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gArkein ja arvokkain niistä harvoista, tallella olevista 
lähteistä, jotka valaisevat Karjalan oloja keskiajan ja 
uuden ajan vaiheilla, on epäilemättä No v g o r o d i n v a t-
jalaisen viidenneksen verokirja vuodelta_ 
15 0 0. Tämä laajatekoinen ja runsassisältöinen lähde-
teos on painettuna Moskovan historiallisen Seuran aika-
kauskirjassa: Bpenrennnn•b HsrnepaTopcsaro MocRocxoro 

OöriecTBa HcTopin H 4pe8nocTerr POccincrhrii'b_ Iiurnra 12-n. 

MocsBa 1852, Sen täydellinen nimi on: IIepeunenaa OB-

ragnaa hnnra no Honyropo, y BOTHROg lsTriHbi 7008 ro4a. 

Keväällä 1905 ryhdyin suomenkielelle kädntämään 
kyseessä olevaa verokirjaa, joka vaikean kielellisen ulko-
asunsa takia on pysynyt jotensakin vieraana kotimaiselle 
tutkimukselle. Kun se nyt näinä päivinä ilmestyy painosta 
suomenkielisenä, mainitsen erityisellä mielihyvällä, että 
Suomen Historiallinen Seura on kustantanut 
tämän teoksen painattamisen ja siten taas lisännyt jo 
ennastaan suuria ansioitaan isänmaallisen historiantutki-
muksen alalla. 

Professori, vapaaherra F G. Painaen'ille, 
joka kaiken aikaa myötätuntoisuudella on seurannut työ-
täni, neuvoilla ja ohjeilla sitä auliisti edistänyt, lausun 
täten vilpittömät kiitokseni, niin myös p r o f e s s o r i j. f 

Mikkolalle, joka on avittanut minua etenkin outojen 
paikannimien tulkitsemisessa. 

Tässä kirjassa käytetyt transskriptsioonimerkit ovat 
seuraavat: ;r; = sj, 3 = z, u = ts, 9 = tsh, ru = sh, 1.4 .= 



shtsh, LI =y. Vaikka tämä transskriptsioonitapa ei täy-
täkään ankaria vaatimuksia, toivon kuitenkin, että se, 
joka vähänkin on venäläiseen kirjaimistoon perehtynyt, saa 
siitä selvän ja kirjaa lukiessaan huomaa sen tarkoitustaan 
vastaavaksi. 

Joensuussa kesällä 1906. 

J y. Ronimus. 
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Hengillekirjoitettujen verokirja Novgorodin 
vatjalaisesta viidenneksestä. 

Vuonna 7008 (1500). 

III. 
Vatjan viidenneksessä kaupunki Korela Uservan- 

joen (Uusijärven) varrella. 

Nämä talot etukaupungissa ovat  paremman 
kansan. 

Spaski-saarella kauppamiehiä: (t) Ortemko Mikulin, 
(t) Kondratko Stehnov, (t) Tiniohno Perhin, hänen poi 

-kansa Onofreiko, (t) Mihal_ ja Vasjko Demidovit, (t) Nes-
terko Sergejev, Filipko Grida Gorbunovin poika, (t) Iva-
shko Kostka Perhinin poika, (t). Vlasko Demidov, (t) 
Mikiforko Fedotov, (t) Dansha ja Mihal Matveijevit, (t) 
Parfenko Ostashov, hänen pojintimansa Borisko Tarasin 
poika. Fedorovinjoen takana: (t) Senka Ortemov, hänen 
orpanansa Gridka Dmitrin poika, (t) Dansha Vasili 
Dvorjanintsovin poika, (t) Pankratko Ontonin poika. 
Uusijärven joen takana Orehovin puolella: (t) Karp Iski-a, 
(t) Gridka Iskran poika. 

Parempaa kalastajakansaa Spaski-saarella: (t) -Ja= 
kusk Rudin, (t) Filjka, Mikiforov, (t) Ivashko Shulga 
Samsonin poika, (t) Orjefa Filin, (t) Ontonko Vasjkov, 
(t) Stehno Sisojev, (t) Vasko ja Jashko Samsonovit, (t) 
Smenko ja Oleksa Ondreikovit, (t) Stepanko Jeskin: 

Fedorovin-joen takana: (t) Borisko Sidorov, (t) Perha 
•Jeryshov, (t) Isak Gostilin ja. Ignatko Stepanov, ja kol- 



mas osa tästä talosta heidän orpanansa Orinka Kirovin, 
(t) Ivashko tiakka Grihnon poika, (t) Jakush Fomin ja 
Mikiforko Fedkov, (t) Smenko ja Feshko Gridinit. 

Nuorta' kansaa etu-kaupungissa, kauppamiehiä: Spa- 
ski-saarella : (t) Gridka Kirov Jagin, ja Isatsko Oksenov 
Haldei, (t) -  Petrushka .11atjukov, -(t) Oksenko Vaskov, (t) 
Vasko Pahomov, (t) Fedko Maksimov, (t) Vasko Kuzem- 
kin, (t) Smeshko Kuzmin, (t) Ondrjuk ja Pahomko Mala- 
hovit, ja Jakush Overkejev, ja samassa talossa- on Mak- 
simko Maloin Kostanpojan osa, (t) Zaharko Klimov. 

Fedorovin joen takana jegorjevin puoleisessa päässä : 
(t) Prokosh Ulianov, (t) Palka Ondronov ja Jevko Ivo- 
nin, (t) - Meleh -Mitshjurin, (t) Ivashko Stehnon poika 
Rtistshov, (t) Måksimko Ondreikov, (t) Ivashko Sosui, (t) 
Harlo Ivashkov, (t) Mikitka Stehnov, (t) Smeshko Ivash-
kov, (t) Jeska Ivashkov, (t) Ondreiko Obrjuta, (t) Vasjko 
Ivashkov, (t) Vasjko Jeryshov, (t)_ Senka Sergejev, (t) 
Mihal Ulkov, (t) Olisko Obakumov, (t) Spirko Ulkov, (t) - 
Vlasko Desüsov, (t) Matjuk Kuzmin, (t) Nazarko Ivashov. 
Ilomantsin puoleisessa päässä: (t) Jeremka Korzov, Ond- 
reiko.Maksimov, (t) Romanko Maksimov, (t) Demeshkå 
Lukiånov. 	 - 

Nuorta kalastajakansaa. Spaski-saarella: _(t) Jevko 
Sofron-in poika Popov, (t) Ignatko Stehnov, (t) Lutshka 

:Sidorov, (t) Ustijanko Ofonasov, ja - Trofitnko Jeskin, ja 
Trofimkon - poika Palka, .(t) Fedotko ja Jashko Ivashkovit, 
(t) Ivashko Jeskin, (t) Kiprok Ivashkov ja Feshko Jashkov, 
(t) Jashko Savan poika Vorobjev, (t) Ivashko Vasjkov, (t) 
Mikitka Mitkov, (t) , Danilko Mikitkin, (t)" Kuzenika Demi-
dov,-ja Klinta Ortemov, ja leski Varvara Karpov, (t) Vlasko 
Karpov, (t) Luka ja Kondratko Ostahnovit; (t) Zinovko 
Oluhnov, (t) Martynko Ontushov, (t) Marko Lastka Jur- 
kan poika, (t) Onkifko Smenov, ja Davidko Pahomov, (t) 
Selivanko Juryin, (t) Jashko Stepankov, (t) Mishuk Jenin, 
(t) Lutshka Kuzmin, ja Mihal Smeshkov, (t) Fedko Ruba- 
növ, (t) Volodka Onisimov, (t) Ivashko Romanov, (t) 
Grishka Jeskin, (t) Petrok ja Ivasliho Karpovit, (t) leski 
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Orina Ulianovin vaimo, (t) Stepanko Fedkov; (t) Mihal 
ja Fedko ja _lIatveiko Popavit, (t) Feshko Ivashkov, (t) 
Isatsjko ja Savostianko Gavrilovit, (t) Jeremka Gavrilkov. 
Fedorovin joen takana Jegorjevin puoleisessa päässä: (t) 
Stepanko ja Ovdokimko Senkinit, (t) Ontamanko ja _llar- 
trush Timo.shkinit, (t) Fomka Olferov, (t) Kiprok Leshin, 
(t) Fedko Vasjkov seppä, (t) Mihal Semenov, (t) Grishka 
_llanduhin, (t) Ontushko Volköv, (t) Jevko Fedotov, (t) 
Parfeiko Ivashkov,' (t) Mikiforko Fedotov, Mikiforko Fi- 
lin, (t) - Sidorik. ja Ivashko Patrjushinit, (t) Mikiforik 
Fomkin, (t) Isatshko Samsonov, (t) Jashko Mikiforov, (t) 
Steshko Isatshkov, .(t) Feshko Maksimov, (t ,  \ aumko 
Doronin, (t) Gavrilko Fefilov, (t) Aristik Senkin, (t) Vasko 
Nesterov, (t) Manko Savin, (t) Fedotko Böriskov, (t)- Dmit-
rok Jeryshov, hänen poikansa Smeshko, (t) Senka Savin, 
(t) Konanko Rafalin, (t) Fedko Grihnov, (t) Mikitka Igna- 
tov, (t) leski Matrenka Ivashkov, (t) Kirilko Markov, (t) 
Jakush ja Ondreiko ja Olekseiko Vlasovit, (t) Gridka 
Igumnov, (t) Fedotko Vasjkov, (t) Jlihalko Popov Foman 
poika, (t) Ostashko Lukianov. Ilomantsin puoleisessa 
päässä: (t) Borisko Berdenev, (t) Gavrilko. Ortemov, (t) 
Sofonko Ortemov; (t) Borisko Overkejev ja Ovsevko-Jart- 
sev, (t) Moseiko ja Ivashko Pantelejevit, (t) Mikiforik 
Ortemov, (t) Petrushka Maksimov, (t) Ivashko ja Mihal 
Ovsevovit,- (t) Ofremko Ivashkov; ja Frolko Borisov; (t) 
Fomka Sysojev, (t) Gridka Vasjkov. Uusijärven joen ta- 
kana Orelzovin puolella: (t) Maksimko Stelinov; (t) Ivashko 
Savin, .(t) Väsko Ignatov, (t) Panko Boklanov, (t) Kuzemka 
Romanov, (t) Jefimko ja Gridka, kyytimies Forna Bakla- 

,,novin lapset, (t) Simanko Senkin, (t) Gridka Voronin, (t) 
Stehno Batkov, (t) Mainoriko ja Senka ja Jurka Doroni- 
nit, (t) Mikiforik Ondreikov, (t) Stepanko ja Fedko Nes-
terovit, (t) Marko Mikitin, (t) Ignatko Kljapina, Jakiman 
poika, (t) Mikitka, Zaharin poika, lauttamies, (t),Sam- 
sonko, Jakiman poika, myös lauttamies. 

Nuorta kansaa ilman elinkeinoa etukaupungissa Fecio- 
rovin joen takana: (t) Mikkui Jakushov, (t) Ivashko Fornin, 
(t) Sofronko. Ivashkov, (t) Bjelava, ilveilijä, (t) Dmitrok 
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Matjukov, (t) Ileika Senkin, (t) Maksimko, ty nnyrintekijä, 
(t)' Manulko Gridin, -(t) Kirilko . Filin, (t) Fedko Matjukov, 
(t) Vasko Pribytok, ilveilijä, (t). Suvorets Maloi ilveilijä, 
(t) Ivashko. Risko ilveilijä, (t) Vorobei,ilveilijä, (t) Jashko 
Kokorkin, (t) jPolesjai ilveilijä, (t)_Vasjko Gridin, -raaja-
rikko. Spaski-saarella: (t) Leski Vasiliska Oliskovin vai- 
mo. 	Uusijärven joen takana Orehovin Puolella: (t) Fedotko 
Stehnov, (t) Ivashko Voronin. 

Ja nämä ovat Korelassa etukaupungissa tilallisia, 
ja asuvat kaupungin veromaalla, ja maksavat veroa 
kaupunkilaisten kanssa: (t) Ontsiforik Ontomanov, (t) 
Gridka Petrushin, (t) Onisimko Kot, hänen vävynsä 
Vasko Igumnov, (t) Kuzemka Ivanan : poika Duravin, 
hänen poikansa Gridka, (t) Borisko Ortern Igumnovin 

,poika, ja ' Jurka ja Palka Ivashkovit. Fedorovin joen ta 
kana: (t) -Fedko ja Onashka ja Ivashko,. ja Palka Pet-
rushinit Krupinovin lapset. 

. Kaikkiaan oli taloja Korelassa etukaupungissa ja 
kaupungin sisällä tilallisten ja kauppamiesten ja kalas 
tajien, parempien ja nuorien vanhan henkikirjoituksen 
mukaan sata ja - kahdeksankymmentä ja kolme niiden 
kuuden talon kanssa, jotka olivat Balakshinin maalla ; 
niissä ihmisiä tilallisia ja kauppamiehiä -ja kalastajia kol- 
mesataa - ja viisikymmentä ja seitsemän henkeä siihen 
luettuna seitsemän vuokralaista .Balakshinin maalla. 
Suuriruhtinaan veroa maksoivat puoli neljättätoista rup-
laa sen puolen ruplan kanssa, jonka maksoivat Balakshi- 
nin maasta. 

Uuden_ henkikirjoituksen inukaan On Korelassa etu-
kaupungissa tilallisten taloja, ja kauppamiesten, ja veroa-
maksavien kalastajien parempien ja nuorien, sata ja kah-
deksankymmentä ja kahdeksan taloa, ja ihmisiä niissä tilal-
lisia ja kauppamiehiä ja veroamaksavia kalastajia kaksi-
sataa ja -kolmekymmentä ja kaksi henkeä. Suuriruhtinaan 
veroa on pantu heille puoli yhdettätoista ruplaa rahassa. 
Suuriruhtinas lisäsi heille tähän veroon Svanskin) tai-
paleen, jonka Suuriruhtinas osti Valamon luostarilta. 

i) _ Suvannon taipale, 



Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi taloja yksi-
toista. Ihmisiä väheni sata ja :kahdeksantoista. Veroa 
vähennettiin niiltä köyhyyden takia kolme ruplaa ja 
kolmetoista riunaa ja :Suvannon taipale. 

Etukaupungissa pajarinlasten ja palveluksessa olevien 
hovinhaltijain taloja. 

Moskovalaisia Spaski saarella 
David:  Mikitanpoika •Putjatinin (entinen Martemjan 

Feklistovin) talo. 
Ondrei Mikitanpoika -Pushkinin ja Ostash Demen-

tinpojan Redrovin (entinen Isak -Levontjevin) talo. 
Vasjuk Konstantininpoika Petsjenegovin (entinen 

Grigori Petrovin) talo, ja siinä kartanonmies Jurka Jenin, 
ja maksat Jurka veroa kaupunkilaisten kanssa. 

Boris Kubarikoville' annettiin paikka taloa varten, 
Orehovin puolella Uusijärveä, etukaupungin alapuolella, 
,leveydeltään viisitoista sashenia (syitä), pituudeltaan nel-
jäkynimentä sashenia. 

Etukaupungissa on myös karjalaisten tilallisten taloja, 
ja niissä he itse ja kartanomiehet elävät. Spaski_-saarella : 
(t) Mihal Film itse. Uusijärven-joen takana Orehovin 
puolella : (t) Klim Harlov itse. Spaski-saarella on Gri-
gor i Ivananpoika Rokuljskin, talo, ja siinä ovat kartano-
miehet Gavrilko Fedotov• ja, Fedko ja Ignat Oparovit, ja 
Maksimko Rupla, hänen poikansa Smeshko.. 

Isak Rokuljskin talo, ja siinä kartanonmies Jeska 
Gavrilkov. 

Stepan Balakshinin talo, ja siinä kartanomies Ivashko 
Olushkov. 

\esterik Shirokinpoika Kiverin talo, ja siinä karta-
nonmies Pavelko Petrushin. 

Grida ja Isak Kla' shovien Vaskonpoikien talo, ynnä 
Nikei Kla shovin lasten, Ignatikin ja hänen veljiensä  ja 
Anna Jakushovan, Sergei Klavshovin vaimon talo, ja 
siinä kartanonmiehet Levoshko Onikejev ja Timoshka 
Oleksejev. 



Zahar . Morozovin ja hänen lastensa talo .,-ja siinä 
kartanomiehet Obakumik Safronov, ja Tinoshka -Ondre-
janov. 

Palka Morozovin talo, ja siinä kartanonmiehet Tereh 
Maksimov, ja Overkeiko Jeskin. 

Ostasha Fekinin ja hänen veljiensä talo, ja siinä 
kartanonmies Smeshko Ivashkov. 	- 

Grida -ja Stepan Kuzininien 'tukan poikien talo, ja 
siinä kartanoinmies Jeska . Obakumov. 

Kaikkiaan on tilallisten taloja yksitoista; ja.- niissä 
• kartanonmiehiä kuusitoista henkeä, ja kartanornhiebet 
maksavat veroa kaupunkilaisten kainssa. 

Mikita Rokuljskin talo- Spaski-saarella sillan luona 
ja Orehovin puolella Uusijärven takana Svjatasta (Pyhä-
järveltä) olevan Agafonko Fedkovin talo, autiot. 

Ja etukaupungissa papiston talot: (t) Voskresenskin 
kirkon pappi Marko, (t) Voskresenskin tiakka Jakush 
Kirov, (t) tiakka Oleksei, (t) Spaskin kirkon pappi Semen, 
(t) Spaskin kirkonvartija Mikitka Vaskonpoika, (t) Yrjön 
kirkon pappi Trofim, eivät maksa veroa kaupunkilaisten 
kanssa. 

Etukaupcingissa verottomia taloja, ja niissä verosta 
vapaita fykkimiehiä ja portin vartijoita. Tykkimiehiä Spas-
ki-saarella, Grigor Rokuljskin paikalla: (t) Ondreiko 
Sergejev, (t) Ivashko Svist, (t) ,Fedko Martjushov, (t) 
Sysoiko Jelizarin poika, vanha karjalainen tykkimies, ja 
Titko Zaharin poika, (t) Palka ja.Iljusta Dmitrovit. 

Ja tykkimies Bjeljaille on annettu paikka. Spaski-
saarella, kaksi Balakshinin autiota talonpaikkaa. Mihalka 
Petrushinille on annettu Balakskinin autio talonpaikka 
Stepan Balakshinin talon takana: 

Portinvartijoita Spaski-saarella, (t) -Ondreiko Ondru-
jev. Fedorovin takana : (t) Klimka Sidorov, (t) Palka 
Mosejev, - (t) Grishka Karpov. 

Ja Sjenka Karpoville ja Ivashko Gavrilkoville on 
annettu -paikka Spaski-saarella Ondreiko Ondrujevin vie-
ressä.; Jeska Zaharoville, ja Jakush Mikulinille on an- 



nettu paikka Spaski-saarella Balakshinin autio talon-
paikka Spaskin kirkon vastapäätä. 

Gljadenetsillä Fedorovin takana on talo, ja siinä 
asuu maaherran väkeä. 

Korelan kaupungin sisällä. 

Maaherran talo, vaan piispan talo on autio. Kau-
pungin sisällä on karjalaisten tilallisten autioita talon-
paikköja. 

\esterik Shirokinpoika Kiverin paikka, Grida ja 
Stepan Ilukinien Kuzmanpoikien paikka;  Forna Spirovin 
paikka, Olferin ynnä hänen veljiensä paikka, Ostash 
Fekinin ynnä hänen veljiensä paikka, Mihal Filinin ynnä 
hänen veljiensä ja Veljenpoikiensa paikka,=Ortem Igunt-
novin paikka, Vasjko Karpovin paikka, _Mikita Pavlovin 
paikka, Grigori . Ivanan poika Rokuljskin .paikka, Palka 
Morozovin paikka, Martenijan Feklistovin paikka, an-
nettu David Putjatinille, Kostka ja Timoha Perhinien 
paikka, Onisimko Kotin paikka, Shiljtsovien paikka, Vas-
juk Klavishovin ynnä hänen veljiensä paikka, Karpik 
Iskran paikka, Fedko Bojarinovin paikka, Fomka Kosti 
nin ynnä hänen veljiensä paikka, Mikiforik Varlamo 
vin ynnä hänen veljiensä paikka, Stepan Balakshinin 
paikka, -  Vasjuk Balakshinin  paikka, Luka Levontjevin 
paikka, Mihal Deitsinin paikka, Ivashko ja Stepanko Fili-
povien Jakushanpoikien paikka, Isak Levontjeviri paikka, 
annettu- Ostash, Redroville, Bulitshevskien paikka,'Oleksa. 
Ondrejevin ja hänen veljensä Senkan paikka. 

Suvannon (Svanskoi) taipale.: 

Suuriruhtinas osti sen Valamon luostarilta ja antoi 
sen Korelan kaupunki aisille _niaksantaan veroa ja ka>;k 
kia rasituksia. Taipaleella asuu kauppiaita ja kalan-
pyytäjiä. 

Kauppamiehiä. (t) - Trofimko Nurza Maksintov, ja 
Onofreik Vaskov, (t) Ofonaskd Ontsyforov, (t) Jeska ja 
Fedko Shabanovit, (t) ,Olferko ja Ofremko Fedkovit, (t) 
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Vasjko Mikiforov, (t) 	 Btebno Ignatovit, (d 

Maksimov. 	 - 

vashko Ivashkov, (t) Lutshka Ignatov, ja Vasjko Pet- 

~~n~ ~ 
 

• - I 	Jushkov,-(t)()aua~~o~Jorio (t) 	ja IvaSlako 

(t)
Timoshkinit, (t) Olekseiko Leshin, (t) 

 Onashka Iruo4k 	(t) Jeremka 
	

(t) Gridka 
Timoshkin; (t) leski Ulianka, Taraskovin vaimo. 

Ja --' -_--^_'--_' mukaan on --'-=__a 
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Karjalan i11711a ään i, 

I. Kaupungin pokosta. 

Suuriruhtinaan verokylat, jotka olivat piispan alaista. 
Annettu Denis: ja Zana ja Leva Savineille, ynnä 

heidän, veljenpojallee n ja langolleen. 
Kylä l<aliston kannas. (t) Ignatik Timohin, hänen 

lapsensa Mikitka, : ja Ivashko; kylvävät ruista kahdeksan 
korobjaa, niittävät -heinää kolmekynnnentä kopnaa, kaksi 
obsjaå." Ja veroa niistä läksi kahdeksan tenkaa, pjatok 
pellavia, ja viljasta kolmannes._ 

Tiuran kylä. Tiuranjoella Ruotsin rajalla, yhteinen 
tilallisten Ontsyforik ja Mihal Ondreinpoikien Deitsinien 
ja heidän veljenpoikansa Zaharok Spaskonpojan kanssa, 
Suuriruhtinaan neljänneksellä (t) Stehno Ondrejev, ja 
hänen poikansa Jakush; kylvävät ruista kolme korobjaa, 
ja niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, yksi obsja. 
Vanhaa' veroa Täksi- viisitoista tenkaa, ja viljasta nel-
jännes. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan  kolme-
kylää, niissä kolme taloa, viisi henkeä, viisi obsjaa, yksi 
ja kaksi kolmatta osaa auraa, aurassa kolme obsjaa. 
Vanhaa veroa läksi' kahdesta kylästä riuna ja kuusi "ten-
kaa, pjatok pellavia, ja kahdesta obsjasta `'kolmannes 
viljasta, mutta yhdestä obsjasta neljännes. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, viisi henkeä; kylvävät ruista yksitoista ko-
röbjaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, kolme 
obsjaa, yksi aura. Suuriruhtinaan veroa on pantu heille 
viljan ja sekä pikku veron sijasta yksitoista novgorodi-
laista riunaa, paitsi obsjaveroa. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi Rajalassa Kuito-
lan autio kylä, ja  oli siinä kaksi obsjaa. 

Tiuran kylaan kuuluvia. ovat: Torholahden autio tila 
Ruotsin rajalla ja Valgalan pelto, ja tällä pellolla ja au-
tiolla tilalla on annettu Danilkalle verdnvapautta neljäksi 
vuodeksi, vuotena seitsemän tuhatta kahdeksan heinä- 



kuun 26 päivänä, vaan kun määräaika loppuu, maksaa 
hän tiuralaisten kanssa yhteisesti veroa ja obsjaveroa. 

Uudisasutus Borok. (t) Stehno Fedkov, ilman peltoa. 

Snuriruhtinaan veronalaiset kylät Taka-_Karjalassa. 

Isak Levontjevin tilat.*) 
Annetut Karjalan maaherralle kaikkine veroineen 

ja maksuineen, paitsi obsjaveroa. 
Kylä Kummun ` (na Kumbje) järveltä Ruotsin. rajalla. 

(t) Jurka Vasiljev, (t) Kondratko Ondrejev, kaksi jousta. 
Vanhaa veroa läksi neljä korobjaa rukiita. 

Kylä Raudussa Pitkäjärven (Pelkoljskin) yläpuolella. 
(t) Matjuk Oleksejev, joutsi. 

Gavrilovon kylä Raudusså. (t) Mikiforik Vaskov, (t.) 
Stepanko Iuashkov, kaksi, jousta. • Vanhaa veroa läksi 
molemmista kylistä rahaa- puolitoista riunaa, ja viljaa 
kolme korobjaa rukiita. 

Kylä:Tyrjän mäellä.. (t) Perfurko 'Palkin, joutsi. 
Vanhaa veroa- ei  lähtenyt, asettui asumaan henkikirjoi- 
tuksen perästä. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kolme ky-
laä, niissä neljä taloa, neljä henkeä, neljä jousta, yksi ja yksi 
kolmas osa auraa, aurassa aina kolme jousta ja'joutsi kir-
joitettu obsjan sijasta. Vanhaa veroa läksi puolitoista 
riunaa rahaa, ja viljaa seitsemän korobjaa rukiita. Uuden. 
kirjoituksen mukaan on neljä kylää, niissä kuusi taloa, 
ihmisiä niissä kuusi henkeä, kuusi jousta, ja kaksi .auraa, 
aurassa aina kolme jousta, ja yksi joutsi kirjoitettu obsjan 
sijasta. S iuriruhtinaan. veroa on pantu niille rahassa 
kuusi riunaa, viljan ja koko veron sijasta, paitsi obsja-
veroa. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi kylä, kaksi 
taloa, kaksi henkeä, kaksi jousta ja kaksi kolmannesta 
auran. 

*) Tarkoittaa entistä omistajaa. 



Kaupungin pokostassa Suuriruhtinaan mustannäädän 
kylät, jotka olivat piispan alaisia. 

Nykyään ovat annetut Karjalan maaherralle. 
Kylä Kaukotassa (t) Ivashko Ontonov, (t) Ivashko 

1Vlatshujev; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät hei-
nää- kuusikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa läksi 
kaksi riunaa. Uutta veroa saman verran. 

Kylä Yli-Säppa llä. (t) .Ignatkö Ontonov; kylvää 
ruista kaksi körobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kop- 
naa, puoli obsjaa. Vanhaa veroa ei lähtenyt, asettui. hil-
jakkoin. Uutta veroa riuna. 

Kaikkiaan vanhan ' kirjoituksen mukaan yksi kylä, 
ja siinä 'kaksi taloa; neljä henkeä, neljä obsjaa, yksi ja 
kolmasosa auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, niissä 
kolme taloa, kolme _ henkeä, kaksi ja puoli obsjaa, viisi 
kuudetta osaa auraa. 

Vanhan kirjoituksen" aikana lisääntyi yksi kylä, siinä -
talo, .mutta hävisi yksi henki, ja puolitoista obsjaa,lyhen-
nettiin köyhyyden tähden. 

Suuriruittinaan , kylät, jotka. olivat Martemjan Fek-
listovilla. 

Annetut Karjalan kaupungille kyydinpitoa varten 
ja kyytimiehet nauttivat niistä tulon. 

Mervegalan Sjibrovo-niminen kylä. (t) Palka Juhnov, 
kylvää- ruista kuusi korobjaa, niittää . heinää kolmeky ni-
menta kopnaa, puolitoista obsjaa: ' Vanhaa, veroa ei läh-
tenyt, kyntivät pajareille. Uutta veroa lähtee oinas, ja 
viljasta kolmannes. 

M arjinon kylä. (t) Ivashko Dmitrov, kylvää ruista 
neljä korobjåa, niittää ieiuää kaksikymmentä kopnaa, 
obsja. Vanhaa veroa läksi kolmannes :viljasta. Uutta 
verta oinas, ja ‘ viljasta kolmannes. 

Mervegalan kylä: IRäisälässä. (t).Sarnoilik -Uskalov, 
(t) Omosko Filipov; kylvävät ruista viisi korobjaa, niit-
tävät heinää neljäkymmentä kopnaa; kaksi obsjaa. Van- 
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haa veroa läksi oinas, pjatok pellavia, ja viljasta kol-
mannes. Uutta veroa saman verran. 

Palgan kylä. (t) Ivashko Olekseikov;,kylvää ruista 
kaksi ;korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
puoli obsjaa. Vanhaa -veroa läksi oinas, ja "viljasta kol-
mannes: Uutta veroa " neljä tenkaa; ja oinas, ja viljasta 
kolmannes. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan - viisi 
kylää, niissä kuusi taloa, ihmisiä kyiumenen henkeä, kym-
menen obsjaa, kolme auraa, joka aurassa kolme obsjaa. 
Vanhaa veroa läksi kolmesta ja puolesta obsjasta kaksi 
oinasta, pjatok pellavia ja viljasta kolmannes, mutta eno 
lestatoista obsjasta ei veroa lähtenyt, kyntivät pajareille. 
Alitiakka Nemiroville tuli näistä obsjista yksitoista riu-
naa, neljä tenkaa, ja -kolmannes viljasta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljä kylää, taloja 
niissä viisi, ihmisiä niissä viisi henkeä, obsjia  viisi, 
auroja kolmannesta vailla kaksi. Uutta veroa kaikista 
obsjista neljä oinasta, pjatok pellavia ja .viljasta kol-
mannes. 

Vanhan kirjoituksen aikaan väheni Vuorentaon autio 
kylä, siinä talo; ihmisiä hävisi viisi henkeä, neljä obsjaa, 
ja autio kylä on annettu kyydinpitoa varten. Kyytimie-
hiä siinä, 'kyytiasemalla ovat Jefimko ja Gridja Fom-
kanpojat. 

Kaupungin pokostassa ,Räisälän joella Sriuriruhtinaan 
läåni, joka oli .Vasili Balakshinilla. 

David Mikitanpoika Putjatinin hallussa. 
Kylä Vzlgovalassa Räisälän joella. (t)-:Hovissa itse 

David; kylvää ruista neljä korobjaa„ heinää niittävät  
hänelle talonpojat sata kopnaa, -obsja. Vanhaa veroa ei; 
lähtenyt, kyntivät "pajareille. 

Palvagalan_ kylä 	 (t) Mikitka Ivashko 
Mitroshinit; kylvävät ruista kolme korobjaa, niittävät 
heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja. Vanhaa veroa 
läksi oinas, pjatok pellavia; ja viljasta puolet; mutta ta- 



lonhoitajalle nelikko rukiita, nelikko kauroja. Uuttä veroa 
saman verran, ja Davidille niittävät kaksikymmentä kop-
naa heinää. 

Kylä Janilassa Väisälän luona Valgovalassa. (t) 
Mikitka ja Timoshka' Kuzjminit; . kylvävät ruista.. kuusi 
korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, puo- 
litoista obsjaa. Vanhaa veroa läksi oinas ja viljasta puo-
let; isännöitsijänveroa nelikko rukiita, nelikko kauroja. 
Uutta .veroa saman verran. 

Spirkovon kylä Valgomassc .. (t) Pahomko Oleshkov 
ja hänen veljensä Ivashko; kylvävät. ruista kuusi korob-
jaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, puolitoista 
obsjaa. Vanhaa veroa läksi oinas, pjatok pellavia ja vil-
jasta puolet,• isännöitsijänveroa nelikko rukiita, nelikko 
kauroja. Uutta veroa saman verran. 

Libujevanvuoren kylä Räisälän joella. (t) Ondreiko 
Gridin, ja Ondreiko Borisov;  kylvävät ruista neljä ko-
robjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja. 
Vanhaa veroa läksi oinas, pjatok peliavia, ja viljasta 
puolet; isännöitsijänveroa puoli nelikkoa rukiita, puoli 
nelikkoa kauroja:, : Uutta veroa saman verran. 

Palvagalan.. Ratokulinon -.kylä. (t) Danilko Lukin ja 
hänen veljensä poika .Gridka Ivashkov; kylvävät ruista 
viisi korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, 
puolitoista obsjaa. Vanhaa veroa läksi oinas,. kaksi sor-
mausta pellavia, viljasta puolet; isännöitsijänveroa nelikko 
rukiita, nelikko kauroja. Uutta veroa saman verran. 

Mijutinon kylä. (t) Kuzemka Tsherntsov; kylvää 
ruista kaksi korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kop-
;naa,'puöli obsjaa. Vanhaa veroa läksf oinas, ja viljasta 
puolet; isännöitsijänveroa puoli nelikkoa rukiita, puoli 
nelikkoa kauroja. Uutta veroa saman verran. 

Kaikkiaan oli kyliä vanhan kirjoituksen mukaan 
kahdeksan, taloja niissä kahdeksan, ja ihmisiä niissä seit-
semäntoista, obsjia `kolmetoista; atfraja neljä ja kolmas 
osa, joka aurassa kolme obsjaa. Vanhaa veroa läksi 
kahdestatoista obsjasta kuusi oinasta, kolme pjatokia ja 
kaksi sormausta pellavia, ja viljasta puolet; isännöitsijän- 



-̀eroa yksi korobja ja nelikko rukiita, yksi korobja ja 
nelikko kauroja, yhdestä _ obsjasta ei veroa:, Iähtenyt, . 
kyntivAt pajareille. 

Uuden kirjoituksen mukaan -on -kahdeksan kylää 
taloja niissä hovin kanssa kahdeksan, ihmisiä niissä kol 
metoista; kylvävät ruista kolmekymmentä korobjaa, yh 
deksän obsjaa, ja näistä obsjista David kyntää itsellensä 
yhtä; kylvää ruista neljä korobjaa; mutta pajarin heinää. 
lähtee sata kopnaa ja -talonpoikain heinää satakuusi- 
kymmentä kopnaa. 

Uutta veroa on kuusi oinasta, kolme pjatokia ja 
kaksi - sorniausta pellavia, ja viljasta puolet, ja isännöit-
sijänveroa: korobja ja nelikko rukiita, korobja ja nelikko" 
kauroja. Räisälän joessa putouksen alapuolella on pato. 
Puolet siitä kuuluu Davidille, toinen puoli Balakshinin 
tilaliiselle, ja pyytävät he siitä kaikenlaista valkeaa 
kalaa ja. lohta. 

Vanhan kirjoituksen aikaan väheni neljä . henkeä, 
neljää obsjaa sekä yksi ja kolmasosa auraa., 

Ja Davidilla on myöskin läänitys Raudun pokos-
tassa: 

Kaupungin pokostassa tilallisia. 

Grigori  Iivananpoika Rokuljskin tilat. 
Särkiselän kylä kappelin luona Uus~eirven rannalla. 

(t) Hovissa itse Grigori, hänen lapsensa., Ivashko ja Vas-
juk; kylvävät ruista kymmenen korobjaa, niittävät heinää - 
sata kopnaa, kolme obsjaa, ja kyntävät omin vain. 

_ •Kankaan kyläUusijärven -luona Uudella Särkiseläll . 
(t) Ofonasko ja , Harlo Ivashkovit;-- kylvävät ruista -neljä 
korobjaa, niittävät heinää kolmekyii entä _kopnaa. " Ve 
roa niistä lähtee neljä tenkau, oinas, tynnyri olutta, juusto 
vati voita, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; mutta 
isännöitsijänveroa nelikko rukiita, sormaus "pellavia. 

Kylä Särkiselän saarella. (t)" Fedko Kotashov, hänen 
lapsensa• Fomka ja Vasko, (t) Ovdokimko Stehnov; kyl-
vävät ruista kahdeksan "korobjaa, niittävät heinää neljä- 
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa niistä lähtee 
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kuusi tenkaa, oinas, puoli tynnyriä_ olutta, juusto, vati 
voita, pjatok ja kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kol-
mannes. Isännöitsijänveroa puoli korobjaa rukiita ja 
kaksi sormausta pellavia. 

Jakimtsovon kylä. (t) Ileika Pikkujev; kylvää ruista 
kaksi korobjaa, niittää heinää • kaksikymmentä koppaa, 
puoli obsjaa. Veroa kaksi tenkaa, puoli tynnyriä olutta, 
kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes; isän-
nöitsijänveroa puoli nelikkoa rukiita, sormaus pellavia. 

Jakimtsovon kylä niemessä. (t) Miheiko Jerosimov, 
(t) Stepanko -Jerosimov; kylvävät ruista neljä korob- 
jaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja. Veroa 
niistä kolmannes viljasta. 

Kylä Melnitsassa. Semenko Vasjkov, ja hänen poi-
kansa Kuzemka, (t) Manulko Feklin; kylvävät ruista kah-
deksan korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, 
kaksi obsjaa. Veroa niistä seitsemän tenkaa, tynnyri 
olutta, ja viljasta kolmannes. 

Kylä Sojakkalassa UusOirven rannalla. Yhteinen 
Grigori Rokuljskilla Gridja ja Stepan Kuzmanpoikien 
Lukinien kanssa, Grigorin puoliskolla: (t) Jakush Ivash-
kov, hänen poikansa Ivashko, (t) Rodivonko Fedotov; 
kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää kolme- 
kymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Veroa niistä kym- 
menen tenkaa, korobja rukiita, kaksi lohta. 

Puustin kylä (Pustash) (t) Gridka Ivashkov; kyl-
vää ruista kahdeksan korobjaa, niittää heinää neljäkym-
mentä kopnaa, kolme obsjaa. Veroa häneltä riuna ja tenka, 
ja viljasta kolmannes. 

Järvenpään kylä. (t) Nesterik ja Vasjko Alekseikovit; 
kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää kolme-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa niistä kaksi ten-
kaa, ja oinas, -ja viljasta kolmannes. 

Toinen Järvenpään. kylä. (t) Timoshka ja Marko Sid-
kovit; kylvävät ruista kuusi korobjaa,, niittävät heinää 
kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa niistä- kaksi 
tenkaa, ja oinas, ja viljasta kolmannes. 

2 
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Kolmas, Järvenpään kylä. (t) • Ktizemka Zaharov; 
kylvää ruista kaksi korobjaa, ja niittää heinää viisitoista 
kopnaa, puoli obsjaa. Veroa häneltä puoli oinasta, ja vil-
jasta kolmannes. 

Järvenpään kylä. (t) Uljanko .Oleksejev, obsja; kyl-
vää ruista neljä korobjaa, niittää heinää viisitoista kop-
naa. Veroa häneltä tenka, puoli oinasta, ja viljasta kol-
mannes. 

Kylä Suotlahdessa (Südlaksha) Uusijärvellä. (t) Fat-
janko Ontsyforov; kylvää ruista kaksi korobjaa, niittää 
heinää viisitoista kopnaa, puoli obsjaa. Veroa häneltä 
aprakkana riuna, viljan ja kaiken veron sijasta. 

Meglilän kylä. (t) Jurka Sidorov; kylvää ruista 
neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä' kopnaa,' 
obsja. Veroa tenka ja kolmannes viljasta. 

Kaikkiaan vanhan kirjoituksen mukaan kaksitoista 
kylää, sen kylän kanssa, joka on Taka-Karjalassa kau-
pungin pokostassa, taloja niissä kaksikymmentäkolme, ja 
ihmisiä niissä kolmekymmentä yksi henkeä, ja obsjia 
kaksikymmentä viisi, ja jousia kuusi, yksi jousi kirjoi 
tettu obsjan sijasta, ja molempia, obsjia ja jousia, kolme-
kymmentä yksi obsjaa, ja auroja niissä yhdeksän ja kol- 
masosa, ja aurassa aina kolme obsjaa. 	_ 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljätoista -  kylää 
ynnä yhteinen kylä paitsi Bergejan kylä, joka on Taka-
Karjalassa, ja, taloja niissä hovin kanssa on kahdeksan- 
toista, ja ihmisiä niissä kaksikymmentä seitsemän; kyl-
vävät ruista seitsemänkymmentä-neljäkorobjaa, ja niit-
tävät heinää neljä sataa neljäkymmentä viisi kopnaa, ja 
obsjia niillä on kaksikymmentä yksi, ja auroja seitsemän, 
ja aurassa aina neljä . obsjaa: Veroa niistä lähtee viidel-
tätoista ja puolelta obsjalta rahaa puoli viidettä riunaa 
tengan kanssa, viisi oinasta, neljä tynnyriä olutta, kaksi 
juustoa, kaksi vatia voita, kaksi pjatokia ja neljä sor-
mausta pellavia, ja viljasta kolmannes; ja puoleltatoista 
obsjalta yhteensä korobja rukiita ja kaksi. lohta. Yhdestä 
obsjasta kannetaan aprakka rahassa' ja nämä rahat ovat 
kirjoitetut yhteen ylempänä; kolmesta obsjasta ei lähde 



veroa, Grigori kyntää itselleen omin mieliin, mutta isän-
nöitsijänveroa lähtee puoli nelikkoa vailla korobja ru 
kuita ja neljä sormausta pellavia. 

Vanhan - kirjoituksen aikaan lisääntyi kaksi kylää.. 
Taka-Karjalassa Bergeijan kylä taipaleen takana on autio. 

Kaikkiaan hävisi viisi taloa,. ja kymmenen obsjaa ja 
jousta. Rokuljskin ovat myös kylät Karjalan linnalää-
nissä- Sakkulan pokostassa. 

Gridja ja Stepan Kuzmanpoikien Lukinien tilat.. 
Kovrolan kylä. (t) Vasjko ja Naumko Ivashkovit;. 

kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää kolme-
kymmentä koppaa; obsja. Veroa niistä lähtee kolman-
nes viljasta. 

Kylä Varikselassa. (t) Fedko Filipov; kylvää ruista 
kaksi korobjaa, ja niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
puoli obsjaa. Veroa lähtee kolmannes viljasta. 

Kylä. Hi järvellä. (t) Gridka Fomin, (t) Stepanko 
Jermolin; kylvävät ruista kuusi korobjaa, ja niittävät 
heinää kolmekymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Ve-
roa niistä kolmannes viljasta. 

Yhteisiä (kyliä). 
Sojakkalan kylässä. Grigori Rokuljskin omistamassa 

Gridjan ja Stepanan puoliskolla: (t) Tarasko ignatov, (t) 
Fedko Pantelejev, ja hänen vävynsä Titko Mihalev; kyl-
vävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää kolmekyin-
mentä kopnaa, puolitoista obsjaa. :Veroa niistä kolman-
nes viljasta ja sitäpaitsi korobja ohria. 

Taka-Karjalassa Ruotsin rajalla. 
Hiitolan kylä Hiijärvenz rannalla. (t) Grihnö Fomin, 

(t) Stepanko Jermolin, kaksi jousta. Veroa niistä lähtee 
neljä tenkaa, ja viljasta kolmannes; . isännöitsijänveroa 
puoli korobjaa rukiita, puoli korobjaa kauroja. 

Kylä Kru'sassa Tyrjässä. (t) Sidorko Patrikejev, 
(t) hänen veljensä Mikitka Patrikejev; kaksi jousta. Veroa 
niistä riuna ja kymmenen tenkaa. 

Kylä Pod jäse Tyrjässä. ' (t) Ivashko Fedkov, yksi 
jousi. Veroa häneltä kymmenen tenkaa. 



Kylä Kopsalassa. (t) Senka Mikulin ja hänen poi-
kansa Ivashko, (t) Zaharko Senkin; kolme jousta. Veroa 
niistä tenka, jå oinas, ja viljasta kolmannes. 

'Kylä samassa Kopsalassa. (t) Dmitrok Senkin ja 
hänen poikansa- Ondreiko, (t). Lukianko Mosejev, ja hä-
nen poikansa Gridka; neljä jousta. Veroa niistä neljä 
tenkaa, kolme oinasta, ja viljasta kolmannes. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kahdek-
san kylää, nekin niihen luettuina, jotka ovat Taka-Kar-
jalassa, ja taloja oli niissä kaksitoista, ja ihmisiä oli kaksi- 
kymmentä kaksi, mutta obsjia seitsemäntoista, jousia 
neljä, yksi jousi kirjoitettu obsjan sijasta, ja molempia, 
obsjia ja jousia, oli` kaksikymmentä yksi obsjaa, mutta 
auroja seitsemän, ja aurassa aina kolme jousta. 

Uuden  kirjoituksen mukaan on kahdeksan kylää, 
nekin siihen luettuina, jotka ovat Taka-Karjalassa, paitsi 
yhteistä kylää, ja taloja niissä, on niiden kanssa, jotka on 
Taka-Karjalassa, viisitoista, ja ihmisiä niissä on kaksi-
kymmentä henkeä, ja obsjia puoli viidettä, ja jousia kak-
sitoista, yksi jousi kirjoitettu obsjan sijasta ja molempia, 
obsjia ja jousia, puoli seitsemättätoista obsjaa, auroja 
puoli kuudetta auraa, ja aurassa aina kolme obsjaa. 

Veroa puolesta viidettä obsjasta ja yhdeksästä jou-
sesta lähtee yhdeksän :tenkaa, neljä oinasta ja viljasta 
kolmannes ja sitäpaitsi korobja ohria, ja kolmesta jou-
sesta aprakkana kaksi riunaa, kuusi tenkaa, mutta isän-
nöitsijänveroa puoli korobjaa rukiita, puoli korobjaa 
kauroj a._ 

Vanhan kirjoituksen aikaan tuli lisäksi kolme taloa, 
mutta ihmisiä väheni kaksi henkeä, puoli viidettä obsjaa. 

Babjen kylä. (t) Korelan kaupungin luona, autio, 
mutta obsja. Samoille miehille kuuluvat kylät Raudun 
ja Sakkolan, pokostoissa. Heidän ovat samoin kylät Ore-
hovan linnaläänissä Kuivoshkin pokostassa ja Keltun 
pokostassa. 

Mikita Paavalinpoika Rokuljskin tilat. 
Räisälän kylä Räisälän joella. (t) Hovissa Mikita 

itse, ja hänen lapsensa Ivashko, ja Vasjko, ja Fomka, ja 
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talonpoikia: (t) Nesterko Jurkin; kylvävät ruista kym-
menen korobjaa, niittävät heinää sata' kopnaa, kolme 
obsjaa. 

Ja maksaa Nesterko veroa puolet viljasta ja kolme 
tenkaa. 

Samoin Räisälän kylä Räisälän joella. (t) Palka, 
Molahin vävy; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niit-
tävät heinää neljäkymmentä kopnaa. Veroa niistä puolet 
viljasta. 

