkiaanMän
tullet ja kiwuloisesa tilasa owat; ja pitä
myös silloin cuhumus edellapain Consisto-
numisa kirjallisesti ylösnaytettäman, yn-
n<i sen asianomaisten wälillä tehdyn yhten»
sopimisen cansia. Naiden Pappein ei pidäsen Senracunnan Papeille (cusa ne Her-
rat ja Frouwat, joita he saarnnmisella pal-
welewat, asuwat) heidän Wircansa cansia
wahingoxi ja esteri oleman, nijden lailli-sesa ylöseannosa ja sisälletulosa: Jos iocu
tämän cansia tawoitetan, mahta hän ric-
komisenfa jälken sen edestä welwollisesti
rangaistetta. Ei myöskän mahda Herra

la
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ja Frouwa wanhudensa ja kiwuloisudensa
tähden estää heidän perhettänsä. palweljoi«
tansa ja talonpoikians, sijtä yhteisestä Kir»
con käymisestä, cosca sen tapahtuman pitä»
Ia pitä salnatn appein oleman heidän
Mspansa ja Consistoriuminsa, cusa he Pa-
pin tehdyt owat, nijncuin myös m den ja
Prowastein, cusa he olejrelewat, pera:l'
latzomisen alla, näyttain heille welwollisencuulmisuden,ja tottelewaisuden, tulelnan
jos nim tarwitais, ja he ilman laillcka e«
stetä olisit, Oispan cutzmnuxen paalle HH.nen tygönsa, nijncmn myös, cosca st ta»
pahtuman pitä )a nijn cohtulliseri coetellan,
hakeman tulla Wircaan autetuxi, cusa he
owat Vapixi tullet.

Eari kymmenennexi. Coca myös
monet Minpuoliset Huonen - aarnam: et
ja Kircko Ceremoniat jonduttawat yhden
suuren secanuuxen, ja tekemät Cansan su-
ruttomarl ja itzewaldaiseri, ja synuvttäwät
Jumalan Sanan ja Saarna-Wiran ylön»
catzen: Niin tahdomma Me tälnsn cansia
angarasti kästeä, että, cusa Mnansa Rid'
denkapi ja muut Waldacmmasa asuwat,
ja ei taida yhtäkan laillista ja cohtullilta
estettä edescanda, pitä heidän nijnä aicoi<
na, min Jumalan palwelusta pidelän,
taicka heidän omisa Pitaja Rncoisansa eli,
muisa paitoija, josa he oleskella taittuvat,
tuleman ja perhenjä

canjja
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cansia sapuMe Jumalan Huoneseen ja
ran Tempelijn, ja siellä jumalisesti, mui.
den esiwerkixi, tekemän heidän rucouxensa
ja Jumalan palwewrensa, erinomattain
andaman siellä castaa heidän Lapsensa ja
menemän Herran Ehdolliselle Seuratun»
nan lasnäollesi'. ja paallecatzesa» että caic»
ki 'tähän asti harjoitettu latttomus, mah.
dais sen cautta tulla ssietyxi. Mutta cosca
HM tarwe/ eli muut lailliset syyt owat,
nijn pitä aina sowitettstMKN ajan jälken ,

mincmn Klrcko - Säännösa on ulospandu.
Ei yh«

dengän Meidän alammaifistmnme Walda-
cortelnman eli alhaisemman, pi«

dä ihianfa rohkeneman panna heidän car<
tanoinsa f yhden eli usiamman, yhdestä Pi<täjän-Kucösm, johonga newankudesta cuul«
let ja maannet owat, nijn toiseen. Ei
myöskän mahda jocu sijnä yhdesä Hijppa-cunnasa tungea ne siellä tehdyt Papit, cor-
kemmasa eli halwcmmasa arwosa, jongun
toisen Hijppacunnan päälle, josa he ej ole
syndynet eikä Papixi tehdyt, waan sitä pa«
remmaxi eroituxexi ja oikeudexi, pttä Hijppa.
cunnau lapset erinomattain ja muiden edel-
lä, jocainen opin, ansion ja elämä-kerran
Wen autetuxi tnlenlan. Cuitengin ettei
jotacuta muuta hywin ansainnutta, ehkä
ei Hijppacunnasa syndynyttä eikä Papixi
tehtyä, peräti ulossuljeta, cosca Me Itzel-

O lemme
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lemmeja nijlle, joilla jus Patronatus on,
nijn hywtn cuin Seuracunnillekin, caiken
oikeuden jawapaudentäsä tahdommapidatta.

ToiftpcslmHttakMlmeztdä. Me tah-
domma myös tämän cautta otta coco
Dapin, Säädyn Midan CunAgMiseen
suojellureemme ja warjelluxeenuni nijn eitäsen, joca yhdelle Papismiehelle taicka Wi-rasa, eli Wircansa totisen toimittamisen
tähden, jongun hapiän saatta, eli uhcau-
xsjlajawaariMyttamistM, eli mvös.hosum7i
sella ja lyömisellä, hänen päällensä carca pi°
ta itzecungin asian laadun ja asianhaarain
Mm, alaMyman taicka ne rangaistu»
xet, min se 31 Lucu Cunmgan Eaaresa
M. L. woi,e!i muut lailliset Saannot jaM-
turet, jotca itzecuhungin asiaan löytan so«
piwan, sisallänsa pitawat.

Nijn
pitä myös wuotisesti Philivpi laco'
bin eli Michelin päiwän aicana, nijn mM
ilman sitä, eosca nijn tarwitan, eli Seu-i
racunda sitä ano, Pappein Maalla, Azanomaisten nmwokla, ja sen Mm cuin
min osil yhtensopi ajasta, ja edelläkZynen
cuuluturm Mm eahdexan eli neljä toista
kymmrnda päiwa ennen, (jollei jolleculle
paickacunnalle erinäinen Priwilegiumi tä<
tä wastan olis) wallasa seisoman pitää O
teistä Pitäjän cocouxia heidän PitW°tuM
lansa eli tawallisisa paicoisansa; johongs

caic>
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emckein Pitäjä miesten ilman ybtäkan estet-
tä, ja miken puhen kadottamisella, josjocu,
ilman laillista estettä poisMpi, pita silla
määrätnllä ajalla cocoontuleman, ja siellä,
sitten min Kirctoherra on edespannut Kir-
con tarpet ja mitä tule,
neuwoa pitämän ja päättämän Kireon si<
sälletulosta ja lugnn lascnsta, joca wia«
toina ja todistettu Kirctoherralda ja Kircto.
wärdilda pidettämän ia wuoden lopnsa
päätetty oleman pita, mjn myös sitten cum
ft Majan miehilda on tullut yhteistsä Pi-
täjän cscouxesa nlitzemtzotuxi za hywari
luetun, asianomaisen Srowastin jaPispan,
eli jos niin tarwitan ja tarpellisexi löytan,
Maanhero/m tygö lähetettämän lawtam-
malda peräankysyttä, ja nijn hywin cuin
rahatkin Kircon kistusa eli mualla welwol-
liftsti tahdslla paudaman; whonga colme
luctua ja awaiNda oleman pitZ, joista Kirc-
koherra mna pitä yhden tallellansa, Klrc-
kowärdit toisen, ja sen colmannen;ocu muu
soweljas Mies, jonga Semacuzlda sijhen
nimiltä. Samasa Pitäjän eocouxesa pita
lnyös paätettmnan Kircon ja Pappilan ra-
kennmesta ja- muista yxinpuslisista huonenHallituxen menon asioista ja tarpeista, joita
Kirckohermlle eli Seuracunnalle on edes«
caudamista, Seuracunuan tarpeista ja toi.
mituxista. Costa myös stncaldaisia asioita
edestulo, joidenga päälle Laifa, ei yIM.

O 2 M
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kan rangaistusta erinomaisesti ole määrät,
ty, eli mjn suuria, että ns wihdoin Duo»
marin päätöreen pitä lykattämän / nijncuin
caikellainen jumalattomus hnMesa, nijn«
myös pahennus ja laiminlyöminen
lan palweluxesa, mjn myödenannamme Me
Armosa, että kirckoherrat ynnä muutamain
ylimmäisten cansia Seumcunnasa ja Kir»
con Cuusimiestsn cansia mahtawat Pitäjän
tupaan cocoondua, ?a sencaldaisille ajatte,
lemattomille Versoneille heidän pahan, käyt-
tämisensä osotta ja edespanna, nijncuin
nwös, jollei he sijtä lacra, silloin kescustel-
la asiasta, ja sitten anoa On pahasisuisen
yhden eli usiamman Sunnundain, Sun-
dialda eli uniluckarilda, asianomaisten Ni-
mitys - Neljäs, eli. Cuusimiesten awulla,
Tuckijn ulcona Kinon owea panda, eli
myös, nijncuin asianhaarat coetelda taitan,
Kircon työhön eli mhansackohm, nijncuin
se wijmmeisin warotturen.gtadj, langetta.
Mutta jos yxi sencaldainen wielä sitten ha»
nen pahasa sisusansa ja pahudejqnsa pysyis,
anda silloin asian welwollisesa Duomio»
istuimesa >des. Jos ei Kruunun.Palwe-
liat olis tasa Papeille awullistt, nijn tule
Maanhenain waatia heitä syheen. Tämä
Pitäjä' huone pitä oleman yxi priwilige-
rattu i .icka, josa, jos Pitäjän-Pappi eli
ne sie la saapuitta olewaiset Seuracunnan
Wanhimmat ja Edesseisojat kärstwät hä-

wijisty.
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waisiyxen ja wäkiwallan, langetettacon syy'
pä sijhen rangaistuxeen cuin parhain luul"
lan, asianhaarain jalken. Jos myös jo*
tu ackituitus tapahtu muutamainwälillä,
luettacon ja rangaistettacon caicki cahden»
kertaisesti. Caupungeisa/ joisa taicka Kireon-
Naadia eli Pitäjän cocousta pidetan, me»
netetan sen cansia tawallisuden jalken, eli
sillä tmvalla cuin ennen mainittu on. Kr-
con. Isandiä ja Cuusimiehiä pitä Maalla
Seuracunnan nsuwonpidolla, nijncuin
myös Kircon Naadeja ja Edesseisoita Cau-
pungeim, Kirckohermn ja Magistratin tie-
dolla ja yhtensoptmisella, walittaman ja
tygöpandaznan. Vlja jolleculle sn, eli jvcu
saada taita, jus Pattonatus, pysy edellä-
mainitusa asiaja sen ansaitun oikeuden ja
wanhan tawallimden jalken.