Surujevon kylä. (t) Ostashko Lahkujev; kylvää ruista 
kaksi korobjaa, ja niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
puoli obsjaa, maksaa veroa puolet viljasta. 

I(uzminilainen Vohnovon kylä Räisälän joella. , (t) 
Maksimko Oksjenov; kylvää ruista kaksi korobjaa, nu t--
tää heinää kaksikymmentä kopnaa, puoli obsjaa; veroa 
niistä lähtee puolet viljasta. 

Räisälän kylä Räisälän joella. (t) Semenko Gridin,,, 
ja hänen poikansa Fefilko; kylvävät ruista kuusi korob-
jaa, ja niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, puoli-
toista obsjaa; veroa heiltä puolet viljasta. 

Helisevän kylä Helisevänjärven luona. (t) Smenk& 
ja Timoshka Gridinit; kylvävät -ruista neljä korobjaa, 
niittävät, heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa 
heiltä kolmannes viljasta. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan seitse-
män kylää, ja taloja niissä yksitoista, ihmisiä niissä seit-
semäntoista, kuusitoista obsjaa, auroja viisi ja kolman-
nes, ja aurassa aina - kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kuusi kylää, ja ta-
loja niissä hovin kanssa seitsemän, mutta ihmisiä niissä 
yksitoista, ja obsjia niillä puoli yhdeksättä obsjaa, mutta 
auroja kaksi ja viisi kuudetta osaa. Veroa niistä lähtee 
puolelta kuudelta obsjalta kolme tenkaa, ja viljasta puo-
let, mutta yhdeltä obsjalta kolmannes viljasta, mutta 
kahdesta obsjåsta ei lähde veroa, niitä Mikita itselleen 
kyntää. 

Vanhan kirjoituksen aikaan hävisi. Käyräniemen 
kylä Räisälässä, autio, Makarovon kylä Räisälässä autio 
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taloja hävisi neljä, ihmisiä kuusitoista, ja puoli kahdek-
satta obsjaa. 

Saman Mikitan kyliä on Sakkolan pokostassa. 
Iisak Paavalinpoika Rokuljskin tilat. 
Rälsälän kylä Räisälän, joella. (t) Hovissa Iisak itse, 

ja talonpoikia: (t) Timoshka Limbujev; kylvävät ruista 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää kahdeksan kopnaa, 
kaksi obsjaa; ja veroa Timoshkalta puolet viljasta. 

Kylä Kaukolassa (Lavgala). (t) Ostash Rodivonov, 
(t) Semenko Vasjkov; kylvävät ruista kahdeksan korob 
jaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa kolmannes viljasta. 

Kylä Ylä-Säppäällä (Sjapeja). (t) Kuzemka ja Olekså 
.Ovseivkovit; kylvävät ruista neljä korobjaa, ja niittävät 
heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa niistä kuusi 
tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Kylä Säppäällä joen takana. (t) Olekseiko Stehnov; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikym-
mentä kopnaa, obsja; veroa niistä kolmannes viljasta. 

Dyid UusOrvellä Suotlahdessa. (t) Vasjka ja Rodi-
vonko Ivashkovit; kylvävät ruista neljä korobjaa, ja 
niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa. Veroa niistä 
neljä tenkaa, viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli kolme kylää, ja 
niissä neljä taloa, mutta ihmisiä niissä kuusi :henkeä, 
viisi obsjaa, kolmannesta vailla kaksi auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on viisi kylää, ja taloja 
niissä hovin kanssa J seitsemän, ja ihmisiä niissä, paitsi 
tilallista, kahdeksan henkeä, seitsemän obsjaa, kaksi ja 
kolmas osa auraa, ja aurassa aina kolme obsjaa. Veroa 
niistä viidestä. obsjasta kymmenen tenkaa, ja kolmas osa 
viljasta, ja yhdestä obsjasta puolet viljasta, yhtä obsjaa 
Iisak kyntää itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi kaksi kylää,. 
kolme taloa, kaksi henkeä, mutta olivat pantissa Ivanov-
skin luostarilla. Suotlahden kylän oli hän antanut Ste-
pan Kusmanpoika Lukinille tyttärensä Ofimjan myötä- 
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jäisiksi, Ofimja ei enää ole elossa, mutta häneltä ,jäi tytär 
Maria, elää Isakin luona. 

Ja saman Isakin kyliä on Sakkulan pokostassa. 
Mikiför Jaakonpoika Rokuljskin tilat. 
Burakovon . kylä Räisälän joella. (t) Hovissa itse 

Mikiforik; kylvää . ruista viisi korobjaa, niittää heinää 
neljäkymmentä kopnaa, obsja. 

Pjätshejevon kylä Räisälän niemessä.. (t) Kuzemka 
tlskalov; kylvää ruista neljä korobjaa, ja niittää heinää 
kolinekymmentä kopnaa, öbsja. Veroa kolme tenkaa, ja 
oinas, ja viljasta puolet. 

Tverdilovon kylä. (t) Jeska Titov; kylvää ruista 
viisi korobjaa, ja niittää heinää kolmekymmentä kopnaa, 
puolitoista obsjaa; veroa siitä kaksi tenkaa, sormaus pel- 
lavia, ja viljasta puolet. 	 - 

Limbujevan lahden kylä. (t) Nesterik Tshornoi; kyl- 
vää ruista viisi korobjaa, ja niittää heinää kolmekym-
mentä kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa kolme tenkaa, 
ja oinas, ja viljasta puolet. 

Uskalovon kylä Räisälän joella. (t) Lutshka Gridin; 
kylvää ruista kuusi korobjaa ja niittää heinää kolme-
kymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa kolme ten-
kaa, oinas, ja viljasta puolet. 

Mikiforovon kylä. Räisälän joella. (t) Karpik Neste-
rov; kylvää ruista neljä korobjaa, ja niittää heinää kak-
sikymmentä kopnaa; veroa kolme tenkaa, kaksi oinasta,' 
ja viljasta puolet. 

Taka-Karjalassa. 
Nousujevon kylä Tyrjänjärven rannalla. ,(t) Ivashko 

Mikitin, (t) hänen veljensä Fomka, (t) heidän veljensä 
Timoshka; kolme jousta; veroa niistä korobja ja nelikko 
rukiita, korobja kauroja. 

Kaikkiaan vanhan kirjoituksen' mukaan viisi kylää 
siihen luettuna sekin, joka ' on Taka-Karjalassa, taloja 
viisi, mutta ihmisiä niissä kolmetoista henkeä, seitsemän 
obsjaa, neljä jousta, yksi -jousi kirjoitettu obsjan sijasta, 
auroja kolme ja kolme neljättä osaa. 
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Uuden kirjoituksen mukaan on seitsemän kylää, 
siihen luettuna sekin, joka on Taka-Karjalassa, taloja 
niissä, siihen luettuna hovikin, yhdeksän, mutta ihmisiä 
on niissä yhdeksän, obsjia niillä on puoli kahdeksatta; 
jousia kolme, yksi jousi kirjoitettu obsjan sijasta, ja mo= 
lempia, obsjia ja jousia, puoli yhdettätoista obsjaa, mutta 
auroja puoli neljättä auraa, aurassa aina kolme obsjaa. 
Veroa lähtee puolesta seitsemättä obsjasta riuna rahaa, 
neljä oinasta, sormaus pellavia, ja viljasta puolet, mutta 
neljästä jousesta yksi korobja ja nelikko rukiita, korobja 
kauroja, mutta yhdestä obsjasta ei makseta veroa, Miki-
forik kyntää itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi kaksi kylää, 
viisi taloa. Väheni neljä henkeä ja puoli, obsjaa. 

Stefan. Kuzmanpojan Gavril Balakshinin veljen tilat. , 
Baklanovon kylä. (t) Hovissa itse Stepan, (t) hänen 

poikansa Martynko; kylvävät ruista neljä. korobjaa, ja 
niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, obsja. 

Kylä Sdppäänjoen koskella Ruotsin rajalla (Sjapeja).. 
(t) Kiprok Jermolin; kylvää ruista neljä korobjaa,-  ja 
niittää heinää kolmekymmentä kopnaa, obsja; veroa siitä 
oinas, pjatok pellavia ja viljasta puolet. 

Rärsälän Tihnovo-kylä Räisälän joella. (t) Jashko' 
Volgujev; kylvää ruista viisi korobjaa, niittää heinää 
kolmekymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa 'oinas, 
pjatok pellavia ja viljasta puolet. 

Ondronovon kylä Räisälän joella. (t) Jeska Titov; 
kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää heinää neljäkym-
mentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa häneltä pjatok pel-
lavia, ja viljasta puolet. 

Neitsytkallion kylä Räisälän joella. (t) Omeljanko 
Mesjui; kylvää ruista neljä korobjaa, ja niittää heinää 
kaksitoista kopnaa, obsja; veroa siitä oinas, pjatok pel-
lavia, ja viljasta puolet. 

Mervelän Tjanihinon kylä. -(t) `Smeshko Pakul, (t) 
Matvejko Perhin; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 



niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa oinas, pjatok pellavia, ,ja viljasta puolet. 

Mervelän Donzantovv-kylä. (t) Smeshko Stepanov; 
kylvää ruista neljä 'korobjaa, ja niittää heinää kaksikym- 
mentä - kopnaa, obsja. Veroa häneltä oinas, pjatok pella-
via, viljasta puolet. 

Hyttyän (Gjut jujevon) kylä Palgovalassa. (t) Vasjuk 
Zaharov, (t) hänen veljensä Stepanko; kylvävät ruista 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä•kop-
naa, kaksi obsjaa. Veroa niistä oinas, pjatok pellavia, 
viljasta puolet. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan seitse-:. 
män kylää, kahdeksan taloa, ihmisiä niissä viisitoista. 
henkeä, viisitoista obsjaa, viisi auraa, aurassa aina kolme 
obsjaa.  

Uuden kirjoituksen mukaan on kahdeksan , kylää,. 
taloja niissä hovin kanssa yksitoista, ihmisiä niissä yksi-
toista henkeä, obsjia niillä puoli kahdettatoista obsjaa,: 
auroja kolme ja viisi kuudetta osaa. Veroa lähtee kym-
menestä ja puolesta obsjasta kuusi oinasta, seitsemän 
pjatokia pellavia, ja viljasta puolet, mutta yhdestä obsjasta 
ei veroa lähde, Stepan kyntää itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi yksi kylä Säp 
päällä, joen varrella, kosken luona ja antoivat sen myö-
täjäisiksi Gridja ja Stepan Kuzmanpojat Lukinit. Hävisi 
neljä henkeä, puoli neljättä obsjaa. Ja saman Stepanin 

' kyliä on Sakkulan pokostassa. 
Nesterik Shirokinpoika Keverin ja hänen lastensa 

tilat. 	 - 
järvenpään kylä. (t) Itse Nester, hänen lapsensa 

Timoshka, ja Doronko, ja Ivashko; kylvävät ruista kym-
monen korobjaa, ja niittävät heinää yhdeksänkymmentä 
kopnaa ja kolme obsjaa, mutta kyntävät itselleen. 

Tapilan kylä. (t) Fedko Aleksejev; kylvää ruista 
neljä korobjaa, niittää heinää kolmekymmentä kopnaa,. 
obsja. Veroa häneltä tenka, sormaus pellavia, viljasta 
kolmannes. 



Kovrolan kylä. (t) Onashko Sidorov; kylvää ruista -
neljä . korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
obsja. Veroa siitä oinas, puoli tynnyriä olutta, pjatok 
pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Koro jan kylä. (t) Fedko Hudjak, ja hänen poikansa 
Stepanko; kylvävät ruista - kuusi korobjaa„ niittävät hei-
nää viisikymmentä kopnaa, puölitoista obsjaa. Veroa 
niistä oinas, ja viljasta kolmannes. 

Kaukölan kylä. (t) Haritonko Ivashkov; kylvää 
ruista kuusi korobjaa, niittää heinää neljäkymmentä kop-
naa, puolitoista obsjaa. Veroa kolmannes viljasta. 

H yypölän (Gibela) kylä Hyypölän järvellä: (t) Neste-
rik Kuzmin, ja hänen poikansa Mihalko, (t) Rodivonko ja 
Vasjko, Mikiforit; kylvävät ruista kaksitoista korobjaa, 
niittävät heinää kahdeksankymmentä kopnaa, kolme 
obsjaa. Veroa niistä kaksi tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Taka-Karjalassa lähellä Ruotsin rajaa. 
Kylä Poljese Tyrjällä. (t) Timoshka Senkin ja hänen 

veljensä Mikiforko, kaksi jousta. 
Tyrjän kylä. (t) Levko ja Spirka .Senkinin lapset; 

veroa molemmista kylistä kolmannes viljasta ja tenka 
lahjana. 	• 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan seitse-
män kylää, nekin siihen luettuina, jotka ovat Taka-Kar-
jalassa, taloja niissä yhdeksän, ihmisiä viisitoista henkeä, 
kaksitoista obsjaa, kolme jousta, yksi jousi kirjoitettu 
obsjan sijasta, ja molempia, obsjia ja jousia, viisitoista, 
auroja viisi. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kahdeksan kylää, 
nekin siihen luettuina, jotka ovat Taka-Karjalassa, taloja 
niissä yhdeksän, ihmisiä niissä seitsemäntoista henkeä, 
obsjia yksitoista, jousia neljä, yksi jousi kirjoitettu obsjan 
sijasta,  ja molempia, obsjia ja jousia, viisitoista, auroja 
viisi, aurassa aina kolme obsjaa., Veroa kahdestatoista 
obsjasta ja jousesta neljä tenkaa, kaksi oinasta, puoli 
tynnyriä olutta, pjatok ja sormaus pellavia ja viljasta 
kolmas osa, mutta kolmesta obsjasta ei veroa lähde, 
Nesterik kyntää niitä itselleen. 
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Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisään yksi kylä, 
kaksi henkeä. 

Orteni Igumnovin tilat. 
Suuren kedon kylä fermolkinolla, Räisälän joella. (t) 

Jesipko Ignatov; kylvää ruista neljä_ korobjaa, niittää 
heinää kolmekymmentä kopnaa; veroa siitä puolet viljasta. 

Vasjiltsovon kylä Räisälassa. (t) Jeska Fedkov; kyl-
vää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä 
kopnaa, obsja. Veroa puolet viljasta. 

fermolkinon kylä Rälsälän _ joella. (t) Ofonasko Juh-
nov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kolme-
kymmentä kopnaa, obsja; veroa puolet viljasta. 

Näitä oli vanhan kirjoituksen mukaan kolme kylää, 
niissä kolme taloa, ihmisiä niissä seitsemän henkeä, obsjia 
viisi, kolmannesta vailla kaksi auraa, aurassa aina kolme 
obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää, niissä 
kolme taloa, ja ihmisiä niissä kolme henkeä, kolme obsjaa, 
aura. Veroa niistä puolet viljasta. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi neljä henkeä, 
kaksi obsjaa. 

Ortemilla on myös kyliä Raudun pokostassa. 
Ivashko, ja Stepanko, ja Gridja, ja Vasjka Jaa- 

konp oikien tilat kaupungin pokostassa. 
Kovrolan kylä. (t) Gridka Ivashkov; kylvää ruista 

kolme  korobjaa, niittää heinää . viisitoista kopnaa, obsja. 
Veroa siitä tenka, oinas, ja sormaus pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Myös Kovrolan, kylä. (t) Gavrilko Ivashkov;  (t). 
Maksimko Oksjenov; kylvävät ruista neljä korobjaa, niit-
tävät heinää kolmekymmentä kopnaa, obsja. Veroa niistä 
kaksi tenkaa, ja oinas, puoli tynnyriä olutta, sormaus 
pellavia, viljasta kolmannes. 

Kaikkiaan vanhan kirjoituksen mukaan kaksi kylää, 
niissä kaksi taloa, ihmisiä kolme henkeä, kolme obsjaa, 
aura. 

Uuden kirjoituksen mukaan myös kaksi kylää, niissä 
kolme taloa, kolme henkeä, kaksi obsjaa, kolmannesta 
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vailla aura. Veroa niistä kolme tenkaa, kaksi oinastar  
puoli tynnyriä olutta, kaksi sormausta pellavia, 'viljasta 
kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi talo, puoli 
obsjaa annettiin anteeksi. Heidän on myös kylät Sak-
kulan pokostassa ja Raudussa. 

Palka Morosovin tilat. 
Kisinlahden kylä (Kiselevo) Räisälässä. (t) Hovissa 

itse .Palka,` hänen lapsensa Fedko ja .Gavrilko; kylvävät 
ruista kahdeksan korobjaa, niittävät heinää sata kopnaa, 
puolitoista obsjaa. 

Humalaiseen kylä Humalaisten joella. (t) Jakinko 
Fedkov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kak-
sikymmentä kopnaa; obsja. Veroa siitä kolmannes vil-
jasta. 

Samaten Humalaisten kylä. (t) Ivanko Fedkov, (t) 
Trufannik Maksimov; kylvävät ruista viisi korobjaa„ 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja. Veroa 

.kolmannes viljasta. 
Näitä oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi kylää, 

niissä kaksi taloa, kolme henkeä, kaksi obsjaa, kolman-
nesta vailla aura. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää, niissä 
neljä taloa, kuusi henkeä, siihen luettuna tilalliset, puoli 
neljättä obsjaa, yksi ja kuudesosa auraa. Veroa lähti 
kahdesta obsjasta kolmannes viljasta, mutta puoles-
tatoista obsjasta ei lähde veroa, Palka kyntää niitä itsel-
leen. Samalla Palkalla on myös kyliä Sakkulan pokos-
tassa. 

Zahar Simeoninpoika Morosovin ja hänen lastensa. 
tilat. 

Shavovon kylä Räisälän joella. (t) Hovissa Zahar 
itse; hänen lapsensa Kirilko ja Ivashko; talonpoikia: (t) 
Jakush Omeljanov, (t) Timoshka Pribysov; kylvävät ruista 
viisi korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, 
obsja, kolmannes auraa. Veroa niistä puolet viljasta,. 
mutta Zahar ja hänen lapsensa eivät kynnä. 
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MihaI ja Ivashko Filinien, ja Ontsyforik Ontoinano-
vin ja hänen veljensä pojan Gridka Petrovin tilat. 

Kylä Säppäällä. (t) Maksimko Prokoshov"ja Uljanko 
Uskalov; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää 
neljäkymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Veroa niistä 
puolet viljasta. 

Kylä Suotlahdessa. (t) Maksimko Stehnov; ,kylvää 
ruista kaksi korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kop-
naa, puoli obsjaa. Veroa siitä puolet viljasta. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi 
kylää, niissä kaksi taloa, ihmisiä niissä kolme henkeä, 
kolme obsjaa, aura. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, ihmisiä niissä kolme henkeä, kaksi obsjaa,. 
kolmannesta vaille aura. 

Vanhan kirjoituksen aikaan väheni yksi kylä. 
Ontsyforik Ondrejanov Pjastkinin, Palka Sergejevin 

Alekseiko Jurjevin ja hänen veijiensä tilat. 
Räisälän kylä 7wsken partaalla. (t) Hovissa elävät 

itse Ontsiforik Ondrejanov ja hänen veljen poikansa Palka 
ja Ondrejanko Sergejevit, (t) Olekseiko, ja Ondrejanko, 
ja Maksimko, ja Lutshka, Jurkan lapset; kylvävät ruista 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää sata kopnaa, kaksi 
obsjaa. 

Taka-Karjalassa. 
Ilmeen " Fadejevo-kylä. (t) Jurka Ivashkov, ja Ste-

panko Jermolin, ja Ontshjui. Fomin, kolme jousta. Veroa 
niistä puolet viljasta. 

Kaikkiaan vanhan kirjoituksen mukaan kolme kylää, 
sekin luettuna, joka on Taka-Karjalassa, taloja niissä 
seitsemän, ihmisiä niissä yksitoista henkeä, kolme obsjaa, 
kuusi jousta, jousi kirjoitettu obsjan sijasta, molempia, 
obsjia ja jousia yhdeksän, kolme auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan kaksi kylää, niissä kolme 
taloa, ihmisiä kymmenen henkeä,' kaksi obsjaa ja kolme 
jousta ja molempia, obsjia ja jousia, viisi, auroja kolman-
nesta vailla kaksi auraa, aurassa aina kolme obsjaa, yksi 
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jousi kirjoitettu obsjan, sijasta; veroa jousista puolet vil-
jasta, mutta kahta obsjaa tilalliset kyntävät itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikaan väheni yksi kylä, taloja 
hävisi neljä, ja kolme jousta, ja obsja, sekä yksi ja kol- 
mas osa auraa. 

Ignatik Onikeinpojan ja Gridka Vasjkonpoika Kla-
vyshovien ja Anna Jakushin tyttären Klavyshovin vaimon 
tilat. 

Mervegolan kylä Räisälän joella. (t) Itse Ignatko, 
(t) itse Anna; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niit-
tävät heinää kuusikymmentä kopnaa, kaksi öbsjaa. 

Samaten Mervegolan kylä. (t) Itse Gridka; kylvää ruis-
ta neljä korobjaa, niittää heinää kolmekymmentä kopnaa, 
obsja. Näitä ,oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi kylää, 
niissä kaksi taloa, kolme. henkeä, kolme obsjaa, aura. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, niissä 
kolme taloa, kolme henkeä, kolme obsjaa, aura. Ja kyn-
tävät tilalliset itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi, yksi talo. 
Jakush, ja Ignat, ja Kuzemka Sidko Onaninpoika 

Mokrovin lasten tilat. 
Kylä Kaukolassa. (t) Itse Jashko, ja Ignat ja Ku-

zemka, (t) heidän talonpoikansa Ivashko Martynov; kyl- 
vävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää kolmekym-
mentä kopnaa, obsja, kolmas osa auraa. Veroa heille 
talonpojalta kolmannes viljasta. 

Fedka Ovdokimovin ja hänen veijenpoikansa. Vasjko 
Ivashkovin. 

Kylä Suotlalidessa Uüsyärvellä. Omistavat yhdessä 
Onisimko _ Kotin kanssa, Fedkan ja Vasjkon kahdella kol-
manneksella (asuvat): '(t) Itse Fedko, ja Vasjko; kylvävät 
ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä 
kopnaa, obsja, kolmannes aurasta. 

Önisimko Kotin Mikiforövin pojan. 
Suotlahden kylässä'Uusijärvellä. Fedko Ovdokimo- 

vin ja Vasjko Ivashkovin tilalla, mutta, Kotin (omista-
malla) kolmanneksella: (t) Ivashko Mikiforov;. kylvää 



ruista kaksi korobjaa, niittää heinää viisikymmentä kop-
naa, puoli obsjaa, kuudes osa auraa. Veroa Ivashkolta 
puolet viljasta. 

Ontsyforik ja Mihal Ondreinpoikien Deitsinien ja. 
heidän veljenpoikansa Zah,arko Vaskovin tilat. 

Suuriruhtinaan Mustannäädän ,kylässä Tiurassa, 
Deitsinien kolmella osalla: (t) Itse Ontsiforik, hänen poi-
kansa  Vasjuk, (t) myös hänen poikansa Jeska, (t) itse 
Zahar, (t) itse myös Mihal ja hänen poikansa Savka; 
kylvävät ruista kaksitoista korobjaa, niittävät heinää sata 
kopnaa, kolme obsjaa. 

Vagalan kyld Tiuralla. (t) Matvejko Prokujev, (t) 
Semenko Sozonov; kylvävät ruista kaksitoista korobjaa, 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, absja. Veroa 
niistä kolmannes viljasta. 

Kyld Kaukolassa. (t) Ivashko _Dashkov; kylvää 
ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kop-
naa, obsja. Veroa .siitä kaksi tenkaa, sormaus pellavia,. 
ja . viljasta kolmannes. 

Näitä oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi kylää, - 
niissä kaksi taloa, neljä henkeä, neljä obsjaa; sekä yksi 
ja kolmas osa auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää; paitsi 
yhteisiä kyliä, taloja niissä nekin luettuna, jotka ovat 
yhteisessä kylässä, seitsemän, ihmisiä ' niissä yhdeksän 
henkeä, viisi obsjaa, kolmannesta vaille . kaksi auraa.. 
Veroa kahdesta obsjasta kaksi tenkaa, sormaus pellavia, 
ja viljasta kolmannes, -kolmesta obsjasta ei veroa 'lähde,_ 
tilalliset kyntävät itselleen. 	 . 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi viisi taloa, ja 
ihmisiä viisi henkeä, obsja, kolmannes auraa. 

Näillä samoilla miehillä on myös kyliä Sakkulan 
pokostassa. 

Mikiforik, ja Samoilik, ja Mamonkö Varlamovien tilat.- 

Kaukolan kylä. (t) Ignat Zaharov; kylvää ruista 
neljä, korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä koppaa,. 
obsja; veroa niistä kolmannes viljasta. - 



Kylä. Kaukolassa. (t) Vasjko ja Ignat Zaharovit;  
kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, obsja; veroa niistä kolmannes viljasta. 

KAY Ydä-Säppäällä. (t) Ignatko ja Dmitrok Logi-
novit; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää 
kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa niistä kaksi tenkaa, 
ja viljasta kolmannes. 

Taka-Karjalassa. 
Siedujevon kylä Tyrjälld. (t) Ivashko Mikitkin, (t) 

Andreiko Sidorov, kaksi jousta; veroa niistä neljännes _ 
viljasta. 

Näitä oli vanhan kirjoituksen mukaan neljä kylää, 
nekin luettuina, jotka ovat Taka-Karjalassa, taloja niissä 
viisi, ihmisiä niissä yksitoista henkeä, viisi obsjaa, ja 
neljä jousta, yksi jousi kirjoitettu obsjan sijasta, molem-
pia, obsjia ja jousia, yhdeksän, auroja kolme, aurassa 
aina kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljä kylää, nekin 
luettuina, jotka Taka-Karjalassa ovat, taloja niissä viisi, 
ihmisiä . niissä seitsemän henkeä, kolme obsjaa, ja kaksi 
jousta, yksi jousi kirjoitettu obsjan sijasta, molempia, 
obsjia ja jousia, viisi, auroja kolmannesta 'vailla kaksi, 
aurassa aina kolme obsjaa. Veroa tilallisille kolmelta 
obsjalta kaksi tenkaa ja viljasta kolmannes; kahdelta 
jouselta neljännes viljasta. 

Vanhan kirjoituksen aikaan hävisi neljä henkeä, 
mutta obsjia ja jousia neljä. Samoilla miehillä on myös 
kyliä Sakkulan pokostassa. 

Fedko, ja Onashko, ja Ivashko, ja Semenko, ja Palka 
Petrushinlasten Krupinovien tilat. 

Kylli Varikselassa. (t) Itse tilalliset Fedko ja hänen, 
veljensä, (t) heidän talonpoikansa Fedko Fedkov; kylvä-
vät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä 
kopnaa, obsja. Veroa heille talonpojalta terska, sormaus 
pellavia, viljasta kolmannes. 

Kylä Hiijärven rannalla. (t) Vasjuk Filipov ja hä-
nen poikansa Ignat; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
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niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa niistä kaksi tenkaa, viljasta kolmannes., 

Taka-Karjalassa. 

Kylä Hilfola iiijärven yläpuolella. (t) Ignat ja Fedko 
Jahnovit, kaksi jousta; veroa niistä neljä tenkaa, viljasta 
kolmannes. 	 - 

Kaikkiaan vanhan kirjoituksen mukaan yksi 'kylä, 
siinä talo, yksi henki, obsja, kolmannes auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan kolme kylää sekin kylä 
luettuna, joka on Taka-Karjalassa, taloja niissä neljä, 
ihmisiä niissä kymmenen henkeä tilallisten kanssa, kolme 
obsjaa, ja kaksi  jousta, jousi kirjoitettu' obsjaa sijasta, 
molempia, obsjia ja jousia, viisi, kolmannesta vailla kaksi 
auraa. Tilallisille lähtee veroa kuudesta jousesta seitse-
män tenkaa, sormaus pellavia, viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi kaksi kylää, 
kolme taloa, kymmenen henkeä, kaksi obsjaa, kaksi jousta, 
yksi ja kolmas osa auraa. Samojen miehien ovat kylät 
Raudun pokostassa. 

Fedot ja Fedko Borisinpoikien Iljinien tilat. 
Varikselan kylä. (t) Itse tilalliset Fedotko ja Fedko; 

kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää kolme-
kymmentä kopnaa, obsja. 

Kylä samassa Varikselassa. (t). Vasjko Nefedov; 
kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää heinää kolmekyrn 
mentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Veroa niistä kolman-
nes viljasta. 

Niitä oli vanhan kirjoituksen' mukaan kaksi kylää, 
niissä kaksi taloa, kolme henkeä, kolme obsjaa, aura. 

Unden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, niissä tilallisten kanssa kolme henkeä, puoli 
kolmatta obsjaa, viisi kuudetta osaa auraa. - Tilallisille 
veroa puoleltatoista obsjalta kolmannes viljasta, yhtä 
obsjaa he kyntävät itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikaan hävisi puoli obsjaa. 
Samoilla miehillä on kyliä Raudun pokostassa. 

3 



Savka Simeoninpoika Botovin tilat. 
Varikselan kylä. (t) Itse Savka,---puolitoista obsjaa, 

puoli ,auraa; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää 
kolmekymmentä kopnaa. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi puoli obsjaa. 
Jurka Tereshkinin. 
IKovrolan kylä. (t) Itse Jurka; kylvää ruista neljä 

korobjaa, niittää lieinää kolmetoista kppnåa, obsja, kol-
mannes -auraa. 

Zahar ja Grida Onkudinovien. 
Kylä Suotlahdessa. '(t) Itse Zaharko ja -Gridka; 

kylvävät ruista kaksi korobjaa, niittävät heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, puoli obsjaa, yksi kuudes osa auraa, 
ja puoli obsjaa on pyyhitty pois köyhyyden tähden. 	• 

Vasjuk ja Makarko Ofonasovien. 
Kylä Kaukolassa. (t) Ovseiko Fedotov; kylvää ruista 

neljä korobjaa,_ niittää heinää kolmekymmentä kopnaa, 
obsja, kolmannes auraa; tilallisille veroa kolmannes vil- 
jasta. 	 - 

Rodivonko Mikitinin, Tarasko Palkinin ja Sidorko 
Makovejevin. 

Kylä Ylä-Säppäällä. (t) Itse Rodivonko, (t) itse 
Tarasko. 

Kylä 'samaten Säppäällä. (t) Itse Sidorko Makove-
jev; kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää heinää kuusi-
kymmentä koppaa; molemmissa kylissä puolitoista obsjaa, 
puoli auraa. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi 
kylää, niissä kaksi taloa, kolme henkeä, kolme obsjaa 
aura. 

Uuderr kirjoituksen mukaan on "kaksi-kylää, niissä 
kolme taloa, kolme henkeä, puolitoista obsjaa, puoli auraa. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi yksi kylä, 
mutta puolitoista obsjaa vähennettiin köyhyyden takia. 

Samaten tilallisia Taka-Karjalassa. 

Kylä Pernissä. Tilallisia: (t) Orikudinko Ivashkov, 
hänen veljenpoikansa Zaharko Savin, (t) Manulko 



Omeljanov, (t) Kuzemka Levoshkin, (t) -hänen veljensä 
Alekseikoo  (t) heidän veljensä Vasko, (t) Mikitka Olferov, 
(t)` Karpik Levushin, (t) Ontonko Senkin,: (t) Jeska Fed- 
kov-ja Maksimko Ivashkov; yksitoista jousta. 	- 

Kaikkiaan vanhan kirjoituksen_ mukaan oli neljä 
kylää, . taloja niissä kahdeksan, ihmisiä niissä kolmetoista: - 
henkeä, jousia kolmetoista, auroja neljä ja yksi kolman- 
nes, aurassa kolme jousta, yksi jousi kirjoitettu obsjan 
sijasta. 

Uuden kirjoituksen mukaan  kirjoitettu yhteen ky-
lään, taloja yhdeksän, ihmisiä niissä yksitoista henkeä, 
jousia yksitoista, auroja kolmannesta vaille neljä auraa, 
aurassa kolme jousta, yksi jousi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi  yksi talo, 
mutta hävisi kaksi jousta. 

Stepankö Ignatinpoika Rtistshin tilat. 

Gorkan kylä Tyrjällä. (t) Uljanko Senkin; jousi, 
kolmannes jousta. Veroa tilalliselle neljännes viljasta. 

Vasjuk Vasiljevin. ja Fedko Aleksejevin. 

Siedujevon kylä Tyrjällä. (t) Itse Vasjuk, (t) itse 
Fedko, kaksi jousta, kolmannesta vailla aura. 

Danilko ja. Rodivonko Terehovien, ja Mikiforik ja 
Ivashko Stehnovien, ja Jakush Mankovin ,tila. 

Ilmeen (Ilmian) kylä Ilmeenjdrven yläpuolella, ruotsa-
laisten polttama, siinä elivät itse Danilko ja Rodivonko 
Terehovit, ja Mikiforik ja Ivashko Stehnovit; ja Jushko 
Mankov; viisi jousta, kaksi auraa -kolmannesta vaille, 
aurassa kolme jousta, yksi jousi kirjoitettu obsjan sijasta. 
Vuonna seitsemän tuhatta kahdeksan on annettu heille 
veronvapautta kolmeksi . vuodeksi, 25 päivänä heinä-
kuuta. ' _ - 

Borisko Fominin Svjatasta. 
Gorkan kylä Tyrjällä. (t) Zaharko Oleshkov; jousi, 

kolmannes auraa. Veroa tilalliselle neljännes viljasta. 



Luostaritiloja kaupungin pokostassa. 

Karjalan kaupungissa sijaitsevan Voskresenski luos-
tarin tilat. 

Tiuran kylä Tiuran joella. (t) Safonko Stehnov, (t) 
Borisko Andrejev, (t) Marko. Ivashkov; kylvävät ruista 
kahdeksan korobjaa, .niittävät heinää neljäkymmentä kop-
naa, kaksi obsjaa. Veroa niistä kolme tenkaa, kolme, 
sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Kylä Säppäällä. (t)-  Fedotko Zaharov, la hänen 
poikansa Ivashko; kylvävät ruista kuusi korohjaa, ja 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, puolitoista 
obsjaa. Veroa niistä oinas, ja viljasta kolmannes. 

Kaikkiaan vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi 
kylää, ja , niissä kaksi taloa, viisi henkeä, neljä obsjaa, 
aura ja kolmannes. 

Uuden kirjoituksen. mukaan on myös kaksi kylää, 
niissä neljä taloa, viisi henkeä, puoli neljättä obsjaa, yksi 
ja kolmas osa auraa. Veroa niistä kolme tenkaa, ja 
oinas, kolme sormausta pellavia, -viljasta kolmannes; 
talonpojat niittävät sata kopnaa heinää Voskresenskin 
papeille. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kaksi taloa, 
hävisi puoli obsjaa. 	 _ 

Heillä on myös kyliä Raudun pokostassa. 
Karjalan kaupungissa s?jaitsevan Nikolain luosta-

rin tilat. 
Gubkino fershovin kyld Räisälän joella. (t) Ontushko 

Ignatov; kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää heinää 
kaksikymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Veroa luos-
tarille kolmannes viljasta; isännöitsijälle sormaus pel-
lavia. 

Lotsanlahden (Lotshelan) kyld. (t) Gridka Rostujev; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kolmekym-
mentä kopnaa,  obsja. Veroa luostarille kaksi , tenkaa, 
sormaus pellavia, viljasta kolmannes; isännöitsijälle ne-
likko rukiita, nelikko kauroja. • 

. o 



Muonitulan kylä. (t) Fomka Sidorov : ja Gridka 
Jurkin, (t) Smeshko Aleksejev ja Ignatko ylasov; kyl-
vävät ruista'kahdeksan korobjaa, niittävät heinää viisi-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa luostarille. neljä - 
tenkaa; kaksi tynnyriä olutta, ja viljasta kolmannes. 

Sovkinon kylä., (t) Petrok -ltostui ja hänen poikansa 
Kondrat; kylvävät ruista ' kaksi korobjaa, ja niittävät 
heinää kaksikymmentä kopnaa, puoli obsjaa. Veroa iuos-
tariIle neljä tenkaa, tynnyri olutta ja viljasta kolmannes. 

Taka-Karjalassa. 
Kopsolan kylä. (t) Ostashko Lukjanov ja hänen poi-

kansa Smeshka, -kaksi jousta. Veroa niistä neljä tenkaa, 
juusto, ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa korobja. 
rukiita, korobja kauroja, kaksi sormausta pellavia. 

Samaten Kopsolan kylä. (t) Nesterik ja Jashko Kond-
ratovit;  (t) Ostash- Jakimov; kolme jousta. Veroa- niistä 
neljä tenkaa, ja juusto, ja viljasta kolmannes; isännöit-
sijänveroa korobja rukiita, korobja kauroja, kaksi sor- 
mausta pelÅavia. 	 _ 

Kylä Pernissä. (t) Vasjko ja Gridka Kokorkinit; 
kaksi jousta. Veroa niistä neljä tenkaa, ja juusto, ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijänveroa nelikko rukiita, ne-
likko kauroja. 

Näitä oli vanhan kirjoituksen mukaan viisi kylää, 
nekin luettuina, jotka ovat Taka-Karjalassa, ja taloja 
niissä kymmenen, ja ihmisiä niissä kaksikymmentä hen-
keä, obsjia kahdeksan, jousia yksitoista, ja molempia, 
obsjia ja jousia, yhdeksäntoista, auroja kuusi ja yksi 
kolmannes, aurassa kolme obsjaa, ja yksi jousi myös 
kirjoitettu obsjan sijasta.  

Uuden kirjoituksen mukaan on seitsemän kylää, 
nekin siihen luettuina, jotka ovat Taka-Karjalassa, taloja -
niissä yhdeksän, ihmisiä niissä viisitoista henkeä, viisi 
obsjaa, ,seitsemän jousta, ja molempia, obsjia -ja jousia, 
kaksitoista, yksi jousi kirjoitettu obsjan sijasta, auroja 
neljä, aurassa kolme .obsjaa. Veroa luostarille puoli- 
toista riunaa tengan kanssa, kolme tynnyriä olutta, kol- 



me juustoa, sorniaus pellavia, ja viljasta- kolmannes; 
isännöitsijänveroa kaksi ja puoli korobjaa rukiita, kaksi 
ja puoli korobjaa kauroja, pjatok pellavia. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kaksi kylää, 
hävisi yksi talo, obsjia ja jousia seitsemän. 

Karjalan kaupungissa s aitsevan Yrjnn luostarin tilat. 
Säppään kylä. (t) Olushko Mitroshin: Lisitsinon-  kylä

Säppäällä. Gavrilko Petrushin. Kylvävät ruista seitse-
män korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa 
molemmissa kylissä, kaksi obsjaa; veroa niistä kolman-
nes viljasta. 

Kylä Säppäällä. (t) Maksimko Oluhnov; kylvää 
ruista kaksi korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, 
puoli obsjaa; veroa niistä kolmannes viljasta. 

Kylä Kaukolassa. (t) Vasjka Zaharov; kylvää ruista 
neljä korobjaa, niittää heinää viisitoista kopnaa, obsja; 
veroa luostarille kolmannes. viljasta. 

Samaten kylä Kaukolassa. (t) Fedotko Onufrijev; 
kylvää ruista kaksi körobjaa, niittää heinää viisitoista 
kopnaa, obsja; veroa luostarille kolmannes viljasta. 

Järvenpään kylä. (t) Pavlik Mihejev, ja hänen lap-
sensa Jashko ja Mihal; kylvävät ruista kolme korobjaa, 
niittävät heinää  kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa 
luostarille kolmannes viljasta. 

Näitä oli vanhan kirjoituksen mukaan neljä kylää, 
taloja niissä kuusi, ihmisiä niissä kahdeksan henkeä, 
kahdeksan obsjaa, kaksi ja kaksi kolmattaosaa auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kuusi kylää, taloja 
niissä kuusi, ihmisiä niissä kahdeksan henkeä, puoli kuu-
detta obsjaa, yksi ja viisi kuudetta-osaa auraa, aurassa 
kolme obsjaa. Veroa luostarille kaikista obsjista kol-
mannes viljasta. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kaksi kylää, 
mutta hävisi kaksi ja puoli obsjaa. Samalla lüostarilla 
on kyliä Raudun pokostassa. 
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&niin Konevitsan luostarin tilat. - - 
Kylä Säppäällä. (t) Ivashko Bogdanov, ja hänen 

poikansa Timoshka; kylvävät ruista viisi korobjaa, niit-
tävät heinää kolmekymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa. 
Veroa niistä kolmannes viljasta. 

Kylä Kervolassa Tervolan.  lahdella Uus?järvellä. (t) 
Vanitsa. ja Fedko Onkifovit; kylvävät viisi korobjaa 
ruista,_ niittävät -Heinää neljäkymmentä kopnaa, puoli-
toista obsjaa. Veroa niistä, kolmannes viljasta. Näissä-
kin kahdessa kylässä kuuluu kolmas-osa tilallisille Dmitri 
ja Persha Jeremineille. Vero jaetaan luostarin ja Mal-
listen kesken kolrnijaon mukaan, luostarille kaksi osaa, 
tilallisille kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, ihmisiä niissä viisi henkeä, neljä obsjaa, aura 
ja kolmannes. 

Uuden kirjoituksen mukaan myös kaksi kylää, kaksi 
taloa, ihmisiä niissä neljä henkeä, kolme obsjaa, aura. 

Täällä _ on myös Valamon luostarin niitty, heinää 
siitä kootaan neljäkymmentä kopnaa, heinät saa luostari, 
tilallisilla ei ole siinä osaa. , 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi henki, yksi 
obsja, kolmannes auraa. 

Samalla luostarilla on Myös kyliä Karjalan linna- 
läänissä Etu-Karjalassa Mihålin pokostassa Sakkulassa, 
ja Vasilin pokostassa Raudusså, ja Taka-Karjalassa Kur-
kijoen pokostassa. 

Karjalan kaupungissa sijaitsevan Spaskin kirkon tila. 
Sokolovon kylä. (t) Vasko Jeskin, ilman peltoa. 

II. Sakkulan Mihalin pokosta. 

Suvannonjärven ympärillä. Pokostalla Arkkienkeli 
Mihalin kirkko. Pokostalla verosta vapaita: (t) pappi 
Sava, (t) kirkon tiakka Oleshko, (t) kirkonvartija Palka; 
kyntävät kirkon maita viiden ruiskorobjan kylvöksi, 



mutta obsjia ei heille ole pantu; (t) kirkkoleipien pais-
taja Tatjana ilman peltoa. 

Sakkulan pokostassa Suuriruhtinaan verokylät. 

Ntartemjan _ Fektistovin..Svjatskan perevaarassa. 
I<iimajarven kylä Kiimajärvellä. (t) Grishka falkin; 

kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikym-
mentä kopnaa, obsja. Vanhaa veroa kolme tenkaa, puoli 
tynnyriä olutta, puoli korobjaa maltaita, viljasta kol-
mannes, . isännöitsijälle nelikko rukiita, nelikko kauroja. 
Uutta veroa kaksi riunaa tengan _ kanssa, viljasta kol-
mannes, ja sitäpaitsi nelikko rukiita. 

Kunnianimen kylä ' Kiimajärven rannalla. (t) Rodi-
vonko Borisov, ji Vanno Gruzov; kylvävät ruista kuusi 
korobjaa, niittävät heinää kymmenen kopnaa, puolitoista. 
obsjaa. Vanhaa veroa kolme tenkaa, oinas, puoli tyn- 
nyriä olutta, 'puoli korobjaa maltaita, viljasta kolmannes; - 
isännöitsijälle nelikko rukiita, puoli korobjaa kauroja, 
sormaus pellavia. Uutta veroa riuna; viljasta kolman-
nes, ja sitäpaitsi nelikko rukiita. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, ihmisiä niissä nellä henkeä, neljä obsjaa, 
aura ja kolmannes. Vanhaa veroa isännöitsijän veron 
kanssa kuusi tenkaa, oinas, tynnyri olutta, korobja mal-
taita, sormaus pellavia, viljasta kolmannes ja sen lisäksi 
puoli korobjaa rukiita, kolme nelikkoa kauroja. Tämän 
veron asemasta antoivat mitta veroa kolme riunaa, vil-
jasta kolmanneksen ja sitä paitsi puoli korobjaa rukiita. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi henki, puo-
litoista obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, ihmisiä kolme henkeä, kaksi ja puoli obsjaa, 
viisi kuudetta osaa. auraa. Suuriruhtinaan veroa näille 
kylille on määrätty rahassa ja viljan asemasta viisi riu-
naa paitsi obsjaveroa. Uutta isännöitsijälle tulevaa veroa" 
on pantu näille obsjille yhdeksi vuodeksi kolmena suu-
rena juhlana viisi novgorodilaista tenkaa. 
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Näille kylille kuuluu myös kalanpyynti Kiimajärven 
joessa ja Kiimajärvessä, he pyytävät kaikenlaista val-
keaa kalaa nuotalla. 

Lahnovalkaman lääni Pyhäjärvellä. 
Öli ennen Vesjittskin Nikolain luostarilla. 
Annettu samalle Savinille, hänen veljenpojalleen ja 

vävylleen. 
Rebujevon kylä Pyhäjärvellä. (t) Vasko Fedkov ja 

Ontsyforik Palkin; kylvävät ruista neljä korobjaa, niit-
tävät-heinää kymmenen kopnaa, obsja; veroa niistä läksi 
kolme tenkaa, viljasta kolmannes, ja isännöitsijänveroa 
lampaannahka. 

Hahilevon kylä samaten Pyhäjärvellä. (t) Stepanko 
Jeremin; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää 
kymmenen kopnaa, obsja. Veroa läksi kolme tenkaa, 
viljasta kolmannes;  isännöitsijänveroa lampaannahka. 

Lahnovalkaman kylä. (t) Olfimko Fedkov; kylvää. 

ruista neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, _ 

obsja. Veroa niistä kolme tenkaa, - viljasta kolmannes, . 

isännöitsijänveroa lampaannahka. 
Rohnovon kylä Lahnovalkamassa, Pyhäjärven luona... 

(t) Danilko Rodivonov, hänen poikansa Ivashko, (t) 
Jakush Rodivonov, (t) Lavrok Vaskov; kylvävät ruista 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä 
kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa niistä läksi kolme tenkaa, 
viljasta kolmannes, isännöitsijänveroa lampaannahka. 

Lahnovalkaman kylä kappelin luona. (t) Palka Fed-
kov, (t) Jefimko Zinovov; kylvävät ruista kuusi korob-
jaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa; kaksi obsjaa. 
Veroa niistä läksi kolme tenkaa, viljasta kolmannes, isän-
nöitsijänveroa lampaannahka. 