Neljamlexicoimattakymmendä. Nijn
ei pidä myoskän kellengän wotma o-
leman,fangiuteen pyytä, wahemmin kijn.
niotta ja täyttä, eli myös
hengen ja omaisuden puolesta ruweta johon-
guhun Papismieheen/ jota ei cohta tuoren
työn päälle kijnnioteta, ennen cuin hän jo-
honguhun suuren pcchan tecoon laillisesti
wicaapääri löytly ja sidottu on, eli asian-
omainen Duomari eli Cuningan Kassyn-
haldia coettele asian olewan sijta luonnosta,
että hänen tule tehdä itziänsa wacuuteturi
hänen personastansa: Cuitengin, ennen cuin

O 3 hänen
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hänen asiansa maalliselda Duomarilda e«desotetan, pita Pispalle ja Consistsriu»mille silta tieto annettaman, joidenga sil-loin tule asetta yhden Täysiwaldian ole.
uian saaputZla asian tutkistelemuresa maal-
lisesa Duomto-istmmesa, ja tekemän, cos-
ta samaa asiaa tutkistellan, Mä muistu-
tuxia, jotca Consistorwlnin puolesta taitantarpellisiri coetelda, ja myös sitten anda-man Pispalle ja Consistoriumille' caikentarpellittn ttedon sen wicapään Nytöxesta.
Jos maintttu cosca com-
wunttationi oikialla ajalla on tapahtunut,
ei sittengän tulis lapuilla, pitä asia nbtahywni eteenotettaman ja päatettäman. Sa»walla tawalla pita myös Studentem,
Gymnaststein ja Teinein, olmmn heidänMian ja tähän asti tawallism oikeudensaAcademioisa, Gymnasiumsisa ja Schoulni,sa, cuuliaisudenalla,ja ei ilman syytä sijtä
poiswedettämam

MndeMexicHlmattakymmmdä. Metabdomma myös tämän cautta että
taicki Meidän Pispaimme ja Superintem
denteimme, nijn myös yhteisesti Pavit,
nijncuin yxi erinäinen Sääty Waldaeun'
nafa, mahtaisit pidettä ja wahwistetta lMdän tawallisisa Sioisansa caikisa PhteisistCocouxisa ja ybtentulemisisa, nijncuin m
heille likin edesmenneitten Cumngasten ai«,
cana olletwat, nijn ettei yhdellekän pidä

woima
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woima oleman, heille sijna jotacuta estet«
ta eli wääcyttä tehdä. «_

Pl-
tä Pappein oleman sijtä wacuutetut,
että, nijncuin Me mielellemme näemme
yhteisesti Waldacunnan Nuorucaiften onnen
ja myötäkäymisen, nijn tahdomma Me,
cosca heidän Poicansa ahkeroitzewat cun-
niallisutta ja awuja, ja tulewat kelwolli-
firi tekemän joitacnita Wircoja, että ihe-
cullengin heistä pitä oleman odottamilta
ja nautitzemista wtrcaan auttamusta, sen
jälken min hän bywtn wietetyn aicansa
cantta luwallisefa Opisa eli kirjallisisa cow
steisa ja Harjoitmisa ihensä ja
mahdolliseri tehnyt on, sillä tawalla ja
muodolla, cmn Hallituxen Muodon 40. §.

Mllänsa pitä Za woi.
SttYcmänn:rico'maztakM?menda.

Lupaamme Me myös, tahtoaremms pitä
eoco Papin-Säädyn Ruotzin Laila ja oi-
keudefa, ja heitä caikssa täsä edellä kirjoi.

Armollisimmast woimasa pita ja
warjella, nijncuin Me tämän, cansia waa-
dimme ja käskemme Meidän Ofwerstathäl-
lariamme Stockholmisa, Maanherroja,
Borgmestareja ja Naadeja Caupungeisa,
nijn myös Käffylaisia Maalla, ja caickia
muita asianomaista, että he Meidän puo-
lestamme pitäwät waarin caikesta tästä
ruin edellä mainittu on; ei sällein, että

O 4 Pispoil.
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Pihoille sa Papeille, yhteisesti eli jolleeuf-
le erinomaisesti, tapahtu tätä wastan jocu
este, nlönccche, wäkiwalda eli wäärns, hei-dän Wiroisansa, huoneisansa, tiloisansa eli
sMletuloMnfa; waan että catcki, mitä
nämät heidän hywin saadut Priwilegiu.
minsa sisällänsä pitämät, pidetän nijncnin
Lakina, jonga jälken caikifa tiloisa
mittmnan ja tehtäman pitä; ollen heillemyös muutoin caikella cohtullisella'täMU«la, co'ca nijn tarwltan, ja he fijta stzityxi
tulewat, cohtullisesti mvuZliset. Erlnomat»
tain, eosta Pispan käräjäta pidetän Pis-
poilda, Superintendenteildä ja Prowasleil-
da, silloin pitä nijn hywin ne eorkemmat
euin alhaietkin Sääty-Personat saavml-
le tuleman, ja heidän arwonla cansia nij-
den Wircoja wahwistaman, ja heille aldi»sna oleman heidän luwaUifijn edesottami'
sijnsa, jaöikiaan täyttamyxeen auttaman fitä
tuin tehdan.

CadexaMel icolmattakymmendH. Coft
ta Me nyt tämän cautta olemme an-
danet nähdä Meidän Armollisen mosiomme
ja lembemme Saarna»Wircaa ja sitä Hen«gellistä Säätyä colMn; Nyn pitä myös
caickein Pappein oleman welcapäät, «scol«
li en murheu pitämän Jumalan Seura»
cunnan myötäkäymisestä, ja heidän Wir-
canla ChttstilMella kiiwaudella toimitta»
man, tekemän parastansa, poispoistaxenfasyn-



W ( 21? ) U
fondtä, ja andaman heidän huolensa olla,
että caicketn asiain cansia oikein ja totmel»
luesti Mdä mahta; ihe elämän Jumalal-
li esti , canntsti ja sijwollisefti, ahkeroiten
lewolli utta ja iowindoa; oleman muiden
asimerkiri, lekä elamälä ettäopisa, ofots
tain Meille ja Nuotzin Kruunulle cai-
ken ucollisuden ja oikeuden, nijn myös
ennättämän Sanan cuuliainsa tykönä
caiken eMnulon, lewottsmuden ja wäärät
ajatucet, mjn että eaicki asiat taitais ta»
pahtua Jumalan Nlmen tunniaxi, Seu-
rakunnan ylösrakennureri, ja lewollisuderi
Waldatummsa, jota Me caitella Cunuil»
gallisella Armolla heitä cohtan yhteisesti
ja erinommfestt aina taftdomma hywäxi
wastanotta ja hywydesä muista.

Sixi luuremmari wahwuderi olemma
Me tämän Priwilegmmin omalla Kädel-
lämme alatujoittanet ja Meidän ja Wal-
dacunnan suuren Sinetin julkisella alapa-
nemisella wahwistanet. Annettu Stockhol»

sinä Cuudentena toista
Väiwanä Loca-Cuusa, Wuonna jälken
Christuren Syndyman Pri-Tuhatta Seitze-
män sata Canknlnmendä Collne.

I?KMU^I<N
(L.3.)



W (218) U
2uning:sen Maxiin ArmoMeu A-

setus la Mglementi nijstä asioista ja
toimitmista, joista Herrain-iPäiwäin lyhendämssexi, waari otetta
tule. Annettu Stsctholmiia Neuwo<
Camarna sinä 4. päiwaua Eto-CuusaWuonna '

mosta, Nuotzin, Göthetn ja
MWI Wendein Cunmgas :e. :c. :c.
Teemme tiettäwaxi, että mjnmin Walda,
tunnan Säädyt owat asettanet yhden la,
tviamman Reglsmendin, stjtä cuin tästä-
lähin tuiswaarin otetta Herrain-Päiwäln
lyhendämifexi; Sentähden olemma Ne tar-
pellisna pitcklet ssn saman yhteiseri ojew
nuxexi anda uloskayda, nijn cuuluin, cuinseura:.

Waldacunnan Säädyt olisit kyllä luuft
let, heilansa sen 1723. wuoden Herrain-
Miwillä Asetetun Herrain-Päiwäin. Ase-
tmen cautta tattawan estää ne monet yrin-
puoliset etzimisttl joidenga cansia Säädyt
joca Herrain-Päiwät waiwatuxi tulewat:
Mutta nijncuin heidän ruitengin on täyty'
nyt hawaita, ettei sanat hyödylliset tar«
coituret ole tainnet ftn cautta caikisa osisa
noudatetta, waan Säädyt tämän kerran

muiden
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muiden ftasa myös sen cantta cauwan y«
lu)c sen mainittua Herrain-^mwäin-Ase-tuxesa ulospannun ajan ylespidetyri tullet
owat; Ia namät pitkät Herrain »Päiwät
langewat Maalle aiwan ln:rexi culutuxei
xi, nijn myös estäwät Cuningan Wirca.
miehiä heidän oikeista toimituxistansa: nijn
owat Waldacnnnan Säädyt löytänet tar-
pelliseri tehdä tämän lawmmman Regle-
mendin, uijnmuodon cuin seura.!

i.
Nijncuin halliturcn -'Muodosa säatty

on, cuinga Waldacunda hallittaman pita,
ja asiat Mylnan oMan tiensä asianomai-
sten Collegiuiuein cc.utta Maj:-
tm tygö; nijn ei pidä yhdengän käymän
Cuning:sen Maxiin ja asianomaisten Col«
legmmein ohitze, ja ilman M cohdastans
waiwaman Waldacnnnan Säätyjä ehimi-
sten canffa oikeuden-käymisen asioisa, ei
myoskan Palcoista ja nijden parandamisi-sm, eli Maxon saamisesta, Armo-lahjoista
ja lainoista, Wircohin auttamisesta, Pri-wilegiumeista, Armon-annoista, Perindö»cAlpoista, Arrendeista, peränannoista Kruu,
mm ulosteoisa, ja nijn edespäin - Ei myös-
kön tahdo Cunwgmen Maj:ti remitterata
Saäwin tygö muutamia sencaldaisia etzi-lmM,waan pita caickea sencaldaista sielläsijalleannettaman ja haettaman, johongase Hallituxen - muodon, Instructionein ja

Ase
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Asetusten jälkm tule, ja josa caicki
lisesti nijden edeskirjoitettuin ojennus »nuo-
min jalken tule tutkistelda, erinomattaincosca Waldacunnan Säädyt ei ehdi eikä
taida cajota sencaldaifijn yrinpuolifijn asioi-
hin,, wähennnin tutkistella itzecungin oikeu»
dm ja tvgöpanna jollsmtte ermommftsti
mitä hänelle tule, wacm ainoastansa yhteisesti
tahtowat asetta mitä Stats Contoirin Wal-
dacunnan Saatyin tygö siMleannettuin E-
despanoin jalken tarwttan, caicki sen jälken
cmn tila olla taita. Sentähden ei pM
myöskan nijden, jotta Saatyin Contoirin
cautta saawat heidän mawnfa, Motnusten
cansia sisälletuleman Waldacunnan Sää-
tyin tygö, waan odottaman M aica,cum
edeskirjoitettu on heidän maxoxensa, pca,cosca se MZlelange, tule jocaitzen oiennu-
xexi vlihe coco Waldacunnan julistetun,
niincuin tähängin asti tawallinen on ollut.