Lahnovalkaman kylä tasangolla. (t) Oleshka Kuzj-
min; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kym-
menen kopnaa, obsja. Veroa niistä lähtee kolme tenkaa,: 
viljasta kolmannes, isännöitsijänveroa lampaannahka. 

Myös Lahnovalkaman kylä. (t) Kirilko Fedkov; kyl-
vää ruista kahdeksan korobjaa, niittää heinää kymmenen 



kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa niistä läksi kolme tenkaa, 
viljasta kolmannes, isännöitsijänveroa lampaannahka. 

Myös Lahnovalkaman kylä Pyhä järven luona. - (t) 
Kirilko Savin ja Nefedko Lukianov; kylvävät ruista kah-
deksan korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kop-
nnaa,  kaksi obsjaa. Veroa niistä läksi kaksi tenkaa, vil-
jasta kolmannes, isännöitsijänveroa lampaannahka. 

Kuznetsovan kylä Lahnovalkamassa Pyhäjärven luona. 
(t) Zahar Jashkov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää 
heinää viisitoista kopnaa, obsja. Veroa niistä läksi kaksi 
tenkaa, viljasta kolmannes, isännöitsijänveroa lampaan- 
nahka. 	 • 

Kaikkiaan kyliä tässä läänissä vanhan kirjoituksen 
mukaan kahdeksan, taloja niissä yhdeksän, ihmisiä niissä' 
kahdeksantoista henkeä, obsjia niissä seitsemäntoista, 
auroja niissä viisi ja viisi kuudetta-osaa, aurassa aina 
kolme obsjaa. Veroa niistä läksi isännöitsijän veron 
kanssa rinna ja yksitoista tenkaa, yhdeksän lampaannah-
kaa, ja viljasta kolmannes. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kyliä siinä- läänissä 
yhdeksän, talöja niissä kaksitoista, ihmisiä niissä _viisi-
toista henkeä; kylvävät ruista viisitoista korobjaa ja niit-
tävät heinää sata ja kolmekymmentä viisi kopnaa, obsjia 
on heillä yhteensä kolmekymmentä, auroja neljä ja yksi 
kolmannes, ja aurassa kolme obsjaa. 

Ja Suuriruhtinaalle tulevaa veroa on heille pantu 
rahassa kolmetoista riunaa myöskin siihen luettuna isän-
nöitsijälle tuleva vero; mutta viljakolmanneksen sijasta 
seuraavat viljamäärät: kaksikymmentä ja kuusi korob-
jaa rukiita, .yhdeksäntoista ja puoli korobjaa ohria, kak-
sikymmentä ja kuusi korobjaa kauroja. 

Ja minä vuonna viljaa ei ole otettu luonnossa, on 
viljalle pantu seuraava arvo rahassa: yhdestä korobjasta 
rukiita kymmenen tenkaa,' yhdestä korobjasta ohria seit-
semän tenkaa, ja yhdestä korobjasta kauroja viisi tenkaa. 
Ja siten yhteensä viljasta rahassa kaksi ruplaa ja kuusi 
riunaa ja kymmenen ja puoli tenkaa. Ja kaikkiaan veroa 



on heille pantu niin hyvin 'viljan kuin isännöitsijälle 
tulevan veron asemasta rahassa kolme ruplaa ja neljä 
riunaa ja puoli viidettä. Novgorodilaista tenkaa, paitsi 
obsjaveroa; ja uutta isännöitsijälle tulevaa veroa  on 
pantu vuodeksi kolmena . suurena jufilana yksi riuna ja 
kaksitoista novgorodilaista tenkaa. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kylä ja 
kolme taloa, mutta hävisi kolme' ihmistä, neljä obsjaa. 

Mutta Suuriruhtinaan- siemenviljat tämän läänin 
talonpojille tekevät kohnekymmentä ja puoli korobjaa 
rukiita, viisi ja puoli korobjaa ohria ja kolmekymmentä 
ja puoli korobjaa kauroja. 

Suuriruhtinaan tilat, Marko Panfilejevin entiset jotka 
on otettu Andrei Mikitiniltä, ja annettu Pyhäjärven kyyti-
aseman kyytimiehille. 

Kostermaan kylä (Kostromino) Pyhäjärven luona. (t) 
Petrok Senkin, (t) Gridka Ondronov; kylvävät ruista_ 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä 
kopnaa, kaksi obsjaa. Vanhaa veroa läksi puoli tynny-
riä olutta, kaksi sormausta ' pellavia ja viljasta kolman-
nes; isännöitsijänveroa nelikko rukiita,, nelikko kauroja, 
tenka, lampaannahka, sormaus pellavia.  Uutta veroa 
saman verran. 

Samaten Kostermaan kylä Pyhä järven luona. (t) 
Fedko, ja Marko Vaskovit; kylvävät ruista yhdeksän 
korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kol-
me obsjaa. Vanhaa veroa läksi neljä tenkaa, oinas, 
tynnyri olutta, pjatok pellavia, vati voita, juusto, ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijänveroa rielikko_ rukiita, ne-
likko kauroja, tenka, lampaannahka, sormaus pellavia. 
Uutta veroa saman verran. 
• Tolsterin (Tolstoje) kylä Pyhäjärven rannalla. (t). 
Pavelko Petrushin, (t) Miheika Strigin; kylvävät ruista 
viisi korobjaa, niittävät heinää seitsemän kopnaa, obsja. 
Vanhaa veroa läksi neljä tenkaa, tynnyri olutta, neljä 
sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. Uutta veroa 
saman verran. 
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I(uklinan lahden kylä. (t) Trofirnko Jakimov; kyl-
vää ruista viisi korobjaa, niittää heinää kymmenen kop-
naa, obsja. Vanhaa veroa läksi puoli tynnyriä olutta, 
•kaksi tenkaa, lahjana kaksi sormausta pellavia, viljasta 
kolmannes. Uutta veroa saman verran. 

Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kolme 
kylää, niissä neljä taloa, ihmisiä niissä yhdeksän henkeä, 
obsjia yhdeksän, kolme aiiraa, aurassa kolme obsjaa. 
Vanhaa veroa läksi kaksitoista tenkaa; mutta sekalaista 
veroa: oinas, kolme tynnyriä olutta, vati voita, yksi 
juusto, kolme pjatokia pellavia, kaksi lampaannahkaa, ja 
viljasta kolmannes, ja sitä paitsi puoli korobjaa rukiita, 
puoli korobjaa kauroja. Uuden kirjoituksen mukaan on 
neljä kylää, taloja niissä kuusi, ihmisiä niissä seitsemän 
henkeä, obsjia seitsemän, kaksi ja yksi kolmasosa auraa, 
aurassa kolme obsjaa, mutta kyytimiehet saavat veroa 
entiseen tapaan. Kyytimiehiä tällä kyytiasemalla: Ulko 
Danilkov ja Ivashko Samoilov. 

Sakkulan pokostassa sijaitsevia Suuriruhtinaan läänejä, 
suurempia ja pienempiä kyliä, jotka ovat pajarin lasten 

ja sotilashenkilöiden hallussa låänityksinä. 
• 

Marko Panfilejevin lääni Suvannolla. 
Ondret Mikitanpojan Pushkinin hallussa. 
Levtinon kylä uudismaalla. (t) Hovissa Ondrei itse; 

kylvää  ruista kaksi korobjåa, niittää heinää kaksikym-
mentä kopnaa, puoli obsjaa._ Vanhaa veroa ei ollut, aset-
tui asumaan vasta henkikirjoituksen jälkeen: 

Rajun kylä Svansidn järven rannalla. (t) Pavelko 
Ondreikov; kylvää ruista viisi korobjaa, niittää heinää 
kaksikymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Vanhaa ve-• 
roa ei ollut, isännöitsijä kynti itselleen. Uutta veroa 
puoli neljättä riunaa ynnä terska; viljasta kolmannes. 

Smolkovon kylä Svanskin järven rannalla. (t) Tereshko 
Ondreikov; kylvää ruista kaksi korobjaa, niittää heinää 
kymmenen kopnaa, puoli obsjaa. Vanhaa veroa läksi kaksi. 
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tenkaa, puoli tynnyriä olutta, oinas, vati voita, ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijänveroa tenka, lampaannahka, 
sormaus pellavia, nelikko rukiita, nelikko kauroja; uutta 
veroa seitsemän tenkaa, oinas, tynnyri olutta, vati voita, 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa tenka, lampaan 
nahka, sormaus pellavia, nelikko rukiita, nelikko kauraa. 

Levkinon kylä Svanskin järven rannalla. (t) Mitja 
Oleksejev, Ondrein palvelija Vasjuk; kylvävät ruista 
neljä korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, 
obsja. Vanhaa veroa läksi kahdeksan tenkaa, tynnyri 
olutta ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa nelikko 
rukiita, nelikko kauroja, sormaus pellavia. Uutta veroa 
rahassa kaksi riunaa, tynnyri olutta, oinas, pjatok pella-
via, ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa nelikko 
rukiita, nelikko kauröja, sormaus pellavia. 

Kylä Metsäpirtissä (Tsheperti). (t) Zaharko ja Olek-
seiko Klimovit; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, nut-
tävät heinää neljäkymmentä kopnan, kaksi obsjaa. Van-
haa - veroa läksi neljä tenkaa, tynnyri olutta, oinas, pja-
tok pellavia, juusto, vati voita, kaksi lampaanjalkaa, 
kaksi sormausta pellavia. Uutta veroa kahdeksan tenkaa, 
kaksi tynnyriä olutta, kaksi oinasta, kaksi pjatokia pel-
lavia, kaksi juustoa, kaksi 'vatia voita, ja viljasta kol-
mannes; isännöitsijänveroa kaksi lampaanjalkaa, kaksi 
sormausta- pellavia, puoli tynnyriä olutta. 

Kylä Katua Viisjoen varrella. (t) Sidko Senkin; 
kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää heinää kolmekym- 
mentä kopnaa, - puolitoista obsjaa. Vanhaa  veroa läksi 
neljä tenkaa, tynnyri olutta, oinas, sormaus pellavia, 
juusto, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka, sor-
maus pellavia. Uutta veroa kolme tenkaa, tynnyri olutta, 
oinas, juusto, :vati voita, sormaus pellavia, ja viljasta 
kolmannes; isännöitsijänveroa nelikko rukiita, nelikko 
kauroja, lampaanjalka, sormaus pellavia. 

Salman kylä Svanskin järven rannalla. (t) Ondrein 
palvelija Olferko Ivashkov; kylvää ruista neljä korobjaa, 
niittää heinää kaksikymmentä koppaa, obsja. Vanhaa 



veroa neljä tenkaa, oinas, tynnyri olutta, juusto, sormaus 
pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa tenka, 
sormaus pellavia. Uutta veroa ei lähde, kyntää Ondrein` 
palvelija itselleen. 

Kaikkiaan oli kyliä tässä läänissä vanhan kirjoi-
tuksen mukaan seitsemän, taloja niissä kahdeksan, ihmi-
siä niissä kymmenen henkeä, öbsjia niillä yhdeksän, 
auroja kolme, yhdessä aurassa aina kolme obsjaa. Van-
haa - veroa läksi seitsemästä obsjasta rahassa rinna ja -
yksitoista tenkaa, neljä oinasta, kaksi vatia voita, kolme 
juustoa, kaksi lampaanjalkaa, viisi tynnyriä olutta, viisi 
pjatokia ja yksi sormaus pellavia, lampaannahka; siihen 
myös luettuna isännöitsijänveroa; ja viljasta kolmannes, 
ja sitäpaitsi puoli korobjaa rukiita, puoli korobjaa kau-
roja; mutta kahdesta obsjasta ei lähtenyt •veroa, isän-
nöitsijä kynti niitä -itselleen. 

Uuden kirjoituksen mukaan on tässä läänissä seit-
semän kylää, taloja niissä kahdeksan, ihmisiä niissä kah-
deksan henkeä; kylvävät ruista kolmekymmentä ja yksi 
korobjaa, ja niittävät heinää sata ja kuusikymmentä kop-
naa, . obsjia heillä kahdeksan, auroja kolme, ja aurassa 
kolme obsjaa.7  `Uutta veroa lähtee kuudesta ja puolesta 
obsjasta rahassa yhtä tenkaa vailla seitsemän riunaa, 
viisi oinasta, neljä vatia voita, kolme juustoa, kolme lam-
paanjalkaa, puoli kuudetta tynnyriä olutta, viisi pjatokia 
pellavia, lampaannahka, siihen , luettuna myös isännöitsi-
jänverot, ja viljasta kolmannes, ja sitä paitsi kolme ne 
likkoa rukiita, kolme nelikkoa kauroja; puolestatoista 
obsjasta ei lähde veroa, hän kyntää niitä omin vain itsel-
leen. Vanhan kirjoituksen aikaan hävisi kaksi henkeä, 
obsja, kolmannes auraa, mutta veroa lisääntyi rahassa 
viisi riunaa ja kaksi tenkaa, oinas, kaksi vatia voita, 
lampaanjalka, puoli tynnyriä olutta, nelikko rukiita, 
nelikko kauroja, veroa väheni taas sormaus pellavia. 

Saman Ondrein hallussa on lääni Karjalan linna-
läänissä Raudun pokostassa. 



Samaten ' Sakkulan pokostassa Vasili _ Balakshinin-
lääni joen varrella Suvannolla. 

David Mikitanpoika Putjati,zin hallussa. 
Kylä Suvannon joella Suvannonjärven luona. (t) 

Sidorik Oleksin, hänen poikansa .Ivashkö; kylvävät ruista. 
kaksi korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, 
puoli obsjaa. Vanhaa veroa läksi kolme tenkaa, puoli 
oinasta, kaksi sormausta pellavia, puoli tynnyriä olutta, 
juusto, ,vati voita, ja .viljasta kolmannes; isännöitsijän-
veroa puoli .nelikkoa rukiita. Uutta veroa saman verran.- 

Naumovin Stehno-vo-niminen kylä. (t) .Zaharko ja 
Davydko Naumovit; kylvävät ruista kandeksan korobjaa, 
ja niittävät heinää kuusikymmentä kopnaa. Vanhaa 
veroa läksi seitsemän tenkaa, oinas, tynnyri olutta, vati 
voita, juusto, sormaus pellavia, ja viljasta kolmannes; 
isännöitsijänveroa tenka, puoli nelikkoa rukiita. Uutta 
veroa saman verran. 	- 

Suvannon• Laurovo-niminen kylä Suvannon joella. 
Yhteinen tilallisten. Ontsiforik Ondreinpoika Pjastkinin,, 
Palka Sergejevin ja  Alekseiko Jurkinin kanssa, Davidin. 
puoliskolla: (t) Spir Levkov,.hänen poikansa Kohdratko; 
kylvävät ruista viisi korobjaa, niittävät heinää viisikym 
mentä koppaa, obsja. Vanhaa veroa läksi viisi tenkaa,.. 
oinas, puoli tynnyriä olutta, vati voita, juusto, kaksi ja. 
puoli sormausta pellavia, viljasta kolmannes; isännöitsi-
jänveroa tenka, sormaus pellavia, nelikko rukiita, nelikko 
kauroja. Uutta veroa saman verran. 	- 

Näitä, oli vanhan kirjoituksen mukaan kolme kylää,. 
kolme taloa, ihmisiä niissä neljä henkeä, obsjia heillä 
neljä, auroja yksi ja yksi kolmannes, aurassa kolme 
obsjaa. Vanhaa veroa läksi rahassa riuna ja yksi terska,. 
kaksi ja puoli oinasta, kaksi tynnyriä olutta, puoli sor--
mausta vailla . kaksi pjatokia pellavia,-  kolme juustoa, 
kolme vatia voita, viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa 
kaksi tenkaa, puoli korobjaa, rukiita, nelikko kauroja,, 
sormaus pellavia. 	 - 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää, ; taloja. 
niissä kolme, ihmisiä niissä kuusi henkeä, obsjia kolme 
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ja puoli, yksi ja yksi kuudennes auraa, aurassa 
obsjaa; kylvävät ruista viisitoista korobjaa, niittävät 
heinää sata ja kolmekymmentä kopnaa. Uutta veroa 
niistä lähtee siihen myös luettuna isännöitsijänvero ra-
hassa riuna ja kolme tenkaa, kaksi ja puoli oinasta, kaksi 
tynnyriä olutta, kaksi pjatokia ja puoli sormausta pella-
via, kolme juustoa, kolme vatia voita; ja viljasta kolman-
nes, ja sitäpaitsi puoli korobjaa rakiita, nelikko kauroja. 

Saman Davidin hallussa on' myöskin neljäs-osa Ba-
lakshinin maasta ja niistä kandesta obsjasta, joita omis-
tavat tilalliset Mikulka Lukjanov veljinensä Sakkulan 
pokostassa Valamon luostarin yhteisessä kylässä Teres-
kiiin noususta. 

Mutta mainitut tilalliset viljelevät sitä osaa ja anta-
vat Davidille veroa kaikista tuloista yhden riunan. 

Samaten Sakkulan pokostassa Suuriruhtinaan lääni, • 
joka ennen oli Luka Levontjevilla Karinajörven luona. 

Borisko Barikovin Rusalskin palvelijan hallussa. 
Kajafinskin kylä. (t) Hovissa Borisko itse, ja talon-

poika (t) Jashko Borisov; kylvävät ruista kaksitoista 
korobjaa, niittävät heinää sata kopnaa, kolme obsjaa. 
Vanhaa veroa läksi kandesta _obsjasta kolme tenkaa, tyn-
nyri olutta, pjatok pellavia ja viljasta kolmas osa; veroa 
isännöitsijälle tenka, lampaannahka, sormaus pellavia, 
nelikko rukiita, nelikko kauroja; mutta yhdestä obsjasta 
ei veroa lähtenyt, Luka viljeli niitä. itselleen. Uutta 
veroa kandesta obsjasta entinen määrä, mutta yhdestä 
obsjasta ei veroa lähde, Borisko kyntää niitä itselleen. 

_ Kajafinskin kylä Kärinajiirven rannalla.• (t) Senka 
Vasjkov, hänen poikansa Kuzemka; kylvävät ruista neljä 
korobjaa, niittävät heinää kymmenen kopnaa, obsja. 
Vanhaa veroa„ läksi tenka, puoli tynnyriä olutta, ja vii 
jasta kolmannes. Uutta veroa saman verran. 

Karinan 'kylä Karinajiirven rannalla. (t) Mikiforik 
Volkov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää viisi-
toista kopnaa, obsja. - Vanhaa veroa läksi tenka, puoli 
tynnyriä olutta, puoli oinasta, puoli pjatokia pellavia, 
juusto, vati voita, ja viljasta kolmannes; mutta veroa 

;,. 
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isönnöitsijälle puoli nelikkoa kauroja, juusto, sormaus 
pellavia. Uutta veroa saman verran. 

Karinan kylä. (t) Vahno Voronin, hänen poikansa 
Ivashko; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää 
viisitoista kopnaa, obsja. Vanhaa veroa läksi tenka, puoli 
tynnyriä olutta, puoli oinasta, puoli  pjatokia pellavia, 
vati voita, juusto, ja viljasta kolmannes; mutta isännöit-
sijälle puoli , nelikkoa kauroja, juusto, sormaus pellavia. 
Uutta veroa :saman verran. 

Kajafinskin kylä. (t) Ondrjushko Potapov; kylvää 
ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kop-
naa, obsja. Vanhaa veroa läksi tenka, puoli tynnyriä 
olutta, puoli oinasta, puoli pjatokia pellavia, vati voita, 
juusto, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle puoli nelikkoa 
kauroja, juusto, sormaus pellavia. Uutta veroa saman 
verran. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli viisi kylää, taloja 
niissä viisi, ihmisiä niissä yhdeksän henkeä, obsjia yh-
deksän, kolme auraa. Vanhaa veroa läksi seitsemästä 
obsjasta seitsemän tenkaa, kolme tynnyriä olutta, kaksi 
ja puoli pjatokia pellavia, puolitoista oinasta, kolme juus-
toa, kolme vatia voita, ja viljasta kolmannes; isännöitsi-
jälle tenka, kolme juustoa, neljä sormausta pellavia, lam-
paannahka, nelikko rukiita, kaksi ja puoli nelikkoa kau-
roja; mutta kahdesta obsjasta ei vero a lähtenyt, Luka 
kynti niitä itselleen. 

Uuden kirjoituksen mukaan on viisi kylää, taloja 
niissä, hovi siihen luettuna, kuusi, ihmisiä niissä paitsi 
Boriskoa seitsemän henkeä; kylvävät ruista kaksikym-
mentä kahdeksan korobjaa, niittävät heinää kuusikym-
mentä kopnaa, obsjia heillä seitsemän, auroja kaksi ja 
yksi kolmannes, joka aurassa kolme obsjaa. Uutta veroa 
kuudesta obsjasta siihen myös luettuna isännöitsijänvero 
lähtee kahdeksan tenkaa, kolme tynnyriä olutta, kolme 
pjatokia ja puoli sormausta pellavia, kuusi juustoa, kaksi 
vatia voita, lampaannahka, ja viljasta kolmannes, sitä-
paitsi nelikko rukiita, kaksi ja puoli nelikkoa kauroja, 
yhtä obsjaa kyntää Borisko itselleen, siitä ei lähde veroa. 

4 
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Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi yksi talo, mutta 
hävisi kaksi henkeä, kaksi obsjaa. 

Samassa pokostassa lääni Kiimajärvi, joka ennen oli 
Isak Levontjevilla. 

Borisko Barikovin hallussa. 

Kiimajärven kylä. (t) Grishka, hänen veljensä Mi-
kitka; kylvävät ruista kaksitoista korobjaa, niittävät hei-
nää kolmekymmentä kopnaa, kolme obsjaa. Vanhaa veroa 
ei lähtenyt, Isak viljeli itse. Uutta veroa kuusi tenkaa, 
tynnyri olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes. 
Isännöitsijänveroa nelikko rukiita, nelikko kauroja, juusto, 
sormaus pellavia. 

Samaten Kiimajärven kylä. (t) Kuzemka Volk (Susi), 
hänen poikansa Sidorko; kylvävät ruista kahdeksan ko-
robjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa. Vanhaa veroa läksi kuusi tenkaa, tynnyri olutta, 
pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa 
nelikko rukiita, nelikko kauroja, juusto, sormaus pellavia. 
Uutta veroa saman verran. 

Konevitsan Mondruan kylässä Boriskon neljännek-
sellä: _ (t) Jeska Samsonin poika Saljugina; kylvää.  ruista 
kaksi korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, puoli 
obsjaa. Vanhaa veroa läksi puolitoista tenkaa, neljännes 
tynnyriä olutta, kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kol-
mannes. Isännöitsijänveroa puoli nelikkoa rukiita, sor-
maus pellavia: Uutta veroa saman verran. 

Ja näitä oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi kylää, 
kolme taloa, ihmisiä niissä viisi henkeä, obsjia niillä 
viisi, auroja yksi ja kaksi kolmatta osaa, ja yhdessä 
aurassa kolme obsjaa. Vanhaa veroa läksi kolmesta 
obsjasta puoli kahdeksatta tenkaa, tynnyri ja yksi nel-
jännes olutta, pjatok ja. kaksi sormausta pellavia; ja vil-
jasta : kolmannes; isännöitsijänveroa puolitoista .nelikkoa 
rukiita, nelikko kauroja, juusto, kaksi sormausta pellavia; 
mutta kahta . obsjaa kynti Isak itselleen, veroa ei niistä 
lähtenyt. 
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Mutta uuden kirjoituksen mukaan kaksi kylää, paitsi _ 
yhteistä, taloja niissä, nekin, jotka ovat yhteisessä kylässä 
siihen luettuina, kolme, ihmisiä niissä viisi henkeä; kyl-
vävät ruista kaksikymmentä korobjaa, niittävät heinää 
sata kopnaa, viisi ja puoli obsjaa, yksi ja viisi kuudetta 
osaa auraa, aurassa aina . kolme obsjaa. Uutta veroa 
lähtee isännöitsijänveron kanssa puolta tenkaa vaille 
rinna, kaksi ja yksi neljännes tynnyriä olutta, kaksi pja-
tokia ja viisi sormausta pellavia, kaksi juustoa, ja vil-
jasta kolmannes, sitäpaitsi kaksi ja puoli nelikkoa rukiita, 
puoli korobjaa kauroja. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi puoli obsjaa, 
tynnyri olutta, pjatok ja sormaus pellavia, juusto, nelikko 
rukiita, nelikko kauroja. 

Ja niissä molemmissa pajarin lääneissä, jotka ovat 
Boriskon hallussa, oli vanhan kirjoituksen mukaan seit-
semän kylää, taloja niissä kahdeksan, ihmisiä niissä nel-
jätoista henkeä, obsjia niissä neljätoista, auroja niissä 
neljä ja kaksi kolmatta osaa, aurassa kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on niissä molemmissa 
pajarin lääneissä, jotka ovat Boriskon hallussa, seitsemän 
kylää, paitsi yhteistä, taloja niissä, siihen yhteen luettuna 
talot yhteisessä kylässä ja hovi, yhdeksän, ihmisiä niissä 
kaksitoista henkeä, obsjia kaksitoista ja puoli, auroja 
neljä ja yksi kuudesosa, aurassa aina kolme obsjaa. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi yksi talo, vaan 
hävisi kaksi henkeä, ja puolitoista obsjaa. 

Saman Boriskon hallussa on myöskin läänitys Kar-
jalan linnaläänissä ja Raudun pokostassa, kuin myös 
läänitys Orehovin linnaläänissä Kuivoshkin pokostassa. 

Sakkulan pokostasca Grigori Petrovin läänitys Suvan- 
nolla, joka ennen oli piispan alainen. 

Vasjuk I<ostanpoika Petshenegovin, Vasili Borisin-
pojan Tutshkovskin palvelijan hallussa. 

Salman kylä Suvannonjärven yläpuolella. (t) Hovissa 
itse • Vasjuk, ja talonpoika (t) Mitroha Oleshkov; kylvä-
vät ruista kahdeksan korobjaa, niittävät heinää kuusi- ~; 



kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. Vanhaa veroa ei lähte-
nyt, isännöitsijä viljeli itselleen. Uutta veroa yhdestä 
obsjasta kolme tenkaa, oinas, puoli .tynnyriä olutta, ja 
viljasta kolmannes; toisesta obsjasta ei lähde veroa, Vas-
juk viljelee itselleen. 

Borovitshin kylä. (t) Kuzemka Ivashkov; kylvää 
ruista neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, 
obsja. Vanhaa veroa läksi kaksi tenkaa, puoli oinasta, 
puoli tynnyriä olutta, ja viljasta kolmannes; isännöitsi- 
jänveroa puoli tenkaa, sormaus 	nelikko rukiita, 
nelikko kauroja. Uutta veroa saman verran, mutta sitä-
paitsi kolme tenkaa. 

Yhteisiä kyliä. 
Viisjoen kylä Viisjoella. Yhteinen tilallisen Vasjuk 

Sluzovin kanssa, Petshenegovin kolmella neljänneksellä: 
(t) Jahno Nataljin; kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää 
heinää kolmekymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Van-
haa veroa läksi kaksi tenkaa, puoli oinasta, puoli tyn-
nyriä olutta, ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa 
puoli tenkaa, sormaus pellavia, nelikko rukiita, nelikko 
kauroja. Uutta, veroa saman verran ja sitäpaitsi kolme 
tenkaa. 

Viisjoen kylä Viisjoen toisella puolella. Yhteinen Vasjuk 
Sluzovin kanssa, Petshenegovin kolmella neljänneksellä: 
(t) Gridja Ofrömejev, (t) Dema Fedkov, hänen poikansa 
:Stepanko; kylvävät ruista kuusitoista korobjaa, niittävät 
heinää viisikymmentä kopnaa, viisi obsjaa. Vanhaa veroa 
läksi puolitoista riunaa, kaksi oinasta; ja viljasta kol-
mannes, ja sitäpaitsi kaksi korobjaa rukiita; isännöitsijän-
veroa puolitoista korobjaa -kauroja, juusto, vati voita, 
lampaannahka. Uutta veroa siihen myös luettuna isän-
nöitsijänvero entinen määrä, vaan sen lisäksi riuna ja 
kaksi tenkaa. 

Ja kaikkiaan oli kyliä vanhan kirjoituksen mukaan 
neljä, taloja niissä .viisi, ihmisiä niissä yhdeksän henkeä, 
obsjia heillä kahdeksan, auroja kaksi ja kaksi kolman-
nesta, aurassa aina kolme obsjaa. Vanhaa veroa Iasi. 
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kuudesta obsjasta, siihen luettuna myöskin isännöitsijän-
vero, rahassa riuna ja kaksitoista tenkaa, kolme oinasta, 
tynnyri olutta, juusto,- vati voita, kaksi sormausta .pella-
via, lampaannahka; ja viljasta kolmannes, .ja sitäpaitsi 
neljä korobjaa rukiita, kaksi korobjaa kauroja, mutta 
kahdesta obsjasta ei lähtenyt veroa, isännöitsijä kynti 
niitä itselleen. 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljä kylää, siihen 
myös luettuna kaksi yhteistä, taloja niissä, hovikin sii- 
hen luettuna, kuusi; ihmisiä niissä kuusi henkeä, obsjia 
yhdeksän ja puoli, auroja kolme ja yksi kuudesosa, 
aurassa kolme obsjaa. Uutta veroa on kahdeksasta ja 
puolesta obsjasta kuin myös isännöitsijänvero siihen luet-
tuna rahassa kolme riunaa ja yhdeksän tenkaa, neljä 
oinasta, puolitoista tynnyriä olutta, juusto, vati voita, 
kaksi sormausta pellavia, lampaannahka; ja viljasta kol- 
mannes, ja sitäpaitsi neljä korobjaa rukiita, kaksi korob-
jaa kauroja, mutta yhdestä obsjasta ei lähde veroa, Vasjuk 
kyntää sitä itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi puolitoista 
obsjaa, rahassa rinna ja yksitoista tenkaa, oinas, puoli 
tynnyriä olutta. Mutta ihmisiä . hävisi kolme henkeä. 
Mutta Vasjukin hallussa on myöskin läänitystila Karja-
lan linnaläänissä, Raudun pokostassa. 

Sakkulan pokostassa tilallisia. 

Grigori Iivananpoika Rokuljskin läänitys Petäjär-
vellä ja Kamenkalla Suvannonjärven luona. 

Pavujevon kylä Petäjärvellä. (t) - Vasjko Sidorov, 
hänen poikansa Grihno, (t) hänen veljensä Mihal; kylvä- 
vät ruista kymmenen korobjaa, ja niittävät heinää neljä-
kymmentä kopnaa, kolme objaa; veroa niistä. neljä ten- 
kaa, oinas, puoli tynnyriä olutta, kolme sormausta pella-
via, kaksi vatia voita, viljasta kolmannes; isännöitsijän- 
veroa tenka, sormaus pellavia, nelikko rukiita, nelikko 
kauroja. 



Glinskan kylä Petäjärvellä. (t) Jeska Ontushov; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikym-
mentä kopnaa, obsja. Veroa kaksi tenkaa, ja viljasta kol-
mannes; isännöitsijänveroa nelikko rukiita, sormaus pel-
lavia. 

Polfanan kylä Petäjärvellä. (t) Klimko Onkujev; kyl-
vää ruista kolme korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä 
kopnaa, obsja; veroa niistä kaksi tenkaa, ja viljasta kol-
mannes, ja isännöitsijälle tenka. 

Kylä Petäjärvellä kappelin luona. (t) Ivashko Ontu-
shov, (t) Tereshko ja Doroshko Ontushovit; kylvävät 
ruista viisitoista korobjaa, niittävät heinää kuusikym-
mentä kopnaa, neljä obsjaa; veroa niistä neljä tenkaa, 
oinas, tynnyri olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kolman-
nes; isännöitsijälle tenka, sormaus pellavia. 

Kylä Petäjärvellä. (t) Timoshka Fomin; kylvää ruista 
kolme korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
obsja; veroa siitä viljasta kolmannes. 

Vdovkinon kylä Petäjärvellä. (t) Fomka Jakimov, ja 
hänen poikansa Filipko; kylvävät ruista kuusi korobjaa, 
niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa niistä kaksi tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja 
viljasta kolmannes. 

Samaten Vdovkinon kylä Petäjärvellä. (t) Fedko ja 
Ondronko Grihnovit; kylvävät ruista kymmenen korob-
jaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kolme obsjaa; 
veroa niistä neljä tenkaa, oinas, tynnyri olutta, pjatok 
pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka, sor-
maus pellavia. 

fuhnovön kylä Kutilla Petäjärvellä. (t) Sidorko ja 
Petrok Grihnovit; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa niistä kaksi tenkaa, kaksi sormausta pellavia ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka, sormaus pellavia. 

Uusikylä Petäjärvellä. (t) Klimko ja Jashko Smesh-
kovit; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää 
kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa siitä viljasta kol-
mannes. 
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Selujevon kylä Petizjärvellä uudismaalla. (t) Nesterko 
Oleksejev ja hänen poikansa _ Ivashko;. kylvävät ruista 
kahdeksan . korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä 
kopnaa, kaksi obsjaa; veroa niistä kaksi tenkaa, kaksi 
sormausta pellavia, viljasta kolmannes; isännöitsijälle 
tenka, sormaus pellavia. 

Rannan kylä Suvannonjärven luona. (t) Ondreiko 
Lobujev, ja hänen , poikansa Vasko; kylvävät ruista kah-
deksan korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kop-
naa, kaksi obsjaa. Veroa niistä neljä tenkaa, oinas, tyn- 
nyri olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; veroa 
isännöitsijälle tenka ja sormaus pellavia. 

Damenkan kylä. (t) .Ivashko ja Smeshko Samoilov t, 
ja Kirilko Samoilov; kylvävät ruista kaksitoista korob-
jaa, niittävät heinää kuusikymmentä kopnaa, kolme obsjaa. 
Veroa niistä neljä tenkaa, oinas, pjatok pellavia, ja vil-
jasta kolmannes; veroa isännöitsijälle - tenka, sormaus 
pellavia. 

Hjarkujevon kylä Kamenkalla Suvannonjärven luona. 
(t) Fomka Vasjkov, ja hänen veljensä poika Ostashko 
Smeshkov; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa; niittävät 
heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa niistä 
neljä tenkaa, oinas, puoli tynnyriä olutta, pjatok pellavia, 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka, sormaus 
pellavia. 

Dubrovinon kylä Kamenkalla Suvannonjärven luona. 
(t) Fomka Nesterov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää 
heinää viisitoista kopnaa, obsja; veroa häneltä viljasta 
kolmannes. 

Dumujevon kylä Kamenkalla Suvannonjärven luona. 
(t) Dmitrok Grihnov, hänen lapsensa Gavrilko ja Smeshko; 
kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, obsja; veroa niistä kaksi tenkaa, kaksi 
sormausta pellavia, puoli tynnyriä olutta, ja viljasta kol- 
mannes; isännöitsijälle tenka, sormaus pellavia. 

' 	Uusikylä Kamenkalla saman järven luona. (t) Sysoiko 
Vasjkov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää. heinää 
kaksikymmentä kopnaa, obsja. 
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Kamenkan . kylä uudisnzaalla. (t) : Jashko Grihnov; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää• kaksikym- 
mentä kopnaa, obsja; veroa näistä molemmista kylistä 
kaksi tenkaa, pjatok pellavia, ja viljasta kolmasosa; isän-
nöitsijälle tenka, sormaus pellavia. 

Kamenkan kylä kosken partaalla Suvannonjärven 
päässä. '(t) Maksimko Ivashkov, hänen poikansa Ivashko; 
kylvää ruista kahdeksan korobjaa, niittävätheinää, kuusi-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa ';niistä kolme 
tenkaa, oinas, puoli tynnyriä olutta, pjatok pellavia, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa .tenka, sormaus 
pellavia. 

Ja kaikkiaan kyliä tässä läänityksessä vanhan kir-
joituksen mukaan viisitoista, taloja niissä viisitoista, ih-
misiä niissä kolmekymmentä ja neljä henkeä, obsjia kol-
mekymmentä ja kaksi, auroja kymmenen ja- kaksi kol- 
mannesta, ja aurassa kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kyliä kahdeksan-
toista, taloja niissä kaksikymmentä, ;ihmisiä niissä kolme-
kymmentäneljä henkeä, obsjia kolmekymmentä ja kolme, 
auroja yksitoista, ja aurassa kolme obsjaa; ja veroa niistä 
rahassa yhtä tenkaa vailla kolme riunaa, seitsemän oinasta, 
viisi tynnyriä olutta, kaksi vatia voita, yhdeksän pjato-
kia ja sormaus pellavia, ja viljasta kolmannes; isän-
nöitsijälle kaksitoista tenkaa ja kaksi sormausta pel-
lavia. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi kolme kylää, 
viisi taloa, obsja, yksi ,kolmasosa auraa. Saman miehen 
hallussa on myöskin kyliä Karjalan linnaläänissä kau-
pungin pokostassa. 

Nikita Paavalin poika Rokuljskin ja hänen lastensa 
tilat. 

Petizjärven kylä, liikanimellä Likainen. (t) Mikulka 
Gridin, (t) Demeshko Iljin, (t). Gridka Turdujev, ja hänen 
poikansa Meleh, (t) Mihal Turdujev; kylvävät ruista kak-
sitoista korobjaa, niittävät heinää kuusikymmentä kop-
naa, .kolme obsjaa; veroa niistä kahdeksan tenkaa, kaksi 
tynnyriä olutta, vati voita, kaksi . pjatokia .pellavia, ja 



viljasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi tenkaa, kaksi 
sormausta pellavia. 

Petäjärven kylä Petäjärven rannalla. (t) Fedotko 
Turdujev, (t) hänen poikansa Maksimko; kylvävät ruista 
neljä korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa,. 
obsja; veroa kolme tenkaa, puoli tynnyriä olutta, pjatok 
pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka. 

Roykkylän kylä Suvannonjärven luona. Yhteinen 
hänellä Zahar Morosovin kanssa, Mikitan puoliskolla: (t) 
Proshko Fofanov, ja hänen lapsensa Ortemko ja Ignat;. 
kylvävät ruista kaksitoista korobjaa, niittävät heinää 
kuusikymmentä kopnaa, kolme obsjaa; veroa niistä viisi 
tenkaa, tynnyri olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kol-
mannes; isännöitsijälle tenka, sormaus pellavia. 

Samaten Röykkylän kylä pellolla. Yhteinen hänellä 
Zahar Morosovin kanssa, Mikitan puoliskolla: (t) Ivashko- 
Fofanov ja Mikiforik Ogafonov; kylvävät ruista kahdek-
san korobjaa, ja niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, 
kaksi obsjaa; veroa kolme tenkaa, pjatok pellavia ja 
viljasta kolmannes. 

•Ja näitä oli vanhan kirjoituksen mukaan neljä ky 
lää, taloja niissä kahdeksan, ihmisiä niissä neljätoista 
henkeä, obsjia kolmetoista, auroja neljä ja yksi kolmas-
osa auraa, aurassa kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan neljä kylää, siihen myös 
luettuna kaksi yhteistä kylää, taloja niissä kahdeksan,, 
ihmisiä niissä yhdeksäntoista henkeä, obsjia yhdeksän,. 
auroja kolme ja yhdessä aurassa kolme. obsjaa. Veroa 
niistä, isännöitsijänvero yhteen luettuna, rahassa puoli-
toista riunaa ja kaksi tenkaa, kolme ja puoli tynnyriä 
olutta, vati voita, viisi pjatokia ja kolme sormausta pel-
lavia. 

Vanhan kirjoituksen aikaan-  hävisi kaksi henkeä,, 
neljä obsjaa. Saman Mikitan hallussa on myöskin kyliä 
kaupungin pokostassa. 
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Isak Paåvalinpoika Rokuljskin hallussa. 
Haitermaan kylä Suvannonjärven luona. (t) Ostashka 

Paulov, hänen lapsensa Isak ja Ivashko, (t) Pavelko Val-
litov; ,kylvävät ruista kuusitoista korobjaa, niittävät hei-
nää kahdeksankymmentä kopnaa, neljä obsjaa; veroa 
kahdeksan tenkaa, oinas, tynnyri olutta, pjatok pellavia, 
viljasta kolmannes. 

Miulkinan Haitermaa-kylä Suvannonjärvellä. (t) Mi-
kiforik Ogafonov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää 
heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja. Veroa viljasta 
kolmannes. 

Kajafinskin kylä Karinajärvellä. (t) Mitroshka Vaskov 
Kurov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, obsja; veroa kolmannes viljasta, kol-
me tenkaa, oinas, puoli tynnyriä olutta. 

Samaten Kajafinskin kylä. (t) Marko Avramkov, ja 
Timoshka Kuzjmin; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa viisi tenkaa, oinas, pjatok pellavia, puoli tynnyriä 
olutta ja viljasta kolmannes. 

Samaten Kajafinskin kylä. (t) Ignatko Ievl, hänen 
poikansa Demeh; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittä-
vät heinää kolmekymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa; 
veroa niistä kolme tenkaa, puoli tynnyriä olutta, kolme 
sormausta pellavia ja viljasta kolmannes. 

.Kylä Mondrualla. (t) Palka Karpov; kylvää ruista 
neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
obsja; veroa neljä tenkaa, •pjatok pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Kylä Vishkovin niemessä Pyhäjärven luona. (t) 
Ostashko Kjurov Koshkin; kylvää ruista neljä korobjaa, 
niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja. Veroa siitä 
kolme tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli kuusi kylää, taloja 
niissä seitsemän, ihmisiä viisitoista henkeä, obsjia kol-
metoista, auroja neljä ja yksi kolmas osa, yhdessä aurassa 
kolme obsjaa. 
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Uuden kirjoituksen mukaan seitsemän kylää, taloja 
niissä kahdeksan, ihmisiä niissä kaksitoista. henkeä, obsjia 
yksitoista ja puoli, auroja kolme ja viisi kuudetta osaa, 
yhdessä aurassa aina kolme obsjaa; veroa niistä puoli-
toista riunaa ja viisi tenkaa, kolme oinasta, kaksi ja 
puoli tynnyriä olutta, kolme pjatokia ja kolme sormausta 
pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi kylä, 
mutta hävisi yksi henki, puolitoista obsjaa. 

Ja saman Isakin ovat myös kylät kaupungin po- 
kostassa. 	 - 

Grida ja Stepan Kuzmanpokien Lukinien hallussa. 
Vekshinon kylä Suvannonjärvellä. (t) Hovissa itse 

Stepan, (t) hänen talonpoikansa Jashko Lukin; kylvävät 
ruista neljä korobjaa, niittävät heinää kolmetoista kop-
naa, obsja; veroa Jashka talonpojalta kolmannes viljasta; 
isännöitsijälle tenka. 

Kylä saarilla Valkianiemen takana Laatokan järven 
luona. (t) Olekseiko Shandujev ja hänen poikansa Ofo. 
nasko; kylvävät ruista neljä korobjaå, niittävät heinää 
kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa niistä tenka, jänis,, 
ja viljasta neljännes; ja isännöitsijälle terska. 

Autio (Pustosh) kylä Viisjoella. (t) Ivasihko Borisov, 
Ivasliko - Timohin; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. 
Vanhaa veroa läksi niistä viljasta kolmannes. 

Ostashkinin kylä Kamenkan niemessä. (t) Miheiko 
Sudok;-  kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kak-
sikymmentä kopnaa, obsja; veroa kolmannes viljasta; 
isännöitsijälle tenka, nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Metsäpirtin kylä (Metsherti). (t) Manylko ja Palka 
Matveinpojat; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niit-
tävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 
niistä kolme tenkaa ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle 
tenka. 

Grikinon kylä Korholassa. (t) Kuzemka Karpov; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikym-
mentä kopnaa, obsja; veroa viljasta kolmannes. 
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Vanhan kirjoituksen mukaan oli seitsemän kylää, 
taloja niissä seitsemän, ihmisiä niissä kaksitoista henkeä,. 
obsjia kymmenen, auroja kolme ja yksi ja kolmasosa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kuusi kylää, taloja 
niissä, hovikin siihen luettuna, seitsemän, ihmisiä niissä,. 
paitsi tilallista, kymmenen henkeä, obsjia kahdeksan, 
auroja kaksi ja kaksi kolmatta osaa; veroa niistä isän-
nöitsijänveron kanssa: seitsemästä obsjasta kahdeksan 
tenkaa, viljasta kolmannes; yhdestä obsjasta viljasta nel-
jännes, ja jänis. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi Toporovon kylä 
Laatokan järven rannalla, autio, ja ihmisiä väheni kaksi 
henkeä, ja obsjia kaksi. Sojakkalan kylä on kirjoitettu 
kaupungin pokostassa. Samoilla miehillä on myöskin 
kyliä kahdessa pokostassa: Raudun pokostassa ja kau-
pungin pokostassa. 

Stepan Kuzmanpojan Gavril Balakshinin veljen tilat.. 
Hailermaan kylä Suvannonjärven luona. (t) Rodi- 

vonko Mihalev, hänen lapsensa: Jurka ja Stepanko ja 
Timoshka; kylvävät ruista kuusitoista korobjaa, niittävät 
heinää kahdeksankymmentä kopnaa, neljä obsjaa; veroa 
niistä kuusi tenkaa, oinas, tynnyri olutta, pjatok pellavia 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle nelikko rukiita,. 
sormaus pellavia. 

Kylä Sakkulassa kylän päässä. (t) Fedko Ivashkov; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa, obsja; veroa tenka, sormaus pellavia, viljasta 
kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli yksi kylä, siinä 
talo, neljä henkeä, neljä obsjaa, yksi ja yksi kolmasosa 
auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan kaksi kylää, niissä kaksi 
taloa, viisi henkeä, viisi obsjaa, auroja yksi ja kaksi kol-
mattaosaa; veroa niistä seitsemän tenkaa, oinas, tynnyri_ 
olutta, pjatok ja sormaus pellavia, ja viljasta kolman-
nes; isännöitsijänveroa nelikko rukiita, sormaus pel-
lavia. 



Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi siis yksi kylä, 
siinä talo, obsja la kolmannes auraa. Saman miehen 
hallussa on myös kyliä kaupungin pokostassa ja Raudun 
pokostassa. 

Oshtash, ja Ondrejan, ja Boris Fekinien tilat. 
Kylä niemessä Pyhäjärven luona. (t) Hovissa elä-

vät itse Oshtash, ja Ondrejan, ja Borisko; kylvävät 
ruista seitsemän korobjaa, niittävät heinää kuusikym- 
mentä kopnaa, puolitoista obsjaa, ja kyntävät itselleen. 

Kylä niemessä Pyhäjärvellä. (t) Jåshko Nasarov, ja 
Mikiforko Nesterov; kylvävät ruista kahdeksan korob 
jaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa; veroa kolme tenkaa, puoli tynnyriä olutta, pja-
tok pellavia, viljasta kolmannes. 

Mäen kylä (Gora) niemessä Pyhäjärvellä. (t) Ivashko 
Markov Kosel; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää 
heinää . kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa kaksi ten-
kaa, kolme sormausta pellavia, puoli tynnyriä olutta, 
ja viljasta kolmannes. 

Kylä samaten niemessä Pyhäjärvellä. (t) Vasjuk 
Samin, ja hänen poikansa Timoshka; kylvävät ruista 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kop-
naa, kaksi obsjaa; veroa kuusi. tenkaa, oinas, tynnyri 
olutta, kolme sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Kipruan kylä Pyhäjärvellä. (t) Palka Rohnov; kyl- 
vää ruista neljä korobjaa, niittää heinää viisitoista kop-
naa, obsja; veroa kaksi tenkaa, kolme sormausta pella-
via, puoli tynnyriä olutta, ja viljasta kolmannes. 

Uskalin kylä. (t) Fedotko Doroshkin, ja hänen vel-
jensä Sidorko; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niit-
tävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 
neljä tenkaa, puoli tynnyriä olutta, 'kolme sormausta 
pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Kylä niemessä Pyhäjärvellä. (t) Panfilko Horkov; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikym-
mentä, kopnaa, obsja; veroa kolme tenkaa, puoli tynnyriä 
olutta, kolme sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 



Kaikkiaan oli _vanhan kirjoituksen mukaan seitse-
män kylää, taloja niissä seitsemän, ihmisiä niissä kaksi-
toista henkeä, obsjia kaksitoista, auroja neljä, yhdessä 
aurassa aina kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on seitsemän kylää, 
taloja niissä, hovikin siihen luettuna, seitsemän, ihmisiä 
niissä tilalliset siihen luettuna kaksitoista, obsjia, heillä 
kymmenen ja puoli obsjaa, kolme ja puoli auraa, aurassa 
kolme obsjaa; veroa yhdeksältä obsjalta riuna ja kuusi 
tenkaa, oinas, kolme ja puoli tynnyriä olutta, neljä sor-
mausta pellavia, puoltatoista obsjaa kyntävät itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikana väheni puolitoista obsjaa. 
Samojen miesten hallussa ovat myöskin kylät Raudun 
pokostassa ja Orehovin linnaläänissä Kuivoshkin po-
kostassa. 

Ivashko, ja Stepanko, ja Gridja, ja Vasjko Jaakon-
poikien tilat Sakkulan` pokostassa. 

Kiimajärven kylä. (t) Itse, , Ivashko, (t) hänen vel- 
jensä Vasjko; kylvävät ruista 12 korobjaa, niittävät hei-
nää sata kopnaa, kolme obsjaa. 

Kiimajärven kylä Kiimajärven rannalla. (t) Itse Ste-
panko; kylvää ruista 4 korobjaa, niittää heinää 30 kop-
naa, kaksi obsjaa. 

Kylä Kuninkaan ristin luona Linnajoen varrella. (t) 
Itse Gridja; kylvää ruista 7 korobjaa, niittää heinää 30 
kopnaa, obsja. 

Uusikylä Sobolinnan vastapäätä Oksajoella. (t) Os-
tashko Smenov; kylvää ruista 2 korobjaa, niittää heinää 
20 kopnaa, puoli obsjaa. Veroa tilallisille oinas, pjatok 
pellavia, viljasta kolmannes. 

Uuden Terebovon kylä. (t) Vlasko ja Kondratko 
Ivashkovit;. kylvävät ruista 8 korobjaa, niittävät heinää 
30 kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa niistä kolme tenkaa, 
puoli tynnyriä olutta, kaksi sormausta pellavia, ja vil-
jasta kolmannes. 

Kiimajärven kylä Kiimajärven rannalla. (t) Ivashko 
Iholin; kylvää ruista 4 korobjaa, niittää heinää viisitoista 
kopnaa, obsja; veroa viljasta kolmannes. 



Sakkulan kylä Suvannönjärven ylärannalla. (t) Osh-
tahno Kondratov; kylvää. ruista 4 korobjaa, niittää hei-
nää 15 kopnaa, obsja; veroa viljasta kolmannes. 

Sakkulan kylä Suvannonj{irven rannalla. (t) Ortemko 
Vasjkov, ja Vlasko Samoilov, (t) Fedka. Mihejev ja Za-
harko Pavlov; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
tävät heinää 40 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa niistä neljä 
tenkaa, tynnyri olutta,, pjatok pellavia ja viljasta kol-
mannes. 

Parinan kylä Suvannon järven rannalla. (t) Vasjko 
Grihnov; kylvää ruista 4 korobjaa, niittää heinää 20 kop- 
naa, obsja; veroa niistä kaksi tenkaa, puoli tynnyriä. 
olutta, kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Mishovon. kylä Kiimajärven luona. (t) Ondrushka 
Grihnov ja Ofonasko Zaharov; kylvävät ruista 4 korob 
jaa, niittävät heinää 15 kopnaa, obsja; veroa viljasta. 
kolmannes. 

Kylä Sakkulassa Suvannonjärven rannalla. (t) Savka 
Vasjkov, (t) hänen veljensä Ortemko; kylvävät ruista 5 
korobjaa, niittävät heinää 20 kopnaa, obsja; veroa kaksi 
tenkaa, puoli tynnyriä olutta, ja viljasta kolmannes. 

Kylä Kiimajärven rannalla. (t) Ivashko Pavlov; kyl-
vää ruista 4 korobjaa, niittää heinää 'kaksikymmentä 
kopnaa, obsja; veroa kaksi tenkaa, neljä sormausta pel-
lavia ja viljasta kolmannes. 

Kylä Karholan takana Sakkulassa. (t) Vasjko Kuzj-
min; kylvää ruista 2 korobjaa, niittää heinää kaksikym-
mentä. kopnaa, puoli obsjaa; veroa viljasta kolmannes. 

Tarinan kylä Pyhäjärvellä. (t) Jefko Nefedov; kyl-
vää . ruista neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen kop-
naa, obsja; veroa kaksi tenkaa, kaksi sormausta pellavia,.' 
ja viljasta kolmannes. 

Kylä lahden takana Kiimajärvellä. (t) Gridka Lukin; 
kylvää ruista 8 korobjaa, niittää heinää 20 kopnaa, kaksi 
obsjaa; veroa 2 tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja vil-
jasta kolmannes. 
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Kylä Sobolinnassa. (t) Ignatko Titov; kylvää ruista 
kaksi korobjaa, niittää heinää 20 kopnaa, puoli obsjaa; 
veroa kolmannes viljasta. 

Yhteisiä kyliä : 
Kylä Sobolinnassa. Yhteinen heillä tilallisen Palka 

Mikulanpojan kanssa, Ivashkon ja hänen veljiensä nel-
jällä osalla: (t) Levonko Senkin; kylvää ruista 6 korob-
jaa, niittää heinää 30 kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa 
viljasta kolmannes. 

Parinan kylä. Yhteinen heillä Forna Spirovin kanssa, 
Ivashkon ja hänen veljiensä puoliskolla: (t) Filipko Shan- 
dujev; kylvää ruista 4 korobjaa, niittää heinää 15 kop-
naa, obsja; veroa kaksi tenkaa, ,puoli tynnyriä olutta, 
kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Kylä Sobolinnassa. Foma Spirovin tilalla, Ivashkon 
ja hänen veljiensä osalla; (t) Ileika. Senkin; kylvää ruista 
4 korobjaa, niittää heinää 15 kopnaa, obsja. Veroa vil-
jasta kolmannes. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan yksi-
toista kylää, taloja niissä kolmetoista, ihmisiä niissä kol-
mekymmentä henkeä, obsjia kaksikymmentä ja- kuusi, 
auroja kahdeksan ja kaksi kolmattaosaa, mutta yhdessä 
aurassa aina kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kahdeksantoista ky-
lää, paitsi yhteistä kylää, taloja niissä, siihen myös luet-
tuna ne, jotka ovat yhteisessä kylässä, kaksikymmentä ja 
kaksi, ihmisiä niissä siihen myöskin luettuna tilalliset 
kaksikyminentä ja kuusi henkeä, obsjia heillä kaksikym- 
mentäneljä, auroja kahdeksan, aurassa kolme obsjaa. 
Veroa tilallisille seitsemästätoista obsjasta rahassa riuna 
ja viisi tenkaa, oinas, kolme tynnyriä olutta, neljä pjato-
kia ja neljä sormausta pellavia, mutta kuutta obsjaa vil-
jelevät tilalliset itse. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kylien luku 
seitsemällä, ja talojen yhdeksällä, väheni neljä henkeä, 
kaksi obsjaa. Samojen miesten hallussa on myöskin kyliä 
kaupungin pokostassa ja Raudun pokostassa. 



Paavali Morosovin tilat. 
Valkjärven kylä Valkjärvellä. (t) Ignat Zaharov; kyl-

vää, ruista 4 korobjaa, niittää heinää 20 kopnaa, obsja; 
veroa viljasta kolmannes. 

Samaten Valkjärven kylä. (t) Sergeiko Fedkov; kyl-
vää ruista 4 korobjaa, niittää heinää 20 kopnaa, obsja; 
veroa tilalliselle viljasta kolmannes. 

Sofronovon _ kylä Suvannonjärven nousussa. (t) Ond-
reiko Sofonov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää -hei-
nää 20 kopnaa, obsja; veroa kolme tenkaa, pjatok pella- 
via,- ja viljasta kolmannes. • 

Ojaniemen 7614 Suvannonjärvellä. (t) . Ivashko Miku-
lin, ja hänen veljensä Jashko; kylvävät ruista kahdeksan 
korobjaa, niittävät- heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa; veroa niistä neljä tenkaa, pjatok pellavia, ja vil-
jasta kolmannes. 

Kylä Demeshkinin Ojaniemi. (t) Mikiforik Olferov; 
kylvää ruista 4 korobjaa, niittää heinää kolmekymmentä 
kopnaa, obsja; veroa tilalliselle viljasta kolmannes.- 

Samaten Ojaniemen kylä. (t) Ivashko Terehov, ja 
hänen poikansa`'Fedotko;' kylvävät ruista kuusi korobjaa, 
niittävät heinää 20 -kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa 
tilalliselle kaksi tenkaa, kaksi sormausta- pellavia, ja vil- 
jasta kolmannes. 	• 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli kuusi kylää, taloja 
niissä kuusi, ihmisiä niissä yhdeksän henkeä, obsjia yh- 
deksän, kolme auraa, yhdessä aurassa aina kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kuusi kylää, taloja 
niissä kuusi, ihmisiä niissä kahdeksan henkeä, seitsemän 
ja puoli obsjaa, auroja heillä kaksi ja puoli auraa, ja 
aurassa kolme obsjaa; veroa tilalliselle yhdeksän tenkaa, 
kaksi pjatokia ja kaksi sormausta pellavia, ja viljasta 
kolmannes.. 

Vanhan kirjoituksen aikana väheni yksi henki, 
puolitoista, obsjaa, puoli auraa. Saman Palkan ovat 
myös kylät kaupungin pokostassa ja Raudun pokostassa. 



Zahar Simeonin poika Mörosovin ,ja hänen las-
tensa tilat. 

Pan nan kylä Pyhäjärvellä. (t) Isak Mikitin; kylvää 
ruista neljä korobjaa, niittää heinää 15 kopnaa, obsja; 
veroa neljä tenkaa, oinas, tynnyri olutta, ja viljasta kol-
mannes. 

Samaten Parinan kylä Pyhäjärvellä. (t) Mikiforik 
Ovsevov; kylvää ruista 4 korobjaa, niittää heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, obsja; veroa tilalliselle kolme tenkaa, 
ja viljasta kolmannes. 

I(åunajärven kylä Kiimajärven rannalla. (t) Senka 
Pavlov,; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää vii-
sitoista kopnaa, obsja; veroa viljasta kolmannes. 

Röykkylän kylässä pellolla, Mikita Paavalinpoika Ro- 
kuljskin omistamassa, Zakarin puoliskolla: (t) Jahno Miha-' 
lev, ja hänen poikansa Vasjko; kylvävät ruista kahdek-
san korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa,. 
.kaksi obsjaa; veroa niistä viisi tenkaa, tynnyri olutta, 
pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Samaten Röykkylän kylässä, Mikila Paavalinpoika Ro-
kuljskin omistamassa, Zaharin puoliskolla: (t) Mikulka . Ta-
rasov, hänen lapsensa Mihal ja_Fomko;'kylvävät ruista 12 
korobjaa, niittävät heinää 100 kopnaa, - kolme obsjaa; 
veroa tilalliselle viisi tenkaa, tynnyri olutta, pjatok pel- 
lavia, ja viljasta kolmannes. 	 - 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli viisi kylää; taloja 
niissä viisi, ihmisiä niissä yksitoista henkeä, obsjia yh- 
deksän, ja auroja kolme, ja aurassa kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan. on kolme kylää, paitsi 
kahta yhteistä kylää, taloja niissä, siihen myöskin luet-
tuna yhteisten kylien, viisi, ihmisiä niissä kahdeksan, 
obsjia kahdeksan, auroja kaksi ja kaksi kolmatta osaa, au-
rassa aina kolme obsjaa. Veroa tilalliselle riuna, kolme 
tenkaa, oinas, kolme tynnyriä olutta, kaksi pjatokia pella-
via, viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana väheni kolme henkeä, 
obsja. Zaharin ovat myöskin kylät Raudun pokostassa 
ja kaupungin pokostassa. 
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Fbma Spirovin ja hänen lastensa, tilat. 
Uuden Terebovon - kylä.  (t) Mikiforik Ihandujev ja. 

Oleikseiko Terujev; kylvävät ruista 8 korobjaa, niittävät. 
heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa niistä 
kaksi tenkaa, kaksi sormausta pellavia, jå viljasta . kol-- 
mannes. 

Kiimajärven kylä Kiimajärven rannalla joen takana:. 
(t) Itse Fomka, hänen lapsensa; Stepanko, ja Jeska, ja 
Ivashko; ja talonpoikia: (t) Gridka Stehnov, ja hänen poi-
kansa Jeska; kylvävät ruista 8 korobjaa, niittävät hei-
nää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa yhdeltä 
obsjalta tenka, sormaus pellavia, viljasta kolmannes; yhtä 
obsjaa kyntävät tilalliset itselleen: 

Kylä mäellä Kiimajärven luona. (t) Nesterik Pavlov;. 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää viisitoista 
kopnaa, obsja; veroa tilalliselle tenka, sormaus pellavia,, 
ja viljasta kolmannes. 

Genujevon kylä. (t) Palka Mikiforinpoika Rezvets; 
kylvää. - ruista 4 korobjaa, niittää heinää 20 kopnaa,, 
obsja; veroa oinas, puoli tynnyriä olutta, pjatok pellavia, 
viljasta kolmannes: 

- Pannan kylä. (t) Filipko Omosov; kylvää r-uista. 
neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen, kopnaa, obsja; 
veroa tilalliselle tenka, puoli tynnyriä olutta,  kaksi sor-
mausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Yhteisiä kyliä 
Kyld Sobolinnassa Ruotsin rajalla. Yhteinen tilal-

listen Ivasliko, ja Stepan, ja Gridja, ja Vasjko Jaakon-
poikien 

 
kanssa, Foman osalla: (t) Olekseiko Jashkov;. 

kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää viisitoista 
kopnaa, obsja; veroa tilalliselle viljasta kolmannes. 

Parinan kyl/Jssä Pyhäjärvellä, Ivanan ja hänen vel-
jiensä Jaakonpoikien omistamalla tilalla, Foman puolis-
kolla: (t) Jahno Olferov; kylvää ruista ne]jä korobjaa,. 
niittää heinää kymmenen kopnaa, obsja; veroa tenka, 
puoli tynnyriä olutta, sormaus pellavia, viljasta kol-
mannes. 



Ja. vanhan kirjoituksen mukäan oli kyliä seitsemän, 
taloja niissä yhdeksän, ihmisiä niissä yksitoista henkeä, 
obsjia ' yksitoista, auroja kolme ja kaksi kolmatta osaa, 
aurassa -aina kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan - kuusi kylää, paitsi yh-
teistä kylää, taloja niissä, siihen myöskin luettuna 
jotka ovat yhteisessä kylässä, kuin myös hovikin, kah-
deksan; ihmisiä niissä tilallisten kanssa kolmetoista hen-
keä, obsjia- yhdeksän, .aur-oja kolme, aurassa kolme obsjaa; 
veroa tilalliselle kahdeksasta obsjasta kuusi tenkaa, oinas,. 
puolitoista : tynnyriä olutta, kaksi pjatokia ja kaksi sor- 
mausta pellavia; yhtä obsjaa viljelevät tilalliset itse. 

Vanhan kirjoituksen aikaan väheni yksi talo, kaksi 
obsjaa, mutta eneni kaksi ihmistä. 

Foma Feodorinpojan, ja Agafonik, ja Mihal, ja -Mak--
sim Feodorinpoikien Kostjantinovien tilat. 

Suuren Pyhän kylä. (t) Hovissa elävät itse Fomka 
ja : Agafonka, (t) heidän talonpoikansa Timöshka :Onto-
manov; . kylvävät ruista 6 korobjaa, niittävät heinää 30 
kopnaa, puolitoista, obsjaa; veroa tilallisille puolesta 
obsjasta viljasta kolmannes, yhtä obsjaa tilalliset viljele-
vät itselleen. 

Kylä Pyhäjärvellä. (t) Itse. Mihal; kylvää ruista 4 
korobjaa, niittää heinää kolmekymmentä kopnaa, obsja; 
viljelevät itselleen. 

Danilovon kylä Pyhäjärvellä. (t) Itse Maksimko, (t) 
hänen talonpoikansa Zaharik Maksimov; kylvävät ruista 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää 40` kopnaa, kaksi 
obsjaa; veroa obsjasta sormaus pellavia, ja viljasta kol-
mannes, mutta yhtä obsjaa viljelee Maksimko. itselleen. 

. - 	Karovinön °kylä Valkiamäellä. (t) Kirilko Fedkov; 
kylvää  ruista 4 korobjaa, niittää heinää 10 kopnaa, obsja; 
veroa tilallisille tenka, sormaus pellavia ja viljasta kol- 
mannes. 

Basenkovon kylä Valkiåmäellä. (t) Mihal Kokujev; 
kylvää ruista 4 korobjaa, niittää heinää kymmenen kop- 
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naa, obsja; veroa tilallisille tenka, sormaus pellavia, ja 
viljasta kolmannes. 

Lahden kylä Suvannonjärven luona. (t) Kostja Ievl' 
ja- Vasjuk Grihnov; kylvävät ruista 8 korobjaa, niittävät 
heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa, veroa kol--
me tenkaa; neljä sormausta pellavia, puoli tynnyriä olutta;; 

viljasta kolmannes. 
Selivanovon kylä Pyhäjärvellä: (t) Fomka Kondra--

tov, ja Seljuga Pikkujev; kylvävät ruista kahdeksan ko--
robjaa, niittävät  heinää . kaksikymmentä kopnaa, kaksi 

,obsjaa; veroa niistä kaksi tenkaa, sormaus pellavia,. ja. 
viljasta kolmannes.- 

Koidolan kylä: (t) Jakush Rohnov; obsja, kylvää 
ruista neljä korobjaa, niittää. heinää 15 koppaa;-  veroa 
tenka, sormaus 	vati voita, juusto ja viljasta.kol 
mannes. 

furjevon kylä. (t) Smeshko, -Ievl, hänen lapsensa 
Jurka ja- Sidörik; kylvävät' ruista kahdeksan korobjaa,° 
niittävät heinää 40 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa niistä. 
kaksi tenkaa, kolme sormausta pellavia, ja viljasta kol--
mannes. 

Kylä Pyhäjärvellä: '(t) Sidorik Ontropov; kylvää: 
ruista neljä korobjaa, -niittää heinää kymmenen kopnaa,. 
obsja; veroa tilalliselle, kolme tenkaa, kolme sormausta. 
pellavia, ja ,viljasta ,  kolmannes. 	. 

Skrebnevon kylä Sakkulncsa. (t) Fedko -Zaharov, ja T  -
hänen • veljensä Fedko; .kylvävät ruista 8 korobjaa, .niit-
tävät -heinää 40 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa niistä kaksi 
tenkaa, neljä sormaula pellavia; ja viljasta kolmannes. 

Sakkulan kylä Suvannönjärven luona. (t) Fedko-Pau-
lov ja Isatshko Makovejev; . kylvävät ruista 8 korobjaa, 
niittävät heinää 40 kopnaa, . kaksi obsjaa; veroa niistä 
kaksi tenkaå, 4 sormausta pellavia, viljasta kolmannes. 

Sakkükzn kylässä mäellä, Mikiforik ja Samoilik ja. 
1VIanionka Varlamovien omistamalla tilalla,- Foman ja 
hänen veljiensä puoliskolla: (t) Fedotko ja Jeremka Kost- 
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kovit; kylvävät . ruista kahdeksan korobjaa, niittävät hei-
nää. 40 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa niistä kolme tenkaa, 
pjatok pellavia, - ja viljasta kolmannes. 

Yhteensä vanhan kirjoituksen mukaan oli- kolme-
toista kylää, taloja niissä neljätoista, ihmisiä niissä kak 
:sikymmentäviisi henkeä, obsjia kaksikymmentä ja yksi, 
.auroja seitsemän, ja aurassa kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kyliä kaksitoista, 
paitsi yhteistä kylää, taloja niissä, siihen luettuna myös- 
kin se, joka on yhteisessä kylässä ja tilallisten hovit, viisi 
toista, ihmisiä niissä yhdeksäntoista henkeä, paitsi neljä 
henkeä tilallisia, obsjia heillä kaksikymmentä ja puoli, 
auroja kuusi ja viisi 'kuudetta osaa, ja aurassa kolme 
obsjaa; veroa tilallisille seitsemästätoista ja puolesta 
obsjasta rahassa puolitoista riunaa, juusto, vati voita, 
viisi pjatokia ja kolme sormausta pellavia;_mutta kolmea 
obsjaa viljelevät tilalliset itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi talo, mutta 
väheni kuusi henkeä, puoli obsjaa. 

Ontsiforik Ondrejaninpoika Pjastkinin, Palka Serge-
jevin, ja Olekseiko Jurjevin tilat. 

Kutin kylä Suvannonjärvellä. (t) Lutshka Sidorov, 
(t)  Vasjko Ostahnov; kylvävät ruista 4 korobjaa, nutiä-
vät heinää kolmekymmentä kopnaa, obsjaa; veroa tilal-
lisille kolme tenkaa, oinas, vati voita, juusto, pjatok pel- 
,lavia, ja viljasta .kolmannes. 

Kylä mäellä Suvannonjärven luona. _ (t) .Ondrejanko 
Zorin, (t) hänen poikansa Karpik kylvävät ruista 8 
korobjaa, ja niittävät heinää 30 kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa niistä kolme tenkaa, oinas, .vati voita, pjatok pel-
lavia, ja viljasta kölmannes. 

Yhteisiä kyliä: 
Lavrovon hyltissä Suvannolla, joka on David Putja-

tinin hallussa, Ontsiforikin, Palkan, ja Oleikseikon puo-
liskolla: (t) Mikiforik Ondrejev ja Jashko Fomin; kylvä-

-yät ruista 4 korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä 
kopnaa, obsja; veroa viisi tenkaa, oinas, puoli tynnyriä 
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olutta, kaksi ja puoli sormausta pellavia, juusto, vati 
voita, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi kylää, niissä 
kolme taloa, neljä henkeä, neljä obsjaa, yksi ja yksi kol-
masosa auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, paitsi 
yhteistä kylää, taloja niissä nekin luettuina, jotka ovat 
yhteisessä kylässä, viisi, ihmisiä niissä kuusi henkeä, 
neljä obsjaa, yksi aura ja yksi kolmasosa. Veroa tilalli-
sille yksitoista tenkaa, kolme oinasta, puoli tynnyriä 
olutta, kolme juustoa, kolme vatia voita, kaksi ja puoli 
pjatokia pellavia, ja viljasta kolmasosa. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kaksi taloa. 

Ontsiforik ja Mihal Ondreinpoikien Deitsinien ja 
heidän veljenpoikansa Zaharko Vasjkovin tilat. 

Sakkulan kylä Suvannolla, yhteinen Valamon luos-
tarin kanssa, Deitsinien kolmella osalla: (t) Obrosko 
Terehov; kylvää ruista kaksi korobjaa, niittää heinää 
kymmenen kopnaa, puoli obsjaa; veroa tilallisille kaksi 
tenkaa, sormaus pellavia, ja viljasta -kolmannes. 

Parinan kylä. (t) Petrok Jeskin; kylvää ruista 
neljä korobjaa, niittää heinää 20 kopnaa, obsja; veroa 
tilalliselle kaksi tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja vil-
jasta kolmannes. 

• Samaten Parinan kylä. (t) Onkudinko Kuzjmin ja 
hänen poikansa Vasjko; kylvävät ruista 4 korobjaa, niit-
tävät heinää 30 -kopnaa, obsja; veroa -tilallisille kaksi 
tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen mukaan,  oli kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, kolme _henkeä, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta 
osaa auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan kolme kylää, siihen 
myös luettuna yhteinen kylä, niissä kolme taloa, neljä 
henkeä, kaksi ja puoli obsjaa, viisi kuudetta osaa auraa; 
veroa tilalliselle seitsemän tenkaa, pjatok pellavia, ja 
viljasta kolmannes. 
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Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi kylä, 
kaksi taloa, puoli obsjaa, yksi kuudesosa auraa. Samoila 

. miehillä on myöskin kyliä kaupungin. pokostassa. 

Vasjuk Gridjanpoika Sluzovin tilat. 

' . Kylä Pyhäjärvellä. (t) Itse Vasjuk, hänen lapsensa, 
Fedko ja Mikiforik; kylvävät ruista 8 korobjaa, 'niittä-
vät heinää 40 kopnaa, kaksi obsjaa. 

Miheevon kylä. (t) Vasjko Sluzovin poika Ovsevko; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää 20 koppaa,_ 
obsja, viljelee itse. 

Viisjoen kylä .Viisjoen varrella, . joka on hoviherra 
Vasjuk Petshenegovin hallussa, tilallisen neljänneksellä: 
(t) Kuzemka Ivashkov; kylvää ruista puolitoista korob-
jaa, niittää .heinää viisitoista kopraa, puoli obsjaa;:  veroa 
niistä tenka, sormaus pellavia; viljasta kolmannes. 

Viisjoen kylässä Viisjoen takanci, joka on Vasjko 
Petshenegovin hallussa, tilallisen neljänneksellä: (t) Kond-
ratko Matjukov; kylvää ruista seitsemän korobjaa, niittää 
heinää viisikymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa 
niistä tenka ja viljasta kolmannes. 

. Vanhan kirjoituksen mukaan kolme kylää, niissä 
kolme taloa, kolme henkeä, viisi obsjaa; yksi ja kaksi 
kolmatta osaa auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, lukuun-
ottamatta kahta yhteistä kylää, taloja: niissä, siihen myös 
luettuna ne, jotka ovat yhteisissä kylissä', neljä; ihmisiä 
niissä, myöskin luettuna neljä tilallistå kuusi.  henkeä, viisi 
obsjaa, yksi ja kaksi kolmatta osaa auraa, aurassa kolme 
obsjaa; veroa tilallisille kaksi tenkaa, sormaus pellavia, 
ja ' viljasta kolmannes. • 

Vanhan, kirjoituksen aikana lisääntyi yksi talo, kol-
me henkeä. Samojen miesten- on myöskin Salina Pelve-
nitsan kylä niemessä, autio. Heidän on myöskin kylä 
Raudun pokostassa. 



Mikiforik ja Samoilik ja Mamonko Varlamovien tilat.. 
Kylä Pyhäjärvellä, yhteinen heillä Konevitsan luos-

tarin kanssa, Mikiforikin ja hänen veljiensä puoliskolla: 
(t) 'Itse Mikiforik, (t) hänen veljensä Samoilik; kylvävät 

, ruista 8 korobjaa, niittävät heinää 40 kopnaa, kaksi. 
obsjaa. 1  

Kylä Sakkulan mäellä. Yhteinen heillä ja tilallisilla. 
Fomka ja Ogafonik, ja Mihal, ja Maksim Feodorinpojilla 
Kostentinovilla, Mikiforikin ja hänen veljiensä puolis-
kolla: (t) Ivashko Kuzmin, ja hänen poikansa Mikulka;. 
kylvävät ruista 8.  korobjaa, niittävät heinää 80 koppaa, 
kaksi obsjaa; veroa tilallisille kolme.'tenkaa, pjatok pel-
laviå, viljasta kolmannes. , 

Samassa kylässä näissä kahdessa obsjassa on Borisko-
Fominillå kahdeksasosa, ja Konevitsan Pyhän Neitsyen luos-
tarilla kahdeksasosa, ja viljelevät näitä osia samat talon-
pojat Ivashko ja_ hänen poikansa Nikulka, ja antavat 
tilalliselle Borisko Fominille kolmannen viljasta, ja Kone 
vitsan luostarille verona antavat myöskin kolmannen 
viljasta. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi kylää, ja 
niissä kaksi;  taloa, ja ihmisiä niissä viisi henkeä, neljä 
obsjaa, aura yksi ja yksi kolmasosa. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on myöskin kaksi 
kylää, niissä kolme taloa, ihmisiä niissä neljä henkeä,• 
tilalliset siihen myöskin luettuna, obsjia heard neljä, au-
roja yksi ja yksi kolmasosa; veroa tilallisille kolme ten 
kaa, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes kahdelta obs 
jalta, mutta kahta obsjaa viljelevät he itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi talo, mutta 
väheni yksi henki: heidän ovat myöskin kylät kaupun-
gin pokostassa: 

Oifer ja Demeh Mikitanpoikien, ja Vasjko Iivanan--
pojan ja Klimko Harlaminpojan Golovkinien tilat. 

Kylä Pyhäjärvellä. (t) Itse Olferko ja Demeh' Miki-
tanpojat, (t) itse Vasjko, (t) itse Klimko; kylvävät ruista. 
8 korobjaa, niittävät heinää 50 kopnaa, kaksi obsjaa. 



Gudkovon kylä. (t) Ontushko Klimov ja Olushitsa 
Konanov; kylvävät ruista 6 korobjaa, niittävät heinää 
20 kopnaa, puolitoista obsjaa, veroa niistä kaksi tenkaa; 
ja viljasta kolmannes. 

Kylä Haapsaarellä. (t) Jeska Fedkov, ja Vasjko 
Ivanov; kylvävät ruista 8 korobjaa, niittävät heinää 30 
:kopnaa, kaksi obsjaa; veroa niistä kaksi tenkaa, ja vii= 
jasta kolmannes. 

Larjavan ,(Larjanovon) , kylä Pyhäjärvellä: (t) Mihal 
Konanov, (t) Vahromeiko Lukianov; kylvävät ruista 8 
korobjaa, niittävät heinää 30 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 
niistä 3 tenkaa, ja,viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli neljä kylää, kuusi 
taloa, ihmisiä niissä kymmenen henkeä, obsjia kymme-
nen, auroja kolme ja yksi kolmasosa, aurassa 3 obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljä kylää, taloja 
niissä seitsemän, ihmisiä niissä myöskin tilalliset siihen 
luettuna, kymmenen henkeä, obsjia heillä  seitsemän ja 
puoli obsjaa, auroja kaksi ja puoli. Veroa tilallisille 
seitsemän tenkaa, ja viljasta kolmannes, mutta kahta 
obsjaa viljelevät tilalliset itselleen: 

Vanhan kirjoituksen aikana väheni obsjien luku 
kahdella ja puolella, samaten väheni viisi kuudetta osaa 
auraa. 

Oiler Vasjkanpoika Marinin ja Fedko, ja Ivashko 
Vasjkanpoikien Vorsinien tilat. 

Kylä Suvannon nousussa. (t) Palka Vasjkov, ja hä- 
nen veljensä Kuzemka; kylvävät ruista 8 korobjaa, niit-
tävät heinää 4 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa tilallisille 
neljä tenkaa, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Mondruan kylä Pyhäjärvellä. (t) Itse tilalliset Olferko, 
ja Fedko, ja Jashko Vasjkonpojat; kylvävät ruista 4 ko-  
robjaa, niittävät heinää 30 kopnaa, obsja, viljelevät 
itselleen. 

Olferko Våsjkonpojan yksinään omistama Gorkan 
kylä. (t) Fedotko Stehnov; kylvää ruista viisi korobjaa, 
niittää heinää viisitoista kopnaa, obsja; veroa tilalliselle 
kolme tenkaa, ja viljasta kolmannes. 
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Vanhan kirjoituksen mukaan oli kolme kylää,-niissä 
kolme taloa, ihmisiä niissä neljä henkeä, neljä. 'obsjaa,. 
aura ja yksi kolmasosa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on niyöskin kolme ky-
lää, niissä kolme taloa, ihmisiä niissä tilalliset, siihen 
luettuna;  kausi henkeä, neljä obsjaa, aura ja yksi kolmas- 
osa; veroa tilallisille kolmesta obsjasta seitsemän tenkaa, 
ja viljasta . kolmannes, mutta yhtä obsjaa viljelevät tilalli-
set itselleen.  

Vanhan kirjoituksen aikana eneni kaksi henkeä. 
Ignat Onikeinpojan, ja Gridka Vasjkonpojan ja Anna 

Jakushin tyttären Klavishovin vaimon tila. 
J(onevitsan tilalla Jevashovsaarella, tilallisten Igiiat- 

kon ja Gridkan ja Annan neljänneksellä: (t) Vasko Sen-
kin, ja Vasko Gridin, ja Fedko Ljutikov; kylvävät ruista 
kymmenen korobjaa, niittävät heinää kuusikymmentä 
kopnaa,_ 	kolme- 	obsjaa, aura; veroa tilallisille kuusi ten- 
kaa, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi yksi henki, 
kaksi obsjaa, kaksi kolmatta osaa auraa. 

Borisko Fominin. 
Kylä suuiressa Pyhässä. (t) Itse Borisko, (t) hänen 

talonpoikansa Vasko Zaharov; kylvävät ruista 7 korob-
jaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa, 
kaksi kolmatta osaa auraa; veroa tilalliselle yhdestä. 
obsjasta < kolmannes viljasta, mutta yhtä obsjaa viljelee 
Borisko itselleen: Samalla miehellä on kaupungin po- 
kostassakin tiloja. 

-  Palka Mikulinin. 
Sobolinnan kylässä, jonka omistavat,._ Ivashko, ja 

Gridja, jå Stepan, ja Vasko Jaakonpojat, Palkan viiden-
neksellä: (t) Itse Palka; kylvää ruista kolme korobjaa, 
niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, puoli obsjaa; yksi 
kuudesosa auraa. 

Vanhan kirjoituksen aikana väheni puolitoista obsjaa. 
Stepanko ja Smeshko Ivashkonpoikien ja Agafonik 

Dmitrovin. 



IUilä Sobolinnassa, yhteinen Konevitsan luostarin 
kanssa, tilallisen puoliskolla: (t) Itse Stepanko ja Senka, 
(t) itse -Ogafanko; kylvävät ruista ä korobjaa, niittävät 
heinää 30 kopraa, obsja, yksi kolmasosa auraa. 

Vanhan ,kirjoituksen aikana väheni obsja, ja yksi 
kolmasosa auraa. 

Fedorko, Mikiforik, ja_ Filitsa Kostanpoikien lion-
kovien. 

Konevitsan kylässä Sobolinnassa, Fedkon ja hänen 
veijiensä kolmanneksella: (t) Itse tilalliset Fedko, Miki-
forik, ja Filitsa;_ kylvävät ruista neljä korobjaa, niittä-
vät heinää viisitoista kopnaa, obsja, yksi kolmasosa 
auraa. 

Uljanko Mininin. 
Haitermaan kylä. (t) Ortemko Mihalev; kylvää ruista 

kaksi korobjaa, . niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
puoli obsjaa, yksi kuudesosa auran; veroa tilalliselle vil- 
jasta kolmannes. 	 , 

Mikulka, ja Ivashko, ja , Onikeiko Lukianovien. 
Valamon luostarin kylässä Tereshkinin nousussa Suvan-

nonjärven luona, Mikulkan ja hänen vsljiensä puoliskolla: 
(t) Itse tilalliset Mikulka, ja Ivashko, (t) itse Onikeiko; 
kylvävät ruista 9 korobjaa, niittävät heinää neljäkym 
mentä . kopnaa, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta osaa auraa. 
Näistä kahdesta obsjasta "on Balakshinin neljännes Suu 
riruhtinaan hoviherran' David Mikitanpoika Putjatinin 
h llussa, ja viljelevät sitä samat tilalliset - Mikulka ja 
Ivashko, ja antavat siitä veroa David Putjatinille yhden 
riunan viljan ja kaiken muun veron asemesta. Mutta 
Davidin läänitilalla on tämäkin vero merkitty kirjaan. 

Luostarin tiloja Sakkulan pokostassa. 

Valamon Vapahtajaluostarille kuuluvia. 
Vilakkalan kylä kappelin luona, siinä on luostarin 

talo, ja siinä isännöitsijä ilman peltoa, ja talonpoikia:' 
(t) Rodivonko Ivashkov, (t) Klimko ja Ivonka Stepano- 
vit, (t) Onkifko Jakimov; kylvävät ruista viisitoista ko- 

.~~ 



robjaa; niittävät heinä.ä -  80 kopnaa, neljä obsjaa; veroa 
luostarille 12 tenkaa, viljasta kolmannes.  

Samaten Vilakkalan kyld. (t) Makarik Dmitrov, ja 
hfinen veljensä Tarasko; kylvävät ruista 9 korobjaa, 
niittävät heinää 30 kopnaa, kaksi obskaa. Veroa luos-
tarille kuusi tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Uusi kylä Vilakkalassa. (t) Ivashko Trofimov, ja 
hänen poikansa Sidko, ja hänen veljen poikansa Palka; 
kylvävät ruista 4 korobjaa, niittävät heinää 30,,  kopnaa, 
kaksi obsjaa; veroa luostarille 6 tenkaa, ja viljasta kol-
mannes. 

Kylä vanhassa Vilakkalassa. (t) Jashko Kondratov; 
kylvää ruista viisi , korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa, obsja; veroa kolme tenkaa, viljasta kolmannes. 

Ubuftvon kylä Vilakkalan niemessä. ,(t) Fomka ja 
Kivilko Jermolkinit; kylvävät ruista kandeksan korobjaa, 
niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa luostarille 6 tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

jeltsinoh kylä. (t) Sidko Kondratov; kylvää ruista 
2 .korobjaa, niittää heinää 15 kopnaa, puoli obsjaa; veroa 
luostarille 4 tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Volosulan (Volosovo) kylä-Vilakkalas.  Sa. (t) Ondronko.  
Grihnov, (t) Stepanko Borisov, (t) Rodivonko Volosov; 
kylvävät ruista 13 korobjaa, niittävät heinää 40 kopnaa 
kölme obsjaa; veroa luostarille 9 tenkaa, ja viljasta kol-
mannes. 

Samaten Vilakkalan kylä Vilakkalanjärveilä. (t) 
Oinoska Savin, (t) Martjanko Volosov, (t) Grihno Maha:-
lov; kylvävät ruista. 16 korobjaa, niittävät heinää viisi-
kymmentä kopnaa, neljä obsjaa; veroa niistä kaksitoista 
tenkaa, ja viljasta .kolmannes. 

Uusi kylä samaten Vilakkalassa. (t) .Demeshka Brash-
kov, ja hänen veljen poikansa Mihalko Ontonov; kylvä-
vät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää kohnekyin7  
mentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 6 tenkaa, ja viljasta, 
kolmannes. 

Vilakkalan kylä Vilakkalanjärvetr takana. (t) Grihno 
Mikulin; kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää heinää 30 
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koppaa, kaksi obsjaa; veroa kuusi tenkaa, ja viljasta kol-
mannes. 

Rahkalan kylä (Rahkujevo) LoNjoella. (t) Gridka 
Ivashko, ja hänen vävynsä Selivanko, kylvävät ruista 
neljä korobjaa, niittävät heinää  viisitoista kopnaa, obsja; 
veroa kolme tenkaa, viljasta kolmannes. 

- Zaikovon kylä nousussa Suvannonjärven luona. (t) 
Steshko Korol; kylvää ruista 9 korobjaa, niittää heinää 
neljäkymmentä ' kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille 
kolme tenkaa, sormaus pellavia. 

Saniulkovon kylä nousussa Suvannonjärven , luona. 
(t) _ Maksimko Kirov, ja hänen lapsensa Semenko ja Savka; 
-kylvävät ruista 14 korobjaa, niittävät heinää kuusikym-
mentä kopnaa, kolme obsjaa; veroa luastarille viisi ten 

• kaa, tynnyri olutta, vati voita, juusto, pjatok pellavia,. 
viljasta kolmannes, isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Saikovon kylä Suvannonjärven luona nousussa. (t) 
Ondreiko Jermolin, Gudkovin poika, ja hänen poikansa. 
Olekseiko; kylvävät ruista 12 korobjaa, niittävät heinää 
kuusikymmentä kopnaa, kolme obsjaa; veroa viisi tenkaa, 
tynnyri olutta, vati voita, juusto, pjatok pellavia, viljasta 
kolmannes, ja isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Rebujevon _ Pahomovo kylä nousussa. (t) Fömka 
Fefilatov; kylvää ruista 7 korobjaa, niittää `heinää 30 
kopnaa, kaksi . obsjaa; veroa luostarille kolme tenkaa, 
tynnyri olutta, kaksi vatia voita, sormaus pellavia, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Potajevon Pahomovo kylä nousussa: (t) Meleh Mi-
kiforov, (t) Mihal Potapkov, ja hänen poikansa Palka; 
kylvävät ruista 12 korobjaa, niittävät heinää 60 kopnaa, 
kolme obsjaa; veroa luostarille kuusi tenkaa, kaksi tyn-
nyriä olutta, neljä vatia voita, kaksi sormausta pellavia, 
ja viljasta kolmannes. 

Griginon kylä Suvannonjärven luona. (t) Moseiko 
Danilov, ja (t) Pahomko Zaharov; kylvävät ruista 8 ko-
robjaa, niittävät heinää 40 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 
luostarille neljä tenkaa, tynnyri olutta, kolme vatia voita, 
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pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes, isännöitsijälle kaksi 
sormausta pellavia.' 

Revnevon kylä Suvannonjärvellä. _ (t) Nesterik Dmit--
rov, (t) Jesipko Fedkov; kylvävät ruista 4. korobjaa, niit-
tävät heinää 50 kopnaa, kaksi obsjaa.  

Revnevon fa.hnovo kylä Suvannonjdrvellä. (t) Konanko 
Ondrejanov, ja hänen poikansä Mikiforik; kylvävät ruista. 
4 korobjaa, niittävät heinää 20 kopnaa, obsja; veroa. 
luostarilIe molemmista kylistä viisi tenkaa, kaksi tynny-
riä olutta, pjatok pellavia, kolme vatia voita, kolme juus-
toa, viljasta kolmannes, isännöitsijälle sormaus pellavia.. 

Vankovon kylä saman järven luona. (t) Ijevko Hap-
pejev, (t) Gavrilko Olferov; kylvävät ruista 8 korobjaa,. 
niittävät _-heinää 30 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luosta-
rille kolme tenkaa, sormaus pellavia, tynnyri olutta, kåksi 
vatia voita, viljasta kolmannes, isännöitsijälle sormaus. 
pellavia. 

Samoilikovon kylä Suvannonjärvellä. (t) Sidorik Hap-
pujev, ja hänen poikansa Zaharko; kylvävät ruista 7 
korobjaa, niittävät heinää 30 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 
luostarille neljä tenkaa, tynnyri olutta, kolme vatia voita, 
pjatok pellavia, viljasta kolmannes, isännöitsijälle kaksi 
sormausta pellavia. 

Sofonovon kylä Suvannonjärvellä. (t) Jashko Vasjkov; 
kylvää' muista 4 korobjaa, niittää heinää kymmenen kop-
naa, obsja; veroa luostarille kaksi tenkaa, kaksi sor-
mausta pellavia, viljasta kolmannes; isännöitsijälle sor-
maus pellavia.  

Korven kylä (Bor) Suvannonjärven rannalla. (t) Oni 
simko Stepanov; kylvää ruista viisi korobjaa, niittää hei-
nää 10 kopnaa, obsja; veroa luostarille tenka, ja viljasta. 
kolmannes. 

Saaprun kylä (Zaborje). (t) Smenko Timoshkin, ja 
, hänen lapsensa: Petrok ja Vasjuk,- (t) Karpik Jermolin,. 

hänen poikansa Jeska; kylvävät ruista 20 korobjaa, ja 
niittävät heinää 150- kopnaa, kuusi obsjaa; veroa luosta 



rile 8 tenkaa, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi 
tenkaa. 

Saaprun Vasjkovo kylä. (t) Mikiforko Savin, ja hä-
nen poikansa Mikulka; kylvävät ruista 8 korobjaa, nu t- 
tävät heinää 40 kopnaa, kaksi obsjaa;, veroa luostarille 
neljä tenkaa, viljasta neljännes ja isännöitsijälle terska. 

Dvorjanintsovan kylä Suvannonjärven luona. (t) Bo-
risko Oleksin, ja hänen poikansa Jashko; kylvävät ruista 
8 korobjaa, niittävät heinää 40 kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa luostarille kuusi tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Rebujevon kylä Suvannonjärvellä.. (t) Fomka Mihalev 
ja hänen poikansa Ivashko; kylvävät ruista 9 korobjaa, 
niittävät heinää 30 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luosta- 
rille kuusi tenkaa, ja viljasta kolmannes. 	, 

Kirillovon kylä niemessä Suvannonjärven luona. (t) 
Ovdokimko Sidorov .ja _hänen lapsensa: Maksi.mko ja 
Jeremka; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät hei-
nää 30 kopnaa, kaksi  obsjaa; veroa luostarille kuusi ten-
kaa, ja viljasta kolmannes. 

Beresovetsin kylä Suvannonjärven luona taipaleen lah-
dessa. (t) Ivashko Jakimov ja Jakush Ontonov; kylvävät 
ruista kymmenen .korobjaa, niittää heinää 30 kopnaa, 
kaksi obsjaa; veroa luostarille kuusi tenkaa, ja viljasta 
kolmannes, isännoitsijälle kaksi tenkaa. 