2.
Cosca hawaita on täytynyt, cuinga

yri osa on käynyt heidän etznmstensa can<
sia cohta Saatyin tygö, Urffilningi-De-
putationin ohitze, ja nijnmuodon pyytanet
wetä sen Waldacunnan Säätyin päätti
misen ala, joca ei ole sinne tullut; Sen«
tähden tule se Wijden kymmenen Talarin
Hopiarahan sacon haastolla poiskieltyri,
jase samaan sackohon myös langeteturi, joca
Urffilningi-Deputationin Päätöxen ylitze
ilman syyts walittaa. 3» Cos-
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Cosca ne yhteiset Walituxet pita ai>
noastansa sisällansä pitämän sencaldaisia
osioita, jotca coco Säädyn, Maanmnan
eli Caulan hyödytyreri tulewat, ja joista
tarwitan taicka Uutta Lakia ja asetusta, eli
Selitystä nijden endisten ylihe; nijn ei
mahda Säatyin yhteisijn Waliturijn mui<
ta yxinomaisia satuja sisällewedettämän,
eli nijden secaan secsitettaman yxinpuoli-
sten personmn hyödytynä,jasijtä tehtämän
jongun Säädyn walituxet, sitä Vähem-
min syhen sisällewedettäman mitä Mnan-
herroilda paickacunnisa ojetta ja päätettä
taita. Jos myös jotain Herrain- Päiwil-
lä olis etzimista, cntn cosse itze Maan-
herraa, pita sencaldaista yrinpnolisten Wa.
litusten seasa eli muutoin Luning:sen Maj:-
tin Lyköna alamaisudesa edeswedettämän.

4.
Että Waldacunnan Säädyt mahtaisitnijn paljo ipikemmin päättä nijtä a.

fioita, joidenga ylitze Cuningallinen Maj:,
ti Neuwon-Andcuain neuwon cansia, taic.
ka Itze, eli sen tilan jalken min Collegim
mit alammaisudesa andanet owat, löyta
tarpellisexi waatia Säätpin ajaturen Oi»
keuden edesauttamiseri, Huonen - hallitu»
Nn menon parandamisexi ja Caupan ylös«
auttamiseri; Nijn mahta samat ennen
Herrain - Miwia ulostoimitettaman ja

,Col«
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Collegmmein ajatuxesta Säädyitte tieto jaosa annettaman.
5-Ehkä Säätyin ynnä sen cansia ettäheille on walda tiedustslla, cuinga Neu-

won pidot ja huonen halliwxm meno Wal-
dacunnan palwelureri ja hyödytyxexi owat
käytetyxi tuilet, nimcuin myös Laki ja Oi-
keus maasa noudatetuxi, tule ksscustella ja
ajatuxensaanda siMcmnsijnä pitä ojettaman
ja pumttaman; Nijn tahtowat cuitengin
Waldacunnan Säädyt, sitten cuin he ainoa-
stansa ielittanet owat mitä he owathywZri
löycanet pitawan tapahtua, anda calcki sen.
caldaista tulla asianomaisten Hofmttein ja
Collegiumsin ulostoimittamistn päälle, za
Cuning:sen Majttin Armollisen asettamisen
Neuwon-Anoatam neuwon musia, loca
sitten,ensimmäisillä Herrain -Paiwillä Saa°
dyilda taita tulla vlitzemtzottawari ja
wahwistettawari.

6.
Stati lnahta myös olla ulostoimi»

tettuna ennen Herrain<Päiw:a, niin ettei
Waldacunnan Säädyt tarwitze itzensa sen
cansia ylöspitä, waan kewiasti taitawat sen
ylitzecatzoa, nijn myös jättää stn päälle
suostumuxensa ja wahwisturena. Sljm
siwusa mahta myös Stats-Contom, cos<
ca Waldacunnan Säädyt ei tahdo, cajota
yxinpuollisten Mrsonain etzimisyn erinomai<

ftsti,
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sesti, josta 1. §. mainittu on/ ylöspanna
nijtä, joilla löytän oikeudella olewan jo-
tain saamista, wigein nimenZa alla, saa»
misten laadun jälkeä, ja sencaldaisia Wal-
daeunnan Säatyin eteen asetta, että MH
yhteisesti taltatulla paatetyxi, ja nijnmuo-
don caiA nautita yhtäläisen oikeuden. Iaehkä Waldacutmcm Säädyt ei tahdo cajota
Beneficiem, Pensionem eli Gratialsin
jacamiften; Cuitcngin , ja ien estemiseri
ettei Statia sen cansia mahta enämbatä
cuin tule, waiwatta; Nijn pitäwät Wal«
dacunnan Säädyt itzellensa wähendä eli
peräti MttswM sen, enin he löytawät
ettei Waldacmwa taida kärsiä, eli jollecul-
le, jolle'ei pidais, olewan annettuna.

7.
Nijn pitä mnös Collegwmit tekemän

heidän Nelationemsa, joita he Herrain-
Päiwäin edellä heidän toimiturisiansa
Cuning:sen Maj:tin tygö Mkleandawat ja
tulewat Waldacunnan Säatyin tykönä
communicerattawaxi, nijn lyhykäisesti cuin
tapahtua taita; ja seMasti selittämän yn-
nä perustusten canssa ne asiat widenga yli-
He Waldacunnan Säatyin ajatus waadi-
tan, että Waldacunnan Säädyt mahtai-
sit nijn valio huokemmin taita coetella,
ei ainoastansa cuinga Collegwmit Herrain-PHiwäin wälillä owat huonen-hattiturenmenoa pitänet/ waan myös mitä tulewain

aicatH
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aicaln suhten sijnä taita olla parandamista.
longa varten myös nijn hywin Cuning:
len Maj:tin IMtiä Revistsmstu, cmn Cu.
ning:sista Hofräteistä m chta sisälleannetta
ylsspano kirjoja caickeiu uijden asioitten
päälle, iotca jocaitzm Herrain-Pälwäin
waltllä sisiilletullst owat, pänvänza datu.
min alla, ja jona owat päätetyn tullet,
että Waldacunmm Säädyt lnahtaisit ly»
hykäisydesii sijtä taita
Oikeus käy ja itzecukm oikeudsn-etzia asiana
päätöreen autetun on mlwt. Nämät Relatio-
mt, ynnä Cunmg:ftn Martin Propositio.
min cansia, pitä cohln Herrain
alusta Deputatiomisa edesotettaman ja ei
nijden cansicr wiMyteldäntän, nijn ctteiHer.
rain-Päiwät mahda sen cautta tulla pi«
dennetyxi.

' 8.
Caikellaisen secannuren eftemisen, nijn

ei pidä Saätyin ajatuxia jättttäman etzi,
wäisille, waan cohdastansa Expeditioni De°
putationin sisällelähetettämän, että se paä«
tös, johonga Säädyt löytan seisahtanen f
mahta sieldä taitta welwollisesti uloslahe'
tetta.

Siri suuremman wahwuderi olenmta
Me tämän Omalla Kädellämme alakirjoit-
tanet, ja julkisesti Meidän Cuning: sen-Si-
netimme tähän alla panna andanst. Io«
pa tapghdm Stockhollnisa sinä Neljändenä

päiwä-
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Päiwänä Elo.Cuusa, Wuomm M Tu°
hatta Seitzeman-Sata
tzeman.

riiiNoiiicu.
(1.. 5.)

KuningHn Majttin lawkamdi ar-
mollinen Asetus, sijtä ruin tulewai'
siltti Herrala-Päiwillä, nijden ly»
l?cndämiftxis lawiammalda tule waa»
rin otsttawaxi. Annetru Stockholmi'sn Ncuwo-Camarifa sinä 6, Max
Lom'Cunsa 1738.

OLW'e 51N81)k1C53 Jumalan Ar-xMA mosta, RuotzMs Göthein ja Wen-
dein Cuningas u. :c. :c. Landt-

Greiwi Hesiis :e. :c.i Teemme tiettäwa»
xi, että Meille owat Waldacunnan Saa»
dyt alamaisudesil tietä andanet, cuinga he
owat tarpellisexi löytänet, Herrain-Pm«willa tästälähin pitawcm, nijden lyhsndamu
seri, sijta waariotettaman.

l.
Että se Herram°Pmwain Aseturm

is.§: sn ulospandu aica, yrinpnolisten!mke«
musten MlleandamiftxiWaldaclinnan Sää.

P toin
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tyin tykönä, pitä luettaman fijtä pai»
wasta, jona ensimmäinen ulosvuhalda.
Minen tavahtu, nijn ettei yhdellekan mah.
da sällittä, ynnpuolisten etzimisten eli
Walitusten cansia Waldacunnan Säätnin
tygö Mttetulla, sittecuinyn Cuncaus culu.
nut on, luettu mainitusta päiwastä samaan
päiwuan asti ja cansia seurawaisesa
Jos tämän ajan sisällä, joisacuila welwol»
lisellapaicallapaattänmttömisa asioila, iocu
silla ehdolla edestnlis, että sitten cuin pää»
tös siellä on lanqenut, saada etziä Wal»
dacunnan Säätyjä, nijn tule Urssilningi
Deputationin coetella, jos nijtä edesanne«
tuita syitä «lähdetän wastanotetta eli ei,
ja se, joca täsä tapauxesa Deputationin
päatöxen ylitze ilman syytä watitta, law
getettacon sijhen sackoou, cuin 1727 wuo»
dett Neglementin 2. §:sa ulospanduna löy«
tän: jos le tehty ehto wastanotetan, nijn
ei pidä cuitengan itze asiata nijn myöhän
Waldacunnan Sätyin tygö sisälleannetta»
Man, että Herrain»Paimat sen cautta pi'
dennetais. 2.

Nijncuin sen 2. §.jälken i727wuodenNeglemendisa Herrain-Päiwäin lyhendä»
miseri, tarcasti elättämän pitii, nijn owat
Waldacunnan Säädyt myös hywäri löy'
tänet, että se sacko, cuin fijna ulosrandu
on Witeenkymmeneen Tal. Hopiaraha,
pita cohta uloswaadtttaman Mä, joca

roh'
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rohkene käydä Waldacunnan Säätyin Ur-
Mningi Deputationm ohitze, ja Memoria-
lm sisällepanemisen cautta jongun Säädyn
tykönä erinäisesti, pyytä wetä jongun a«
sian, mikä nimi sille olla mahta, Walda»
cunnan Säätyin päättämisen ala. Jotta
sacot tulewat waiwaisille, ja Säadyldä,
jonaa tykönä Memoriali sisälleannetuxi
tullut nijlle inäärätän.

3-
Costa jocu tahto, 13. §. jälken 1723

wuoden Herrain-Päiwäin Aseturesa, wa.
lituxia canda Waldacunnan Säätyin ty.
könä sencaldaisisa asioisa, joita ei taltta
mualla ojetta,nijn pitä hänen sen tekemän
ensin päälletulewaisillä Herrainlä, ja asiata eiylosotetta, jos hän silloin
laiminlyö Walituxianja edescanda.

4-
Jos jocu tule Waldacunnan Säätyin

Ur.Mningi Deputationm tygö jallensä sa»
manetzimisen cansia, wca endisillä Herrain.Päiwillä jo sn Urstilmngi Deputationilda
hyljätty, olcon langetettu Sadan Talarin
Hopiarahan sackoon; samalla muoto se,

samoilla Herrain- Päiwillä, ilman
uutten perustusten edescandamista, uudestan
Waldacunnan Säätyin Urffilmngi Depu°
tationin tygö jällensä tule, eli muulla ta»
walla Waldacmman Säätyin tykönä sama

P 2 ehi.
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chimifiä edestnotta, joca ennen hyljatyxt
tullut on. 5-

Memorittlit ja etzimiset, jotca
Waldacuunan Säätyin tygo sisällepcnman,
pitä, cosca etziä anda vongun soisen nijta
ylöspanna, ynnä Päämiehen cansia,
jan ylöspamalda 'alakirjottettaman, ja cos»
ca jocu nijncmn Waldamies, sencaldai»
sten kirjain ala kirjmtta, welwollinen Wal-
da-kirja tygöpandaman, jos ne Waldacnn<>
nan Sadyilda pitä wastanotettanmn.