Saaren kylä Pyhäjärvellä. - (t) Ondreiko Jermolkin, 
ja hänen veljensä Samoilik; kylvävät ruista 9 korobjaa, 
niittävät heinää ' 40 kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luosta-
rille kaksi tenkaa, ja viljasta kolmannes, ja isännöitsi- 
jälle terska. 	 _ 

Saaroisten ` (Ostrovtsan) kylä Laatokan järven luona. 
(t) Vasjko Ivashkov; kylvää ruista 2 korobjaa, niittää- 
heinää 10 kopnaa, puoli'-obsjaa; veroa luostarille viljasta 
kolmannes. 

Roikalan kylä Suvannonjärvellä, Suvannon taipaleella.• 
(t) Ivashko Suzmin Posadnikov; kylvää ruista 6 korob-
jaa, niittää heinää 20 kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa 
luostarille kolme' tenkaa, viljasta kolmannes, isännöitsi-
jälle tenkaa 
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Yhteisiä: 

kylä Tereshkinin nousussa Suvannonjärven luona. 
Yhteinen tilallisten Mikulka, ja Ivashko, ja Onikeiko Luk-
janovien kanssa, luostarin osalla: (t) Jashko Oleksejev 
ja hänen -vävynsä Mikitka; kylvävät ruista kymmenen , 
korobjaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, kolme, 
obsjaa; veroa luostarille viisi tenkaa, tynnyri olutta, vati 
voita, juusto, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; isän-
nöitsijälle sormaus pellavia. 

Petä järven Likakylä. Yhteinen Konevitsan luostarin 
kanssa, Valamon puoliskolla: (t) Olferko Stehnov; kylvää' 
ruista neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, 
obsja; veroa luostarille kaksi tenkaa,- ja viljasta kol-
mannes. 

Sakkulan kylässä Suvannolla, jonka omistavat Ontsi-
forik ja Mihal Ondreinpojat Deitsinit ynnä heidän orpa-
nansa, luostarin neljänneksellä: (t) Petrok Ignatov; kyl-
vää ruista kaksi korobjaa, niittää heinää viisitoista kop-
naa, puoli obsjaa; veroa luostarille kolmannes viljasta. 

Ja kaikkiaan Valamon luostarin kyliä vanhan kir-
joituksen mukaan kolmekymmentä ja neljä, taloja niissä 
neljäkymmentäkolme, ihmisiä niissä kahdeksankymmentä 
henkeä, obsjia kuusikymmentä yhdeksän, auroja kaksi-
kymmentä ja kolme, aurassa aina kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kyliä kolmekym-
mentä neljä, paitsi. yhteistä kylää, ja taloja niissä, siihen 
myös yhteen luettuna ne, jotka ovat yhteisessä kylässä, 
kuin myöskin isännöitsijän talo, neljäkymmentä seitsemän, 
ihmisiä niissä_ seitsemänkymmentä ja yksi henkeä, obsjia 
seitsemänkymmentä, auroja kaksikymmentä kolme ja yksi 
kolmasosa, ja yhdessä aurassa kolme obsjaa; veroa luos-
tarille kaksitoista riunaa ja yksi tenka, sekaveröa kaksi-
toista tynnyriä olutta, kaksikymmentä kaksi vatia voita; 
kuusi juustoa, yhdeksän pjatokia ja ieljä sormausta pel-
lavia, kuudeltakymmeneltä ja kahdeksalta obsjalta vil-
jasta kolmannes, mutta kahdelta obsjalta viljasta nel-
jännes. 
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Vanhan kirjoituksen aikaan kasvoi talojen luku-
määrä neljällä, mutta ihmisiä lisääntyi yksi henki, niin 
myös yksi obsja, ja kolmasosa auraa. Ja Valamon luos-
tarin kyliä 'on myöskin: Karjalan linnaläänissä Raudun 
pokostassa, samaten Karjalan linnaläänissä Taka-Karja-
lassa Kurkijoen pokostassa, ja Sortavalan pokostassa; ja 
Salmin pokostassa, ja Ilomantsin pokostassa. 

Konevitsan. Pyhän Neitsyen luostarin. 

Saalisten kylä (Zaljesie). Siinä on luostarin talo, 
ilman peltoa, ja talonpoikia: (t) Makar Ontonov ja hänen 
lapsensa: Ignatko ja Gridka; kylvävät ruista kaksitoista 
korobjaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, kolme 
obsjaa; veroa luostarille kaksitoista tenkaa, ja viljasta 
kolmannes. 

Samaten Saalisten kylä. (t) Mikiforko ja Mihal Ge-
rasimovit; kylvävät ruista seitsemän korobjaa, niittävät 
heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luos-
tarille kahdeksan tenkaa,-,ja viljasta kolmannes ja isän-
nöitsijälle kaksi tenkaa. 

Samaten Saalisten kylä. (t) Vasko ja Makoveiko 
Zaharov; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niittävät 
heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luos- 
tarille kahdeksan tenkaa ja viljasta kolmannes, isännöit- 
sijälle kaksi tenkaa. 

Samaten Saalisten kylä. (t) Gridka ja Sidko Harinit; 
kylvävät ruista seitsemän korobjaa, niittävät heinää kol-
mekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille kah-
deksan tenkaa ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi 
tenkaa. - 

Lahden kylä Saalisissa Pyhäjärven luona.' (t) Gridka 
'Matveijev ja hänen lapsensa: • Ivashko ja Nesterko, ja 
hänen veljensä Gavrilko; kylvävät ruista kuusitoista 
korobjaa, niittävät heinää seitsemänkymmentä kopnaa, 
neljä obsjaa; veroa luostarille riuna ja kaksi tenkaa ja 
viljasta kolmannes ja isännöitsijälle neljä tenkaa. 



Samaten Lahden kylä Saalisissa Pyhäjärven luona. 
(t) Karpik Kondratov, ja hänen poikansa Ivashko,  ja 
Ondreiko Kondratov; kylvävät ruista seitsemäntoista 
korobjaa, niittävät heinää seitsemänkymmentä kopnaa, 
neljä obsjaa; veroa 'luostarille rinna ja kaksi tenkaa, ja 
isännöitsijälle neljä tenkaa, . ja viljasta kolmannes. 

Saalisten kylä Pyhäjärven yläpuolella. Proshko Onto-
nov, (t) Ofonasko Orefin, ja hänen veljensä Parfeiko; 
kylvävät ruista kolmetoista korobjaa, niittävät heinää 
viisikymmentä kopraa, kolme obsjaa; veroa luostarille 
kaksitoista tenkaa, viljasta kolmannes, isännöitsijälle kol- 
me tenkaa. 

Samaten Saalisten kylä. (t) Jesipko ja Vasjko Jakus-
hovit; kylvävät ruista kahdeksan 'korobjaa, niittävät hei-
nää kolmekymmentä kopnaa, kolme obsjaa; veroa luos-
tarille kahdeksan tenkaa ja viljasta: kolmannes. 

Samaten Saalisten ,kylä. (t) Mikitka Davydov, ja 
hänen poikansa Sidorik; kylvävät ruista kolmetoista 
korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kolme 
obsjaa; veroa luostarille kaksitoista tenkaa, ja viljasta 
kolmannes. 

Saalisten kylä. (t) Fedörko ja Ortemko Malafejevit; 
kylvävät ruista seitsemän korobjaa, niittävät heinää kol-
mekymmentä  kopnaa, kaksi obsjaa, veroa luostarille' 
kahdeksan tenkaa ja viljasta kolmannes,: isännöitsijälle 
kaksi tenkaa. 

Matutinon Kajafinskin kylä. (t) Mikula Fomin; kyl-
vää ruista kolme korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä 
kopnaa, obsja; veroa luostarille kolme tenkaa, kolme 
sormausta pellavia, juusto, vati voita, ja viljasta kol- 
mannes. 

Oleksei Shaminon kylä Pyhäjärven luona. (t) Ti-
moshka ja Levonka Danilovit;. kylvävät ruista seitsemän 
korobjaa, niittävät;  heinää kolmekymmentä koppaa, kaksi 
obsjaa; veroa luöstarille kolme tenkaa, kaksi sormausta. 
pellavia, juusto, vati voita, ja viljasta kolmannes. 

Saman kylän alla on luostarin niitty: ja saadaan 
siitä sata' koppaa heinää. 



Karholan kyld Pylzdjdnien ylitpuolella. (t) Ignatko 
Gridin ja hänen veljensä Ivashko; kylvävät ruista kah 
deksan korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kop-
naa, kaksi obsjaa; veroa luostarille neljä tenkaa, -ja vil-
jasta kolmannes. 

Kormiltsovon kyld Suuren Pyhdjiirven luona. (t) Ste-
panko Marköv, (t) Ivashko Mikiforov; kylvävät ruista 
kolmetoista korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä 
kopnaa, kolme obsjaa; veroa luostarille kolme tenkaa, 
kaksi vatia voita, puoli tynnyriä olutta, kolme sormausta 
pellavia, viljasta kolmannes. 

Onanjinin Beresjnoe kyld. (t) Nasonko, ja Agafonko, 
ja Molashko Palkinit; kylvävät -ruista kaksitoista korob-
jaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, kolme obsjaa; 
veroa luostarille kohne tenkaa, kolme sormausta 
ja viljasta kolmannes, isännöitsijälle tenka. 

Padujan kyliL (t) Levonko Mikiforov ja Nesterik 
Kondratov, (t) Gridka Ortemov, ja hänen poikansa Ku-
zemka, ja Vasjko Fomin; kylvävät ruista seitsemäntoista 
korobjaa, niittävät heinää seitsemänkymmentä kopnaa, 
neljä obsjaa; veroa luostarille riuna ja kaksi tenkaa, ja,  
viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka. 

Pahan hengen oleskelupaikka niminen kyld. (t) Senka 
Sidorov ja Oleshko Sinovov, (t) Senka Rodivonov; kyl-

. vävät ruista yhdeksän korobjaa, niittävät heinää neljä-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille riuna 
ja kaksi tenkaa, viljasta kolmannes; isännöitsijälle neljä 
tenkaa. 	• 

Lipnjagin kyld Laatokan rannalla. (t) Olekseiko 
Ivashkov; kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää heinää 
kaksikymmentä käpnaa, puolitoista obsjaa; veroa luosta-
rille kaksi tenkaa ja viljasta kolmannes, isämiöitsijälle 
tenka. 

Kylä Yldjiirvelld landessa. (t) Ivashko Fedkov, ja 
hänen poikansa Marko, ja Senko Maksimov; kylvävät 
ruista kolmetoista korobjaa, niittävät heinää kuusikym-
mentä kopnaa, kolme obsjaa; veroa luostarille yhdek- 

' 
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sän tenkaa ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kolme 
tenkaa. 

Timoshkinin kylä Yläjärvellä. (t) Ignatko Ihalov, (t) 
Stepanko Timohin, ja Ostashko Petrov; kylvävät ruista 
kaksitoista korobjaa, niittävät heinää kuusikymmentä 
kopnaa, kolme obsjaa; veroa luostarille yhdeksän tenkaa 
ja ,viljasta kolmannes; isännöitsijälle kolme tenkaa. 

Levkovon kylä Yläjärven luona. (t) Spirko Minin, 
(t) Burma -Levkov; ja Luka Trofimov; kylvävät ruista 
kolmetoista korobjaa, niittävät heinää viisikymmentä 
kopnaa, kolme obsjaa; veroa luostarille yhdeksän tenkaa 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kolme tenkaa. 

Ruskan (Rjetshka) kylä joella Yläjärvellä. (t) Ivashko 
Makarov, (t) Fedotka Timoshkin; kylvävät ruista kym-
menen korobjaa, niittävät heinää kuusikymmentä kop-
naa, kaksi obsjaa; veroa luostarille kuusi tenkaa ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi tenkaa. 

Yläjärven kylä Yläjärven toisella puolella. (t) Vasjko 
Stepankov Kashinan poika, (t) Gridka Ivashkov, (t) 
Ivashko ,Minin, (t) Mikiforko Samoilov, , (t) Senka OIisov, 
(t) Kirilko Ortemov; kylvävät ruista kolmekymmentä 
korobjaa, niittävät heinää sata kopnaa, yhdeksän obsjaa; 
veroa luostarille kaksi riunaa ja viisi tenkaa, ja viljasta 
kolmannes; isännöitsijälle kymmenen tenkaa. 

Kylä Yläjärven päässä. (t) Panteleiko Jesipov; (t) 
Gavrilko Grihnov, (t) Jeshka Jahnov, ja hänen poikansa 
On_dreiko, (t) Persha Jahnov, (t) Jeremka Kosa, (t) Kond-
ratko Pavlov, (t) Onufreiko, Jesipov; kylvävät ruista kol-
mekymmentä korobjaa, niittävät 'heinää kahdeksankym-
mentä kopnaa, kahdeksan obsjaa; veroa luostarille kaksi-
kymmentä ja neljä tenkaa ja viljasta kolmannes; isän-
nöitsijälle  kymmenen tenkaa. 

Uusikylä Enkkuan lahdessa (Onkifovje Lahtje). (t) 
Ontomanko ja Proshko Martinovit, ja Fedko Ontonov; 
kylvävät ruista kaksitoista korobjaa, niittävät heinää 
viisikymmentä kopnaa, kolme obsjaa; 'veroa luostarille 
yhdeksän tenkaa ja_ viljasta kolmannes; isännöitsijälle 
kolme tenkaa. 
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Uudiskylä Enkkuarz lahdessa. (t) Trofimko Grihnov, 
seppä; kylvää, ruista kaksi korobjaa, niittää heinää kym-
menen kopnaa; puoli obsjaa; veroa luostarille viljasta 
kolmannes. 

Enkkuanlahden kylä. (t) Mikiforko Ivashkov, ja hä-
nen yeljensä Fedko, (t) Senka Filipov, ja hänen poikansa 

• Sidko, (t) Kirjak Filipov; kylvävät ruista kahdeksantoista 
korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, viisi 
obsjaa; veroa luostarille riuna ja yksi tenka, ja viljasta 
kolmannes; isännöitsijälle viisi tenkaa. 

Tokilinon kylä Enkkuanlahdessa Pyhäjärven rannalla. 
(t) Orefka Aleksejev; kylvää ruista kahdeksan korobjaa, 
niittää heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi ;obsjaa; 
veroa luostarille kuusi tenkaa, ja_ viljasta kolmannes; 
isännöitsijälle kaksi tenkaa. 

Riuskansaaren (Krjutshkovo Ostrov) kylä Pyhäjärvellä. 
(t) Mihal ,Zaharov, (t) hänen poikansa Gavrilko; kylvä-
vät ruista yhdeksän korobjaa, niittävät heinää neljäkym-
mentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille yhdeksän 
tenkaa, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kolme tenkaa. 

• Kylä Jevashovin saarella. Yhteinen tilallisten Ignatko 
Onikeinpojan ja Gridka Vasjkanpojan Klavishovien kanssa, 
luostarin kolmella neljänneksellä:. (t) Kirilko Matvejkov, 
ja hänen lapsensa: Ivashko ja Mikiforik, (t) Vasko' ja 
Uljanko Fedkovit, (t) Okulko Jurkin, ja Senka Kuzmin; 
kylvävät ruista kolmekymmentä korobjaa, niittävät hei-
nää kuusikymmentä kopnaa, yhdeksän obsjaa; veroa 
luostarille kaksi riunaa ja kaksikymmentä kaksi tenkaa, 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle yhdeksän tenkaa. 

Kylä Mondruassa. Yhteinen hovinherra Borisko 
Barikovin kanssa, luostarin kolmella neljänneksellä: .(t) 
Sidorik Ontushov; kylvää ruista .neljä korobjaa, niittää 
heinää kaksikymmentä kopnaa, : obsja; : veroa luostarille 
kaksi tenkaa ja viljasta kolmannes. 

Kylä Sobolinnassa Ruotsin rajalla. Yhteinen tilal- 
listen Fedorik, Mi3 iforik, ja Filiisa Konkovien kanssa, 
luostarin kahdella osalla:. (t) Steshko Lutshkin, ja hänen 
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vävynsä Senka Kjurov, (t) Fedko Mikitin Rikov, ju hä-
nen veljenpoikansa Levoshka; kylvävät ruista kaksitoista 
korobjaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, kolme 
obsjaa; veroa ' luostarille kuusi tenkaa, kolme juustoa, 
kolme vatia voita, puoli tynnyriä olutta, kaksi pjatokia 
pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Samaten kylä Sobolinnassa, yhteinen tilallisten Ste-
panko ja Smeshkon. Ivanovien ja Agafonkö Dmitrovin 
kanssa, luostarin osalla: (t) Eedotko Dmitrov; kylvää 
ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kop-
naa, obsja; veroa luostarille viljasta kolmannes., 

Petäjätven ,Likakylässä, joka kuuluu Valamon luos-
tarille, Konevitsan puoliskolla: (t) Jakush Ivashkov, ja 
hänen poikansa Ondronko; kylvävät ruista viisi korob-
jaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa 
luostarille kaksi tenkaa ja viljasta kolmannes. 

Kylässä Pyhäjätven luona, Mikiforik ja Samoilik 
Varlamovien omistamassa, Konevitsan puoliskolla: (t) 
Gridka Jermolin ja hänen veljensä Fomka; kylvävät 
ruista kahdeksan korobjaa, niittävät heinää neljäkym-
mentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille kaksi ten-
kaa, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pel-
lavia. 

Ja kaikkiaan oli Konevitsan luostarin kyliä Sakku-
lan pokostassa vanhan kirjoituksen mukaan kolmekym- 
mentä ja viisi, taloja niissä viisikymmentä ja kahdeksan, 
ihmisiä niissä sata ja neljäkymmentä yhdeksän henkeä, 
obsjia sata ja yksitoista, auroja kolmekymmentä ja seit-
semän, yhdessä aurassa aina kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolmekymmentä ja 
kaksi kylää, lukuunottamatta kolmea yhteistä, kylää, ta-
löja niissä siihen myös luettuna ne, jotka ovat yhteisissä • 
kylissä, ja isännöitsijän talot, viisikymmentä ja yhdek-
sän, ihmisiä niissä yhdeksänkymmentä yhdeksän henkeä, 
obsjia sata ja neljä, auroja kolmekymmentä neljä, ja kaksi 
kolmatta osaa, yhdessä aurassa aina kolme obsjaa; veroa 
luostarille isännöitsijän vero siihen luettuna puolitoista 
ruplaa, ja puoli seitsemättä riunaa ja kaksi tenkaa; 



sekaveroa tynnyri olutta, seitsemän vatia voita, viisi 
juustoa, neljä pjatokia ja kaksi sormausta pellavia, ja 
viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi talo, 
mutta väheni viisikymmentä henkeä, seitsemän obsjaa, 
kaksi auraa ja yksi kolmasosa. 

Ja luostarin ovat myös vuokralaiset s a t a m a-
paikassa Laatokan järven luona. Lahdessa 
vastapäätä luostaria: (t) Davydko Miheijev, Marko Gavri-
lov, (t) Timoho Ivashkov; lahden takana: (t) Matjuk Filin: 

• Kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan viisi 
taloa, seitsemän henkeä, ja Suuriruhtinaalle maksoivat 
veroa yhden riunan. - 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljä taloa, neljä 
henkeä, ja Suuriruhtinaan veroa on heille pantu obsja.:-
veron asemasta kuusi tenkaa. 

Vanhan kirjoituksen aikaan •väheni yksi talo, kolme 
henkeä, ja veroa väheni kahdeksan tenkaa. 

Karjalan kaupungissa sijaitsevan Nikolain luosta-
rin tilat. 

Lobujevon kylä Sakkulassa. (t) Ontushko Rodivonov, 
(t) hänen poikansa Vlasko; kylvävät ruista kaksitoista 
korobjaa, niittävät heinää kuusikymmentä kopnaa, kolme 
obsjaa; veroa luostarille kaksi tenkaa, ja viljasta kol-
mannes; isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Shepeleven Mäkikylä Sakkulåssa Suvannonjärven 
luona. (t) Mikitka Pavlov, ja hänen veljenpoikansa Vasjko; 
kylvävät ruista yhdeksän korobjaa, niittävät heinää kol-
mekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille kaksi 
tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Ondreikovon kylä Sakkulan päässä. (t) Filipko Pav-
lov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, obsja; veroa luostarille tenka, sor-
maus pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle sor-
maus pellavia. 

Karholan kylä. (t) Demeshko Fenkov; kylvää"ruista 
yhdeksän korobjaa, niittää heinää kolmekymmentä kop- 

.e; 



naa, kaksi, obsjaa; veroa luostarille tenka, sormaus pel-
lavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pel-
lavia. 

Be jebelkinon kylä Su.vanrconjärven luona (t) Mihal 
Nesterov, ja hänen poikansa Tarasko; kylvävät "ruista 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä 
kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille tenka, kaksi sor-
mausta pellavia, ja viljasta kolmannes, ja sitäpaitsi ne-
likko rukiita, nelikko kauroja, ja isännöitsijälle sormaus 
pellavia: 

Korholan kylä: (t) Ostashko ja Konanko Ortemovit, 
ja Ignatko ja Ivashko Ostashkovit; kylvävät ruista viisi-
toista korobjaa, niittävät heinää kuusikymmentä kopnaa, 
neljä obsjaa; veroa luostarille neljä tenkaa, pjatok pella-
via ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka. 

Podolin kylä Korholassa. (t) Jashko Ortemov, ja 
Karpik Fedkov, ja Jashkonpoika Ivashko; kylvävät ruista 
yhdeksän korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kop-
naa, kaksi obsjaa; veroa luostarille kaksi tenkaa, kaksi 
sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle 
tenka. 

Vdovkinon mäenrinteenkylä,Korholassa (Mdkikarhola).. 
(t) Fedko ja Ofonasko Timoshkinit; kylvävät ruista kah-
deksan korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, 
kaksi obsjaa; veroa luostarille kaksi tenkaa, kaksi sor-
mausta pellavia ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle 
nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Kylä Korholan kankaalla (na borku). (t) Pronka On-
kujev; kylvää ruista kaksi korobjaa, ja niittää heinää 
kymmenen kopnaa, puoli obsjaa; veroa luostarille viljasta 
kolmannes. 

Viisjoen kyUi Viisjoella. (t) Stepanko Ievl ja Ig-
nashko Olferov; kylvävät ruista yhdeksän korobjaa, niit-
tävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 
luostarille kaksi tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja .vil-
jasta kolmannes; isännöitsijälle nelikko rukiita, nelikko= 
kauroja. 
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Kylä Sobolinnassa. (t) Mikiforko Petshujev, ja hä-
nen poikansa Jashko, (t) Mikiforko Zaharov; kylvävät 
ruista kahdeksan korobjaa, ja niittävät heinää kolme-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille.  vil-
jasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kymmenen kylää, 
taloja niissä yksitoista, ihmisiä niissä kaksikymmentäviisi 
henkeä, obsjia kaksikymmentäneljä, auroja kahdeksan, ja 
yhdessä aurassa kolme obsjaa. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on yksitoista kylää, 
taloja niissä kolmetoista, ihmisiä kaksikymmentäkolme 
henkeä, obsjia kaksikymmentäkaksi ja puoli, seitsemän 
ja puoli auraa, ja aurassa kolme obsjaa; veroa luosta-
rille, isännöitsijälle tuleva vero yhteenluettuna, rahassa 
riuna ja viisi tenkaa, kolme pjatokia ja neljä sormausta 
pellavia, ja viljasta kolmannes, ja sitäpaitsi kolme nelik-
koa rukiita, ja kolme nelikkoa kauroja. 

Vanhan kirjoituksen aikaan lisääntyi yksi kylä, yksi 
talo, mutta väheni kaksi henkeä, puolitoista obsjaa, puoli 
auraa. 

Sakkulan pokostassa sijaitsevan Pyhän Mihalin 'kir-
kon tila. 

Autio (Pustosh) kylä. (t) Ivashko termolin ju Me-
leshko Mihalev; kylvävät ruista yhdeksän korobjaa, niit-
tävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 
heiltä papille viljasta kolmannes. 

Tästä lisäksi kylä ja talo, mutta henget ja obsjat 
.entisellään. 

III.. Raudun Vasilin pokosta. 

Pokostassa Suuren Basilius Cesarealaisen kirkko. 
' Pokostassa 'on .verosta vapaita : (t) Pappi Jakov, 

4(t) kirkon tiakka Jeska; viljelevät kirkon maata neljän 
ruiskorobjan alalla, mutta - obsjia ei heille ole pantu, (t) 
kirkonvartija Okulko, ilman peltoa. 



Suuriruhtinaan veronalaiset läååit" Raudun pokostassa 
Ruotsin rajalla, jotka olivat piispan alaisia. 

Raassulin (na Prasolsku) lääni Vastapäätä ruotsa-
laista Nurm?järvi-nimistä aluetta. 

Annettu ennen mainitulle Savinille, hänen veljensä 
pojalle ja hänen vävyllensä. 

Mihkujevön kylä Raassulissa. (t) Kirilko Ivashkov; 
kylvää ruista kymmenen korobjaa, niittää heinää viisi-
kymmentä kopnaa, kaksi ja puoli .obsjaa; veroa läksi 
piispalle riuna ja neljä tenkaa, oinas, kaksi vatia voita, 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi korobjaa ru-
kiita, korobja ohria, puoli korobjaa kauroja, kolme pja-
tokia peliavia, viisi tenkaa. 

Fofanovon kylä Raassulissa. (t) Patreh Fgdotov, 
hänen poikansa Dmitrok; kylvävät ruista kymmenen 
korobjaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, kaksi 
ja puoli obsjaa; veroa läksi piispalle riuna ja neljä ten-
kaa, oinas, kaksi vatia voita, ja viljasta kolmannes; isän-
nöitsijälle . kaksi korobjaa' rukiita, korobja ohria, puoli 
korobjaa kauroja, kolme •pjatokia _ pellavia, viisi tenkaa. 

Kylä mäen alla Raassulissa. (t) Nefedko Fedkov, 
(t) Grihno ja Timoha Ontifovit, (t) Terenka Fofanov, ja 
hänen veljensä poika Smeshko; kylvävät ruista kuusi-
toista korobjaa, niittävät heinää kahdeksankymmentä 
kopnaa, neljä obsjaa; veroa iäksi piispalle kaksi ja puoli 
riunaa ja yksi tenka, kaksi oinasta, neljä vatia voita, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle neljä korobjaa rukiita, 
kaksi korobjaa ohria, korobja kauroja, kuusi pjatokia 
peliavia, kymmenen tenkaa. 

Timujevon kylä Raassulissa. (t) Vasjko ja Trofimko 
Mihalevit; kylvävät ruista kymmenen korobjaa, niit-
tävät heinää kaksikymmentäviisi kopnaa, kaksi ja puoli 
obsjaa; veroa läksi piispalle riuna ja neljä tenkaa, oinas, 
kaksi vatia voita, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle 
kaksi korobjaa rukiita, korobja ohria, puoli korobjaa 
kauroja, kolme pjatokia pellavia" ja viisi tenkaa. 
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fahnovon kylä Raassulissa. (t) Nefedko. Fedorov, (t) 
Vasjko Oleshin; kylvävät mista kymmenen korobjaa, 
niittävät heinää neljäkymmentäviisi kopnaa, kaksi -ja - 
puoli obsjaa; veroa läksi piispalle yksitoista tenkaa, oinas, 
kaksi vatia voita, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle 
kaksi korobjaa rukiita, korobja ohria, puoli korobjaa kau-
"röja, kaksi pjatokia pellavia, viisi tenkaa. 

Ja kaikkiaan kyliä tässä Raassulin läänissä viisi, 
taloja niissä kymmenen,-ihmisiä niissä neljätoista henkeä, 
obsjia neljätoista, auroja neljä ja kaksi kolmatta osaa, 
ja aurassa kolme obsjaa; veroa läksi piispalle rahassa -
seitsemän: riunaa, kolme tenkaa, kuusi oinasta, kaksitoista 
vatia voita ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa kaksi 
riunaa ja kaksi tenkaa, seitsemäntoista pjatokia pellavia,_ 
kaksitoista korobjaa rukiita, kuusi korobjaa ohria, kolme 
korobjaa kauroja. 

Ja uutta veroa on pantu tälle läänille rahassa,. 
niinhyvin sekaveron kuin isännöitsijän veron asemesta 
kaksi ruplaa ja kolme riunaa ja kaksi tenkaa, ja vilja-
kolmanneksen asemasta on pantu seuraavat määrät 
viljaa: viisikymmentä ja yksi korobjaa rukiita, viisi-
kymmentä ja yksi korobjaa kauroja, kahdeksan ja puoli 
korobjaa ohria ja minä vuonna vilja-aprakkaa ei ole 
otettu viljassa on viljan asemasta määrätty rahassa: 
yhdestä korobjasta rukiita kymmenen tenkaa, yhdestä -
korobjasta -kauroja viisi tenkaa, ja yhdestä korobjasta 
ohria seitsemän tenkaa. 

Ja kaikkiaan on viljan asemasta määrätty rahassa 
kolme ja puoli ruplaa, neljä ja puoli riunaa ja viisi ja 
puoli tenkaa. 

Ja kaikkiaan . on veroa tälle läänille pantu rahassa 
sekaveron ja viljaveron asemasta kuusi ruplaa ja neljä 
ja puoli novgorodilaista tenkaa paitsi ,obsjaveroa. 

Ja uutta veroa isännöitsij_älle vuodeksi kolmeksi 
juhlaksi kaksi novgorodilaista riunaa. Ja Suuriruhtinaan 
siemenviljaa talonpojille tässä läänissä kolmekymmentä 
korobjaa rukiita, kahdeksankymmentä . ja puoli korobjaa 
kauroja ja kolme korobjaa ohria. 
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Tämän läänin nautinnossa on myöskin Koskijärvi, 
ja _ pyytävät he siitä valkeaa kalaa ongella, verkoilla ja 
katiskoilla. 	- 

Korven (Korban) ja Vepsän lääni Ruotsin rajalla 
vastapäätä Lipolan ja Valkjärven Ruotsin puoleisia alueita. 

Annettu samalle Savinille ja hänen vävylleen. - 
Nesterkovon ja Samilkinon kylä Vepsässä. (t) Ku-

zemka Samoilov, (t) Samoilik Juhnov; kylvävät ruista 
viisi korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, 
obsja; veroa läksi piispalle seitsemän tenkaa, ja viljasta 
kolmannes; isännöitsijänveroa viisi tenkaa, kaksi pjatokia 
pellavia, kaksi korobjaa rukiita, kaksi korobjaa kauroja, 
korobja ohria. 

Kobujevon -kylä Vepsässä. (t) Marko Tarasov ja hä-
nen poikansa Jesipko; kylvävät  ruista neljä korobjaa, 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa 
läksi piispalle kuusi tenkaa, vati voita ja viljasta kol-
mannes; isännöitsijänveroa viisi tenkaa, kaksi pjatokia 
pellavia, kaksi _ korobjaa rukiita, puoli korobjaakauroja, 
korobja ohria. 	- 

Korbaishpakovon .kylä. (t) Semenko Nesterov, (t) 
Nesterik Ondreikov; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa läksi piispalle yhdeksän tenkaa, oinas, kaksi vatia 
voita, ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa viisi ten-
kaa, kaksi pjatokia pellavia, kaksi korobjaa rukiita, puoli 
korobjaa kauroja, korobja ohria. 

Oboburovon kylä. (t) Smenko Torasov, ja hänen 
poikansa Olekseiko; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa läksi piispalle yhdeksän tenkaa, oinas, kaksi vatia 
voita ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa viisi ten-
kaa, kaksi pjatokia pellavia, kaksi korobjaa rukiita, puoli 
korobjaa kauroja, korobja ohria. 

Korbolan kylä. (t) Fedko Selujev, hänen veljenpoi-
kansa Ma'ksimko; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa läksi piispalle yhdeksän tenkaa, pjatok pellavia, ja 
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viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa kaksi tenkaa, iam= - 
paannahka, kaksi korobjaa rukiita, puoli korobjaa kau-
roja, puoli korobjaa ohria. 

Pantelejevon kylä Korbölassa. (t) Onashko Nesterov, 
ja hänen poikansa Timoshka;:`kylvävät ruista. kahdeksan 
korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa;, veroa läksi piispalle yhdeksän tenkaa, pjatok pel-
lavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa kaksi ten 
kaa, lampaannahka, kaksi- korobjaa rukiita, puoli korob-
jaa kauroja, korobja ohria: 

Ja kaikkiaan kyliä tässä läänissä kuusi, taloja niissä 
kahdeksan,"' ihmisiä niissä kaksitoista henkeä, obsjia yh-
deksän, auroja kolme, ja yksi kolmasosa, ja aurassa aina 
kolme obsjaa; veroa läksi piispalle rahassa kolme ja 
puoli riunaa, kolme oinasta, viisi vatia voita, kaksi pja-
tokia pellavia, ja viljasta kolmannes;' isännöitsijänveroa 
riuna ja kymmenen tenkaa, kaksi lampaannahkaa, kah-
deksan pjatokia pellavia, kaksitoista korobjaa rukiita,'. 
neljä ja puoli korobjaa kauroja, kuusi korobjaa ohria: 

Uutta veroa on tälle läänille pantu, lukuunottamatta 
Saxnoilik Juhnovia Samilkinon kylässä, rahassa niinhyvin 
sekaveron kuin myös isännöitsijän veron asemasta rupla 
ja kolme riunaa ja kaksi tenkaa; ja viljakolmanneksen. 
asemasta on pantu seuraavat määrät viljaa: kahdeksan-
toista korobjaa rukiita, kaksikymmentä korobjaa kauroja, 
viisi korobjaa ohria. Ja minä vuonna ei ole otettu vilja-
aprakkaa viljassa, on viljan asemasta kannettu rahassa 
yhdestä 'korobjasta rukiita kymmenen tenkaa, yhdestä 
korobjasta. kauroja viisi tenkaa,' yhdestä korobjasta ohria 
seitsemän tenkaa. 

Ja yhteensä on pantu rahassa viljan asemasta rupla 
ja seitsemän riunaa ja yksi tenka. Ja yleensä on veroa 
tälle läänille pantu" rahassa niin hyvin sekaveron kuin 
isännöitsijänveron ja viljan  asemasta lukuunottamatta 
Samoilik Juhnovia, kaksi ja puoli ruplaa ja kaksi ja puoli 
riunaa, paitsi obsjaveroa. 

Uutta veroa isännöitsijälle yhdeksi vuodeksi, kol-
mena ,juhlana riuna ja kuusi tenkaa. 



Ja Suuriruhtinaan siemenvilja tämän läänin talon-
pojille tekee seitsemäntoista korobjaa rukiita, viisikym-
mentä korobjaa• kauroja, puoli korobjaa ohria. 

Ja Samoilik Juhnoville Samilkinon kylässä autiossa 
talossa on annettu veronvapautta kolmeksi vuodeksi 
vuonna 7008, kahdeskymmenes toinen päivä Kesäkuuta. 

Ja kun menevät umpeen nämät määrävuodet, on 
myöskin Samoilikin maksettava Suuriruhtinaan veroa 
rahassa kaikesta tulosta ja viljasta kaksi riunaa vuodessa 
jouluna, paitsi obsjaveroa, mutta obsjaveroa on hänen 
maksettava yhdessä koko läänin talonpoikien kanssa. 

Ja tässä samassa läänissä oli kaksi kylää autiota Vep 
sässä: Ignatovon kylä, ja oli siinä obsja, ja uusi Kru-
k o v o n kylä, ja oli siinäkin obsja. Ja näille molemmille 
kylille on annettu veron vapautta, Ignatovossa Trufanik 
Ivashkoville, ja Krukovossa Levko Ostahnoville kolmeksi 
vuodeksi, vuonna 7008 Kesäkuun 22:sena; ja kun ovat 
umpeenkulüneet nämät määrä-ajat, on heidän makset-
tava Suuriruhtinaanveroa vuodessa kylästä kaksi riunaa 
jouluna myöskin viljan asemasta, paitsi obsjaveroa. Ja. ön 
heidän maksettava aprakkaveroa erikseen: Trufanikin 
kaksi riunaa ja Levkon kaksi riunaa ja ensimäinen vero 
otetaan heiltä ja Samoilik Juhnovilta jouluna vuonna 
7012; mutta obsjaveroa on Trufanikin maksettava yhdeltä 
obsjalta, ja Levkon yhdeltä obsjalta samaan aikaan kuin 
edellä; ja uutta veroa isännöitsijälle on heidän makset-
tava vuosittain kolmena juhiana neljä tenkaa, kun veron-
vapaus on loppuunkulunut. 

Lääni Maaselkä vastapäätä ruotsalaista Valkjärvi 
nimistä . lääniä. 

Annettu yllämainitulle, Savinille ja hänen vävylleen.: 
Bobrujevon Suurhousu niminen kylä (Bo jshoi Dvor).. 

(t) Hovissa hovinhoitaja Danilko Ignatov ilman peltoa, 
talonpoikia: (t) Haritonko Jurjev, ja hänen poikansa Ki-
rilko; kylvävät ruista kymmenen korobjaa, niittävät hei-
nää neljäkymmentä  kopnaa, kaksi obsjaa; veroa läksi 
piispalle kahdeksan tenkaa, oinas, ja viljasta kolmannes. 



ja sitäpaitsi puoli korobjaa rukiita, korobja kauroja; isän-
nöitsijälle veroa viisi tenkaa, nelikko rukiita, nelikko 
kauroja. 

Maaselän kylä Suurhousun luona. (t) Ivashko ja 
Ileika Judinit, (t) Marko Sidorov; kylvävät ruista yksi- 
toista korobjaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, 
kolme obsjaa; veroa läksi piispalle kuusitoista tenkaa, 
kaksi oinasta, kolme pjatokia pellavia, ja viljasta kolman-
nes ja sitä paitsi puoli korobjaa rukiita, korobja kauroja, 
puoli korobjaa uhria; veroa 'isännöitsijälle viisi' tenkaa, 
kaksi sormausta pellavia, korobja rukiita, korobja kauroja. 

Omosovon kylä. (t) Ignat Kuzmin, ja Nefedko Svin-
kin; kylvävät ruista seitsemän korobjaa, niittävät heinää 
kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa piispalle 
kymmenen tenkaa, oinas, kaksi pjatokia pellavia, ja vil-
jasta kolmannes, ja sitäpaitsi korobja rukiita, korobja 
kauroja; veroa isännöitsijälle viisi tenkaa, pjatok ja kaksi 
sormausta pellavia, lampaannahka, nelikko rukiita, ne-
likko kauroja. 

Kostinon kylä kappelin luona. (t) Ortemko Feodorov 
ja Petrok Jurjev; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. 
Veroa läksi piispalle kymmenen tenkaa, oinas, kaksi pja-
tokia pellavia, ja viljasta kolmannes, ja sitä paitsi puoli 
korobjaa rukiita, korobja kauroja; veroa isännöitsijälle 
viisi tenkaa, pjatok ja kaksi sormausta pellavia, lam-
paannahka, nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Ljutikinin Stepankovo kylä. (t) Timohno Stepankov 
ja hänen lapsensa: Demeshkö ja Stepanko; kylvävät 
ruista seitsemän korobjaa, niittävät heinää kaksikym-. 
mentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa läksi piispalle kym-
menen tenkaa, oinas, kaksi pjatokia pellavia, ja viljasta 
kolmannes, ja sitä paitsi puoli korobjaa rnkiita, korobja 
kauroja; veroa isännöitsijälle viisi tenkaa, pjatok pella-
via, lampaannahka, nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Toinen Ljutikinin Timoshkino kylä. (t) Ivashko Igna-
tov ja hänen veljenpoikansa Jashko Mihålev; kylvävät 
ruista seitsemän körobjaa, niittävät heinää kaksikym- 
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mentä kopnaa, kaksi obsjaa. Veroa läksi_ piispalle kym-
menen tenkaa, oinas, kaksi pjatokia pellavia, ja viljasta 
kolmannes, ja sen lisäksi puoli korobjaa rukiita; korobja 
kauroja; veroa isännöitsijälle viisi tenkaa, pjatok pellavia, 
lampaannahka, nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Ja kaikkiaan kyliä siinä läänissä kuusi, ja talon-
poikaistaloja niissä seitsemän, paitsi hovia, ihmisiä niissä 
paitsi hovinhoitajaa, neljätoista henkeä, obsjia kolme 
toista, neljä auraa ja yksi kolmannes., Veroa läksi piis-
palle rahassa neljä ja puoli riunaa ja yksi tenka, seitse- 
man oinasta, yksitoista pjatokia pellavia; ja viljasta kol-
mannes, ja sen lisäksi kolme ja puoli korobjaa rukiita, 
kuusi korobjaa kauroja, puoli korobjaa ohria; isärinöitsi-
jänveroa .läksi kaksi riunaa ja kaksi tenkaa, neljä lam-
paannahkaa, viisi pjatokia. ja sormaus pellavia, kaksi 
korobjaa ja yksi nelikko rukiita, kaksi korobjaa ja yksi 
nelikko kauroja. 

Uutta veroa on tälle läänille pantu rahassa, niin-
hyvin sekaveron kuin isännöitsijänveron asemasta, rupla 
ja kuusi ja puoli .riunaa , ja tenka; ja viljakolmanneksen 
sijasta on pantu seuraavat viljamäärät: kaksikymmentä 
ja kahdeksan .korobjaa ruista, kaksikymmentä ja kahdek-
san korobjaa kauroja, seitsemän korobjaaohria. Ja minä 
vuonna ei ole otettu vilja-aprakkaa viljassa, on viljan 
sijasta kannettu rahassa: yhdestä korobjasta rukiita kym-
menen tenkaa„, yhdestä korobjasta viisi tenkaa, yhdestä 
korobjasta ohria seitsemän tenkaa. Ja yhteensä on vil-
jan asemasta pantu veroa rahassa kaksi ruplaa, kaksi 
riunaa ja yhdeksän, tenkaa. 

Ja kaikkiaan on veroa tälle läänille pantu rahassa, 
niinhyvin sekaveron kuin viljan asemasta, kolme ja puoli 
ruplaa ja puolitoista riunaa, paitsi 'obsjaveroa. Ja uutta 
veroa isännöitsijälle vuodeksi kolmena suurena juhlana 
riuna ja kaksitoista tenkaa. 

Ja Suuriruhtinaan siemenviljaa tässä läänissä talon-
pojille: kolmekymmentäkaksi ja puoli korobjaa rukiita, 
kahdeksankymmentä ja , kolme korobjaa kauroja, yhtä 
nelikköa vailla neljä korobjaa ohria, nelikko vehnää. 

7 



Ja tässä läänissä on hovi, ja siinä näiden läänien 
hoitaja ilman peltoa. 

Mäkrän lääni Leinikkälän järven ympärillä Ruotsin 
rajalla. 

Annettu Savinille ja hänen vävyllensä. 
Maksimovon kylällä. (t) Maksimko Pavlov, 

ja hänen poikansa Ofonasko; kylvävät ruista kolme ko-
robjaa, niittävät heinää kymmenen kopnaa, obsja; veroa 
läksi piispalle neljä ja puoli tenkaa, sormaus pellavia; 
ja viljasta viidennes ja sitä paitsi' puolitoista nelikkoa 
rukiita; veroa isännöitsijälle oinas, lampaannahka, sor- 
maus pellavia. 	 - 

Bulnjejevon kylä kappelin luona. (t) Ondreiko ja Pan-
teleiko Ivashkovit; kylvävät ruista kolme korobjaa, niit-
tävät heinää kymmenen kopnaa, obsja. 

Ondrjushovon kylä. (t) Lenteiko ja Prohno Ondrjusho-
. •vit; kylvävät ruista kolme korobjaa, niittävät heinää 
kymmenen kopnaa, obsja; veroa Iäksi piispalle molem-
mista kylistä yksitoista tenkaa, kaksi sormausta pellavia, 
ja viljasta viidennes, ja sitä paitsi korobja rukiita puolta 
nelikkoa vailla; isännöitsijälle veroa puolitoista oinasta, 
kaksi lampaannahkaa, kaksi sormausta. pellavia. 

Zaharovon kylä. (t) Mikiforik Isakov, (t) hänen vel-
jensä Ivashko, (t) Onashka Ivashkov, ja Matjushka Nes-
terov; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää 
kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa läksi piis-
palle viisitoista tenkaa, kolme sormausta pellavia, ja vil-
jasta viidennes, ja sitä paitsi puolitoista korobjaa ruista; 
veroa isännöitsijälle puolitoista oinasta, kaksi Iampaan-
nahkaa, kaksi sormausta pellavia. 

Nesterovon. kylä Mäkrällä. (t) Jurka Nesterov, (t) 
Jeremeiko Rodivonov; kylvävät ruista 'kolme korobjaa, 
niittävät heinää kymmenen kopnaa, obsja; veroa läksi 
piispalle yksitoista tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja 
viljasta viidennes, ja sitäpaitsi puoli nelikkoa vailla ko-
robja rukiita; isännöitsijänveroa oinas, lampaannahka, 
kaksi sormausta pellavia. 

:~~4-fr; 



99 

Kuzminin Pavlovo-niminen kylä. (t) Ijudka ja Kond-
ratko Pavlovit; kylvävät ruista-  neljä korobjaa, niittävät 
heinää kymmenen kopnaa, obsja; veroa läksi piispalle 
kuusi tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja viljasta vii-
dennes, ja sitä paitsi puoli korobjaa rukiita; veroa isän- 
nöitsijälle oinas, lampaannahka, sormaus pellavia. 	_ 

, Haritönovin Ofonaso-niminen kylä Mäkrällä. (t) 
Grihno Ofonasov, (t) hänen veljensä Kirilko; kylvävät 
ruista neljä korobjaa, niittävät heinää viisitoista kopnaa, 
obsja; Veroa läksi piispalle kolme tenkaa, kaksi sormausta 
pellavia, ja viljasta viidennes, ja sitä paitsi puolitoista 
nelikkoa rukiita; veroa isäanöitsijälle kolmannes oinasta, 
lampaannahka, sormaus pellavia. 

Trufanovon kylä. (t) Sosonko Ofonasov, (t) Vasjko 
Ivashkov; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät hei-
nää viisitoista kopnaa, obsja; veroa läksi piispalle viisi 
tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja viljasta viidesosa, 
ja sitä paitsi puoli korobjaa rukiita; ja isännöitsijälle 
veroa puoli oinasta, lampaannahka;  sormaus pellavia. 

Mäkrän kylä ahon takana, uudisvi jelys Larnpijärven 
luona. (t) Jesipko Nesterov ja Overkeiko Zaharov, (t) 
Ostash Dmitrov; kylvävät ruista kahdeksan- korobjaa, 
niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa läksi piispalle kymmenen tenkaa, kaksi sormausta 
pellavia; ja viljasta viidennes, ja. sitä paitsi kolme nelik-
koa rukiita; isännöitsijälle puoli oinasta, kaksi lampaan-
nahkaa, kaksi sormausta pellavia. 