6.
Phtesn kirjaan ei pidä usiambata asia.

ta yhtenwcdettamän« cosav ne owat nijn
ernäiseftä laidasta, ettei mjtä yhteen ja sa»
maan Deputationijn taita osotetta. Ei
myöskan onginali Dscumenteja eli Psiä-kirjoja, waan ainoastansa todistettuja ulos'
kirjoituna, siwuun lijtettamän.

Me olemma sentähden tälnän vhteist'
xi ojennurexi tahtonet auda uloMyda, tasen siiman fin suuremman wabwuderi O»
malla Kädellämme alakirjoittanet, nijn
myös Meidän CunmMn Sinetimme a»
lapanemisella wahwistanct, joca tapahdm
StoctholMisa Neuws-Camansa sinä 6. p.
Loca-Cuusa 1738.
Hänen Cuning sen Majitinsa Meidän Corkiasti rackan

Puolisomme ja Hermlnmekimuloisuden alla.

L^Lo«oli^.
tt-.«)
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jotca Waldacunnan Säatyin tnköna
tahtomat cllnda' Walltuxia mjden Cu«mng:sen sÄaj:tin lustitta Revisiomsa
uloslangeneitten Duoznioin ja Pää»töstsn plihe. Annettu Stockholmifa

. Neuwo - Camansa sinä 22 Paiw.
Marras'Cuusa 1738.

MMA e 58.iLD8.lCU Jumalan Armosta,
MNM RuotziN/ Götbein ja Wendein Clo

ningas )c.:c.?c.Landt-Grelwi Hesiis
)c. )c. Teemme tiettäwäxi, tttä cofta Wab
dacunnan Säädyt,, nijstä nyt olleilla Her-
rain'Paityillafisälletulleista Walituxista ja
tehdyistä edespanemiststa, owat tilan saanet
tarcmnmm psräänajatella ja tutkistella sitä
H:ta §. Wuoden Herrain-Paiwam
Mätöresa , nlstä, jstta Waldacunnan
Saatyili tykönä candawat walituxia
siiliä Nevistouin uloslangeneitten Duo-
mioin ja Päätösten ylitze, erlnoniattain joisa
asioisa sencaldmsm mahta olla heille pe-
räanannettu, mjn lrwös mihmga rangat-
stuxeen ne, jotta perättömästi owat waltt»
tanet, mahtawat tulla langetetuxi; Nijn o-
wat Waldanmnan Säädyt sisälletullet hei-
dän alammaisen ajaturensa cansia, jonga
johdaturesta Me olemmck tarpelliferi löntä-
net, tllsta tehdä ja asetta seurawaisen Ase-
turen.

P 3 .1. Ei
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i.

Ei ole kenellekän tästälähin myöden,
annettu, Waldacunnan Säätyin tygö si»sälletuleman walitusten cansia lustitiä Ne«
visionin Duomioitten ylitze, joca ei yhdellä,
tummalla tawalla seurawaisista colmestacanna walituxensa, ja sen selkeillä sanoilla
ulosntmitä; nimittäin, jos hanZ walitta
harhailemisen ylitze oikeuden käymisesä; eli
että hänelle selkiata Lakia ja Asetuxia wa-
stan 'Vääafiasa wäärtn tapahtunut on; elt
myös watitta waärin käyttämisen ylitze.

2.
Se cuin niinmuodon, jommallacum.

malla edellämainitulla colmella tawalla,
mieli Säätyin ensimmaisesa locouxesa walt-
tusta canda lustitiäRevisionin tehtyin Duo.
mioin ja Päätösten ylitze, pitä, jos hän
on asuwa Nnotzisa, Colmen Cuucauden
sisällä, mutta jos hän asu Suomesa, Itäeli Länsipohjanmalla, Gottlandisa, Pom.merisa eli ulcona Ruohin Waldacunnastaja sen Maacunnista oleffele, Cuuden Cuu-
cauden sisällä Duomion julistamisen jälken,
eli jos se on Resolutioni, Datumins jäl«
ken, jocainen Cuucausi luettu 30 päiwäxi,se väiwä lukemata, jona Duomio eli Pää«
tös langeis, sencaldaista Meidän tykönäm.
me alammaisudesa tietä andaman,ja silloin,
jos hän tahto saman edun bywäxensä nau-
ttta, kirjallisesti selkiästi edestuoda ne peru.

sturet,
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sturet, joidengapäälle hän etzintisensä muu-
toxesta perusta; Mutta Dnomion pitä yhtä
hywin täydellisesti täytetyri tuleman.

Tästä kirjallisesta julistamisesta eli tiet.
tawari cmdamisesta, annelan sitten Mei.
dän lustittä Nevisionistamme rijtacumppa'
nille welwoslinen osa, joca fitä wastan saa
ylöspanna kirjallisen Selityxensa, joca yn-
nä sen cansia, cuin nijlle Waldacunnan
Neuwon-Andaista, jotta sen asian vliheol-
let owat, taita heidän Ajatuxensa wahwi.
stamisexi olla edescandamista, jätetän sille
walittawaiselle Mjtaweljelle alimmasa
Nevisionija ainoastansa lapitzecatzottawaxi,
ilman wapautta tekemän sijnä Muistutu.
xia, sen päälle että hän Htä mahtais löy-
ta, jos hän ulcaldaa walituriansa lawiam.
malda täyttä eli päähän käytta; jotca
kirjat tulewat sitten Säätyin ensim.
mäisijn cocouxijn tallella pidetyxi, ettähei»
dan tykönänsä sisälleannetta, jollei Nijta-
weli löydä itzensa waadituxi, muuttaman
hänen ajatellun päälleseifomisensa, cosca
hänen sencaldaista Meidän lustitiä Nevisto-
nisamme caickein wijmmein yhden Cuucau'
den sisällä ennen Herrain'Päitpäin alcua,
pitä edesandaman, jawetämän sackoa yhtä
hywln, sijtä että hän lustitiä Nevisionin
Päätöxen ylitze nuckeroitzemisensa selittänyt
on, ja ei päähän käyttö taitanut, Wi si.

P sata
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sata Taläria HoMraha, eli Sacon puu»
toxesa kärsimän fangiutta Wedellä ia Lei'
wallä neljätoistakymmendä paiwa, ja ma°raman stjhen siwuun fen culuturcn ja was
yiugon, cuin hän Rijtacumpranillansa
jouduttanut on; wm Meidän lustttia Nc'
visionifamme tule coeteldawaxi.

4.Costa walittaja walittaa harhailemt.sm ylitze Oikeudenkäymifssä,, silloin ei co-
sseta pääasiaan, waan cosca wica löytan
nijn rascari, ettZ josastata cuznoon lyödäNsse jonMn tunduwaistn lnuutoxen Cuniugan
Duomiosa waicuttais; Nijn tule se Ne»
visionijn lallenfa osoteturi, että Mtawe-
li saa, nautita Mocesiin hywarenja, jonga
jalken se myös ilman catzomata sen endijen
Duomion päälle, oikian laidanfa jalkeu,
laillisesti pita päätetyri tuleman: Mutta
jos se Nijtacumppani, joca, walittaa, ei
wot Waldacunnan Säätyin edefä jotain
sencaldaista harhailemista Oikeudenkäymis
fen ylitze ofotta,. nijn wetakön hän fackoa
PMchatta Talarta Hopiamha, eli Sacon
puutoreja, karsikön colme .wijcto fangiutta
Wedellä ja Leiwälla.

5.
Mitasijhen tule jom wallitta,etta hänelle

selkiM Lakia jä wastan pääasiasa
on wäärys tapahtunut; Ntjn on mjlleSää-
dyildä asetetuille Miehille woima, tarcasti

coe-
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toetella ja tutkistella, joshänelle sijhm täy-
dellisesti kelpawaisia perusturia on, ja jos nijn
löytan, autetan hauoa oikeutensa i Muttamuusa tapanxesa lan<;etetan hau Cahdentu»
hannen Talarin Hopiarahan sackoon, eli
jollei hän sitä woi mama, istuman Cuucau»
den fangiudesa Wedellä ja Lelwällä, jaru-
coileman ilman sitä Msilda ja Meidän In
stitiä Revisionildamme julkisesti Andexi.

6.
Jos jocu tulis ssjhen cortemmasti!ai-

tettawan ja rangatstettawan rohkeuteen/ et-
tä hän perättömästi walitlm waäryden y'
litze; nijn! että hän soima Duomareitte nijn
torkiasa Pmcasa julkistfti, ja uyncuin la?
wimnmalöa OikeudeMymiftn Caaren i.
Luunsa 12. §. sanotan, lamcttanen wäärän
Duomion, olcon hengeM rlckonut/ Pa«
han-teon Caaren 5. Vug.jälkett.

7.
'Adwocatein ia Astanajajain, jotta itzen»

sä sencaldaistcn walitTsteu ylöspanemisexi
oldixi pitawat, pita, ynnä päämiehen can-

ne samat alakirjoittaman, jos nijta
wastanotettaman pita, ja jos caipaus löy«
tan tyhjän, pita nijden alakayman yhtäläi»sen rangaistuxen Päämiehen cansia.

8.
Caicki ne tämän Aftturen jälken lan<

gewaiset Sacot, pita Kirckohin lelt zWai»
waisten- huoneifin tuleman.
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longa jälken caickein assanomatstett

tule heitänsa alamaisudesa käytta. Siri
suuremmari wahwudeM olemmaMe tämän
Omalla Kädellämlne alakirjoittanet jaMei-
dän Cuning:sella Stnetillemlne wahwista
andanet. Stockholmisa Nenwo-Camarisa
sinä 22 paiw. Marms'Cuusa 1738.

Cuningallisen Maj-tin Meidqn Corkiasti rackan
Puolisomme ja Herramme kiwuloisuden alla

Li^onoL^
cl.. 5.)

Cuning:sm Majttin Armollinen
Asetus Förflagetn eli Edespanoin y-
löspanemisesta auki olewyn Wircohin
ja Palwelurijn, nijn myös mingä a«
jan sisällä sencaldaiset edespanot pitä
edeswsdettäman; Annettu Stockholm
misa Neuwo - Camarisa sinä 27.
Paiw. 1739.

.Jumalan Armo-
sta , NuoM, Göthein jaWen-
dein Cuningas :c. :c. :c. Landt«

Greiwi Hesiis :c. :c. Teemme tiettäwäxi,
että cosca Waldacunnan Säädyt, heidän
nyt päälleseisonesa yhteisesä cocouxesans, o»
wat tehnet Meidän tykönämme alammai-sen anomisen ja edespanemisen, yhden Ase»
tuxen uloslähtttamlsestä, Förflagetn asetta»niist'
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misesta auki olewijn Wircohin ja Palwe«
lurijn . nijn myös miugä ajan sisällä sen«
caldaiset edespanot Meille edeswedettämän
pitä; sentähden olemma Me sijtä tahtonet
armoja säärtä ja asetta cuin seura.

i.
Cosca jocu wirca, joca Meildä Calnne»

tisä tule poisannettawari, auki tule, nijn
on Meidän ia Waldacunncm Hofrätem,
Colleqiumein eli muiden Wir:amiesten wel'
wollisUAs, joilla on walda edespanna, sit<
ten cuin Ean Cuucautta culunut on, fijta
päiwäftä cosca Wirca auki on tullut,sen täyttämisexi ylöspaneman welwollisen
ylöspanon, jonga man sisällä ne, jotca
luulewat itzellensä oikeuden olewan edespa-
nosamuistetta, taitawat sijtä tiedon saada
että Wirca on auki ja heille neuwon.tila
olla, ennen cuin mainittu aica culunut on,
itzensä edesandaman, jonga päälle edespa»
no ennen mainitulla ajalla pitä poislähtö»
män, ja sitten cuin se on asetettuna, ei
pidettamän salaisena, waan jätettäman
jocaitzelle wapaus tietä cuca sijnä nimilet»
tv on.

Mutta mitä nijhin NegementeisH auki tu«
lewijn toimiturijntule, nijn tule kyllä, edellä»
mainitusta ajasta edespanoin asettamisexi

waarinotetta,cuitengm
että 1716 wuoden Aseturenjälken, joca

Hallituren-muodosa itzensä perustaja wahwi«
sta,
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sm, sijnä elätän, nijn että ynnä sen auki tul'
len Wirnn cansia, ne sen päälle seurawaiset
toimituxet yxi toisen perästä yhtä haawaa
edeslyödän. 2.

Mitä ">ww Wircohin tule, nijn ehkäsen sichten, josta Mtnsten jalksn walihe«misejä waari otettaman pitä, pidelnbM
aicaa aZettamOxi tnrwitan;
Nijn löydämme Me cmiwgin tarpclliiexi
että wisii mca.. eosca sencaldaiset Wirat
aukinaisixi tulöwat, myös tule etcenkirjoi.
tetuxi, mjnnckodon, että Archi-Vspan,
Pifoain, Supermtsndentem ja KiMohsr-
räin Wirat nijsa Negale VitäA ptts cor->
kemmasti neljän Cumcmden stföilä Hmo°
wuodesta oleman edespanduna, ja m Con«
Monelle tilat saman gMn sisällä Kircko<
berroilla zdsscatzottnna, Tnnm, Borgon
za Hernösandin Hijppacunnat poisotetut ,

joille nijden piWmateaisuden tähden tasa
tapauxesa jätetsn Cuusi Cuucautta Armo-
wuodesm.

3.Costa Waldacunnan Säädyt owat sij.
tä yhdiswnnet, että (Ma Landt-Marffal-
kin ja nizdsn muiden Saatyin Puhe;niesten
walitzemisen jälken, astttaxensa heidän a-
lammatsen edsspanonsa nijhin Neuwon,
Andajain Wircovin, jotta Herrain-Päiwain
willillä owat auki tullet; Sentähden tule-
wat sencaldaiset Neuwon »Andajan, Wirat

cohta
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cohta Herrain»Päiwäin alnsa poisannet.
tawari. 4.

Ennen cuin Herrain,PHiwat ulospu»
halletan, tahdomma Me caicki silloin am
kinaiset Wiras ja HalwekTet poisanda, jos
laillisst Edcspauot silloin filallktullet owat,
ja aica ollut on ne samat edesHttaman ja
poisandaman.

5-
Nijhtn Wircohin, jotta Herrain»Päi-wain alla aukinaisin, pitä edes'

panon canHa menettämän samasta tawal-
la, cuin i:sä K. mainitan, ja techdomnm
Me silloin ArmM sencaidaiset palweluxet
poisanda yhden cuumudm sisslla/ sen jal»
ken cuin edespcmot siMe tullet owat, ja
myöskin saman ajan sisällä, cssta aukimus
tapahtunut on, poisanda ne Wtrat, jotta
Meilda Reuwsn 'Andajain neuwon cansiatulewat asetettttaa, sen jalken cuin mahdol-linen on, ja st Meille soVeljari lange.

6.
Sen taydellisexi matcansaattamisexi cuin

niinmuodon asetettu on Palwelusten pois-
andamisesta Raadisa ja Cabinetisa, ou
Stats s Secreterarin welwsllisuus/ ei ai-
noastansa alamaisudesa ilmoittaman Meille
ja Raadille cosca jocu toimitus tule auki
eli jocu edespaneminen sisälletullut on,
waan myös sitten tietoa noutaman Meildä,
mikä aica sen asettamiset lWge Meille

sowh
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soweliaifimmaxi, cosca Stats - Secreterart
sitten julista sen Meille ja Waldacunnan
Neuwon - Andaille Protocollan edesä. Ion»ga jälken caickein asianomaisten tule heitän<
lä kuuliaisesti .täyttä. SiN suuremmaxi
wahwudexi olemma Me tämän Omalla
Kädellämlne alakirjoittanet ja Meidän Cu.
ning:sella Sinetillemme wahwista andanet.
Stockholmisa Neuwo-Eamarisa sinä 27 p.
Helmi «Cuusa 1739.

5K ILOK Id N.
(«-. 3.)

Euning:sen MajttM lawiawdi Ar-
mollinen Selitys, ajasta nijden auki-
naisten Wircain ja Palwelusten pois-
andamisexi, jotca Cuning:selda Maj:
tilda tulewat asetettawari. Annettu
Stockholmisa Neuwo«Eamarisa sinä
y. väiw.Touco-Cuusa 1739.

MMZVe Jumalan Armo»
Ruotzin, ja Wen»

dein Cuniugas:c. :c. :c- Landt'
GreiwiHesiis :c. u. Teeme tiet'

täwäxi, että nijncuin Me, Meidän Aletu.
xesammesijtä 27 päiwästä wijmmeln ollesa
Helmi-Cmlsa ja §., ainoastansa
olemma ulosnimittänet ajan nyden Wir«
min poisandamiseri, jotta Herrain »Päi-

wain
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wain alla auki tulewat, ja Meildä
ismwasa Raadisa tulewat aletettawatt ,

mutta sijnä siwnsa ei Mettämme selkiästt
selittänet, mingä ajan sisällä Me sencal<
daiset Wirat poisanda tahdomme cosca ne
Herrain ' Miwäin watilla aukittulewat;
Sentähden ja cosca Me, mitä uijhin toimi»
tnrijn tule, jotca Meildä Cabinetisä pois-
annetan, eohtullisericoetettet olemma, edellä-
malnitusa Meidän Asetuxemme i:sa §. säät-tä, ettei Meidän ja Waldacunnan Hosrät»
tein, Collegiumein ja muiden Wircamie»
sten, joilla on walda edespanna, pidä sen»
caldaisten palwelusten poisandamisttt edes«
panoa asettaman, eikä Meidän tygömme
poislahteä andaman, ennen enin caxl cuu.
cautta culunut on, sijtä paiwäsm cosca
Wirca auki tuli, ja tapahtu se sitä war-
ten, että ne, jotca luulewat itzellensä oikeu»
den olewan edespanemilesa muistetta, mah«daisit taita auki olimisesta saada tiedon, ja
heille aica olla, ennen cuin likinmainittu
aiea ohitze juosnut on, ihensä edesanda»
man: ionga syyn tähden Me myöskin, mi-
tä nijhin Regementeisä auki tulewaisin ti.
loihin tule, asettanet olemma, että sama-
sta ajasta edespanoin vlösrakendamisexi
pitä, tawalla, cuin mainittu ensimmäinen
§. Asetufesa sisällänsä pitä, SodanKäffy-
läisildä waariotettaman; Nijn olemina
Me samasa hyödyllisesä tarcoituxesa tämän

caute
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eautta Armosa setittä tahtonet, että cofca
corkemmat Wirat, jstea tulewat Meildä
istuwasa - Muodon
40. §. Men, poiMmsttawari, joutumat
Herrain'Paroilla auki, ja jotacuta sencal«
daisista Viroista ei MtäMeildä, Neuwon«
Andajain Ntuwoli canHa, erinomaisten edes-
tulewaisten asianhaarain fuhten,waatiwan
sitä picmsnubata asettamista, nijn tahdom-ma Me sencaldaiset Wirat, cofca caN cuu»
cautta ohitzekckynvt on, sijrl enin ne auki
owatjäanet,istHwasaRaadisa njn pian, cmn
mahdollinen on, ia Meille soweljari lange,
poiscmoa; että yhdelda puoleldn estettä mcch.
ta, ettei Meille ja Waldacunnalle, jos rau.
wan mjden auftnassttn Wircain poisan'
damissn cansja w!M)ttäis, jocu wah ngo
sijtä tulis, ja jallensa toiselda puolelda n il-
le, jotta halawat sijhen aukinalftn Wlrcan
armofa tulla autetun, mabra aica ja tila
olla heldän etzimisiänsä sijta Meidän wkö-
nämme lisälleanda, cosca Me pidämme nij«
tä, jotca ei llkinmamitun ajan sisällä itzian'
sä Meidän tykönämme edesanna, eikä etzi
Mkinalseen Minaan tulla autetuxi, stn«
caldaisen heidän Vaikenemisensa cautta osit-
tanen, itzensä sitä aukinaista Wzrca ei tal>
towan. Mutta mim wielä nijhm tonni'
tuxijn tule, jotca Herram-Pckwä n wälil-
lä auki tulewat, jochtnga edespaneminen
aslanomalsiloa Meidän tygömme sisäilelä.

hetewn,
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lMtHn, nljn tahdomma Me samalla lamalla, cum
Me Mettämme jo, nijstä Herrain-Paiwsin seisoisi»
auki tulewaisista toinuturista samasta laidasta, usein-
mainitusa Meidän Asetllxemme sM?sä §. Armosa
selittänet olemina, sencaldalset palweluret poisanda yh-
den cuucauden sisällä, sitten cum edespnnst Meidän
tygömme owat tultuna, sen jällen cuin mahdollinen
on ja Meille sowelmxi lcmge, cosca nijlle,l jotca>
sencaldaisia aukinaisia palwcluria etziä tahtomat,
edelläpain, ja ennen cuin cdespanemiset Meidän ty-
gömme sisäliclälMiän, on ollut nijn pitkä aica, mitl
edellämainittu on, itzensii sijhez, edesandaman asiane
omaisten tykönä, joidenga tule edespanot asetta, ja
Meidän ennen annettuin kaffyimme jällen pitä, cos-
ca heidän alamaisen cdespanemisensa sisällelähetetän,
myös teketnan Meille tiettäwäxi, cutca ilman sitä 0-
wat etzinet tykönämme edespanemisesa mui->
stetta, mutta he ej ole löytänet itziänsä taitaman sen
päälle sijhen aukinaisien Wircaan ylösotta: Ia tah-
domma Me päälliseri, ennen cuin Herrain-Päiwätulos,
puhallemn, edellä mainitun Meidän Asetnremme 4..
§. jälken, caicki silloin aukinaiset Mirat ja palwelu-
ret poisanda, jos muutoin lailliset Edespanot sil»
toin owat Mlletullet, ja aica ollut on, ne sanmt e-
desotta ja poisanda, jota Me ftiitahden olemma
tahtonet tämän cautta, lvelwolliseri ojennuxeri yh-
teisesti jr.liftetta anda Siri suuremman wahwude,
xi olemma Me tämän OmaNa Kädellämme alakir-
joittanet ja Meidän Cunmg:sella Sinetillemme wah<
wista andanet. Stockholmisg Zteuwo-Canlglisa sinä
9> p. Touco-Cuusa !7Z9-

riiiLDliicu.
(1.. 8.)