Mäkrän kylä järven luona. (t) Gavrilko Miheijev, 
(t) Olferko ja Mihal Miheijevit, (t) Jahno ja Vasjko Ivash-
kovit; kylvävät ruista kuusitoista korobjaa, niittävät hei-
nää kahdeksankymmentä kopnaa, neljä obsjaa; veroa 
läksi isännöitsijälle riuna ja kuusi tenkaa; ja viljasta 
viidennes, ja sitä paitsi kaksi korobjaa rukiita; isännöit= 
sijälle oinas, kaksi sormausta pellavia, kaksi lampaan-
nahkaa. 

Ja kaikkiaan kyliä tässä läänissä kymmenen, taloja 
niissä kahdeksantoista, ihmisiä niissä kaksikymmentä-
kuusi henkeä, obsjia viisitoista, auroja viisi, yhdessä 



aurassa kolme obsjaa. Veroa läksi piispalle rahassa kuusi 
riunaa ja puolitoista tenkaa, kolme pjatokia ja yksi sor-
maus pellavia, ja viljasta viidennes, ja sitä paitsi nelikkoa 
vailla kahdeksan korobjaa rukiita; veroa isännöitsijälle 
kahdeksan ja yksi kolmasosa oinasta, kolmetoista lam-
paannahkaa, kaksi pjatokia ja neljä sormausta pellavia. 

Uutta veroa on tälle läänille pantu rahassa, .niin-
hyvin sekaveron kuin isännöitsijänveron asemasta, puoli-
toista ruplaa ja kuusi tenkaa; ja viljaviidenneksen ase-
masta 

 
on pantu seuraavat määräviljat:' kolmekymmentä 

korobjaa rukiita, kolmekymmentä korobjaa kauroja, seit-
semän ja puoli korobjaa ohria; minä vuonna ei ole otettu 
vilja-aprakkaa viljassa on viljan asemasta kannettu ra-
hassa: yhdestä korobjasta rukiita kymmenen tenkaa, 
yhdestä korobjasta kauroja viisi tenkaa, yhdestä korob-
jasta ohria seitsemän tenkaa. 

Ja yhteensä on viljan asemasta kannettu rahassa 
kaksi ruplaa, viisi riunaa, ja -puoli tenkaa. 

Ja kaikkiaan on veroa tälle läänille pantu rahassa 
niin hyvin sekaveron kuin viljan asemasta kolme ja puoli 
ruplaa, viisi riunaa, ja kuusi ja puoli tenkaa, paitsi obsja-
veroa. Ja uutta veroa isännöitsijälle vuodeksi kolmena 
juhlana kaksi riunaa ja kaksi tenkaa. 

Ja Suuriruhtinaan siemenviljaa tässä läänissä talon-
pojille kolmekymmentä ja puoli viidettä korobjaa kau-
roja. 

 
Tämän läänin nautinnossa on myöskin Leinikkä-

lanjärvi ja Lampijärvi yhdessä ruotsalaisten kanssa puo-
leksi, ja pyytävät he niistä kaikenlaista valkeaa kalaa 
nuotilla ja verkoilla. 

Kaskalan lääni. 
Annettu samalle Savinille ja hänen vävyllensä. 
Kaskalan kylä. (t) Kuzemka Stepanov, (t) Mikitka 

Ortemov, (t) . Vasjko Stepankov ja Marko Mikitkin, (t) 
Ivashko Pavlov ja hänen poikansa Petrok, (t) Fomka 
Pavlov , ja hänen poikansa Nesterik, (t) Marko Mihalev 
ja hänen veljensä poika Filipko, (t) Mihal Fefilatov, (t) 
hänen veljensä Levonko, (t) Matjuk Jermolin ja hänen 



veljensä Steshko, (t) Nelidko Jermolin ja hänen veljensä 
Ivashko, (t) Spirko Ontufjev,, (t) Mikiforik Fomkin, (t) 
Fefilatko Haritonov; kylvävät ruista viisikymmentä ko-
robjaa, niittävät heinää sata ja kolmekymmentä kopnaa, 
kolmetoista obsjaa. Veroa läksi piispalle rahassa kaksi 
tenkaa vailla neljä riunaa, kolmetoista juustoa, kolme-
toista lampaannahkaa, kaksi pjatokia ja kolme sormausta 
pellavia, ja viljasta viidennes, isännöitsijälle veroa kuusi. 
ja puoli korobjaa rukiita. 

Korostelevon kylä Vehmaisissa. (t) Olekseiko Orte-
mov, ja hänen veljensäpoika Isaiko; kylvävät ruista kuusi 
korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa. Veroa läksi piispalle kuusi tenkaa, sormaus pel-
lavia, ja viljasta neljännes; isännöitsijälle lampaannahka, 
sormaus pellavia. 

Plavnevon kylä. Yhdessä tilallisten Grida -ja Stepan 
Kuzmanpoikien Lukinien kanssa, Suuriruhtinaan puolis-
kolla: (t) Spirko Hort; kylvää ruista neljä korobjaa, niit-
tää heinää kaksikymmentk kopnaa, obsja. Veroa läksi 
piispalle kuusi tenkaa, ja viljasta neljännes; isännöitsi-
jälle tenka. 

Lavrovon kylä Suvannonjärvellä. Yhdessä maaherran 
mustanäätä-obsjien kanssa, aprakkaa maksavia talonpoikia: 
(t) Borisko Juhnov; kylvää ruista kolme korobjaa, niit-
tää heinää kaksikymmentä kopnåa, obsja. Veroa läksi 
niistä kaksi tenkaa, juusto, sormaus pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Rajun (Rai) kylä Suvannonjärven luona. (t) Jeroshka 
ja Obdokimko Nesterovit; kylvävät ruista neljä korob-
jaa, niittävät heinää viisitoista kopnaa, obsja; veroa läksi 
niistä kaksi tenkaa, sormaus pellavia, ja viljasta kolman-
nes, ja sitä paitsi puoli korobjaa rukiita; isännöitsijälle 
tenka, lampaannahka, sormaus pellavia. 

Saaroisten (Ostrovtsa) kylä Laatokan järven luona. 
(t) Feka ja Fedko - Ivashkovit; kylvävät ruista kolme 
-korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja. 
Veroa läksi niistä kuusi tenkaa, siihen myös luettuna 
isännöitsijänvero, ja viljasta viidennes. 



Ja kaikkiaan, kyliä tässä läänissä kuusi, taloja niissä 
kahdeksantoista, ihmisiä niissä kaksikymmentä- ja setse-
män henkeä, obsjia yhdeksäntoista, auroja kuusi ja yksi 
kolmasosa. Veroa läksi piispalle viisi riunaa ja kuusi 
tenkaa, sekaveroa neljätoista juustoa, kolme pjatokia ja 
sormaus pellavia, kolmetoista lampaannahkaa; ja viljasta 
kahdelta obsjalta kolmannes, ja sen lisäksi puoli korob-
jaa rukiita, ja kolmelta obsjalta viljasta neljännes, ja 
neljältätoista obsjalta viljasta viidennes; isännöitsijälle 
kaksi tenkaa, kaksi lampaannahkaa, kaksi sormausta pel-
lavia, ja viljaa kuusi ja puoli korobjaa rukiita. 

Ja Suuriruhtinaan veroa on tälle läänille pantu ra-
hassa niin hyvin sekaveron kuin myös isännöitsijänveron 
asemasta kaksi ruplaa ja kolme riunaa ja neljä tenkaa;` 
ja viljakolmanneksen kuin myös neljänneksen ja viiden-
neksen asemasta on pantu määräviljat: kolmekymmentä 
ja kaksi korobjaa rukiita, kolmekymmentä ja kaksi ko- 

• robjaa kauroja, kahdeksan korobjaa ' ohria; mutta minä 
vuonna viljaa ei ole vastaanotettu luonnossa, on,  viljan 
sijasta kannettu rahassa: yhdestä korobjasta rukiita kym-
menen tenkaa, yhdestä korobjasta kauroja viisi tenkaa, 
yhdestä korobjasta ohria seitsemän tenkaa, ja siten vil-
jan sijasta yhteensä rahassa kaksi ruplaa ja seitsemän 
riunaa ja kuusi tenkaa. 

Ja kaikkiaan on tälle läänille pantu veroa rahassa 
niin hyvin sekaveron kuin myös viljan sijasta neljä ja 
puoli ruplaa ja kolme riunaa, paitsi obsjaveroa. Uutta 
veroa isännöitsijälle on tälle läänille määrätty vuodeksi 
kolmena juhlana kaksi riunaa ja kymmenen tenkaa. Sie-
menviljaa tässä läänissä talonpojille niiden kanssa, jotka 
ovat kaupungin pokostassa, viisikymmentä ja kuusi korob- 
jaa ' kauroja, kaksikymmentä ja kaksi korobjaa rukiita 
nelikkoa vailla, kaksi korobjaa ja puoli 'nelikkoa ohria. 

Kaikkiaan oli kyliä näissä viidessä läänissä vanhan 
kirjoituksen mukaan kolmekymmentä ja kolme, yhteinen 
kylä siihen luettuna, taloja niissä viisikymmentä ja kaksi, 
ihmisiä niissä yhtä 'vailla sata, obsjia kahdeksankym- 
mentä ja yksi, auroja kaksikymmentä ja seitsemän. 
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Uuden kirjoituksen mukaan on näissä viidessä lää-
nissä kyliä kolmekymmentä ja viisi, siihen luettuna kaksi 
yhteistä ja kaksi verosta vapaata kylää, taloja niissä 
isännöitsijän talokin luettuna, kuusikymmentä ja neljä, 
ihmisiä niissä yhdeksänkymmentä ja viisi henkeä, obsjia 
seitsemänkymmentä ja kolme, auroja kaksikymmentä ja 
neljä ja yksi kolmasosa, verosta vapaat aurat siihen luet-
tuina, ja yhdessä aurassa aina kolme obsjaa. 

Ja vanhan, kirjoituksen aikaan lisääntyi kaksi kylää, 
taloja kaksitoista. Ihmisten lukumäärä väheni neljällä 
hengellä, obsjia väheni kahdeksan, auroja kaksi ja kaksi 
kolmatta osaa.: 

Suuriruhtinaan Raudun pokostassa sijaitsevat 

mastannäädän kylät. 

Samat, jotka ennen olivat Piispan alaisia, mutta nyt 
antoi Suuriruhtinas ne Karjalan maaherralle. 

Suuriruhtinaan Lavrovo-nimisessä verokylässä, joka 
oli ennen piispalla, mustannäädän vero-osalla: (t) 
Grishka Juhnov, ja Maksimko Fedotov, (t) Maksimko 
Fomin; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää 
kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta 
osaa aüraa. Vanhaa veroa läksi piispalle ynnä veron-
kantajalle;riuna ja neljä, tenkaa, korobja kauroja, kolme 
leipää, viisitoista siikaa. 
, 	Vanhan kirjoituksen aikaan väheni obsja, yksi kol- 

masosa auraa. 
Raudun pokostassa sijaitseva Sunriruhtinaan kylä 

Palitivuoret, joka ennen kuului Karjalan kaupungissa Ole-
valle ylösnousemuksen kirkolle, mutta nyt on annettu 
kyydinpitoa varten Palkivuorten kyytimiehelle Ofonasko 
Kiriloville ja, hänen tovereillensa; talonpoikia siinä: (t) 
Vasjko Jermolin, (t) Nazarko Samoilov, ja hänen veljensä 
Konanko; kylvävät ruista kuusitoista korobjaa, niittävät 
heinää kolmekymmentä kopnaa, neljä obsjaa, aura ja 
yksi kolmasosa. Veroa kyytimiehille kolme tenkaa, kol- 
me sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes 
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Vanhan kirjoituksen aikaan väheni yksi henki, öbsja, 
kolmasosa aurasta, vaan lisääntyi yksi talo. Ja tämän 
sijaan ei kirkon papeille ole mitään kylää annettu. 

Raudun pokostassa Suuriruhtinaan läänejä, suurempia ja 
pienempiä kyliä, jotka ovat pajarinlasten ja sotilas- 

henkilöiden hallussa läänityksinä. 

Suuriruhtinaan lääni, joka ennen oli Marko Panfi-
lejevillå. 

Ondrei Nikitanpoika Pushkinin hallussa. 
Kostujevon kylä aholla. (t) Kuzemka Fedkov, ja 

hänen veljensä Matjuk; kylvävät ruista kahdeksan korob-
jaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. 
Vanhaa veroa läksi neljä tenkaa, tynnyri olutta, kym-
menen . siikaa, pjatok pellavia, vati voita, juusto, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa sormaus pellavia, 
lampaannahka, puoli korobjaa rukiita, puoli korobjaa 
kauroja. Uutta veroa rahassa kolme riunaa, kaksi oinas-
ta, kaksi juustoa, kaksi vatia voita, kolme pjatokia pel-
lavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi sor-
mausta pellavia, kaksi lampaannahkaa, puoli korobjaa 
rukiita, puoli korobjaa kauroja. 

Kylä Orjansaaressa, Uudella Vuorella. (t) Ignat 
Stepankov, (t) Gridka Ondrejev; kylvävät ruista kuusi 
korobjaa, niittävät heinää kymmenen kopnaa, puolitoista 
obsjaa. Vanhaa veroa neljä tenkaa, tynnyri olutta, kym-
menen siikaa, vati voita, juusto, pjatok pellavia, ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pellavia, lam-
paannahka, puoli korobjaa rukiita, puoli korobjaa kau- 
roja. Uutta veroa kolme riunaa, kaksi oinasta, kaksi 
juustoa, kaksi vatia voita, kolme pjatokia pellavia, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle - kaksi sormausta pel-
lavia, kaksi lampaannahkaa, puoli korobjaa rukiita, puoli 
korobjaa kauroja. 

Kylä samassa Orjansaaressa. (t) Ostash Jahnov; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää viisitoista 
kopnaa, obsja. Vanhaa veroa läksi neljä tenkaa, tynnyri 



olutta, kymmenen siikaa, pjatok pellavia, vati voita,. 
juusto, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pel-
lavia, lampaannahka,' nelikko rukiita, nelikko kauroja. 
Uutta veroa rahassa puolitoista riunaa, oinas, vati voita,. _ 
juusto, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsi-
jälle tenka, sormaus pellavia, lampaannahka, nelikko-
rukiita, nelikko kauroja. 

(vanovon kylä samassa Orjansaaressa. (t) Ontur 
Jakimov, (t) Palka Jakimov, (t) Danilko ja Ivashko Seine-
novit; kylvävät ruista neljätoista korobjaa, niittävät hei-
nää neljäkymmentä kopnaa, kolme ja puoli obsjaa. Van-
haa veroa läksi kahdeksan tenkaa, neljä tynnyriä olutta,. 
neljäkymmentä siikaa, kaksi pjatokia pellavia, kaksi vatia 
voita, neljä juustoa ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle 
so,°maus pellavia, lampaannahka, puoli korobjaa rukiita, - 
puoli korobjaa kauroja. Uutta veroa rahassa kolme riu-
naa, neljä tynnyriä olutta, neljä oinasta, neljä vatia voita, 
neljä juustoa, neljä pjatokia pellavia, ja viljasta kolman-
nes; isännöitsijälle sormaus pellavia, lampaannahka, puoli 
korobjaa kauroja. 

• Haapakylän kylä Leinikkälänjärven luona. (t) Ku--
zemka Stepanov, (t) Vasjko Ivashkov, (t). Timoshko Zaha-
rov, (t) Vasjko Lukjanov; kylvävät ruista kaksikymmentä 
korobjaa, niittävät heinää viisikymmentä kopnaa, viisi 
obsjaa. Vanhaa veroa läksi kahdeksan tenkaa, kaksi 
tynnyriä olutta, kolmekymmentä siikaa, kaksi pjatokia. 
pellavia, kaksi vatia voita, kaksi juustoa, ja viljasta kol-
mannes; isännöitsijälle neljä tenkaa, kaksi lampaannah-
kaa, pjatok pellavia, tynnyri olutta. Uutta veroa rahassa 
kymmenen riunaa, kuusi oinasta, neljä tynnyriä olutta, 
kaksi juustoa, kaksi vatia voita, kuusi pjatokia pellavia 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle neljä tenkaa, kaksi 
lampaannahkaa, pjatok pellavia, tynnyri olutta. 

Uusi Motikinon kylä irepsässä. (t) Olferko Grillin; 
kylvää ruista kaksi korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa, puoli obsjaa. Vanhaa veroa neljä tenkaa, tyn- 
nyri olutta, kymmenen siikaa, vati voita, juusto, pjatok 
pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus, 
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pellavia, lampaannahka, nelikko rukiita, nelikko kauroja. 
Uutta veroa kymmenen tenkaa, ja viljasta kolmannes ja 
isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Toinen Motikinon kyld Vepsässä. Yhteinen Konevit— 
san luostarin kanssa, Ondrein puoliskolla: (t) Nefedko 
Ivashkov; kylvää ruista kaksi korobjaa, niittää heinää 
kaksikymmentä kopnaa, . puoli obsjaa. Vanhaa veroa 
neljä tenkaa, tynnyri olutta, kymmenen siikaa, vati voita, 
juusto, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsi-
jälle sormaus pellavia, lampaannahka, nelikko rükiita, 
nelikko kauroja. Uutta veroa oinas, pjatok pellavia, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kyliä 
tässä läänissä seitsemän, taloja niissä kahdeksan, ihmisiä 
niissä kahdeksantoista henkeä, obsjia seitsemäntoista, au-
roja kuusi ja yksi kolmasosa, ja yhdessi aurassa kolme 
obsjaa. Vanhaa veroa läksi rahassa kaksi ja puoli riu-. 
naa ja yksi tenka; sekaveroa: yksitoista tynnyriä olutta, 
sata ja kaksikymmentä siikaa, yhdeksän vatia voita, yksi-
toista juustoa, yhdeksän pjatokia pellavia, ja viljasta kol-
mannes; isännöitsijälle neljä tenkaa, kaksi pjatokia ja 
sormaus pellavia, kahdeksan lampaannahkaa, tynnyri 
olutta, viljaa kaksi korobjaa ja yksi nelikko rukiita, kaksi 
,korobjaa ja nelikko kauroja. 

Uuden kirjoituksen mukaan on tässä läänissä seit-
semän kylää, siihen myös luettuna yhteinen, taloja niissä 
kolmetoista, ihmisiä niissä viisitoista henkeä, obsjia nel- 
jätoista, auroja neljä ja kaksi kolmatta osaa, yhdessä 
aurassa kolme obsjaa. Uutta veroa rupla ja kolmea ten-
kaa vailla kuusi tenkaa; sekaveroa: kuusitoista  oinasta, 
yksitoista juustoa, yksitoista vatia lehmänvoita, kahdek-
san tynnyriä olutta, seitsemäntoista pjatokia pellavia, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle viisi tenkaa, kahdek-
san lampaannahkaa, tynnyri olutta, kaksi pjatokia ja 
kolme sormausta pellavia, viljaa kaksi korobjaa ja yksi 
nelikko rukiita, kaksi korobjaa ja nelikko kauroja. 



Kylien lukumäärä on entisellään, mutta uudessa kir-
joituksessa tuli lisään viisi taloa, vanhan kirjoituksen 
aikana väheni kolme henkeä, kolme obsjaa, yksi aura. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana väheni verosta kolme 
tynnyriä olutta, sata ja kaksikymmentä siikaa. Mutta 
lisäksi on tullut rupla - ja kolme riunaa ja neljä tenkaa, 
kuusitoista oinasta, 'kaksi vatia voita, kahdeksan pjatokia 
ja kaksi sormausta pellavia: Ondrein hallussa on myös 
läänitys Karjalan linnaläänissä Sakkulan pokostassa, ja 
on se kirjoitettu edellä. 

Raudun pokostassa Suuriruhtinaan kylät, jotka ennen 
olivat Vasili Balakshinin 	- 

David Nikitanpoika Putjatinin hallussa. 
Shevelevon kylä. (t) Ileika ja Ovdokimko Ostashovit; 

kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää viisi-
toista kopnaa, puolitoista obsjaa. Vanhaa veroa seitse-
män tenkaa, tynnyri olutta, vati voita, juusto, pjatok 
pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle lampaan-
jalka, sormaus pellavia, nelikko rukiita, nelikko kauroja. 
Uutta veroa saman verran. 

Plavnevon kylä. -(t) Ovseiko Mihejev, kylänvanhin, 
ja hänen veljensä Jahno; kylvävät ruista kuusi korob-
jaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, puolitoista 
obsjaa. Vanhaa veroa seitsemän tenkaa, tynnyri olutta, 
oinas, vati voita, juusto, pjatok pellavia; ja viljasta kol- 
mannes; isännöitsijälle lampaanjalka, -sormaus ..pellavia, 
nelikko rukiita, nelikko kauroja. Uutta veroa saman 
verran. 

Saaroisten kylä Laatokan järven luona. (t) Fedotko 
ja Vlasko Panovit; kylvävät ruista kolme korobjaa, niit-
tävät heinää kymmenen kopnaa, obsja. Vanhaa veroa 
ei lähtenyt, istuivat verovapaudessa. Uutta veroa kaksi 
tenkaa ja viljasta viidennes; veroa isännöitsijälle kaksi 
tenkaa. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli holme kylää, kolme 
taloa, seitsemän henkeä, viisi obsjaa, yksi ja kaksi kol-
matta osaa auraa. Vanhaa veroa läksi neljästä obsjåsta, 
isännöitsijänvero siihen luettuna, yksi riuna rahassa, kaksi 
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tynnyriä olutta, kaksi oinasta, kaksi vatia_ voita, kaksi 
juustoa, kaksi lampaanjalkaa, kaksi pjatokia ja kaksi sor-
mausta pellavia; ja viljasta kolmannes ja sitäpaitsi puoli 
korobjaa rukiita, puoli korobjaa kauroja, mutta yhdestä 
obsjasta ei veroa lähtenyt, istui verovapaudessa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää, kolme 
taloa, kuusi henkeä, neljä obsjaa, aura ja yksi kolmas-
osa. Uutta veroa kolmelta obsjalta kuten ennenkin, yh-
deltä obsjalta neljä tenkaa, ja viljasta viidennes. Van-
han kirjoituksen aikana väheni yksi henki, yksi obsja. 

Raudun pokostassa Suuriruhtinaan lääni, joka ennen 
oli Luka Levon jevillä, kuin myös Pietari jesipinpoika 
Kretsha tnikov' illa. 

Ostash Dementinpoika Redrovin, Vasili Borisinpoika 
Tutshkovskin palvelijan hallussa, kuin myös Isak Levon-
tjevin lääni. 

Lukan tiloja. 
Kilbinon - kylä, siinä hovissa itse Ostash; kylvää 

ruista seitsemän korobjaa, niittää heinää sata kopnaa,. 
kaksi obsjaa. Vanhaa, veroa läksi neljä tenkaa, oinas,. 
tynnyri olutta, kaksi vatia voita, kaksi sormausta pella- 
via, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle puoli korobjaa 
rukiita, puoli korobjaa kauroja. Mutta tätä nykyä vil-
jelee Ostash näitä. obsjia itselleen. 

Boranovon kylä Papinjärven luona. (t) Onashka tuo-
mari, ja hänen poikansa Gridka; kylvävät ruista kuusi 
korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, puoli-
toista obsjaa. Vanhaa veroa läksi viisi tenkaa, oinas,. 
tynnyri olutta, kaksi ja puoli sormausta pellavia,,  ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi sörmausta pellavia.. 
Uutta veroa saman verran. 

Suurhousun kylä. (t) Tereh Vlasov ja Mihal Ste-
pankov; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niittävät 
heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. Vanhaa 
veroa läksi viisi tenkaa, oinas, kaksi ja puoli sormausta 
pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi sor-
mausta pellavia, puoli korobjaa kauroja. Uutta , veroa 
saman verran. 
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Papin kylä (Popkovo). (t) Overkei _ Kuzmin Basikov 
ja Mihal Naumov; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. 
Vanhaa veroa läksi neljä tenkaa, pjatok pellavia, ja vil-
jasta kolmannes, nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Kylä Kähkömän kulmalla (v Kjähkomje Ugol). (t) 
Lukjanko ja Jakimko Mikitinit; kylvävät ruista seitse-
män korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä' kopnaa, 
puolitoista obsjaa; veroa' seitsemän tenkaa kuusi sor-
mausta pellavia ja viljasta kolmannes ja sitäpaitsi nelikko 
rukiita, nelikko kauroja. 

Kylä samassa Kähkömässä. (t) Jevik ja Perha Rodi-
vonovit, (t) Sidorik ja Maksimko Sergejevit; kylvävät 
ruista kaksitoista korobjaa, niittävät heinää kuusikym-
mentä kopnaa, kaksi ja puoli obsjaa. Veroa rahassa 
riuna, kaksi pjatokia ja kolme sormausta pellavia, ja 
viljasta kolmannes ja sitäpaitsi nelikko rukiita, nelikko 
kauroja. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oil-  viisi kylää, ta-
loja niissä -kuusi, ihmisiä kaksitoista henkeä, obsjia kuusi, 
kaksi auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on viisi kylää, taloja 
niissä seitsemän, ihmisiä niissä yksitoista henkeä, obsjia 
seitsemän, kaksi ja yksi kolmasosa auraa, ja aurassa kol-
me obsjaa. Veroa  tilalliselle rahassa kaksi riunaa ja 
kahdeksan tenkaa, kuusi pjatokia ja yksi sormaus pella- 
via; ja viljasta kolmannes, ja sitäpaitsi korobja rukiita, 
korobja kaiiroja. Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi' 
yksi talo, yksi obsja, mutta väheni yksi henki. 

Onanka, ja Tarasko, ja Luka ja Ivashko ja Seli-
vanko, Timoshkanpoikien Jurjevien, ja heidän veljensä 
pojan Ivashko Ontsiforinpojan tilat. 

Vereteiskaja Poddubje-kylä Kobilitsassa. (t) Sozonko 
Ivashkov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää 
kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa tilallisille seitsemän 
tenkaa, tynnyri olutta ja viljasta kolmannes. 

4 
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Metsiikylä (Bor). (t) Kondratko Ondrejev, hänen 
poikansa Fomkå; kylvävät ruista seitsemän korobjaa, 
niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa tilallisille kuusi tenkaa, tynnyri olutta ja ,viljasta 
kolmannes. 

Roimojevan mäkikylä Kobilitsassa. (t) Sidorko Iljin, 
(t) Grihno Haldei, ja samaan kylään liittivät he lisäksi 
Malaja Gorkan autiotilan, ja oli siinäkin kylä;. kylvävät 
ruista kylässä ja autiotilalla kymmenen korobjau, niit-
tävät heinää viisikymmentä kopnaa, kaksi ja puoli obsjaa; 
veroa seitsemän tenkaa, tynnyri olutta, ja viljasta kol- 
mannes. 	- 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kolme kylää, 
niissä` kolme taloa, ihmisiä kuusi henkeä, viisi obsjaa, 
yksi ja kaksi kolmatta osaa auraa. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on myöskin kolme 
kylää, taloja niissä neljä, ihmisiä niissä viisi henkeä, 
viisi ja puoli obsjaa, yksi ja viisi kuudetta osaa auran, 
aurassa kolme obsjaa. Veroa tilallisille riuna ja kuusi 
tenkaa, kolme tynnyriä olutta, ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana väheni yksi henki, 
mutta uudessa kirjoituksessa lisääntyi yksi talo, puoli 
obsjaa, yksi kuudesosa auraa. 

Feodor. Mihalinpoika Zujevin tilat. 
Dekotnikovon kylii Dekotnitsan joella. (t) Ondreiko 

,.Filipov; kylvää ruista kymmenen korobjaa, niittää hei-
nää kuusikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; verba tilalli-
selle kahdeksan tenkaå, kaksi pjatokia ja sormaus pella-
via, tynnyri olutta, juusto, raavaan jalka, ja viljasta kol-
mannes, ja sitäpaitsi nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Morjen kylii (na Morje). (t) Olekseiko Petrokov, 
Ivashkovin vävy, (t) Vasjko Senkin. Morjeselän kylä. (t) 
Konanko Stepankov ja Ivashko Zaharov. Samaten Mor-
jeselän kylä. (t) Naumko Mikiforov, (t) Haritonko Senkin, 
(t) Levonko Mikulin. Kylvävät ruista kolmessa kylässä 
kaksikymmentä korobjaa, niittävät heinää sata ja kah-
deksankymmentä kopnaa, kuusi obsjaa; veroa kaksitoista 
teiikaa, kuusi oinasta, yhdeksän pjatökia pellavia, ja vil- 
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jasta kolmannes ja sitäpaitsi kolme nelikkoa rukiita,. 
kolme korobjaa kauroja. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli neljä kylää, 
taloja niissä, neljä, ihmisiä niissä seitsemän henkeä, obsjia 
seitsemän, kaksi auraa ja yksi. kolmasosa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on myöskin neljä kylää,. 
taloja niissä seitsemän, ihmisiä niissä kahdeksan henkeä;, 
obsjia kahdeksan, kaksi ja kaksi kolmatta osaa auraa, 
ja yhdessä aurassa kolme obsjaa. Veroa tilalliselle ra-
hassa riuna ja kuusi 'tenkaa, kuusi oinasta, yksitoista 
pjatokia ja yksi sormaus -pellavia, tynnyri olutta, juusto,. 
raavaanjalka, ja viljasta kolmannes, ja sitäpaitsi korobja 
rukiitå, kolme korobjaa ja nelikko kauroja. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana Iisääntyi kolme taloa, 
ihmisiä yksi henki, obsja, ja yksi kolmasosa auraa. 

Vasjuk Fedorinpoika Hotjenkovin tilat. 
I(ylä Sjirovon päässä Kobilitsassa. (t) Ofonåsko 

Zaharov, (t) Fomka Ivashkov, Ivashko Lukjanov; kylvä-
vät ruista kahdeksan korobjaa, niittävät heinää neljä-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta osaa. 
auraa. Veroa tilalliselle kahdeksan tenkaa, kaksi pjato-
kia ja kaksi sormausta pellavia, sianlihaa, jänis, teyri, ja 
viljasta kolmannes, ja. sitäpaitsi korobja rukiita, korobja. 
kauroja. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi obsja, 
yksi kolmasosa auraa, mutta lisääntyi yksi. talo. 

Ileika ja Ovseiko Gridinien, ja heidän serkkunsa 
Gavrilko Ivashkonpojan tilat. 

Kylä Kobilitsassa Sjivorovin päässä. (t) Mikulka Sen-
kin. Fominon kylä Sjivorovin päässä. (t) Ivashko.Jesi-
pov, ja hänen poikansa. Gridkå; kylvävät ruista molem- 
missa kylissä seitsemän korobjaa, niittävät heinää neljä-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta osaa 
auraa. Veroa kahdeksan tenkaa, kaksi pjatokia pellavia,. 
kaksi korobjaa maltaita ja viljasta kolmannes. Vanhan 
kirjoituksen aikana hävisi yksi obsja, yksi kolmasosa 
auraa. 
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Jakov, ja Fila ja Karpo Pankratovien ja heidän 
:serkkunsa Konanik Kalininin tilat. 
' " 	Belousovon kylä pokostalla. (t) Ignatko ja Maksimko 
Borisovit; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät hei- 

kolmekymmentä kopnaa, obsja; veroa tilallisille kah- 
deksan tenkaa, tynnyri olutta, oinas, pjatok pellavia, 
juusto, ja viljasta' kolmannes. . 

Kylii I(obilitsassa. (t) Savka Kuzmin ja Maksimko 
Vasjukov; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää 
viisitoista kopnaa, obsja; veroa tilallisille viisi tenkaa, 
oinas, tynnyri olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kol- 
mannes. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, ihmisiä kaksi henkeä, kaksi obsjaa, kaksi 
kolmatta osaa auraa. 	 - 

Ja uuden kirjoituksen mukaan myöskin kaksi kylää, 
niissä kaksi taloa, ihmisiä niissä neljä henkeä, kaksi 
obsjaa, kaksi kolmatta osaa auraa. Veroa tilallisille kol-
mekymmentä tenkaa, kaksi tynnyriä olutta, kaksi oinasta, 
kaksi pjatokia pellavia, juusto ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kaksi kenkeä. 
Mina Rodivonovin ja Lenka, ja Martjusha Filipo-

vien, ja Kuzemko Kondratovin tilat. 
Sjilinon kylä pokostalla. (t).- Itse Lenja, ja ,talon-

poika: (t) Mihejko Petrokov; kylvävät rdista tilallinen ja 
talonpoika kolme korobjaa, niittävät -heinää kaksikym 
menta kopnaa, obsja, yksi' kolmasosa auraa;, veroa tilal-
lisille talonpojalta seitsemän tenkaa, ja viljasta kol-
mannes. • 

Jakim Fomanpoika Karpovin tilat. 
Plavkovon kylä. (t)_ Hovissa itse Jakim; _ kylvää 

ruista seitsemän korobjaa, niittää heinää viisikymmentä 
kopnaa, kaksi obsjaa. Viljelee omin miehin. 

Kylä Plavkovonjärven luona. (t) Mikulko Sofronkov; 
kylvää ruista kolme korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa, obsja; veroa tilalliselle kuusi tenkaa, oinas, kaksi 
pjatokia pellavia, viljasta 'kolmannes, sitäpaitsi puoli 
korobjaa kauroja. _ 
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Zahonjen kylä. Yhteinen tilallisten Jeska Ivanan-
pojan, ja - Ontsiforik, ja Fedko Mikiforinpoikien kanssa, 
Jakimin kolmanneksella: (t) Ortemko Bordash; kylvää 
ruista puolitoista korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa, puoli obsjaa; veroa tilalliselle kolme tenkaa, 
kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kolme kylää, 
niissä kolme taloa, ihmisiä niissä neljä henkeä, lukuun-
ottamatta Jakimia, neljä obsjaa,, aura ja yksi kolmasosa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää, yhtei-
nen kylä siihen luettuna, taloja niissä kolme, siihen myös 
luettuna Jakimin hovi, ihmisiä niissä kaksi henkeä, paitsi. 
Jakimia, kolme ja puoli obsjaa, yksi ja yksi kuudesosa 
auraa. Veroa tilalliselle.puolestatoista obsjasta yhdeksän 
tenkaa, oinas, kaksi pjatokia ja kaksi sormausta pellavia, 
ja viljasta kolmannes, ja sitäpaitsi puoli korobjaa kau- 
roja; mutta kahta !obsjaa viljelee Jakim ,itselleen. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana väheni yksi henki, 
puoli obsjaa, yksi kuudesosa auraa. 

Jeska Ivananpoika Plavkovin tilat. 
Plavkun kylä. (t) Itse Jeska; kylvää ruista seitse-

män korobjaa, niittää heinää viisikymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa, kyntää omin väin. 

Markovon kylä järven takana. (t) Ontsiforik Fale-
lejev, (t) Stepanko Falelejev; kylvävät ruista kuusi ko-
robjaa, niittävät; heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa; - veroa tilalliselle kuusi tenkaa, oinas, kaksi pja-
tokia pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Yhteisessä kylässä Zahonjessa Jakim Fomanpoika Kar-
povin tilalla, yhteisesti tilallisten Ontsiforik ja Fedko Miki-
forinpoikien kanssa, Jeskan kolmanneksella : (t) Ortemko 
Orteminpoika Bardashev; kylvää ruista puolitoista korob-
jaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, puoli obsjaa; veroa 
kolme tenkaa, kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kol-
mannes. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi kylää, ja 
taloja niissä kaksi, ihmisiä neljä henkeä, Jeskaa lukuun-
ottamatta, neljä obsjaa, aura ja yksi kolmasosa. 
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Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, yhieistä. 
kylää lukuunottamatta, taloja niissä kuin myös yhteisessä 
neljä, Jeskan talokin siihen luettuna, ihmisiä niissä kolme 
henkeä ilman Jeskaa, neljä ja puoli obsjaa, puolitoista 
auraa. Veroa kahdelta ja puolelta obsjalta yhdeksän 
tenkaa, oinas, kaksi pjatokia ja kaksi sormausta pellavia, 
viljasta kolmannes, mutta kahta obsjaa viljelee Jeska 
itselleen. 

Vanhan kirjoituksen aikaan väheni yksi henki. 
Mutta tuli lisään kaksi taloa, puoli obsjaa, yksi kuudes-
osa auraa yhteisessä lisäksi tulleessa kylässä ja vanhassa 
kylässä. 

Ontsiforik ja Fedko ,Mikiforinpoikien tilat. 
Plavkovon kylä. Ontsiforik ' ja Fedko itse; kylvävät 

ruista kahdeksan korobjaa, niittävät heinää neljäkym-
mentä kopnaa, kaksi obsjaa, kyntävät omin väin. 

Pavlovon : kylä Plavkussa. (t) , Lavrok Jermolin, ja 
(t) Jakush Mihalev; kylvävät ruista kolme korobjaa, niit-
tävät heinää 'kymmenen kopnaa, obsja; veroa kahdeksan 
tenkaa, oinas, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes: 

Ofonasovon kylä Rosmosuon päässä: (t) Palka Pota-
pov ja (t) OntOnko_ Potapov; kylvävät ruista kahdeksan 
korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi. 
obsjaa; veroa kahdeksan tenkaa, oinas, kaksi sormausta 
pellavia, juusto, kuiho voita, ja viljasta kolmannes. 

Yhteisessä kylässä Zahonjessa, Jakim Fomanpoika 
Karpovin . tilalla, Ontsiforikin ja Fedkon kolmanneksella: 
(t) Ofonasko Jeskin; kylvää ruista puolitoista korobjaa, 
niittää heinää kymmenen kopnaa, puoli obsjaa. Veroa 
kolme tenkaa, kaksi sormausta pellavia ja viljasta kol-
mannes. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kolme kylää, 
taloja niissä kolme, ihmisiä niissä viisi henkeä ilman Miki-
foria, obsjia viisi yksi ja kaksi, kolmatta osaa auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää yhteistä 
lukematta, taloja niissä ja yhteisessä kylässä kuusi hovi-
kin siihen luettuna, ihmisiä niissä viisi henkeä tilallisia 



lukematta, viisi ja puoli obsjaa, yksi ja viisi kuudetta, 
osaa auraa, ja yhdessä aurassa aina kolme obsjaa. Veroa 
tilallisille kolmelta ja puolelta obsjalta riuna ja viisi 
tenkaa, kaksi oinasta,, sormausta vailla kaksi pjatokia 
peIlavia, juusto, kulho voita, ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi lisäksi tul-
leessa yhteisessä kylässä ja vanhoissa kylissä kolme taloa, 
puoli obsjaa, yksi kuudesosa auraa. 

Steshko Gridinin tilat. 
Plavkovon kylä. (t) Itse Steshko; kylvää ruista neljä 

korobjaa, niittää heinää kolmekymmentä kopnaa, obsja; 
kyntää ; itselleen. 

Toinen Plavkovon kylä. Yhteinen : tilallisten Sido-
rik ja Ondreikö Timoshkanpoikien Kutshkovien kanssa,. 
Steshkon puoliskolla: .(t) Nasjko Jakushov; kylvää ruista 
kaksi ja puoli korobjaa, niittää heinää kymmenen kop-
naa, puoli obsjaa, veroa kolmannes viljasta. Ja molem-
missa kylissä •kaksi ja puoli obsjaa, puoli auraa. 

Vanhan kirjoituksen' aikaan väheni puoli obsjaa, 
yksi kuudesosa auraa. 

Timoshka, ja Pashko, ja Jeska Kostanpoikien tilat. 
Varjahovon kylä Kobilitsassa. (t) Palka Mikitin, hä-

nen poikansa Ivashko; . kylvävät riista kahdeksan korob-
jaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa tilallisille kahdeksan tenkaa, oinas, tynnyri olutta, 
kolme pjatokia pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Korkinon kylä. (t) Jakush Maksimov ja Ortemko 
Vasjkov; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niittävät 
heinää kolmekymmentä koppaa, kaksi obsjaa; veroa tiIal-
lisille kuusi tenkaa, oinas, tynnyri olutta, ja viljasta kol- 
mannes. 	 - 

Rosmosuon kylä. Yhteinen tilallisen Denisko Olesh-  
kovin kanssa, Timoshkan ja hänen veljiensä neljällä 
osalla: (t) Ignat Jeskin, hänen poikansa Samsonko; kyl-
vävät ruista seitsemän korobjaa, niittävät heinää neljä-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa neljä tenkaa, 
oinas, kulho voita, kaksi juustoa, puolitoista pjatokia pel-
lavia, ja viljasta kolmannes. 
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Särkän kylä Ohtalla. Yhteinen tilallisten Sidorik 
ja ..Ondreiko Timohkanpöikien Kutshkovien kanssa, Ti-
moshkan ja hänen veljiensä puoliskolla: (t) Våsjko Miki 
forov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, obsja.. Veroa oinas, tynnyri olutta, 
ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kolme kylää 
yhteistä lukematta, taloja niissä kuin myös yhteisessä 
neljä, ihmisiä niissä kuusi henkeä, obsjia kuusi, kaksi 
auraa. 	- 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljä kylää, siihen 
luettuna myös kaksi yhteistä, taloja niissä neljä, ihmisiä 
niissä seitsemän henkeä, obsjia seitsemän, kaksi ja yksi 
kolmasosa auraa, aurassa kolme obsjaa. _ Veroa-tilallisille 
riuna ja neljä tenkaa, neljä oinasta, kolme tynnyriä olutta, 
kaksi juustoa, kulho voita, neljä ja puoli pjatokia pella-
via, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi lisään tulleessa 
yhteisessä kylässä yksi henki, obsja, kolmasosa auraa. 

(tässä on käsikirjoituksessa aukko). 
Isännöitsijälle kaksi sormausta pellavia, puoli korobjaa 
r1Zkiita, puoli korobjaa kauroja. Uutta veroa riuna ja 
kaksi tenkaa; oinas, puoli sikaa, neljä tynnyriä olutta, 
kaksi sormansta pellavia, kaksikymmentä .munaa, ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijälle kolme tenkaa, kaksi sor-
mausta pellavia, kymmenen munaa, puoli korobjaa ru-
.kiita, puoli korobjaa kauroja. 

Vorushkan kylä. (t) Filipka Jermolin ja Smenko 
Ostaslov; kylvävät ruista kolme korobjaa, niittävät hei-
nää kymmenen kopnaa, puoli obsjaa. Vanhaa veroa . ei 
lähtenyt, asettuivat asumaan kirjoituksen jälkeen. Uutta 
veroa oinas, pjatok . pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Huhtakylä. (t) Palka Sofonov; kylvää ruista kolme 
korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, obsja. Van-
haa veroa kaksi tenkaa, ja viljasta kolmannes; isännöitsi-
jälle sormaus pellavia. Uutta-veroa kaksi tenkaa, ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pellavia. 
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Yhteisiä kyliä. 
Muron pään kylä, ' Myllyjoella. Yhteinen tilallisten 

Grida ja Stepanko Kuzmanpoikien Lukinien kanssa kuin 
myös Kuzemka Duravinin kanssa, Ostashin osalla: (t) 
Jakush Kuzjmin ja Fedko , Vasjkov; kylvävät ruista kah- 
deksan korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa,. 
kaksi obsjaa. Vanhaa veroa läksi neljä tenkaa, tynnyri 
olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöitsi-
jälle kaksi sormausta pellavia, puoli korobjaa rukiita, puoli 
korobjaa. kauroja. Uutta veroa kahdeksan tenkaa, puoli 
oinasta, neljännes sikaa, 'tynnyri olutta, _pjatok pellavia,. 
kymmenen munaa, ja viljasta.  kolmannes; isännöitsijälle 
puoli, korobjaa rukiita, puoli korobjaa kauroja 

Huhtakylässä, Grigori Petrovin entisessä, joka myös-
kin oli piispan alainen, vaan nyt on Vasjuk Petshenego-
vin hallussa, Ostashin neljänneksellä: (t) Senka Vasjkov, 
ja hänen poikansa Ondreiko; kylvävät ruista neljä ko-
robjaa, niittävät heinää kymmenen kopnaa, obsja. Van-
haa veroa kaksi tenkaa ja viljasta kolmannes; isännöitsi-
jälle sormaus pellavia. Uutta veroa pjatok pellavia, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Isakin tiloja. 	 ' 
Simbujevon kylä: (t) Smenko Ivashkov; kylvää ruista 

neljä korobjaa, niittää heinää . kaksikymmentä koppaa,, 
obsja. Vanhaa veroa Iäksi neljä tenkaa, puoli oinasta, 
neljännes sikaa vati voita,.juusto, kaksi sormausta pel-
lavia, puoli korobjaa maltaita, ja viljasta kolmannes; 
isännöitsijälle juusto. Uutta , veroa saman verran, ja sitä- 
paitsi pjatok pellavia. 

Novikovon kylä Vehmaalla. (t) Nesterik ja Olekseiko 
Steshkovit kylvävät ruista kymmenen korobjaa, niittä-
vat heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi ja puoli obsjaa-
Vanhaa veroa läksi viisi tenkaa, puolitoista- oinasta, pja-
tok pellavia, vati voita, puolitoista korobjaa maltaita, ja 
viljasta, kolmannes; isännöitsijälle . juusto. Uutta veroa 
yksitoista -tenkaa, puolitoista oinasta, puolitoista tynnyriä, 
olutta, kaksi pjatokia pellavia, ja viljasta kolmannes; 
isännöitsijälle nelikko rukiita, nelikko kauroja. 
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fermakovon kylä Vehmaalla. (t) Isatshjko Fofan-ov ja 
-hänen vävynsä Ivashko, (t) Palka Fofanov; kylvävät 
ruista neljätoista korobjaa, niittävät heinää kolmekym-
mentä viisi kopnaa,kolme ja puoli obsjaa. 

Gluhovo .Vannon kylä. Vehmaalla. (t) Vasjko Novi-
kov ja hänen veljensä poika Ivashko; kylvävät ruista 
kaksitoista korobjaa, niittävät- heinää kolmekymmentä 
kopnaa, kolme obsjaa. Vanhaa veroa läksi molemmista 
kylistä riuna ja yksi tenka, kolme ja puoli oinasta,, kaksi 
pjatakia pellavia, neljä korobjaa maltaita, ja viljasta kol-
mannes; isännöitsijälle kaksi juustoa. Uutta veroa mo-
lemmista kylistä riuna ja kymmenen tenkaa, kolme ja 
puoli oinasta, kolme vatia voita, kolme juustoa, kolme '. 
ja puoli Lynnyriä olutta, kolme ja puoli pjatokia pellavia, 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle kolme nelikkoa nu- 
kuita, kolme nelikkoa kauroja. _ 

Prohkujevon kylä . Vehniaalla. (t) Ivashko Kuzjmin, 
hänen poikansa Ovsevko; kylvävät ruista kahdeksan 
korobjaa, niittävät heinää, kaksikymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa. Vanhaa veroa läksi: viisi tenkaa, oinas, korobja 
maltaita, puoli pjatokiå pellavia, ja viljasta kolmannes; 
isännöitsijälle juusto. Uutta veroa kahdeksan tenkaa, 
oinas, tynnyri olutta, vati voita, juusto, pjatok 'pellavia, 
ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka. 