O IN'
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Instructiont, jonga jalken Waldacunnan

Säätyin Urffilningi Deputationin. tästälähinHerrain - Pamilla tule itziänsä käyttä. Swck-
h: lmisa Neuwo Camarisa sinä io. Paiw.
Touco-Cuusa

Waldacunnan , Isänmaan
nijdenyhteisten corkemmasti tarpellisten Asiain

ylösottamiseri, tmkistclemiseri ja vaättämistri Halli-
turen-Muodon 45. §. Men, ulrscatzotut cocoon-
tulemiset ei mahda ylöspidettä sencaldaisten toimitu-
sten cantza, jotca ei sinne tule; Nijn ei pidä tä,
män Deputationin, josa Landt - Marffalki sanan pi-
tä, muua hänen poisoUesansa se wanhin Ridder-
stapista ja Adelista siellä olewa Deputerattu, yhtä-
kän yrinomaista Walimsta ja etzimistä wastanottn-
man tyhdcn Cuucquden culuisa Herrain, Päiwain
ensimmaiftstä ulospuhaldamisesta, ehkä ne tulewat
Waldacunnan Eäätyin lygö, nijtä ylösottaman ja
päättämän: joca nijn hywin Peputationi huonen
owen, culnßiddari-huonen portin Häälle uloslyömisen
eautta julistetan ja tarcasti sen jalken elettämän pi-
tä, jollei saman ajan sisällä, sen suhten että muu-
tamat asiat Cuning-sen Majttin tykönä, Hänen ja
Waldacunnan Collegiumeisa, eli muusa welwollisesa
paicasa, päättämisen alla, macaanxtt, kirjallisia eh,
toja, siellä saadun pääcören jälken saada etziä Wal-
dacunnan Säätyjä, ole tehtynä, jotca owat sencal-
daisten perustusten päälle perustetut, cuin
Urffilningi-Depuiationilda hywäri luetuxi tulewat;
Cuittngin ei lpidä Waldaclmnan Säätyin tykönä

jomln
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jotain sencaldaista asiata nijn myöhän sisalletuleman
eli l»ella wastanontmman että Herrain- Päiwat sen
cautta uloswedetän, mutta taita se etziwa, jos hän
nijn suwatze, sen ensin tulewaWa Herrain, Päiwilläedesanda.

. 2. §.

Ne asiat, joita Deputationi löytä tulewan
Waldacunnan Säätyin tutkistclcmiseen, pitä kirjal-
listen Remitzein cautta, osotettaman taicka Secreta
Ucscottijn, eli sijhen Deputationijn, johonga itzecu-
kin laldansa jälken tule, jollei sisälkpito ole Walda»
cunnan Perustus < Lakia ja Hallituxen-Muotoa wa>
stan, cosca asia hyljaran ja wicapäa edesannetan
paicaila ja sialla, josa sinmldaista Personain säädyn
ja arwion, nijn myös asianhaarain .jälken tapahtu-
man pila.

3- §.

lomltzen Caipaus-kirjan ja Memorialin pääl-
le, joca Urstilningin läpitze käy, kirjoitetan n m'rosen jälken cuin ne sisallttulewat, itzecullengin De-
putationille, johonga RemG tapahtu, että sama
Deputationi, nijn pa<jo cuin mahdollinen on, mah-
la asiat jarjestyresansä taita edesotta ja ulostoi-
mitta.

'4-§.
Nijncuin se on peräti kieltty Deputationeille

yhteisesti; caiomasta johonguhun yrinomaisten asiaan,
joca ei ole heidän tygönsä Urffilningi Deputationi-
sta osoteturi tllllut; Nijn mcchtc, paljota wähcmmin
nijtä asioita, jotca siellä owat hyljätyt, muiden De-
putationein wköna edeswedetta, jollei, cosca walim-
xia Urffilningi Deputacionin pämören ylitze cannetan,
Plena eli yhteiset Säädyt nijtä ylösottanut, ja
jotMguhun sOeputat,o!ijn osottanut ole: nijncuin ei

H. 2 myös
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myöskän sita,cuin Ursiilningi Deputationi on hyljä»-
nyt, saa Säätyi» Walituriin yhdellä eli toisella ta-
wallä sisallewcdetta. Cuca ikaaänsä tätä wastan ric-
ko, ja ne Urstilningi Depumtionilda, hyljätyt asiat/
taicka muiden Dcputationein, eli Sämyin tykönä,
cohdastansa edesanda, olcon langetettu Colme sadan
Talarin Hopiarahan sackoon.

5. §.

loca tule Urffilningi Devutationijn jallensä
saman ckimisen cansta, jcsa hän siellä endisillä Her-
rain- Päiwillä on stianut hylkäyxen, langetettncon
Cahden sadan Talarin Hopiarahan sackoon. Samal-
la sac lla sacoitetan myös se, joca samoilla Herrain-
Päiwillä, ilman muiden ja uuttcn perustusten edes-
cazwamisia, Bcputatiomn tygö etzimisensa cantza jal»
lensä tule^

6. §.

Asioitten edesottcunisen canZa UrstilninZi Depu-
talionisa menetetän tawallisuden jälken, mjn että ns
edesotetan, sen Ridoari-huonen CanceNijfa päälle-
Nrjoitetun Numeron jälken, ija tehdan caikista sisäl-
letullcista 3)!emorialeista, Kirjoista ja Caipaus-kir-
joista paälleluotettawat uloswedot, jotca Dcputatio-
nin ylöslucttaman pitä, ja sisällekirjoitetan coh-
ta Paätöxeit reunaan,: Mutta jos jocu eriiulllo Sää-
tyin wäiilla nousis, nijn pidetän oikia Protocolla,ccsca Päöcös tule se»? päälle, lohonga enin osa Sää-
dyistä lange.

7. '§.
Urffilningi Deputationista sisälleannetan jocai-

tzelda kerralda cuin istutan, Meifille Säädyille oi-
kiat ylöspanokirjat, jotca ostttawar cuinga cauwaxi
nijden Mlletullein asioitten cartza ehditty on.

3. Z- Cos-
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8. f.

Costa yhden cuucauden aica, jonga sisällä caics
li pinomaiset ekimiset Waldacunnan Säätyin ty-
könä sisMeannettuna oleman pita, cillunut on, lnjn
pita Urffilningi Deputationijn yri ylöstirjoitus caic-
kein sencaldaisten asioitten päälle Riddarihuonen
Cancellijstä annettaman, jonga pita oleman lapitze-
wedettynä ja Landtmarstalkin Sintti silloin cohta sen
päälle pandaman. >-

9. §.

Jos Urstilmngi Deputationi hylkää jongn»
etzimisen, ja sen ylitze tyhjä walitusta cannslan; ol«
con se, joca sitä rohkene, Men sadan Tal. Hovla-
rahan sacon alainen-

ia. tz.
Ci yxikan rokjeco itzensä sen siuon cahdenkermi-

sexi panemisen haastolla, cuin Laki muutoin woi,
taicka heidä;! Waldacunnan Säätyin tygö pandui-
sa ja siellä sisalieannetuisa kirjossansa, ajattelematto-
masti, perättömasti ja häpiätlisesti sortaa Herroja
Waldacunnan Ncuwon - Andaita, Collegiumeita,
Consistoriumeita, Sodan KästMsiä, Wircamiehiä
ja Duomareita, eikä Deputationin edcsä sopimatto,
malla tawalla heitä suusanalla costea; waan pita jo-
caitzen, joca löytä itzellensä syytä rlewan wa-
litusta tehdä, sencaldaista caikella sijwollisudella cdes-
tuoman: Muna jos jocu tätä wastan ricko; nijn pi-
tä sen Depumionin, johonga asia on tullut remit-
teraturi, andaman asianomaisten saada osan sijtä,
j« sitten cuin ne muldut owat, kirjallisesa ajatuxesa
pääasiasta, myös mainitzeman palckion maxamiscsta,sen tilan jällen cuin Laki ja Asetuxet myödenanda-
tvgt: cuitengin jos wica on «iwan sulin ja

Q 3 «icos
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rlcos-asia; pitä ftncaldaista Ruotzin Howrätisil edes-
«unettaman ja Mä laillisesti ulostoimitettaman.

1.. §.
Cunlng:ftn lustitiä Rewisionin Duomioitten

ylitze el wastanoteta muita Walituria cuin
i:stl,3iijta jossawalitetan luullun Harhailemisenylitze Oikeudenkä!)MiM,
2:xj Että jolleculleLakia ja Astturia wastan /

paaasiasa olis waärys tapahtunut, nijn myös
3 xi, Wäärän Duomion ylitze, jotca walitu-

xet tulewat itzecungin oman waaran ja wälttämättö-
män ranyaisturcn päälle, ellei ftncaldaista caipausta
täytettä taita, nijncuin Cuningmen Asetus sijtä 22
päiw. Marras,Cuusa lawiammalda sisällän-sä pitä- losa myös waari otetan, cumga sen itze-
cungin Maacunnan laadun jälken sowiietun, ja Cu-
ning:fesa Aseturcsa sijla 28 p. Marras-Cuusa 1738
ulospannun ajan Mllä Cumng.sen Majttin tykönä
on kirjallisesti tiettanäri tehty, että yritty on canda
walituria Wuldacunnan Säryin tykönä,
joca wclwolliseUa todisturella Cuning-sm Majttin lu,
stitiä' Rcwisionjsta wahwistenuna oleman pitä-

Sencaldaisicn walitustcn alakirjoittamism cansia
menemän nijncuin täsii alembanapain 20. §:isa
mainittaman pitä.

12. §.

Ei pidä myöskän muisa lustitiä asioisi, eikä
wircrhin auttamiscsta, Pakoista ja nijden paranda-
misHa, Pensioneista, Graliakista, Armo-annoista,
Priwilegiumeista / Pcrindö caupoista, Arendcista,
Peräänannoista Kruunun ulosteoisa, welan s ami«
fsta. ja nijn edespäin, joitacuita etzimisiä wasiano-
tettaman jotca ei cdcllapäm Hänen Cuning:se!3a
Majttildänsä/ sitten cuin Hänen -ja Waldacunnan

CoUe<
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Collegiumit, ja muut asianomaiset, owat instruttio-
nein ja Sollicitationi Asetusten jälken sen ulostoi,
mittanet, ole PäätöMä päätettynä ollet, waanpitä
ne, jotca stncaldaistcn asioiltm cansta edestulewat,
angarasti poisosotettaman, ja sijhen siwuun tygösa»
«ottaman, ettei myöskän rohjeta sen ccmtza, nijnmin
ennen, paljolla wäärinkäytöxella tapahtunut on, käy-
män eohdastansa Meistm Säätyin tygö, sen Cu-
ning-sisa Asetuxisa Witeenrymmeneen Tal- Hopia-
raha ulotpannun" sacon cahdcnkertaiststi maramisen
haastella. iz. j

Costa aica yrinomaisillepersoneille, saada Wal-
dacunnan Säätyin tykönä edescanda etzimisiansa,
ei pidä ulottuman eikä luettaman pidemmeldä, cuin
yhdestä Herrain, Päiwistä nijn toisijn: Nijn ei
mahda sille, joca luule itzellensä wäärin tapahtunen,
ja lähimmeisillä Herrain-Paiwillä laiminlyö, Wal-
dacunnan Säätyin tykönä sen cansta itzensä cdesan-
daman, olla enään yhtäkän plchetta, eitä hänen wa-
lituxensa wastanltctta: Mutta se joca yhtähnwin
toisilla eli myöhäisimmillä Herrain - Päiwilla edes,
tuie, tehkön sackoa Cari sata Talaria Hopiaraha.

14. §. ,

Jos jocu watitta itzellensä liallista tapahtunen
Palwelusten poisandamisela, pcrancatzotan jos »valit-
taja on tullut asianomaisilda, joilla on ollut walda
edeslyödä, ohitzckäytyxi, ja jos hän sen vlitze hänen
Cuning:stn Majttinsä tykönä laillisen ajan sisällä ,sen jälken cuin Hallituren Muodon 42. §. asiano-
maisten edeswastawisesta heidän Försiagemsa edestä,
sisallänsä pitä, alammaista walitusta tehnyt on. Josse löytän tapahtuneri, etziminen asianomai
sten Deputationijn» mutta jos se, joca watitta, myös
on seisonut edespanon päälle ja yri toinen, joca vn-

Q 4 nä
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ns hänen cantzanfa on ollut edespanduna, on tullut
amemri, nijn nmhta hän silloin odma hedelmän
ansiostansa toiseen kertaan; Costa sencaldaista wali-
tusta Urstilningi Deputationilda ei wastanoteta. Ia
sijnä tapauxesa että Euningmen Maj:ti peräti olis
poismtnnyt Edespanosta, silloin tahtowat Walda-
cunnan Säädyt, erinomatain jos walitusta sijtä e-
deswedetan, Raadin - Protocolleista syyn sijhen coe-
tella.

15. §.

Costa palweluren waihettamisten, Cessonein ja
Accordein eli pal-velusten poismyymisen cautta nijden
nijn cutzuttuin Surwiwancem eli wacuutufien cantza
muiden olewijn Wircohm, aiwan monelda hywin
«nsainnelda rehelliseldä jamahdollstlda micheldä caicki
toiwo ja tila, wlla cnämdätäauttturi, yhtä haawa
poisotetan; Sentähden ei mahdeta tästälähin taicka
uusia etzimisiä sijtä wastanotena, eikä ne, jotca it-
zensä turwawat scncaldaisten jo uloswaimtetmin Re-
missein eli Päätösten päälle, sitä wastan cuin Cu-
ning:set Aftturet sssällänsä pitawät, olla yhden wa«'
hemman ja paremmin ansainnen esteri.Jos jocu wielä robkenis tämän cantza taicka
Urffilningi Deputationin, eli Mteisten Saätyin ty-
könä, joca täsä edelläpäm «2. §. yhteisesti kieltty on,
cohdastansa itziänfä edesandaman; Olcon se ilman
saästötä langetettu sijhen Mden Tuhannen Talarin
Hvpiarahan sackoon, cuin nijsä aica toisett
ulosannewifa Cuning:sisa Asetuxisa ulospannan.

,6. §.
Sameilla tawalla mmetetän, jos jocu rohkene

itzensa, Waldacunnan Saätyin tyköllä corkemmasta
Caractsristä cuin sitä, joca hänelle fullmaktin jälken
on, etzimistä tekemän, coscaj sencaldaista ci wähem-

min
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min Waldacunnan Perustus Lain, cuin 3unl«g:si<!t
Asetusten ccmtta kieltty on - Ia tehköön se, cuca i-
lanänsä tätä wasian ricko, sackoa Wi Tuhatta Ta-
lana Hopiarahaa.

'7. §-
Ei mahta myöskän yrinomaistcn personaln et-

zimiset tptraordinarie Miroista ja Palwelurista Col<
legiumeija ia Regementeisä, nijntuin myös Hallitu-
xen Muotoa nastan oleroat, ja oicoonse saman sacon alainen, joca sencaldaista etzimistck
tele, erinomanain cosia sm camta ei wähemmin 5
cuin Caracterein etzimisen ja saamisen tule mMe
wäärin tapahtunen' ja secannus palweluxen tckemi<
ftsä.

's. §.
Ei pidä yhdengän Memonalln eikä kirjallisien

caipaus,kirjain, jotca Urssilningi Depmationin eli
Waldacunnan Säätyin tykönä siMeanmtan, ole-
man alakirjoimwna usiammalda cuin yhdeldä, jollei
ne «le jostacusta Collegiumista eli Societetistä ja
yhteisistä asioista ole: Jos ne owat usiammilda yxino-
maisilda personeilda alakirjoitttut, nijn ei mahdem
nijlä wastanotta.

,9. s<
Vhteen kirjaan el pidä usiambam asiata cocoon-

pandaman, cosca ne owat nijn erincaldaisesta laida,
sia, ettei niitä samaan Deputationijn taita osotetta;
Ei myöskän mahdeta Original Documenteja eli
Pää- kirjoja, waan ainostansa todistettuja Uloskin
joituxia siwuun lijtettä.

20. §.

Calcki Memorialit ja Caipaus - kirjat, jotca
Waldacunnan Säätyin tykönä sisällepannan, pitä
cyha etziä on andanm zongun muun ne ylöspanna,

pnnH
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ynnä päämiehen cantza, hänen asianajajaldansa eli
silda joca on ylöspännut, alakirjoitetmman;, ja
eosca jocu, nijmuin Täysiwaldias, sencaldaiftt kirjat
alakirjsitta, nijn lijtetän siwuun wslwollinen Wal-
dakirja,-jos ne Walsacunnan SäädMa wastano-
tetta mahmwat.

2?. Z.
Ia sen päälle että Wmdacun.mn SisäUetulo ei

ainoastansa mahda lisänä, ivaan myös ne monencal-
daistt waiiMM estettä ja ennätettä jotca enim-
mitten owat syyt ollet Mm, että Herrain, Pälwät
owat piZennetyxi tullee; Nyn pitä micki mitaWal-
dacunnan Säätyin tykönä tästälähin yxinomaisilda
Personilda ja Sosieteteilda sisälleannetan, mikä etzi-
minen se myös 08a mahm, kirjo itettaman stämpla-
tun paperin päälle, stn jäiken cuin 21. §. Cuning:sen
Maj.tin uloslähetetysä armollisesa Cbarts Elgillata
Asetnxesa sisällänsä pitä; Cuitengm tule Meinen
Cansa tästä wapautetuxi..

, 22 3
yhteiset Walituxet tähän asti owat sekä

aiwan myöhän sijalleanmturi tullet, että myös nij,
den cantza on käytty Urstilningi Dwucationin ohitze,
ja cöhdastansa sen sencaldaisten walitllsten ylitze ase-

tetun Depmationin tygö. joca ilman sitä että aica
mene huckaan, ja että Saätyin yhteisiin W lituxijn,
ossttain ssncaldaista uudestan on tullut edeswedetyri,
jotca ei kerran, waan moniasti Waldacunnan Sää-
dvildä ennen owat päätetyxi tullet, osittain että sa-
mat asiat, joica yhteiset Walimret sisällansä pita-
wät, taicka Cuning:sen Majoin armolisisa Proposi-
tioneisa owat sisällewedettynä ollet, taicka muulla ta-
walla Waldacunnan Eäätyin tygö annetut, jäsen
tähden asianomaisten Depmationem tygö remittera-

turi
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turi tullet, taita tehdä, että Waldacunnan Sää-
dyt samasta asiasta, jonga ylitze caxi eli usiambata
D«putatio'.na jo on andanut heidän ajatvrensa ja
fijna erinäisestä luulosta ollet, tukwat ajatuxensa sa-
noman; Nijn pitä tästälähin mjtä yhteisiä Wali-
turia, jotca ei saa micäa muma sisällänsa pitä, cuin
Mtä sen ala syystä taita wedettä, nimittäin , M
cuin coste yhden coco Säädyn, Maacunnan ja Can,
san hyödytyxijn, caickein ensin Urstilningi Deputa-
lionin tykönä sisällejätettamän, ja sieldä ei muita
asioita, cuin ainoastansa mjtä, joidenga yliye ennen
ei ole yhtäk n Lakia eli Asetusta, eli myös sencaltzai-
sia joisa corkeintarpellisuus waati Asetusten muutosta
eli parandamista, asianomaisten Deputacionein ulos-
toimittamijeen rrniitlerattaman, nijn myös sen jälken
sieldä cohdastar:sa yhteisten Saätyin coettelemuren
ala lykättäman: Mutta jos yxmpuolisia osioita olis
nijden secaan otettu ja cbconpandu eli sencaldaista,
cuin Maanherroiida paickacunnisa ja muilda Wirca»
michildä taita ojetw. ja autttta.nijn jällensa annetan
Walituret sille Herraln - Päiwäin Täysiwaldialle, jo,
ca ne on sisälleandanut asioitten welwollisexi eroitla-
miscxi, nijn cuin myös, jos jotain nijden ftasa olis,
cuin Maany?rrohm eli Wircamiehin coste, nijn y-
lösotetan sencaldaista yxinomaisten Walttusten seasa
eli myös hänen Cuning:sen Majttinsä tykönä edes-
annttan. 23 §. . .

Sen secannuxen esiämiscxi, että asiat yrincal-
daiftsta laadusta tulcwat remitteratuxi erinäisiin
D/putanonchin; pitä Urstilningi Deputalionin astt?
taman ylöspano-kirjat caickein siellä edestullein asi«öitten päälle, ja ynnä sanoman cuhunga Deputatio-
uijn ne owat osotecuxi tullet, ja sencaldaist kirjqt
yhteisien Valitusten Deputationijn sisallelähettäman.

«4. §.
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24. §.

Mitä tule sijhen alcaan cosca yhteiset Walitu-
pet tulewat sisilleannettawari; Nijn pitä se tapahttl-
man cuusi wijcko sijiä cuin HerrainHäiwät ensin o-
»at ulospuhallewxi tullet, nijncuin täsä edelläpäin
»:sesä §. mainitan nijstä yxinpuolisista Waliturista.

25. §.
Nijnpian cuin cuusiwijckoa aicaa yhteisten Wa-

litusten wasta'.?ottamistxi Urffilningi Beputatimnsa on
culunm; ylösanda Ridd.irihucnen Cancellia tälle
Depmatwnille yhden ylöskirjoituxencaickein sencql«
daisten sisäUetullein asioitten päälle nijn läpitzewedet-
tynä, cuin 8. §- woi. >

26. §.

Caicki edellänimitetyt sackorahat,jotcaßiddarihuo-
nen Fijcalin tule nijlda wicapäilda, oman wasmuxett
haastolla jollei hän sitä tee ja ilman wijwytystG
saNeajai, pitä yhteen erinäiseen kistuun, joca Rid-
darhuonen Cassa-holwisa seiso, sisallepandaman, sen
jälrcn cuin ne uloshaeturi tulewat; Josta Riddari-
huonen Fiscali saa wähendamäta colmannen osan,
mutta ne cari osa, jotca jätillä jääwät, annetan Ur,
siilningt Deputatwnilda köyhille caikista Säädyistä.

?liINOl!iclI.
(1^8.)