Tarujevon kylä .Vehmaanjarven luona. (t) Onashka 
Ontushov kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää 
kymmenen kopnaa, obsja. Vanhaa veroa läksi kolme 

- tenkaa, oinas, puoli korobjaa maltaita, kaksi ja puoli sor- 
mausta pellavia, ja viljasta kolmannes; .isännöitsijälle 
juusto. Uutta veroa neljä tenkaa, puoli oinasta, vati voita 
puoli tynnyriä, olutta, pjatok pellavia, ja viljasta ,kol-
mannes; isännöitsijälle puoli nelikkoa rukiita, puoli nelik-
koa kauroja. 

Yhteisiä. 
Filiskovon kylä Vehmaalla Vehmaanjärven luona. Yh-

teinenl Ostashilla tilallisen Jevik Fedotovin kirkkoleivän-
'paistajan pojan kanssa, Ostashin puoliskolla: (t) Jahno 
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Konanov; kylvää ruista kaksi ja puoli korobjaa, niittää 
heinää kymmenen kopnaa, puoli obsjaa. Vanhaa veroa 
kaksi tenkaa, puoli tynnyriä olutta, puoli oinasta, sor- 
maus pellavia, vati voita, ja viljastakolmannes; isän- 
nöitsijälle nelikko rukiita. Uutta veroa saman verran. 

Pietari Kietshatnikovin entisiä tiloja. 
Nahkurovon' kylä (t) Orefka Mikulin. Petrinon kylä.. 

(t) Ivashko Vagurov. Svinkinon kylä Korbassa.- - (t) Jurka 
Fedkov. Kylvävät ruista kaikissa kolmessa kylässä kah-
deksan korobjaa,, niittävät .heinää neljäkymmentä kopnaa, 
kaksi obsjaa. Vanhaa veroa läksi kaikista kolmesta ky-
lästä kuusi , tenkaa, kolme pjatokia pellavia, ja viljasta 
kolmannes; isännöitsijälle kolme sormausta pellavia, kol- 
me nelikkoa rukiita; kölme.' nelikkoa kauroja. Uutta 
veroa' saman . verran. 

Yhteisiä. 
Borokin kylä. Yhteinen Ostashillå sen Ondrei ja Se-

men Filipinpoikien Krashovien obsjan kanssa, joka nyt 
on Borisko Barikovin hallussa, Ostashin osalla: (t) Jurka 
Minin; kylvää ruista kolme ja puoli korobjaa, niittää hei-
nää kymmenen kopnaa, obsja. Vanhaa veroa oinas, tyn-
nyri olutta, pjatok pellaviä, ja viljasta kolmannes; isän-
nöitsijälle sormaus pellavia, nelikko rukiita, nelikko kau-
roja. Uutta veroa saman verran: 

Suontaan (Zabolo0) kylässä myöskin Krashovin enti-
sessä, joka nyt on Borisko Barikovin ;hallussa, Ostashin. 
neljänneksellä: (t) Miheiko \ azarov; kylvää ruista neljä 
korobjaa niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja., 
Vanhaa veroa läksi •oinas, tynnyri olutta, pjatok _ pellavia, 
jå viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pellavia, ne= 
likko rukiita, nelikko kauroja. Uutta veroa kolme ja puoli 
tenkaa, puoli oinasta, neljännes " sikaa, puoli tynnyriä 
olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; isännöit-
sijälle terska ,lampaanjalka, sormaus pellavia, nelikko ru-
kuita, nelikko kauroja. 

Ja kaikkiaan oli kyliä Ostashin hallussa näissä kol-
messa pajarin lxovialueessa tässä läänissä vanhan kirjoi- 



tuksen mukaan seitsemäntoista, lukuunottamatta kolmea 
yhteistä kylää, taloja niissä kaksikymmentä ja yksi, nekin 
luettuina, jotka yhteisissä kylissä ovat, ihmisiä niissä 
kolmekymmentä viisi . henkeä, obsjia kolmekymmentä ja 
kaksi, auroja kaksikymmentä ja kaksi kolmatta -osaa 
auraa. Vanhaa veroa läksi rahassa neljä riunaa ja kym-
menen tenkaa; sekaveroa kolmetoista oinasta, neljännes si-
kaa, viisi vatia voita; juusto, viisi ja puoli tynnyriä olutta, 
neljätoista pjatokia pellavia, seitsemän ja puoli korobjaa 
maltaita, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle tenka, lam-
paanjalka,, kuusi juustoa, kolme ja puoli korobjaa rukiita, 
kolme korobjaa ja yksi nelikko kauroja; yhdestä obsjasta 
ei veroa lähtenyt, asettui asumaan kirjoituksen jälkeen.. 

Uuden kirjoituksen mukaan on tässä läänissä kai-
kissa kolmessa pajarin hoviali eessa kahdeksantoista ky-
lää, kahta yhteistä kylää lukematta, taloja niissä kaksi-
kymmentä nekin siihen luettuina, jotka ovat yhteisissä 
kylissä, paitsi Ostashin hovia, ihmisiä niissä kolmekym-
mentä henkeä paitsi ;, Ostashia, obsjia kaksikymmentä 
yhdeksän ja puoli, auroja yhdeksän ja viisi kuudetta'osaa,: 
ja aurassa kolme obsjaa. Uutta veroa kahdeltakymme-
neltä seitsemältä ja puolelta obsjalta rahassa -seitsemän 
riunaa ja puoli tenkaa; sekaveroa kolmetoista ja puoli 
oinasta, kaksi ja puoli sianpuoliskoa, seitsemän vatia voita;: 
viisi juustoa, neljätoista ja puoli tynnyriä olutta,kolmekym 
mentä munaa, puoli korobjaa maltaita, kaksikymmentä 
pjatokia ja neljä. ja puoli sormausta pellavia ja viljasta 
kolmannes; 'isännöitsijälle kuusi tenkaa, kolme lampaan-

-jalkaa, kolme juustoa, kymmenen munaa, kolme pjatokia 
pellaviå; viljaa neljä korobjaa ja puoli nelikkoa rukiita, 
puolta nelikkoa vailla neljä korobjaa kauroja; kahta 
obsjaa viljelee Ostash itselleen. Kylät ja talot ovat ennal-
laan, mutta vanhan kirjoituksen aikana väheni viisi hen-
keä, kaksi ja puoli obsjaa, viisi kuudetta osaa auraa. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana vähenee veroa seit-
semän -koi•objaa maltaita; "mutta tulee lisäksi kaksi riu- 
naa, yhdeksän ja puoli tenkaa, puoli oinasta, kaksi sian-
puoliskoa, kaksi vatia voita, juusto, kahdeksan tynnyriä 
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olutta, neljäkymmentä munaa, kaksi lampaanjalkaa, puoli: 
sormausta vailla kymmenen pjatokia pellavia, kolme' nelik 
kea rukiita, kaksi ja puoli nelikkoa kauroja. 

Raudan pokostassa Suuriruhtinaan kylät, jotka ennen- 
olivat .Ondrei ja Semen Filipinpoikien I<rashovien hallussa 

Borisko Barikovin, Mihal Rusalkinin palvelijan hal—
lussa. 

Suontaan kylä. Yhteinen hänellä niidenPietari Kret--
shatnikovin obsjien kanssa, jotka .nyt ovat Ostash Redrovin 
hallussa; Boriskon kolmella osalla: (t) OnashkaJakimov, (t) 
Kuzemka Maksimov, (t) Ivashko Omosov; kylvävät ruista 
kaksitoista korobjaa, niittävät heinää kuusikymmentä"  
kopnaa, kolme obsjaa. Vanhaa veroa läksi kahdeksan. 
tenkaa, tynnyri olutta, kaksi juustoa,: pjatok pellavia, ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle sormaus pellavia, puoli 
korobjaa rukiita, puoli korobjaa kauroja. Uutta veroa. 
saman verran. 

Borkun kylessä,_ myöskin Kretshatnikovin entisessä;, 
joka nyt on Ostash Redrovin hallussa, Boriskon puolis-
kolla: (t) jevseiko Sobolj ja Sozonko Matjukov; kylvävät 
ruista kolme ja puoli korobjaa, niittävät heinää viisi= . 
toista kopnaa, obsja. Veroa läksi kolme tenkaa, puoli 
tynnyriä olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes;.. 
isännöitsijälle korobja rukiita, korobja kauroja. Uutta 
veroa saman verran. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli yksi yhteinen kylä. 
-toista yhteistä kylää lukematta, taloja molemmissa kylissä 
neljä, ihmisiä niissä seitsemän henkeä, obsjia viisi,' yksi 
ja kaksi kolmatta osaa auraa. Vanhaa veroa yksitoista 
tenkaa, puolitoista tynnyriä olutta, kaksi juustoa;  kaksi 
pjatokia pellavia, ja  viljasta kolmannes; isännöitsijälle" 
puolitoista korobjaa rukiita, puolitoista korobjaa kauroja._ 

Uuden kirjoituksen mukaan on yhteinen kylä, toista. 
yhteistä kylää lukematta, taloja molemmissa neljä, ihmi 
siä-  niissä viisi henkeä, neljä obsjaa, aura ja yksi kolmas-
osa. Uutta veroa aivan saman verran kuin vanhaakin. 

Vanhan kirjoituksen aikana väheni kaksi henkeä,, 
obsja, kolmasosa auraa. 



Raudun pokostassa Suuriruhtinaan liiänt, entinen 
•Grigori Petrovin, joka myöskin oli piispan alainen. 

Vasjuk Kostanpoika Petshenegovin, Vasili Borisin- 
poika Tutshkovin palvelijan hallussa. 

Lestujevon, kylä Liipualla. (t) ;Ivashko Halde, (t) 
Jahno Savin, (t) Juhno Mamonov; kylvävät ruista kaksi-
kymmentä korobjaa, niittävät heinää viisikymmentä kop- 

- naa, viisi obsjaa. Vanhaa veroa läksi puolitoista riunaa 
kuusi tenkaa, kolme oinasta, kolme kanaa, kolme vatia 
voita, kuusi pjatokia pellavia, ja viljasta neljännes; isän-
nöitsijälle yksi pjatok , ja sormaus pellavia, puolitoista 
korobjaa rukiita, puolitoista korobjaa kauroja. Uutta 

• veroa saman verran. 
Uusi Saarenkylä. (t) Maksimko üridin,' ja Moiseiko 

Qndrejanov; kylvävät ruista viisi korobjaa, niittävät hei-
nää viisitoista kopnaa, puolitoista obsjaa. Vanhaa veroa 
läksi kymmenen tenkaa, oinas, tynnyri olutta, pjatok 
pellavia, ja viljasta' kolmannes; isännöitsijälle lampaan-
nahka, kaksi sormausta pellavia, nelikkoa vailla korobja 
rukiita, nelikkoa vailla korobja kauroja. Uutta veroa 
saman verran, sitä paitsi yksi riuna rahaa.' 

Saaren kylä. (t) Sergeiko Nesterov, hänen poikansa 
Marko; kylvävät ruista viisi korobjaa, niittävät heinää 
viisitoista kopnaa, puolitoista obsjaa. Vanhaa veroa 
läksi seitsemän tenkaa, oinas, pjatok pellavia, tynnyri' 
olutta, ja viljasta kolmannes; isännöitsijälle lampaan-
nahka, kaksi , sormausta pellavia, puoli korobjaa rukiita, 
puoli korobjaa kauroja. Uutta veroa saman verran, ja 
sitä paitsi rinna ja kolme' tenkaa, puoli korobjaa rukiita, 
.puoli korobjaa kauroja. 

Yhteisiä. 
Liipuan kylä kappelin luona. Yhteinen Vasjukilla 

Konevitsan luostarin kanssa, Vasjukin puoliskolla: (t) 
Levko Ivashkov, hänen poikansa Jurka; kylvävät ruista 
kahdeksan korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä 
kopnaa, kaksi obsjaa. Vanhaa veroa Iäksi riuna, puoli-
toista tynnyriä olutta, ja viljasta neljännes; isännöitsi-
jälle kaksi lampaanjalkaa, kaksi juustoa, kaksi sormausta 
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pellavia, puoli korobjaa rukiita, puoli korobjaa kauroja. 
Uutta veroa saman verran, sitä paitsi kaksi pjatokia 
pellavia.  

Liipuån kylä tasangolla. Yhteinen Vasjukilla Kone-
vitsan luostarin kanssa; Vasjukin puoliskolla: (t) Sergeiko 
Mamonov; kylvää rusta neljä korobjaa, niittää heinää-
kymmenen kopnaa, obsja. Vanhaa veroa läksi seitsemän 
tenkaa, puoli oinasta, tynnyri olutta, pjatok pellavia, ja 
viljasta neljännes; isännöitsijälle lampaanjaika, sorinaus 
pellavia, nelikkp rukiita, nelikko kauroja. Uutta veroa 
saman verran . 

IKorlein  (Pogorelajai kylä Viisjoella. Yhteinen Vasju-
killa tilallisen Pedot Golovkinin kanssa, Vasjukin kol-
mella, osalla: (t) Vasjko Fefilov, (t) Minka Spirov, (t) 
Ivashko Selivanov; kylvävät ruista kaksitoista korobjaa, 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, neljä -obsjaa. 
Vanhaa veroa läksi puolitoista. riunaa, kolme oinasta, 
kolme pjatokia pellavia, ja viljasta kolmannes, ja sitä 
paitsi kuusi korobjaa rukiita; 'isännöitsijälle kuusi sor-
mausta pellavia, puolitoista korobjaa rukiita. Uutta 
veroa saman verran, ja sitä paitsi kolme riunaa ja yh-
deksän tenkaa. 

Huhtakyld. Yhteinen hänellä sen , Luka Levontjevin 
obsjan kanssa, joka nyt on Ostash Redrovin hallussa, 
Vasjukin' kolmella osålla: (t) Demjanko'ja Steshko Igna- 
tovit, (t) Meleh seppä, (t) Ontsiforik Vlasov; kylvävät 
ruista kaksitoista korobjaa, niittävät .heinää kolmekym-
mentä kopnaa, kolme obsjaa. Vanhaa veroa viisi tenkaa, 
oinas, tynnyri olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kolman-
nes; isännöitsijälle lampaannahka, kaksi sormausta pella-
via. Uutta veroa saman verran. 

Ja kaikkiaan kyliä tässä läänissä vanhan kirjoituk- 
sen mukaan Vasjukin hallussa kahdeksan, taloja niissä 
kolmetoista, ihmisiä yhtä vailla kolmekymmentä,, obsjia 
kaksikymmentä ja kolme, auroja seitsemän ja kaksi kol- 
matta osaa, aurassa kolme obsjaa. Vanhaa' veroa läksi 
rahassa ' kuusi ja puoli riunaa, sekaveroa yhdeksän ja
puoli oinasta, viisi ja puoli tynnyriä olutta, kolme kanaa 
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kolme vatia voita, kolmetoista pjatokia pellavia;  ja_ Vil-
jasta: neljästätoista obsjasta kolmannes, ja sitä paitsi 
kuusi korobjaa rukiita, ja kymmenestä obsjasta-viljasta 
neljännes; isännöitsijälle kolme lampaannahkaa, neljä pja-
tokia ja yksi sormaus pellavia, viljaa viisi korobjaa 
rukiita, kolme. ja puoli 1 orobjaa kauroja. 

Uuden kirjoituksen mukaan on siinä läänissä kyliä 
seitsemän,, yhteiset kylät siihen luettuna, taloja niissä 
kolmetoista, ihmisiä' niissä seitsemäntoista henkeä, obsjia 
kahdeksantoista, auroja kuusi, aurassa koleme obsjaa. 
Uutta veroa rahassa kaksitoissia riunaa ja viisi tenkaa, 
yhdeksän ja puoli oinasta, viisi ja ,puoli tynnyriä olutta, 
kolme kanaa, kolme vatia voita, viisitoista pjatokia pel-
lavia; ja  viljasta: kymmenestä obsjasta kolmannes, ja 
sitä paitsi kuusi ja puoli korobjaa'rükiita, puoli korobjaa 
kauroja, ja seitsemästä obsjasta viljasta neljännes; isän-
nöitsijänvero ennallaan. 

_ Vanhan kirjoituksen aikana väheni kylä, ihmisiä 
kaksitoista henkeä, viisi obsjaa, yksi aura ja kaksi kol-
matta osaa, koska kaksi kylää on kirjoitettu yhteen paik-
kaan Liipuan Lestujevolla. 

Tilallisia Raudun pokostassa. 

Grida ja Stepanko Kuzjmanpoikien Lukinien tilat. 
Suurhousun kylä. (t) Itse Gridja; kylvää ruista kah-

deksan korobjaa, niittää heinää viisikymmentä kopnaa 
puolitoista obsjaa. 

Lehmimäen kylä:, : (i) .Isak Zinovov; kylvää ruista 
neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
obsja; veroa tilallisille kahdeksan tenkaa, vati voita, ja 
viljasta kolmannes. 

Pienempi kylä tasangolla Raudun järven luona. (t)a 
Fofannik Nikitin; 'kylvää ruista kolme korobjaa, niittää 
heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja. Veroa kahdeksan 
tenkaa, sormaus pellavia, vati voita ja viljasta kolmannes. 

Dremkovon kylä. (t) Mikiforik ja Tarasko Makaro-
vit; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää 



kymmenen kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa viisi tenkaa, 
vati voita, ja viljasta kolmannes. 

Toivojevon kylä. (t) Fedkö Ivashkov ja hänen vel-
jensä poika karpik; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa. 
niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa, 
Veroa viisi tenkaa, -ja viljasta kolmannes. 

Popkovon kylä. (t) Onofreiko Stepankov, hänen poi . 
kansa Ignatko; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät 
heinää kolmekymmentä kopnaa, obsja; veroa neljä ten-
kaa, ja viljasta kolmannes. 

Toinen Popkovon kylä. (t) Pankratko. Oleshin - ja-
Juhno Spirov; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät 
heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa seitsemän 
tenkaa ja viljasta kolmannes ja sitäpaitsi korobja rukiita. 

Vereskylä Vepsåss "Gerasimko Kukujev, ja Tarasko 
Onashkin. 

Zaharkovon kylä Vepsässä. (t) Petrok Senkin ja 
Grishka Fefilov. Kylvävät ruista molemmissa kylissä 
viisi korobjaa, niittävät heinää viisitoista kopnaa, puoli-
toista obsjaa; veroa kolmannes viljasta. 

Toininon kylä Korbassa. (t) Ortjemko -Rodivonov, 
hänen poikansa Kuzemka; kylvävät ruista kuusi korob-
jaa, niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; 
veroa viljasta kolmannes. 

Ignatovon Mustilamäen kylä Korbassa. (t) Jahn? ja 
Mikitka  Grihnovit; kylvävät ruista neljä korobjaa;  niit-
tävät heinää kolmekymmentä kopnaa, obsja; veroa vil-
jasta "kolmannes. 

Yhteisiä. 
Kylässä Muron pii issä • Myllyjoella, joka-- on Os-

tash ` Redrovin hallussa, yhteinen heillä tilallisen Ku-
z,emka Duravinin kanssa, Gridan ja Stepankon osalla: 
(t). Ostahno Perhurov ja Savka Patshkov, (t) ,Mitroshka 
Ondreikov ja Uljanko Sergeikov; kylvävät ruista kah-
deksan - korobjaa, niittävät heinää kolmekymmentä kop-
naa. Veroa kahdeksan tenkaa ja viljasta kolmannes. 
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Plavnevo-nimisessä Smairahtinaan verokyldssä, joka 
oli piispan alainen, Gridan ja Stepankon puOliskolla: (t) 
Ostashko Paulov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää 
heinää viisitoista kopnaa, obsja; veroa tenka, ja viljasta 
kolmannes. 	, 

Barletta kylässä. Yhteinen Karjalan kaupungissa 
sijaitsevan Yrjön luostarin kanssa, Gridan ja Stepankön 
puoliskolla: (t) Prokosh Fefilatov, hänen poikansa Iyashko; 
kylvävät ruista viisi korobjaa, niittävät heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa kaksi tenka 
ja viljasta kolmannes. Ja kaikkiaan-  oli kyliä. Gridjan 
ja Stepankon hallussa vanhan kirjoituksen mukaan kak-
sitoista, taloja niissä kuusitoista, ihmisiä niissä kolme-
kymmentä ja kaksi henkeä, obsjia kolmekymmentä, auroja 

- 	- kymmenen ja yhdessä aurassa kolme obsjaa. 

- 	Ja uuden kirjoituksen mukaan on, kyliä yksitoista, 
lukuunottamatta kolmea yhteistä kylää, taloja niissä kuin 
myös _ yhteisissä kylissä viisitoista siihen myös Gridjan 
hovi luettuna, ja ihmisiä niissä.  kaksikymmentä viisi ta-
lonpoikaista henkeä, lukuunottamatta Gridjaa, obsjia kah-
deksantoista, auroja kuusi, ja aurassa kolme obsjaa. Yeroa 
tilalliselle kuudestatoista ja puolesta obsjasta rahassa 
kolme riuna a ja kuusi tenkaa, kolme vatia voita, sor-
maus'pellavia, ja viljasta kolmannes, ja sitäpaitsi korobja 
rukiita; puoltatoista obsjaa viljelee Gridja itselleen, 

Ja vanhan kirjoituksen aikana väheni yksi talo, 
seitsemän henkeä, kaksitoista obsjaa, neljä. auraa. 

Stepanko Krivoi Kuzminin, Balakshinin veljen. 

Gorlovon kylä Maaselällä. (t) Martynko OVsevoy; 
kylvää ruista kandeksan korobjaa, niittää heinää kaksi-
kymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa tilalliselle kuusi 
tenkaa, pjatok pellavia, korobja maltaita, ja viljasta kol-
mannes, ja sitäpaitsi nelikko rukiita. 

Körsillän kylä Korbassa‘ (t) Denisko ja Ondreiko 
Ivashkovit; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät hei-
nää viisitoista kopnaa, obsja; veroa neljä tenkaa ja vil-
jasta kolmannes. 
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Ljavkujevon Kärstilä-kylä Körbassa. (t) Deitsa Ivash- 
kov, (t) Demeshko` Jermolin; kylvävät ruista kandeksan 
korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa; veroa kahdeksan tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Orliolan kylä. (t) ,Juhno Palkin; kylvää ruista neljä 
korobjaa; niittää heinää viisitöista kopnaa,,obsja; veroa_ 
kaksi tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Orholan kylä Glinovassa. (t) Sofonko Timoshkin; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa, puoli obsjaa;  veroa kolmannes viljasta. 

Kalistovon Batkovo Sjedenje-niminen kylä Korlassa. 
(t) Matjuk Tarasov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää. 
heinää kaksikymmentä viisi kopnaa, puolitoista obsjaa; 
veroa kaksi tenkaa ja viljasta kolmannes. z 

Ja kaikkiaan oli kyliä Stepankon hallussa vanhan. 
kirjoituksen mukaan kuusi, taloja niissä kuusi, ihmisiä 
niissä kymmenen henkeä, obsjia kymmenen, kolme obsjaa 
ja yksi kolmasosa. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on kuusi kylää, seit- 
semän taloa, ihmisiä niissä kahdeksan henkeä, obsjia 
kahdeksan, auroja kolme ja kaksi kolmatta osaa, ja au-
rassa ,kolme obsjaa; veroa tilalliselle riuna, pjatok pella-
via, korobja maltaita ja viljasta kolmannes, ja sitäpaitsi . 
nelikko rukiita. 	 _ 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi talo, väheni 
kaksi ihmistä, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta osaa auraa. 

Ostash, ja Ondrejan, ja Borisko Fekinin lasten Mini-
hien tilat. 

Kylä Harakkavuori. (t). Ivashko Vlasov; kylvää 
ruista kaksi, korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa: 
puoli obsjaa; veroa tilalliselle kaksi tenkaa, puoli tyn- 
nyriä , olutta, kaksi sormausta pellavia; ja viljasta kol-
mannes. 

Vuoren (0orka) kylä. (t) Gridka Onanjin; kylvää 
ruista viisi korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, 
puolitoista obsjaa; veroa kolme tenkaa, puoli tynnyriä 
olutta, kaksi sormausta pellavia ja viljasta kolmannes. 
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Ohujevon kylä Leinikkälänjärven iüona. (t) Ignat 
ja Mitroska Ofonasovit; kylvävät ruista neljä korobjaa, 
niittävät heinää . viisitoista kopnaa, puolitoista obsjaa; 
veroa kaksi tenkaa, puoli tynnyriä olutta, kolme sor-
mausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Sotkujevon kylä Leinikkälänjarven luona. (t) Isatsjhko 
Ondronov ja Kirilko Maksimov; kylvävät ruista kuusi 
korobjaa, niittävät heinää"\-iisitoista kopnaa, puolitoista 
obsjaa; veroa neljä tenkaa, puoli tynnyriä olutta, kaksi 

:sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 
Otuhovon kylä Leinikkälänjärven luona. (t) Timoshka 

ja Jefimko Ondronovit; kylvävät ruista kymmenen ko- 
robjaä, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi 
ja puoli obsjaa; veroa kuusi tenkaa, oinas, tynnyri olutta, 
kolme sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Ja kaikkiaan kyliä vanhan kirjoituksen mukaan 
viisi, taloja niissä viisi, ihmisiä niissä yksitoista henkeä, 
obsjia kymmenen, kolme auraa ja yksi kolmasosa, ja 
aurassa kolme obsjaa. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on viisi kylää, taloja 
niissä viisi; ihmisiä niissä kahdeksan henkeä, obsjia puoli 
kahdeksatta obsjaa; veroa tilallisille riuna ja kolme ten-
kaa, kolme tynnyriä olutta, kaksi' pjatokia ja kaksi zsor- 
mausta pellavia ja viljasta kolmannes. 

Ja näillä kylillä on kalanpyynti Leinikkälän jär-
vessä, ja pyytävät kaikenlaista valkeaa kalaa nuotalla 
ja verkoilla. 
- 	Vanhan kirjoituksen aikana väheni kolme henkeä, 
kaksi ja puoli obsjaa, viisi kuudetta osaa auraa. 

Mihal ja Ivashko Filinien, ja Ontsiforik Ontomano= 
vin, ja Grida Petrushinin tilat. 

Vahkolan Minino-niminen • kylä.' (t) Jermolka Sme- 
nov, (t) Mikiforik Martynov; kylvävät ruista kahdeksan 
korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi 
obsjaa; veroa' tilallisille kuusi tenkaa, kolme juustoa, 
kolme vatiå voita, neljä pjatokia pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 



Ontomanövonkylä Vahkolassa. (t) Konanko Samoi-
lov, (t) Sidorik Samoilov; kylvävät ruista yksitoista ko-
robjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kopnaa, kolme 
obsjaa; veroa yksitoista tenkaa, oinas, neljä tynnyriä 
olutta, neljä vatia voita, neljä pjatokia pellavia, ja vil-
jasta kolmannes. 

Ja kaikkiaan vanhan kirjoituksen mukaan kaksi 
kylää, niissä neljä taloa, ihmisiä kahdeksan henkeä, obsjia 
seitsemän, kaksi auraa ja yksi kolmasosa, aurassa kolme 
obsjaa. 

Uuden - kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, taloja. 
niissä viisi, ihmisiä niissä viisi henkeä, viisi obsjaa, aura 
ja kaksi kolmatta osaa, aurassa kolme obsjaa; veroa 
tilallisille riuna ja kolme tenkaa, seitsemän tynnyriä 
olutta, kolme juustoa, seitsemän vatia voita, kahdeksan 
pjatokia pellavia, ja, viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi talo, 
mutta väheni kolme ihmistä, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta 
osaa auraa. 

Ortemko Igumnovin tilat. 
Vahkolan kylä savikossa. (t) Borisko Grihnov; kyl-

väa ruista kuusi korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä 
kopnaa, kaksi obsjaa; veroa tilalhselle kolme tenkaa, 
tynnyri olutta, kuusi sormausta pellavia, ja viljasta kol- 
manns. 

Pikil.non kylä.. (t) Miheiko ja Mikiforik Ondrejevit; 
kylvävät ruista seitsemän korobjaa, niittävät heinää kol-
mekymmentä: kopnaa, kaksi obsjaa; veroa viisi tenkaa, 
kaksi tynnyriä olutta, kolme pjatokia pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Simbujevon kylä. (t) Palka ja Levonko Mihkujevit; 
kylvävät ruista kuusi 'korobjaa, niittävät heinää viisi-
toista kopnaa, puolitoista obsjaa; veroa kaksi tenkaa, 
tynnyri olutta, vati voita, pjatok pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Kylli Borok. (t)- Gridka Mikulin ja hänen. poikansa 
Ondreiko; kylvävät ruista viisi korobjaa, niittävät heinää 
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kolmekymmentä kopnaa, obsja; veroa, nelj'ä tenkaa, raa-
vaanjalka, juusto, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes, 
ja sitäpaitsi nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Ja yhteensä -oli vanhan kirjoituksen mukaan neljä 
kylää, taloja niissä -viisi, ihmisiä" niissä kahdeksan hen-
keä, seitsemän obsjaa, kaksi auraa ja yksi kolmasosa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljä kylää,taloja 
niissä viisi, ihmisiä -niissä kahdeksan henkeä, 'kuusi ja 
puoli obsjaa, kaksi auraa ja yksi kuudesosa, ja aurassa 
kolme obsjaa; veroa tilalliselle riuna, neljä tynnyriä 
olutta, raavaanjalka, vati voita, juusto, kuusi pjatokia ja 
yksi sormaus pellavia, ja viljasta kolmannes, ja sitäpaitsi 
nelikko rukiita, nelikko kauroja. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi puoli obsjaa, 
ja yksi kuudesosa auraa. 

Zahar Simeoninpoika Morosovin tilat. 
Podjeljen kylä. (t) Mihal Nikitkin; kylvää ruista 

neljä korobjaa, niittää heinää viisi kopnaa, obsja; veroa 
tilalliselle kaksi tenkaa, puoli tynnyriä olutta, pjatok 
pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Morosovon Maanselkäkyla (Mdse je). (t) Ivashko 
Fofanov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää 
viisi kbpnaa, obsja; veroa kaksi tenkaa, puoli tynnyriä 
Olutta, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi 
kylää, kaksi taloa, kaksi henkeä, kaksi obsjaa, kaksi 
kolmatta osaa auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi" kylää, niissä 
kaksi taloa, kaksi henkeä, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta 
osaa auraa; veroa neljä tenkaa, tynnyri olutta, kaksi 
pjatokia pellavia, ja viljasta kolmannes. Ja ovat nämä 
kylät, talot, ihmiset, obsjat ja aurat entisellään. 

Fedko, ja Onashka, ja Ivashko Petrushanpoikien 
Krupinovien tilat. - 

Ivashkovon kylä Vehmaanjärven luona. (t) Kuzemka 
Ivashkov, (t) hänen poikansa Jashko; kylvävät ruista 
viisi korobjaa, niittävät heinää kymmenen kopnaa, puoli- 
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toista obsjaa; veroa tilallisille kaksi tenkaa, puoli tyn-
nyriä olutta, ja viljasta kolmannes. 

Shislovon kylä Vehmaalla. (t) Oleksandrik Petru- 
shin; kylvää ruista kolme korobjaa, niittää heinää . viisi 
kopnaa, puoli obsjaa; veroa kolmannes viljasta. 

Tammaharjiin '(Kobylej hrebet) Mizujevo kylä. (t) Jashko 
Kuzemkin; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää 
kaksikymmentä kopnaa, obsja; veroa kaksi tenkaa, puoli 
tynnyriä olutta, kaksi sormausta pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi 
kylää, taloja niissä neljä, ihmisiä .niissä neljä henkeä, 
neljä obsjaa, aura ja yksi kolmannes. 	 - 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää, taloja 
niissä neljä; ihmisiä niissä neljä henkeä, kolme obsjaa, 
aura; veroa neljä tenkaa, tynnyri olutta, kaksi sormausta 
pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi yksi kylä, 
vaan hävisi obsja ja kolmasosa auraa. 

Olferko Vasjkanpoika Batovin, ja Fedko, ja Jakush 
Vasjkanpoikien Vorsinien, Maria Fekinin lastenlasten. 

Kylä Vahkolassa. (t). Falko Maksimov, (t) Vasjko 
Dmitrov, (t) Savka Perhin; kylvävät ruista kuusitoista 
korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä 'kopnaa, neljä 
obsjaa, aura ja yksi kolmasosa; veroa kahdeksan tenkaa, 
tynnyri olutta, kaksi pjatokia pellavia, neljä vatia voita, 
ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi henki, 
obsja, yksi kolmasosa auraa. 	_ 

Grida Vaskonpoika ja Senka Onikeinpoika Klav-
shovien, ja Anna Jakushin tyttären Klavshovin , vai-
mon tilat. 

Popkovon ja Lavushovon kylä. (t) Vasjko Tereshkin; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa, obsja, kolmasosa auraa; veroa tilallisille neljä 
tenkaa, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi kaksi henkeä, 
obsja, kolmasosa aurasta. 



Fomka Spirovin ja Stepanko Jakolevin. 
Popkovon Doroshkovo kylä. Fomkan puoliskolla:, (t) 

Stepanko Klimov, ja Stepankon puoliskolla:. (t) Grihno 
Vaskov;- kylvävät ruista neljä -korobjaa, niittävät heinää 
kymmenen kopnaa, obsja, kolmasosa auraa; veroa tilalli-
sille neljä tenkaa, kaksi sormausta peliavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi talo, yksi 
henki. 

Kouzemka Duravinin kylät. 
Riiiskdlän (Rjätshkola) kylii. (t) Ivashko Senkin ja 

IKurko Jermakov; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittä-
vät ,heinää kolmekymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa; 
veroa tilalliselle kaksi tenkaa, kaksi sormausta pellavia, 
ja viljasta kolmannes. 

Yhteisessä kylässä Muravinin päässä, Luka Levontje-
vin entisessä, mikä nyt on Ostash Rezlrovilla,- yhteisesti 
tilallisten Grida ja" Stepanko Kuzjmanpöikien Lukinien 
kanssa, Kuzemkan osalla: (t) Ivashko Jermakov; kylvää 
ruista neljä korobjaa, niittää heinää kolmekymmentä 
kopnaa, obsja; veroa kaksi tenkaa, kaksi sormausta pel-
lavia, ja viljasta kolmannes. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan yksi 
kylä yhteistä kylää lukematta, taloja siinä ja yhteisessä 
kylässä kaksi, neljä ihmistä, neljä obsjaa; aura ja yksi 
kolmasosa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on yksi kylä yhteistä 
lukematta, taloja siinä ja yhteisessä kaksi, niissä kolme 

`henkeä, kaksi ja puoli obsjaa, kaksi kolmatta osaa auraa; 
veroa tilalliselle neljä tenkaa, neljä sormausta pellavia, 
ja ;viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi henki, 
puolitoista obsjaa, puoli auraa. 

_ 	Fedot ja-  Fedko Borisovien. 
Vahkolan kylä. (t) Ignatko ja Ortemko Nazarovit; 

kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää kymme-
nen kopnaa, puolitoista obsjaa, puoli auraa; veroa tilalli- 
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selle kolme tenkaa, vati voita, pjatok pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 	 - 

Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi puoli obsjaa, 
yksi kuudesosa auraa,  

Palka Morozovin. 
V ahkolan kylä. (t) Selivanko Gluhav, hänen poi-

kansa Grishka; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät 
heinää kymmenen koppaa; puolitoista obsjaa, puoli _auraa; 
veroa tilalliselle kolme tenkaa, vati voita, pjatok pellavia, 
ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi puoli obsjaa, 
yksi kuudesosa auraa. 

Ontsiforik Ondrejaninpoika Pjastkinin, hänen vel-
jenpoikiensa Palka ja Ondreiko Sergejevien, ja Maksimko 
ja Ondrejanko, ja Olekseiko, ja Lutshka Jurjevien tilat. 

Ignatovon Maaselkakylii. (t) Vafromeiko Manuilov 
ja hänen veljensä Ivashko; kylvävät ruista kuusi korob 
jaa, niittävät heinää iisitoistå kopnaa, puolitoista obsjaa, 
puoli auraa; veroa tilallisille neljä tenkaa, tynnyri olutta, 
pjatok pellavia, vati voita, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi henki, puoli 
obsjaa, -yksi kuudesosa auraa. 

Nesterko Shirokinpoika KiveriniVIikulininpojan, ja 
Ivashko Jakovlevin. . 

Haapakylan I(oshurkino. Nesterikilla on •tässä ky-
lässä kolme osaa, Ivashkölla neljäs osa, molempien osalla: 
(t) Stepanko Martynov, (t) hänen poikansa ,Maksimko; 
kylvävät ruista kymmenen korobjaa, niittävät heinää 
kymmenen kopnaa, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta osaa 
auraa; veroa tilallisille neljä tenkaa, pjatok pellavia, ja 
viljasta kolmannes. Ja kylät ja talot ja ihmiset, ja obsjat 
ennallaan. 

Savka Simeoninpoika Batovin. 
Batovon kylä Vehmaanjarven luona. (t) Ileika Vasj-

kov, (t) hänen veljensä Fedko;. kylvävät ruista kuusi 
korobjaa, niittävät heinää kymmenen kopnaa, puolitoista 
obsjaa, puoli auraa; veroa tilalliselle neljä tenkaa, ja vil-
jasta kolmannes. 
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Vanhan kirjoituksen aikana hävisi puoli obsjaa, yksi 
kuudesosa auraa. 

Ievik Fedotovin kirkkoleivänpaistajan pojan. 
Yhteisessä kylässä Filiskovassa, Isak Levontjevin 

entisessä, joka nyt on Ostash Redrovilla, Ievikin puolis-
kolla: (t) Fedotko Korostelev; kylvää- ruista kaksi ja 
puoli korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, puoli 
obsjaa, yksi kuudesosa auraa; veroa Malliselle tenka, 
sormaus pellavia, ja viljasta kolmannes: 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi puoli obsjaa, 
yksi kuudesosa auraa. 

Fedot Nikitanpoika Golovkinin, ja 11lihal Nikitan-
poika Golovkinin, ja Vasjuk, ja Borisko, ja Ofonasko Iva- 
nanpoikien. Golovkinieri, ja 'Klimko Harlovin Golovkin-
veljesten kanssa. 

Dudenilsan (Students) kylä. (t) Timoshka Ignatov, 
(t) Fomka Ontonov; kylvävät ruista viisi korobjaa, nut-
tävät heinää viisitoista . kopnaa, obsja; veroa tilallisille 
kaksi tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Huhtakylä. (t) Kondratko Horitonov, (t) Karpik 
Gridin. Filipko- Gridin. Samaten. Huhtakylä_ (t) F'edko 
Stepanov. Kylvävät luista kuusitoista korobjaa, niittä-
vät heinää kahdeksankymmentä kopnaa, molemmissa ky-
lissä neljä obsjaa; veroa viisi tenkaa, ja viljasta 'kol 
mannes. 

Saaren (Ostrov) kylä. Yhteinen heillä Konevitsan 
luostarin  ja tilallisen Vasjuk Sluzovin kanssa; Golovki-
nien puoliskolla: (t) .Dmitrok Proskujev, (t) Fedko Vasj-
kov, (t) Jashko Fedkov; kylvävät ruista viisitoista korob-
jaa, niittävät heinää= kahdeksankymmentä kopnaa, neljä 
obsjaa; veroa neljä tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kolme 
kylää, yhteistä kylää lukematta, • taloja, niissä ja yhtei-
sessä kahdeksan, ihmisiä viisitoista henkeä, . obsjia yksi-
toista, kolme ja kaksi kolmatta osaa auraa. 

Uuden _ kirjoituksen mukaan on neljä kylää; yhtei-
nen siihen luettuna, taloja niissä yhdeksän,_ ihmisiä niissä 
yhdeksän henkeä, _ obsjia yhdeksän, -kolme auraa, aurassa , 



kolme- obsjaa; veroa tilallisille yksitoista tenkaa, ja vil-
jasta kolmannes.. 

Vanhan,  kirjoituksen aikana lisääntyi yksi talo, vaan 
hävisi kuusi henkeä,, kaksi obsjaa, kaksi kolmatta osaa 
auraa. 

Fedot Golovkinlla yksinään on myös osa yhteisessä 
kylässä Viisjoen Korleissa (Pogorjeloi), Grigori Petrovin 
entisessä, joka Myös oli piispan alainen, vaan nyt on 
Vasjuk Petshenegovin hallussa, Fedotin neljännellä osalla: 
(t) Davydko Jeren n; kylvää ruista viisi korobjaa, niittää 
heinää kymmenen kopnaa, puolitoista obsjaa, puoli auraa;. 
veroa tilalliselle kaksi tenkaa, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi kaksi henkeä, 
puoli obsjaa, yksi 'kuudesosa auran. 

Vasjük Sluzovin. 
Saaren yhteisessä kylässä, joka on Golovkinien, Fedo-

tin ja hänen veljiensä hallussa, yhteinen Sluzovilla Kone-
vitsan luostarin kanssa, Vasjukin neljänneksellä: (t) 
Ovseiko Vaskov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää 
heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja, kolmasosa auraa, 
veroa Vasjukille tenka, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi henki, obsja, 
kolmasosa aüraa. 

Raudun poköstassa läänejä, suurempia ja pienempiä 
kyliä, _ jotka kuuluvat Karjalan ja Pähkinäsaaren luos 
tareille. 

Karjalaisia. 
Valamon Vapahtajan luostarin lääni. 
Sumbujevon kylä. (t) Jeska Ofonasov; kylvää ruista 

neljä korobjaa, niittää heinää viisi kopnaa, obsjaa veroa 
luostarille neljä tenkaa, juusto, vati voita, ja viljasta kol-
mannes. 

Selivanovon kylä Vehmaalla.. (t) Trufanko Fofanov; 
kylvää ruista kuusi korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa; puolitoista obsjaa; veroa luostarille kolme ten-
kaa, vati voita, puoli tynnyriä olutta, sormaus pellavia, 
ja viljasta kolmannes. 
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Skotshkova z kylä Vehmaalla. (t) Gavrilko Stehnov; 
kylvää ruista kolme körobjaa, niittää heinää kolmekym-
mentä kopnaa, obsja; veroa luostarille neljä tenkaa, vati 
voita, juusto, pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Toinen Skotshkovan kylä Vehmaanjoella. (t) Minka 
Loginov ja Zaharko Korostelev; kylvävät ruista kolme 
korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja; 
veroa luostarille neljä tenkaa, vati voita, juusto, tynnyri 
olutta,,, ja- viljasta kolmannes. 

Keripadan (Kiropata) kylä. Yhteinen Konevitsan 
luostarin kanssa, Valamon kahdella osalla: (t) Klimko 
Danilov, hänen poikansa Vasjko, (t) Ivashko Okulov; 
kylvävät, ruista viisitoista korobjaa, niittävät heinää viisi-
toista kopnaa, neljä obsjaa. Veroa luostarille kahdeksan 
tenkaa, tynnyri olutta, pjatok ja kaksi sormausta pella-
via, ja viljasta kolmannes. 

Ja kaikkiaan oli kyliä tässä läänissä vanhan kirjoi- 
tuksen mukaan kolme yhteistä kylää lukematta, taloja 
niissä kuin myös yhteisissä kuusi, ihmisiä kymmenen 
henkeä, kahdeksan, obsjaa, kaksi ja kaksi kolmatta osaa 
auraa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on tässä läänissä kyliä 
viisi, yhteinen kylä siihen luettuna, taloja niissä kuusi, • 
ihmisiä niissä yhdeksän henkeä, kahdeksan ja puoli 
obsjaa, kaksi ja viisi kuudetta osaa auraa, aurassa kolme 
obsjaa. Veroa luostarille riuna ja yhdeksän tenkaa, 
kolme juustoa, neljä vatia voita, kaksi ja puoli tynnyriä 
olutta, kaksi pjatokia ja kolme sormausta pellavia, ja 
viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikaan hävisi yksi henki, vaan 
tuli lisäksi puoli obsjaa. 

Konevitsan Pyhän Neitsyen luostarin lääni. 
Timujevon kylä Vepsässä. (t) Timoshka Pantelejev; 

kylvää ruista kaksi_ korobjaa, niittää heinää kymmenen 
kopnaa, puoli obsjaa. `Veroa luostarille kaksi, tenkaa, 
pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes, isannöitsijänveroa 
sormaus pellavia. 
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Matikinon kylä. (t) Jakimko Vaskov; kylvää ruista 
neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
obsja. Veroa luostarille . kaksi tenkaa, pjatok pellavia, 
ja viljasta kolmannes, isännöitsijänveroa ei ole. 

Korban Kotslzanovo kylä. (t) Jahno Gridin; kylvää 
ruista neljä korobjaa, niittää heinää kymmenen kopnaa, 
obsja. Veroa luostarille kaksi tenkaa, pjatok pellavia, ja 
viljasta kolmannes; veroa isännöitsijälle ei ole 

Kärsälän kylä. (t) Olekseiko ja Grihno Filipovit; 
kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää viisi-
toista kopnaa, obsja; veroa luostarille kaksi tenkaa, pja-
tok pellavia, " ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa. 
sormaus pellavia. 

Mustanmäen (Mustujeva gora) kylä Korbassa. (t). 
Lutshka Olferov; kylvää ruista neljä korobjaa, niittää 
heinää kymmenen kopnaa, obsja; veroa luostarille tenka, 
pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes; veroa isännöitsi- 
jälle ei ole. 

Samaten Mustanmäen kylä. (t) Ivashko ja Kirilko 
Olferovit, (t) Dmitrok Olferov; kylvävät ruista neljä 
korobjaa, niittävät heinää kymmenen kopnaa, obsja; ve-
roa luostarille kolme tenkaa, ja viljasta kolmannes; veroa 
isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Melitovon kylä. (t) Smenko Mihalev, ja Matfeiku 
Fedkov, (t) Stepanko Juhnov; kylvävät ruista kuusitoista 
korobjaa, niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, neljä 
obsjaa; veroa luostarille neljä tenkaa, neljä vatia voita, 
neljä pjatokia pellavia, ja viljasta kolmannes; veroa isän-
nöitsijälle ei . ole. 