Cuning:sen Maj:tinMmollinen Julistus,
muutamista asianhaaroista, joista Herrain Päi>
willä waariotta tule. Annettu Stockholmisa
Neuwo.Camarisi» sinä 6. päiw. Syys,Cuusa
1751.

Me
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ävoi.rn Jumalan

sta. Ruotzin, Göthein ja Wendein Lunin-
gas, lc. lc. :c. PeriliincnNorjan jaSchles-

wigin Hollsteinin Herrua, lc. lc. Teemme tiettäwä»
xi, että wymeisillä Henain-Päiwillä owat Walda«
cunnan Säädyt alamaisudesa edcsanda!'tt. että he o-
wat livnmet seurawaisten asianhaarain tulewan oi-
lian järjestyren woimasa puämisexi ja caicen eripu-
raif den ja sopimaltomuden estamistri Herrain-Päi-
willä, nimittäin:

l. Ei yhdellekän Herrain-Päiwäin miehelle. joca
ei itze taida kirjoina, tehdä, eli cocoon panna yh)en
kirjan, mahda olla lupa omasa eli muisa SäädyisH,
eli myös josacusa Deputationisa sisälleanda kirjoja cli
Memorialeja, joidenga, alla eij ole yhtähaawa sen
Nimi panduna, joca kirian on tehnyt, paljota wa-
hemmin sijhen cocoa Alakirjoitpria.

il. Ei yhtakän Deputatil,nia yhdestä Säädy,
siä nijn toisten pidä wastanotettaman eli fisällelastet-
laman, jollei sille ole taicka Ertractum Protocolli
myötensä Säädystänsä, eli myös lupa edescanda a-
siata Säädyn nimesä.m. Nijncuin ei yhdellekän Waldacunnan Asuwai-
sista, paljom wahemminjollecillle Waldacunnan Sää-
tyin jäsenistä Herrain-Päiwillä/ ole oikeutta päälle/
seisoa hänellensä olewan mämmin kijwautta ja lem-
beyttä sitä yhteistä parasta cohtcm cuin sille toiselleckan:
Ia owat caicki yhteisesti samalla tawalla alamaisu-
dest» welcapäät, yhdistetyllä kädellä, Uimielisellä
tahdolla, ja caikella woimaUa sijhen awulliset oleman;
3ti!n ei saa myöskän jocu oman hywän mielensä
jälken ottaa witzejä merkejä ja tunnus-tehtejä waat-
tensa päälle, ja sen cautta pyytä omista itzeäcnsä
nijncuin jotacuta etua sen yriwacaisemman silmisä,

waan
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waan pitä sencaldainen iheomistettu eroitus j« ulys-
merkitzeminen waattenparresa oleman peräti poiskin
tynä, nijncuin sopimatoin ja mahdotoin, nijn myös
sencaldainen joca taita johdatta eripuraisilleen ja
lewottomuteen Waldacunnan Asuwaisten wälillä,
jonga päälle Nttudrn Waldacundain Historiat jättä,
wät sekä wanhemdia että uudemdia esimerkiä.

Nijncuin ei kenellengän ole luwallinsn
johdatta ja wiedä yhtä tietämatöindä Cansaa cli
muta, sen cd:sandamism alla, että se tapcchduis
jostacusta erinomaisesta rackaudesta Esiwalda ja kij,
waudesta yhteistä parasta cohtan, jotca ihanat mar-
jot usein pannan itzemielityn ja säädyttömän eli
luwattoman edesottamisen päälle; scntahden pitä
wielä enammin caicki ne cocomiset eliTracteringit lu-
wattomina ja rangaistawina pidettämän, jotca teh-
dän ylitzepuhumisexi muita menemän witzein Plane-
hiu ja päälletarcoturijn, jotca johdattamat Secaseu-
röhin ja nijn hywin salaisijn cuin lait-
tomijngin cocontulemisijn. Jota caicki Me
tämän cautm yhteiseri ojennuxeri Armosa julista
tahdomme. Siri suuremmaxi wahwuderi olemma
Me tämän Omalla Kädellämme alakirjoittanet ja
Meidän Cuning:sella Sinetillemme wahwista anda-
net. Gtockholmisa Neuwo-Camarisa sinä 6 päiw.
Syys-Cuusa 175 l.

ci..z.)
(luK. Loneausctuöiä.
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co-Cu»sa 1720. Plad. 2.

Ruotzin Waldacunan Säätyin Yhtensopiminen, Sen Armol-
lisimman Hcrttigin ja Admiliisiratorin Holsteinisia,
ADÖLPH FRIEDRICHIN selittämisestä lälkcntuliaxi
flle Cuning:jclle Ruotzin Istuimelle, tehty ja wahwistettus. 23 p. Kesä'Cuusa 1743. Pl- 58.

HänenCuning:sen Corkeudensa ADOLPH FRIEDRICHIN,
Hcrttigin Holsteinisia, «. n. Wacuutus Ruotzin Walda-

- eunnan Säädyille, cosca Hänen Cuningmen Corkeudensa»
heidän Walitzemisensa ja Ahtensopimisensa cautta on tullut
selitctyxi lilkentuliaxi sille Cuning:sclle Ruotzin Istuimelle.
1743» Pl. 6z.

Cuning:sen MajttiuWacAUtus, annettu Stockholmisa Neuwo-
Camarisa s. p. Maalis>Euusa 1751 Pl. 70.

Ruotzin CuuinganWacuutus,an.s.2sp.MarrasCuusai7siPl.72
Cn«ing:sen Maj:tin ja Ruotzin Waldacunnan Säätyin Herrain-

Päiwäin Asctus, säätty Herrain «Päiwillä Stockholmisa sinä
i7p.Loca-C»usa i72z Pl. 97

Priwilegiumit, wahwistetut Ruotzin Waldaeunnan Riddcrsta-
pille ja Abelille, Herrain Päiwillä Stockholmisa, wuon-
na 1723.

'

P!., 139
Priwilegiumit, wahwistetut Pispoille ja Caikille PcheilleRuotzisa jäsen alla olewisa Maacunnisa, Herrain-Paiwil-
' ,1äi723 ' Pl. 18c,
Cuning sen Majttin Armollinen Asetus ja Rcglemcnti, nijstä

Asioista jatoimituxista, joista Hcrrain-Paiwäin lyhendamisexi,
waari ottatule.s.4p.E10- Cunsa 1727 Pl. 218

Cuning:scn Majttin lawiambi armollinenAsetus, sijtä cuin Her-
rain -Päiwillä nijdcn lyhendamisexi, lawiammaldg tule waa»
pnotettawaxi, dat. s. 6p. Loca < Cuusa 1738 Pl. 22;

Cuning:scn Majttin Asetus, nijstä, jotenWaldacunnan Säätyin
tykönä tahtowat canda Walituxia nijden Cuning:sen Mai:ti»
lustitiä Rewisionisa, ickoslangencitten duomioiu ja Paatosten
ylitze, dat. s. 22 p. Marras<Cuusa 1738 Pl. 229

Mcchtin armollinen Asetus, Förstagcin ylöspanemi-
sesta auki olewijnWireohinjaPalwcluriM, nijn myös mimza
«M sisällä sencaldaiset Edespanot pita cdeswcoctt«man. dat.
f. 27p. Helmi-Cuusa 1739 Pl 234Cuning:sen Maj tin lawiambi armollinenSelitys, ajasta nijdcn,
aukinaisten Wircain jaPalwelustenPoisandamisexi,j jotca Cu«

- ning:



ning:selda Maj:tilda tulewat afetettawaxi. dat. s. 9 p. Tonco>
Cuusa 1739 . ..

Pl. 238
Instructioni, jonga jalkenWaldacunnan Päätyin

Dcputationin tule itziänsä kayttä Herrain Psimlla. dat.s. ia p. ToucoCuusa 1748 Pl 242
Cuning:stn Martin amwlunc'! Julistus, muutainisia asianhaa-

roista, joista Herram - Mwillä waariotta tule. dat.s. 6 GyyZ<Cmlsa 1751 Pl. 251

Präntti-Wirhet.
Pladi 5.11. Radift, scuo: EanM, lue: Cautza. P 1.12. ic>. s. 3.

R.s.suomista, l.siilistumista. Pl. 13. 12.§.28.R.5.aiw0t0ut,1.
aiwotut. Pl. 23. R. f. enin, l.nun. Pl. 23.21.

l. PI. 29.25.
Balzmannin, l. Bu!)ma:mm. Pl. 29.26. tz. R. s. Znllistcn, 1.,
«killisen. Pl. 4.R. s. ca>cha, l. caicha. Pl. 35.32. §.

9..R. s. waiscsa, l. wa!sisa. Pl. 36.32. 5.24. R. s. stMe,zl.
sisälle. P 1.40. 36. h. 9. R. s. cdeswasta/!. edeswasiata. Pl. 47.
40. ö. 26. R. s. cma,!. cutca. Pl. 48.41. tz. 12. ja 11. R, s>
asianhaaran, l. asianhaarain. M. 59.21.R. s. Mm, l. Oiti».
Pl. 60.23. R. s.ADOLPIN, l. yl. 65.1. §.
3 ja4.R.s. Asmvaisitt mAlamaisict, l. Asuroaisct ja Alama,stt
M. 67.8. §. 6. R. s. säatta,. l säätä. 67.9. tz. 9. N. f. lyw
smmäxi, l. lyhyemmäxi. Pl. 70. 1. N. s. Cercmomnmein, ?. Cc«
remoniain. Pl. 70. 21. R. s. l. cMan. Kl. 9.
R. s. eta, l. ctta. Pl. 8 3.8. 7. R. s. ausaitzemat, l, ansail;cr,, -t.
.P1.122. R. s. eki> l.cli. Pl. 126.16. 5.7.R.!. wtc-
ringii, l. woteringiä. Pl. 136. 23.tz. 2.R. s.möys, l.mmx-.
Pl. 138.25. h. 6. R. s. iea cli,!. ei caicki. Pl. 144.4.h. 7. R. s.
uautiman, l. nautitzeinau. Pl. 148.8- 527 R. s. rakennui-
xesta, l. rafenuuresta. Pl. 149.8. H.26. R.Zs. olewia, l. olcwaa.
Pl. 150.8. tz. 21. R. s. nautiman,!. n.mtitzeman. 81, 153. y.
12. R. s. tapatuwat, l. tapähtuwat. Pl. 157,14. tz. 7. R. st en,
I. sen. Pl. 163.19. tz. 3«. R. s. cadttamisen, !. ccldottannsen,
Pl. 165.19. Rad. s.Talolpuilda, l Talor.voilda. P!. 174.
27. 13.R.5.1/joca poisinene. Pl. iB-R.j.
mittm, l, nituu. Pl. 184.21. R. s. aicounresa, l. acoinurcst.
Vl, 189.2. R. s. asetettu, l. asetettu. Pl. 191.19. R. s. ealdai-
sesa,l. caldaisisa. Pl. 23 R .s.stdtta, l.sidotta. Pl. 194.
26.R.s. Cappalllsien, l.Cappalaistcu. Pl. 203.3.Rad. s. ta-
paduis, l. tapahduis. Pl. 205.23.R. s. palwcluxeeu,!. palwe-
lurcen, P1.214 31.R. s.olletwat, l. oiitt owat. P1.216.7.
R. l.injncuil!. P1.217.6.R. s. asimerljri, l. csimerkixi.