Matikinon kylä Korbassa. (t) Jermui Onikejeff, (t) 
Olekseiko Stepanov; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, 
niittävät heinää viisitoista kopnaa, kaksi obsjaa; veroa 
luostarille kolme- tenkaa, kaksi pjatokia pellavia, ja vil-
jasta kolmannes; veroa isännöitsijälle sormaus pellavia_ 

Lilinon kylä. (t) Karp Ostashov, hänen -veljensä 
poika_Ivashko; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niit-
tävät heinää kymmenen kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luos- 
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veroa isännöitsijälle kaksi juustoa, kaksi sormausta pel-
lavia. 

Batkovon kylä. (t) Mihal Iljin, hänen poikansa Mi-
hal; kylvävät ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää 
kaksitoista 'kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luostarille neljä 
tenkaa, kolme sormausta pellavia, vati voita, ja viljasta 
kolmannes.; _ veroa isännöitsijälle ei ole. 

Maanselän Terehovo Droshkovo kylä. (t) Sidorik 
Terehnov, (t) Ontush ja Mikitka Terehnovit; kylvävät 
ruista kymmenen korobjaa, niittävät heinää kymmenen 
kopnaa, kolme obsjaa; veroa luostarille kahdeksan ten-
kaa, kaksi tynnyriä olutta, kaksi pjatokia pellavia, kaksi 
vatia voita, ja viljasta kolmannes; veroa isännöitsijälle 
sormaus pellavia. 

Kannon kylä Leinikkälän järven luona. (t) Nefedko 
Jeskin, hänen veljensäpoika Timoshka; kylvävät ruista 

_ neljä' ja puoli korobjaa, niittävät heinää viisitoista kop-
naa, kaksi' obsjaa; veroa luostarille kolme tenkaa, vati 
voita, kolme sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes; 
veroa isännöitsijälle ei ole. 

Lüpuan :fLipovoje) kylä. (t) Timoshka Mihalev; kyl-
vää ruista- neljä korobjaa, niittää heinää kaksikymmentä 
kopnaa, obsja; veroa luostarille kaksi tenkaa, pjatok pel-_ 
tavia, ja viljasta kolmannes; veroa isännöitsijälle sormaus 
pellavia. 

Kuninkaanselän (Knjäsje Sjabrovo) kylä Plavnovon 
järven luona. (t) Mikitka Savin; kylvää ruista ,neljä ko-
robjaa, niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, obsja; 
veroa luostarille kolme tenkaa, puoli tynnyriä olutta, 
ja viljasta kolmannes; veroa isännöitsijälle vati voita, 
juusto. 	• 

Huhtakylä. (t) Ondreiko Mihejev, hänen poikansa 
Olekseiko, ja Trofimko Jermolin; kylvävät ruista kah- 
deksan korobjaa, niittävät heinää neljäkymmentä kop- 
naa, kaksi obsjaa; _veroa luostarille neljä tenkaa, kaksi 

' sormausta pellavia ja viljasta kolmannes; veroa isännöit-
sijalle tenka. 



Yhteisiä. 
Motikinon kylässä Vepsässä, Marko Pånfilejevin 

entisessä, joka nyt on Ondrei Pushkinilla, luostariin kuu-
luvalla puoliskolla: (t) Matveiko Ondrejev; kylvää ruista 
kaksi korobjaa;  niittää heinää kaksikymmentä kopnaa, 
puoli obsjaa; veroa luostarille kaksi tenkaa, pjatok per 
lavia ja viljasta kolmannes; veroa isännöitsijälle sormaus 
pellavia. 

Liipuan kylässä kappelin luona, Grigori Petrovin 
entisessä, joka nyt on Vasko Petshenegovin hallussa, luos- 
tarin puoliskolla: (t)`.Rodivonko Våskov, hänen poikansa 
Sidorik; kylvävät ruista kahdeksan korobjaa, niittävät 
heinää neljäkymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luos- 
tarille kaksi tenkaa, kaksi pjatokia pellavia, ja viljasta 
kolmannes;. veroa isännöitsijälle kaksi sormausta pellavia. 

Toisessa Lapuan kylässä, myöskin ' Grigorin enti-' 
sessä, joka myös on Vasjkon hallussa, luostarin puolis-
kolla: (t) Onisimko ' Jakushov, hänen poikansa Ignat; 
kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät heinää kymme- 
nen kopnaa, obsja; veroa luostarille yksi tenka, ja viljasta 
kolmannes; veroa isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Keripadan kylässä; Valamon luostarin kylässä, Kone-
vitsan kolmanneksella: (t) Ostahnö Okulov, hänen poi-
kansa Jahno; kylvävät ruista viisi korobjaa, niittävät 
heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa; veroa luos-
tarille neljä tenkaa, tynnyri olutta, kaksi pjatokia`pella-
via, ja viljasta kolmannes; isännöitsijänveroa tenka, nas- 

:sakka olutta. 
Saaren kylässä,- Fedot Mikitanpoika Golovkinin ja 

hänen veljiensä tilalla, yhdessä tilallisen-Vasjuk Sluzovin. 
kanssa, Konevitsan luostarin puolellatoista neljännek-
sellä: (t) Jashko Fomin, hänen poikansa Gridka; kylvä-
vät, ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää kolmekym-
mentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Veroa luostarille neljä 
tenkaa, kaksi . sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes; 
ve,roa isännöitsijälle sormaus pellavia. 

Ja -kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen ,mukaan tässä 
läänissä yhdeksäntoista kylää siihen luettuna kaksi yh- 
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teistä kylää, taloja niissä kaksikymmentä ja kolme, ihmi-
siä niissä neljäkymmentä yhdeksän henkeä, obsjia neljä-
kymmentä, auroja kolmetoista ja yksi kolmasosa, yhdessä 
aurassa kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on tässä läänissä kyliä 
viisitoista, viittä yhteistä kylää lukematta,,  taloja niissä 
kuin myös yhteisissä kaksikymmentä ja neljä, ihmisiä: 
niissä kolmekymmentä ja seitsemän henkeä, obsjia kol-
mekymmentä yksi ja puoli obsjaa, auroja kymmenen ja 
puoli, aurassa kolme obsjaa, ja Lilinon kylässä on luos-
tarin talo ilman peltoa. Veroa luostarille isännöitsijän-
vero siihen luettuna rahassa neljä riunaa ja kuusi ten-
kaa; sekaveroa neljännestä vailla neljä tynnyrää olutta,. 
kymmenen vatia voita, kolme juustoa, kaksikymmentä, 
ja  kolme ,pjatokia ja kolme sormausta pellavia, ja vil-
jasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kylä ja talo,. 
vaan hävisi ihmisiä kaksitoista henkeä, kahdeksan ja 
puoli obsjaa, kaksi ja viisi kuudetta osaa auraa. 

Karjalan kaupungissa sijaitsevan Yrjön luostarin 
lääni Ruotsin rajalla. 	 _ 	- 

Orjansaaren kylä (Orin Ostrov) vastapäätä Valkjär-
ven ruotsalaista lääniä Saijanjoen; luonå. (t) Ontushko" 
Kondratov, (t) Ondreiko Pantelejev ja Kurjanko Miha-
lev, (t) Ivashko Semenov, (t) hänen poikansa Rohno, (t)-
Savostjanko Senkin, hänen lapsensa Fedko ja Filka, (t),. 
Gavrilko Semenov, (t) Grihno Semenov, (t) Ostahno Sen- 
kin, (t) Stehno Jakimov, (t) Davydko Sidorov, (t) Loginko 
Ivashkov, (t) Oleshka Senkin, (t) 'Oleshkå Sidorov;. kyl-
vävät ruista neljäkymmentä korobjaa, niittävät heinää 
viisikymmentä kopnaa, kymmenen obsjaa. Veroa luos-
tarille kaksi tynnyriä olutta, kaksi pjatokia pellavia; 
ja seuraavat määrät viljaa: kaksikymmentä korobjaa ru- 
kuta, kaksikymmentä korobjaa kauroja, korobia. vehnää. 

Sumbujevon kylä. (t) Fedko ja Larivonko Parme 
novit; , kylvävät ruista neljä • korobjaa, niittävät heinää 
kaksikymmentä kopnåa, puolitoista obsjaa. Veroa luos-
tarille kaksi pjatokia pellavia, ja viljasta kolmannes. 
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Borokin kylä. Yhteinen tilallisten Grida ja Stepan 
Kuzmanpoikien Lukinien kanssa, luostarin puoliskolla: 
(t) Ignatko Parmanov, hänen poikansa Smeshko; kyl-
vävät ruista viisi korobjaa, niittävät heinää kolme-
kymmentä kopnaa, puolitoista obsjaa. Veroa luostarille 
kaksi pjatokia pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kolme kylää, 
yhteinenkin siihen luettuna, taloja niissä kolmetoista, 
ihmisiä niissä seitsemäntoista henkeä, obsjia kuusitoista, 
auroja -viisi ja yksi kolmasosa, aurassa kolme obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on yksi suuri ja kaksi 
pienempää kylää, yhteinen myös siihen luettuna, taloja 
niissä viisitoista, ihmisiä niissä kahdeksantoista henkeä, 
obsjia kolmetoista, neljä obsjaa ja yksi kolmasosa, aurassa 
kolme obsjaa. Veroa luostarille kaksi tynnyriä olutta, 
kuusi pjatokia pellavia; ja viljasta kolmelta obsjalta kol-
mannes, vaan 'kymmeneltä "obsjalta seuraavat;määrävil-
jat: kaksikymmentä korobjaa rukiita, kaksikymmentä 
korobjaa' kauroja, korobja vehnää. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi henki, 
vaan hävisi kolme obsjaa, aura. 

Karjalan kaupungissa sijaitsevan Ylösnousemuksen 
luostarin kylät. 

Palkealan (Palki gori) kylä. (t) Körgui Olferov, (t) 
Vasjko Olferov; kylvävät ruista kymmenen korobjaa, 
niittävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi ja puoli 
objaa; veroa papeille kaksi tenkaa, kaksi sormausta pel-
lavia, ja viljasta kolmannes; veroa isännöitsijällä ei ole. 

Samaten Palkealan kylä. (t) Danilko Tarasov, (t) 
Filipko Tarasov;, kylvävät ruista seitsemän korobjaa, 
niittävät heinää  kaksikymmentä kopnaa, kaksi ja puoli 
obsjaa; veroa papeille kaksi tenkaa, kaksi sormausta pel-
lavia, ja viljasta kolmannes; veroa isännöitsijälle ei ole. 

Vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi kylää, niissä 
kolme taloa, ihmisiä kuusi henkeä; kuusi obsjaa, kaksi 
auraa. 
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Uuden kirjoituksen mukaan myöskin kaksi kylää,' 
niissä neljä taloa, ihmisiä niissä neljä henkeä, viisi obsjaa, 
yksi ja kaksi kolmatta osaa auraa. Veroa luostarille 
neljä tenkaa, neljä sormausta pellavia, ja viljasta kol-
mannes. 

Vanhan kirjoituksen aikaan tuli lisäksi talo, vaan 
hävisi kaksi henkeä, obsja, yksi- ja kolmasosa auraa. 

Paitsi yllamainittuja oli Ylösnousemuksen luostarilla 
vielä rasi kylä Palkealassa: kaksi taloa, kolme 'henkeä, 
neljä obsjaa; uuden kirjoituksen mukaan on se annettu 
kyydinpitoa varten Palkealan kyytimiehille. 

Karjalan kaupungissa _ sijaitsevan Nikolain luosta- 
rin kylät. 

Kylli, Leinikkälässä, Leinikkälänjärven luona. (t) 
Timoshka Ofonasov, hänen poikansa Stehno; kylvävät 
ruista kuusi korobjaa, niittävät heinää viisitoista kop-
naa, puolitoista. obsjaa. Veroa luostarille kaksi ' tenkaa, 
kaksi sormausta pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Samaten kylä Leinikkälössä Leinikkälänjärven luona. 
(t) \ Vasjko ja Fefilko Onanjinit;  kylvävät ruista neljä 
korobjaa, niittävät heinää kymmenen koppaa; obsja., 
Veroa luostarille kaksi tenkaa, kaksi sormausta pellavia, 
ja viljasta kolmannes. 

Borökin kylä Palkealassa. (t) Filipko Onanjin, hänen 
lapsensa Jashko ja Levonko; kylvävät ruista viisi korob-
jaa,.niittä'vät heinää kaksikymmentä kopnaa, kaksi obsjaa. 
Veroa luostarille kolmannes viljasta. 

Kylä Palkealassa.  (t) Vlasko Senkin, .(t) hänen vel-
jensä Kondrat; kylvävät ruista yhdeksän korobjaa, niit-
tävät heinää kaksikymmentä kopnaa, kolme obsjaa. Ve-
roa luostarille k.ksi tenkaa, sormaus pellavia, ja viljasta 

- kolmannes. 
Palkealan, kylä mäellä. . (t) Zahar Isakov, (t) Olek- 

seiko Ondrejanov; kylvävät ruista kymmenen- korobjaa, 
niittävät heinää kolmekymmentä kopnaa, neljä obsjaa. 
Veroa luostarille -kaksi tenkaa, ja viljasta . , kolmannes; 
isännöitsijänveroa ei lähde kaikista näistä kylistä. 



Kaikkiaan oli kyliä vanhan kirjoituksen mukaan 
viisi, taloja niissä seitsemän, ihmisiä niissä kuusitoista 
henkeä, obsjia viisitoista, auroja viisi, aurassa kolme 
obsjaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on myöskin viisi kylää, 
taloja niissä seitsemän, ihmisiä niissä yksitoista henkeä, 
obsjia yksitoista ja puoli, auroja neljä yhtä kuudetta osaa 
vailla, aurassa kolme obsjaa. Veroa luostarille kahdek-
san tenkaa, pjatok-pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi viisi henkeä, 
kolme ja puoli obsjaa, aura ja yksi kuudesosa. 

Orehovin' kaupungissa Lopan puoleisessa osassa 
sijaitsevan Pyhän 'Neitsyen luostarin tilat. 

Kuninkaan (Knjasje) kylä. (t) Stepanko ' Fotejev; 
kylvää ruista neljä korobjaa, niittää heinää kaksikym-
mentä kopnaa, obsja. Veroa luostarille kolme tenkaa, 
pjatok pellavia, ja viljasta kolmannes. 

Samaten Kuninkaan kylä. ' (t) Stepanko Jeremin, (t) 
Klimko Kirilov; kylvävät ruista neljä korobjaa, niittävät 
heinää viisikymmentä koppaa, kaksi obsjaa. Veroa luos=. 
tarille kuusi tenkaa, kaksi pjatokia pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Kuninkaan kylä Ivankovo pokostalla Fiavnevon jär-
ven luona. (t) Ivashko ; Vasjkov; kylvää ruista kaksi ko-
robjaa, niittää heinää viisikymmentä kopnaa, puoli obsjaa. 
Veroa luostarille kolme .. tenkaa, pjatok pellavia, ja vil-
jasta kolmannes; isännöitsijänveroa ei lähde näistä kai-
kista kylistä. 

Vanhan kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, niissä 
kolme taloa, ihmisiä niissä viisi henkeä, kolme obsjaa, 
aura ja yksi kuudesosa. Veroa luostarille kaksitoista 
tenkaa, pyöreä leipä, neljä pjatokia pellavia, ja viljasta 
kolmannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi yksi kylä, talo, 
puoli obsjaa, yksi kuudesosa auraa, vaan hävisi yksi 
henki. 
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IV. - Kurkijoen .iumalanäidin pokosta 
Taka-Karjalassa. 

Pyhän neitsyen syntymisen kirkko, pokostalla ve-
rosta vapaita: (t) pappi Kuzma, (t) tiakka Gavrilka; 
heillä on kirkonpeltoja kolmen ruiskörobjan kylvöksi, 
mutta heille ei ole pantu joutsia, (t) kirkonvartija 
Lutshka, (t) kirkkoleipienpaistaja Orina; heillä ei ole 
peltoa. 

Suuriruhtinaan verokyliä Kurkijoen pokostassa. 
Entisiä Kasimirin 'kyliä, vaan ' nykyään on ne an 

nettu Karjalan kaupungille kaikkine tuomiolunastuksi-
neen ja veroinen, paitsi obsjaveroa. 

Kirpjärven kylä. (t) Levonko Lukjanov, (t) Doro-
feiko Lukjanov, (t) Kuzemka Mikitin, (t) Ivashko Lukja- - 
nov, Vasjko Lukjanov; viisi jousta. Vanhaa veroa läksi 
näätä, kaksi oravaa, veronkantajalle orava. 	- 

Santalahden kylä. Yhteinen tilallisten seppien ja 
Konevitsan luostarin kanssa, Suuriruhtinaan talonpoikia: 
(t) Ofonasko OIferov, hänen poikansa Jushko, (t) Ste- 
panko Gavrilov ja Ivashko Saveloy; neljä jousta. Van-
haa veroa näätä, viisi oravaa, veronkantajalle orava. 

Kuuppolan kylä. (t) Vasjko Sitkov, (t)  Ofremko 
Jeremin, hänen poikansa Ivashko, (t)-Davydko Trofanov, 
(t) Tereh Stepanov, (t) Stepanko Savin, (t) Maksiniko-
Konanov, (t) Palka ja Jeska Maksimovit, (t) Isak Kirov, 
(t) Jurka Kirov, (t) Gridka Samsonov, (t) Ivasko Seliva-
nov, (t) Jakush Krejev,,'hänen poikansa Sidorko, (t) 
Dorofeiko Jeremin, (t) Stepanko Konanov, (t) Senka Mi-
kulin, hänen poikansa Vasjko, (t) Samsonko ja Ivanko 
Fedotovit; kaksikymmentä ja yksi jousta. Vanhaa veroa 
neljä näätää, jahtihaukka, kaksikymmentä oravaa, veron-
kantajalle viisi Oravaa. 

Asdan. kylä Asilan joella. (t) Kondratko Ivashkov; 
.(t) hänen poikansa Onashka, (t) Fefilko Ivashkov, hänen 
poikansa Maksimko, (t) Mitroha Kondratov, . (t) Jeremka 
•Oleksin, (t) Fedko Onanjin ja Petrok Ignatov, (t) Ignat 
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Ileikin, (t) Okulko Harlov; kymmenen jousta. Vanhaa 
veroa viisi näätää, viisi oravaa. 

Hiitolan kylä Hiljärven luona. (t) Okulko Harlov; 
joutsi. Vanhaa veroa maksoivat yhdessä Asilan kanssa. 

Vanhan kirjoituksen, mukaan oli, neljä kylää, taloja 
niissä kolmekymmentä, ihmisiä niissä neljäkymmentä ja 
yhdeksän henkeä, joutsia neljäkymmentä yhdeksän, au-
roja kuusitoista_ ja yksi kolmasosa, aurassa kolme jousta, 
ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. Vanhaa veroa yksi-
toista näätää, viisikymmentä ja neljä oravaa siihen myös 
luettuna veronkantajille tulevat, ja jahtihaukka; ja tämän 
veron asemasta maksoivat he Suuriruhtinaan veroa kaksi 
ja puoli ruplaa ja yhtä tenkaa vailla kaksi riunaa 

Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi yksi kylä, 
kaksi taloa, vaan hävisi kahdeksan jousta. 

Uuden kirjoituksen' mukaan on viisi kylää, taloja 
niissä kolmekymmentä ja kaksi, ihmisiä niissä neljäkym- 
mentä ja yksi henkeä, joutsia neljäkymmentä ja yksi, 
auroja kolmetoista ja  kaksi kolmatta osaa; ja Suuriruhti-
naan veroa on heille pantu kaksi ruplaa ja seitsemän 
riunaa ja kaksi tenkaa, paitsi obsja-veroa. Kuuppolan 
kylässä on (t) vuokralainen Ivashko Valdin; ja tulee hä-
nen maksaa aprakkaveroa vuokrap ja veron asemasta 
yksi riuna. 

Suuriruhtinaan läänejä - Kurkijoen pokostassa,  jotka 
ovat Karjalan maaherrojen hallussa. 

Ky1ä1ahden (Kullaskaja) perevaara. 
Vanilan kylä. (t). Fedotko Jakushov, (t) hänen vel-

jensä Klimko, (t) Vasjko Jakushov, (t) Jeska Iyashkov, 
(t) Gridka Mikiforov, (t) Ivasjko Maksimov, (t) Mikiforik 
Hodulin, (t) Mikitka Olkujev, (t) hänen veljensä Alek-
seiko, (t) Mikitka Jurkin ja hänen poikansa Pahomko, 
(t) Jakush Filipov ja hänen poikansa Klimko; kolme-
toista jousta. 

• Kylä Vanilan niemessä. (t) Nesterik- ja Kondrat 
Sofronovit, (t) Borisko Vaskov; kolme jousta. 

10 



Viimolan niemen kylä. Yhteinen. K;onevitsan luosta= 
rin kanssa, maaherran talonpoikia: (t) Mikitka ja Fe`dko 
Onufrein lapset, (t) Kuzemka Ofonasov, hänen poikansa 
Ivashko, (t) Fedko -Fedotov; viisi jousta. 

Asilan kylä Asilan joella. (t) Mikiforik Senkin, (t) 
Timoshka Jakushov, (t) Ondreiko Aleksejev; kolme jousta. 

Valtolan kylä. (t) Samsgnko Ivashkov, (t) Savka 
Fedkov, (t) Karpik Savin, (t) Kirilko Jakushov, (t) Jeska 
Ivashkov ja hänen poikansa Maksimko, (t) Ignat Onan-
jin, (t) Gridka Kondratov, hänen veljensä Patrekeiko, 
(t) Marko Ivashkov, (t) Marko Ivashkov ja hänen poi-
kansa Martynko; kaksitoista jousta. 

Kokkolan kylä VeJalanjärven (Vjalskom ozere) luona. 
(t) Olekseiko Palkin, (t) Fedko Fomin, (t) Fedko Smenov; 
kolme jousta. 

Kylänlahden kylä Kylänlaks nimisen lahden luona. 
(t) Stepanko Ivashkov ja hänen veljensä Konjaiko, (t) 
Gridka Vasjkov, (t) Maksimko Ivashkov, (t) Ivashko Ste-
panov, (t) Meleh Ignatov, (t) Jeremka Ofonasov, .(t) Miki-
forik ja Ivashko Senkinin lapset, ja Stepanko Ivashkov, 
(t) Lukjanko Stepanov ja hänen poikansa Ignashko, (t) 
Mikitka Mihalev, (t) Ivashko Levonov, (t) Ofonasko Ku-
zemkin, (t) Luka aja Mikitka Mihalev, (t) Ivashko Levo-
nov, (t) Ofonasko Kuzemkin, (t) Luka ja Mikitka Ivash-
kon lapset, (t) Vasjko , ja Miheiko Pantelejevit; yhdeksän- 
toista jousta. 

Tiurolan kylä. (t) Ontomanka Martynov ja hänen 
poikansa Omosko, (t) Timoshka Grihnov, (t) Ivashko Grih-
nov, (t) Demeshko Fedkov, (t) Jeska Ontonov, (t) Sidko, 
ja Gavrilko, ja Ustinko Mihejevit, (t) •Levoshka Timohin, 
(t) Ivashko " Trufanov, hänen poikansa Fedko, (t) Senka 
Zaharov, ja hänen pojintimansa Ivashko, (t) Davydko 
Olferov, (t) Senka Mikitin, (t) Ivashko Ondreikov, (t) 
Jakush Senkin, hänen poikansa Ivashko, ja Jakush Pav-
lov, (t) Gridka Vasjkov, ja Maksimko Ondronov, ja Ivashko 
Ivanov, (t) Martinko Mikitin ja Omeljanko Fedotov, (t) 
Ortemko Oksenov, (t) Parfenko Ortonov, (t) Fomka Rodi- 



147 

vanov; (t) Palka Jermolin, (t) Danilko Jermolin, (t) Jet-
molka Minin; (t) Pahomko Oiiskov,:(t), Gavrilko Sofronov,, 
ja hänen veljensä poika Senka Nesterov, (t) Kuzemka 
Stepanov, (t) Kononko ja Fedotkö Ontsiforin lapset, (t) 
Jakush Matvejev, (t) Pahomko Fedotov, ja Onufreiko 
Jakushov, (t) Jurka Vaskov; neljäkymmentä ja yksi 
jousta. 

Kylä Tiurolan Pohji (Pogitsi Tivrölskie). (t) Loginko 
Omeljanov, (t) Ivashko Ontomanov, (t) Mikitka Uskalo\r;: 
kolme jousta. 

Tennilän kylä. (t) Olekseiko Ivashkov, (t) Lavrok 
Karpov; kaksi jousta. 

-Nuupalan (Nuböjal) kylä. (t) Luka ja Jermolka 
Pavlovit, ja Kondratko Senkin; kolme jousta. 

Rautalahden kylä rautaisessa lahdessa. (t) Os-
tashko Isakov, (t) Ivashko ja Gridka Isakovit, (t) Ivashko 
Gridin; ,neljä jousta. 

Asilan kylä Ilomantsissa. (t) Vasko Stepkin, (t) Mi-
kitka Senkin, (t) Jevik Jeremejev; kolme jousta. 

Haritonovon kylä aivan Kylälahdessa, lahden luona. 
(t) Jakush Palkin; joutsi, asettui hiljakkoin. 

Kaukovallan kylä. (t) Sidko Gridin, ja Sidko Dmit- 
rov; kaksi jousta. 

Ja kaikkiaan vanhan kirjoituksen mukaan oli tässä 
perevaarassa kymmenen kylää, taloja. niissä kuusikym-
mentä ja kahdeksan, ihmisiä niissä sata ja kaksikym-
mentä viisi, joutsia sata ja: kaksikymmentä viisi, auroja 
neljäkymmentä ja yksi ja kaksi kolmatta osaa, ja joutsi 
kirjoitettu obsjan sijasta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on viisitoista kylää, 
taloja niissä kahdeksankymmentä ja kuusi, ihmisiä niissä 
sata j'a seitsemäntoista henkeä, joutsia sata ja seitsemän-
toista, auroja kolmekymmentä yhdeksän, ja joutsi kirjoi-
tettu obsjan sijasta.  

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi viisi kylää, 
ja taloja lisääntyi kahdeksantoista. 

Ja tyhjiä taloja on tässä perevaarassa kahdeksan, 
mutta joutsia hävisi kahdeksan. 
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Ja tässä perevaarassa sijaitseva Ihalan autio tila 
Viimolan niemessä on annettu veronvapaüdella kahdeksi 
vuodeksi Fedko Mikiforin pojalle ' vuonna seitsemän 
tuhatta kahdeksan (7008) 27 päivä kesäkuuta, mutta kun 
määräaika on kulunut loppuun maksaa hän muiden pere-
vaaralaisten kanssa Suuriruhtinaan veroa' ja muita saa-
tavia yhdeltä joutselta 'kirjoituksen mukaan. 

Kurkijoen pokostassa Pitkotan (Petkol-
skaja) perevaara. 

Laurolan . kylä. (t) Jerenika Ivashkov ja Ovsevko 
Mikitin, (t) Stepanko Tarasov; kolme jousta. 

Idolan kylä. (t) Sofonko Petrov, (t) Borisko Omo-
sov, (t) Fedko -Omosov, (t) Timoshka Petrov; neljä jousta. 

lnnakkalan (Inokala) kylä. (t) Ijevko Ivashkov, (t) 
Sergeiko Klimov, hänen poikansa . Gavrilko, (t) Gridka, 
Klimov, (t) Savka Ivashkov, , (t) Gridka Senkin, ja hänen 
pojintimansa Timoshka Rodivanov, (t) Ostashko Fedkov, 
(t) Ivashko Lukin; yhdeksän jousta. 

Pä älän (Pejala) kylä. Yhteinen virran suussa sijait-
sevan Ivanan luostarin kanssa; maaherran talonpoikia: 
(t) Gridka ja Timoshko Ivashkovit, (t) Kondratko Klim- 
kov, (t) Petrok Ontsiforov ja hänen poikansa Vasjko; 
viisi jousta. 

Kalpolan kylä. (t) Ignatko Jakimov ja hänen poi-
kansa Timoshka, (t) Kuzemka Ofremov; kolme jousta. 

Lavlalan kylä. (t) Senka Kiprejanov, (t) Timoshka 
Fedorov, (t) Larivonko Koilin, (t) Fedko Prokujev, (t) 
Gridka ja Ondreiko, ja Jakush, ja Timoshka Mikulan 
pojat; kahdeksan jousta. 

Paitsolan kylä keskimmäinen Santalahti. (t) Davydko 
Lukin ja Pankratko Rodivonov; kaksi jousta. 

Pitkolan kylä. . (t) Martynko -Kostin, hänen veljensä 
poika Ivashko, ja Stepanko ja Palka, (t) ' Ivashko Timo-
hin, (t) Ivashko Savostianov, (t) Oksenko Terehöv, ja 
hänen veljensä poika Pankratko Jakushov, (t) Okulko 
Mikitin, hänen poikansa Fedko, (t) Olferko Fedkov, (t) 
Filipko Fomin, (t) Sofronko Fedkov, (t) Fedko Filisov; 
neljätoista jousta. 
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Prokoshin kylä Mentolassa lahden luona. (t) Gavrilko 
Gridin; joutsi. 

Tormovon kylä. (t) Isatshko Gridin, (t) Jakush Ivash-
kov; (t) Orianko Jakimov; kolme jousta. 

Ja kaikkiaan tässä perevaarassa vanhan kirjoituk-
sen mukaan . kymmenen' kylää, taloja niissä kohnekym-
mentä ja yksi, ihmisiä niissä viisikymmentä ja seitsemän 
henkeä, joutsia viisikymmentä ja seitsemän, auröja yhdek-
säntoista, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on kymmenen kylää, 
taloja niissä kolmekymmentä ja seitsemän, ihmisiä niissä 
viisikymmentä ja kaksi henkeä, joütsia viisikymmentä ja 
kaksi, auroja ,seitsemäntoista ja yksi kolmasosa, ja joutsi 
kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kuusi taloa, 
mutta hävisi viisi jousta. 

Samassa pokostassa Kurkijoen pere-
vaara. 

Riekkalan (Rjekola), Mikulino-kylä. (t) Gridka Olek-
sin, (t) Matveiko Mikulin; kaksi jousta. 

Riekkalan kylä vesj (t) Fedko ' Spirov ja Vasko 
Ivashkov, (t) Novseiko Handujev ja hänen veljensäpoika 
Jakush Vaskov, (t) Ondreiko Handujev,' (t) Kuzemka Fed-
kov; kuusi jousta. 

Loukoian kylä Riekkalassa. (t) Matveiko ja Mak-
simko Mikiforovit, _(t) Ijudka Ivashkov, (t) Fedko Jakus-
hov; neljä jousta. 

Kahilan. kylä Riekkalassa. (t) Filipko Vaskov, (t) 
Karpik Iloitejev, (t) Omeljanko Iloitejev; kolme jousta.. 

Hämeenlahden (Hemelaksha) kylä. (t) Savko Vaskov, 
(t) Gridka, ja Ivashko, ja Fedot Vaskon pojat, (t) Palka 
Nesterov, ja hänen poikansa Gavrilko, (t) Ivashko Jeskin 
ja Onfimko Onanjin, (t) Borisko Fedkov, (t) Stepanko 
Vaskov, (t) Kuzemka Vaskov, (t) Gridka ja 'Kuzemka Mak-
simon pojat; kolmetoista jousta. 

Hämeeniahden kylä lahdessa. (t) Oksenko Mikitin, 
(t) Overkeiko Morosov;, kaksi jousta. 
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Hulan (Avguli) kylä Ligånössn. (t) Rodivonko, Vasj- 
kov, (t) Meleh Mikitin, (t) Palka Mikitin, (t) Gridka Mi-
kitin, (t) Palka Fofanov, (t) Trofimko Melehov, (t) Vasjko 
Gridin, (t) Fedko Ontonov, (t) Fedosko Fedkov, (t) A7ek- 
seiko-  Fedkov, (t) Filipko Fedkov, (t) Kuzemka Fedkov, 
(t) Alekseiko Maksimov; kolmetoista jousta. - 

Rah-olan kylä. (t) Vasjko Ivashkov, (t) Onisimko 
Oleksandro, (t) Smenko Ondreikov, (t) Demeshko Fof a-
nov, (t) Mikiforik Sofronov, (t) Ivashko Kostkov; (t) Pan- 
teleiko Isakdv, (t) Vasjko Maksimov; kahdeksan jousta. 

Herelän (Oerela) kylä Raholanjoen takana: (t) Ja= 
kush Ivashkov, (t) hänen, veljensä Larka, (t) Sofronko 
Vasjkov, (t) Stepanko Grihnov; neljä jousta. 

Hahkolan kylä. (t) Tarasko ja Palka Grihnovit, (t) 
Lutshka Olferov, (t) Fedko Gavrilkov; neljä jousta. 

Otsanlahden (Otshelaksha) kylä. (t) Savka Jahnov, 
(t) Jashko Ivashkov, (t) Jashko Burak ja Jashko Timo-
bin, (t) Zaharko Karpin Nohkujev, hänen lapsensa: Gridka 
ja Jashko, (t) Jermolka Parujev, (t) Patrekeiko Mankov, 
(t) Ivashko Mosejev; kymmenen jousta. 

Koihujevön kylä pokostalla. (t) Gridka Karpov, ja 
hänen veljensä Mikitka, (t) Mikiforik Ivashkov, (t) Vasjko 
ja Ivashko Lavrovit, (t) Vasjko Ovdejev; kuusi jousta. 

Ladikolan kylä Ladikolan lahdessa. (t) Danilko Jush-
kov, ja. Jashko, ja Fedko Jushkovit, (t) Karpik Lukin, (t) 
Olekseiko Fomin, (t) Zaharko Fedkov, (t) Ivasko Ilmov, 

' (t) Levonko Kuzjmin, (t) Olekseiko Rodivonov, (t) Gridka 
Hambui Kuzjmin, (t) Vasjko Gavrilkov, (t) Overkei Lem-
bitov; kaksitoista jousta. 

Pohjin Mensujeva kylä (Pogitsa). (t) Onashka Ond-
reikov, (t) Rodivonko Ovdejev, (t) Stehno fa Vlasko Smesh- 
kovit, (t) Mikitka Ontomanov; viisi jöusta. 

Pohjin kylä (Pogitsa). (t) Olekseiko Ievl, (t) Ofremko 
ja Kuzemko Ivashkovit, (t). Ortjuhno Fefilov, (t) Ivashko, 
ja Gridka, ja Ijudka; . ja Ivashko Karpikin lapset, (t) 
Ondreiko Ontsiforov, (t) Mihal ja Stepanko Ivashkovit, 
(t) Mikolka Jashkov,' ja hänen poikansa Tereshko, (t) 



Roddvbnk©>-.Stehnov,_ (t) Olekseiko Vihtui, (t)-- Timoshka 
Juhnov, (t) Omeljånko Demeshkin Uskalov, : (t) Ivashko 
Kuzjmin, ,(t) Ondreiko Ivashkov, (t) Gridka Kiresha, ja 
hänen poikansa Vashko, (t) Gridka Jashkov, (t) Jashko 
Ustinov; kaksikymmentäkolme jousta. 

Niukolan kylä Kurktjoenjoella. (t) Matveiko Pahomov, 
(t) Stepanko ja Vasko Isakovit, (t) Kirilko Novzejev, (t) 
Levonko Stepanov, (t) MihaL Isakov, (t) Jashko Kuzjmin, 
(t) Miheiko Fedotov; kahdeksan jousta. 	• 

Kylä kaupungin alla. (t) Jashko Ivashkov, (t) Ti-
moshka Ovdejev, (t) Jeremka Mikitin; kolme jousta. 

Ladikolan kylä. (t) Nesterik Grislikan poika Onku-
jev, (t) Palka Fedotov; kaksi jousta. 

Takuin kylä metsän takana. (t) Stepanko Ijudkin, 
(t) Minka Jakovlj, (t) Vasko. Jakimov, ja hänen veljensä 
Danijko, (t). Trofimko Jakovlj; viisi jousta. 

Rurikinjärven kylä Ruotsin rajalla. , (t) Fedotko Olek-
sin, (t) Onisimik Ivashkov, (t) ja hänen veljensä Smenko; 
kolme jousta. , 

Kylä Alasjärvellä. (t) -.Nikonik Mosejev, (t) Vlasko 
Jeremin, (t) Meleh Jeremin, ja hänen poikansa Griditsa, 
(t) Ondreiko Jeremin, hänen poikansa Fomka, (t) Denisko 
Jeremin; seitsemän- jousta. 

Kylä Hiienkummussa (Giemkumbe). (t) Jurka Vas-
kov; joutsi. 

Kylä Hiienkummussa. (t) Ignat ja Gridka Vaskon-
pojat, (t) Filka Vaskov, ja hänen poikansa Mihalko; neljä 
jousta. 

Ja kaikkiaan oli kyliä vanhan kirjoituksen mukaan 
tässä perevaarassa yhdeksäntoista, taloja niissä kahdek-
sankymmentä ja kolme, ihmisiä niissä sata viisikymmentä 
ja seitsemän henkeä, joutsia sata viisikymmentä ja seit-
semän, auroja viisikymmentä ja kaksi ja yksi kolmasosa, 
joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kyliä kaksikymmentä 
ja kolme, taloja: niissä sata ja kahdeksantoista, ihmisiä 
niissä sata ja neljäkymmentä kahdeksan henkeä, joutsia 
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sata ja neljäkymmentä kahdeksan, auroja neljäkymmentä 
yhdeksän . ja yksi kolmasosa; joutsi kirjoitettu obsjan 
sijasta. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi neljä 'kylää, 
kolmekymmentä ja viisi taloa, joutsia hävisi yhdeksän. 

Samassa perevaarassa on Ladikolan , kylä tyhjä; 
ja vuonna 7008 on se annettu veronvapaudella Palka ja 
Maksimko Ivånoville kahdeksi vuodeksi, vaan kun määrä-
aika loppuu tulee heidän myös maksaa Suuriruhtinäan 
veroa ja muita ulostekoja perevaaralaisten kanssa kah-
delta joutselta. 

Kurkijoen pokosta'ssa Sorolan pere-
v a-a r a. (Soralskaja). 

Tervosten kylä vesj. (t), Stepanko Vasjkov, (t) Fomka 
Patrikejev, hänen poikansa. Ortemko, (t) Vasil Fedkov, 
(t) Olisko, Stepanov, (t) Ondjrushka Ostashov, (t) Naumko 
Patrekejev, (t) Haritonko Patrekejev, (t) Ivashko Petrov, 
(t) Trufanko Stepanov, ja hänen veljensä 'Gridka, (t) 
Fedko Ostashov, (t) Ignatj Karpov, (t) Ivashko Jurkin, 
(t) Gridka . Aleksejev, (t) Stepanko Ostashov, (t) Jakush 
Molahov,

, 
 (t) Fedko Jeremin, (t) Stepanko- Gavrilov, hä-

nen veljensä Marko, (t) Mikitka Grishin, (t) Mihal Ivash-
kov, (t) Jeska Ignatov, ja, hänen poikansa Nesterik (t) 
Fedko Davydov, (t) Vasjko Ivanov, (t) Mihal Fedkov, (t) 
Jeremkå Vasjkov, (t) Mikitka Grihnov, (t) Ivashko'Miki-
tin, (t) Stepanl£o Mihejev, (t) Gridka Ohakaz, (t) Timoshka 
Ivashkov, (t) Gridka Stepanov; kolmekymmentä ja neljä-
jousta. 

Koveron kylä pienen Koveronjärven luona. (t) Miki-
forik ja Gridka Kuzjminit, (t) Olekseiko Mikitin, (t) 
Isatsko Lukin, (t) Timoshka Horitonov; viisi jousta. 

Metselän Rukola - kylä Varislahdessa Laatokan järven  
luona. (t) Sidko Jeskin, (t) Jahno Jeskin, ja hänen vel-
jenså Timoshka, (t) Mikitka Ivashkov, (t) Sofronko Vasj-
kov, (t) Jeska Parfejev, (t) Kårpik Parfejev, (t) Rodi-
vonko. Ivashkov, (t) Marko Ivashkov, (t) Jeska Pahomov, 
(t) Olekseiko Vasjkov, (t) Levonko Vasjkov, hänen poi-
kansa Sofronko, (t) Dorofeiko Ivashkov, (t) Marko Kli- 
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mov, (t) Gridka Ivashkov, (t) Kuzemka Ivashkov, (t),  
Ignat Petrov, (t) Smeshko Ivashkov; yhdeksäntoista jousta.. 

Kumolan uusi kylä vesj. (t) Ivashko Karpov, (t) 
Jermolka Fomin, (t) Mikitka Kuzjnzin, (t) Vasjuk ja Mihal 
Toivutovit, (t) Onufreiko Levkov;  kuusi jousta. 

Koplolan kylä Laatokan järven luona. (t) Borisko- 
jIsakov, (t) Ivashko Timohin, (t) Sidko , Jakushov; jahti- 
haukankesyttäjiä:' (t) Palka Petrov, (t) Ortemko Ivashkov,. 
(t) Vasjko Pankratov, ,(t) Jakimko Vasjkov, (t) Molah Sid-
kox, (t) Pahomko Harlov; yhdeksän jousta. 

Kumolan kylä lahdessa. (t) Borisko Palkin, (t) Oni- 
simko Stepanov, (t) hänen poikansa Zaharko, (t) Smeshko 
Kondratov, (t) Fomka Mihalev, (t) Davydko- ja Demidko,  
Karpovit, (t) Ondreiko Karpov, (t) Savka Levkov; yhdek- 
sän jousta. 	- 

Miglin (Meglina) kylä Meglinan kaupungin luona 
vesj. Yhteinen Valamon , luostarin kanssa; maaherran 
talonpoikia: (t) Dmitrok Mikitin;  (t) Ontsiforik Mikita 
Kudro,vin poika, (t) Danilko Mikitin, (t) Sysoiko ja Jashka 
Ondronovit, (t) Omosko Fefilov, (t) Fofanik Oleksejev, (t) 
Okul Nesterov, (t) Ortemko ja Senka Olferovit, (t) Mihal 
Ivashkov, (t) Mikiforik Mosejev, hänen poikansa Nesterko„ 
(t) Ivashko Mikitin, (t) Panteleiko Vasjkov, (t) Filipko, Levko 
Nazarovin vävy, (t) Miheiko Ignatov; (t) Olferko Mikitin, 
(t) Fomka Mikitin, (t) Borisko Ivashkov, (t) Jeska Jev- 
dokimov, hänen poikansa Jeremka, (t) Zaharko Kirov, (t)+ 
Smeshko Kirov, (t) Smeshko Gridin, (t) Vasjko Timoshkin, 
(t) Onofreiko Gridin, (t) Maksimko Gridin, (t) Nesterik: 

"Gridin, (t) Ivashko Gridin, (t) Gridka Olferov, hänen 
poikansa Ivashko, (t) Selivanko Toivutov, (t) Naumko- 
lYlihalev, (t) Ondreiko Vaskov. Joen takana: (t) Borisker. 

-Parfenov, (t) Sofonko Samsonov, (t) Ivashko Ortemov, (t) 
Borisko Vlasov, (t) Sidorik Ivashkov, (t) Gridka Serge- 
jev, (t) Matjuli Gridin suutari, (t) Luka Fedkov, (t) Pet=. 
rak Palkin, (t) Jeremka Maksimov, (t) Timoshka Onisi- 
mov, (t) Nesterik Senkin, (t) Panfilko Vasjkov; neljäkym-
mentä ja yhdeksän jousta. 



, 

Sorolan kylä vesj:. (t) Grida Jakushov, (t) Maksimko 
Mikiforov, (t) Marko ja Davydko Isakovit, (t) Palka Kond- 
ratov, (t) Ivashko Stepanov, (t) Ivashko Ondreikov, (t) 
Danilko Ortemov, (t). Mikiforik Timoshkin, (t) Mikiforik 
ja F'omka, ja Olekseiko Ivaskovit, (t) Vasjko Denisov, (t) 
Borisko Kirilov, (t) Stepanko Titov, (t) Moseiko Timosh-
kin, (t) Mikitka Fomin,, (t) Judka' Kuzmin, (t) Fedkii Kar-
pov, (t) Dmitrok Ivashkov, (t) Moseiko Ivashkov. Joen 
takana kappelin luona: (t) Pahomko Mihejev, hänen poi-
kansa Okulko, (t) Sidko Tarasov, (t) Olferko Jeskin, (t) 
Senka "Ivashkov, (t) Sidko Palkin, (t) Gridka Tarasov, (t) 
Ofonasko" ja Senka Vaskovit, (t) Ovseiko Matjukov, (t) 
Lukjanko Gridin; kolmekymmentä ja neljä jousta. 

Uusi kylä Pyhäjärven rannalla vesj. (t) Zaharko 
Onisimov, (t)' Timoshka" Onisimov, (t) Lukjanko Ivashkov, 
(t) Ivashko Martynov, (t) Jakush Malin; viisi jousta. 

Ilomantsin pokostassa saman pere-
vaaran kyliä. 

I(osutjärven Yläkylä Ilomantsissa. (t) Danilko ja 
Filipko Ondrejevit, (t) Ontsiforik Ondreikov, (t) Oliseiko 
•Ontsiforov, (t) Olferko Stepanov Pjatnitsin, (t) Kuzemka 
Jefimov; viisi jousta. 

Vien (Viensuun) kylä, (Venuja) pohjoisessa Pielisjär 
ven (Peletskom ozere) luona. (t) Timoshka Litei, hänen 
poikansa Martynko, (t) Moseiko Ignatov, (t) Ostash ja 
Jakush Gridinit; viisi jousta. 

Pielisniemen (Pelenemi) kylä Pielisjoen varrella pohjo-
sessa. (t) Overkeiko Terehov, (t) Jeremka Petrushin; 
kaksi jousta. 

Rjabujevon kylä Ilomantsissa. (t) Mikitka Vaskov; 
joutsi. 

Noutlahden kylä (Novdlaksha) Noutjärven luona (t) 
Fedotko ja Stepanko Uskalovit, (t) Mikiforko ja Kond-
ratko Jakushovit, (t) Mikitka Loginov, (t) Jefimko Uska-
lov; kuusi jousta. 

Kylä , Patrikån Syrjä Noutlahden järven luona. (t) 

_Nesterik Sidorov; joutsi. 
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Ja kaikkiaan oli kyliä tässä perevaarassa vanhan 
kirjoituksen mukaan 12, taloja 'niissä 132, ihmisiä niissä 
182 henkeä, joutsia 182, auroja 61 yhtä kolmatta osaa 
vailla, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on viisitoista kylää, 
taloja niissä sata ja kuusikymmentä ja kuusi, ihmisiä 
niissä sata ja yhdeksänkymmentä ja yksi, joutsia sata ja 
yhdeksänkymmentä, auroja kuusikymmentä ja neljä kol-
matta osaa vailla, ja joutsi kirjoitettu obsjan asemasta. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kolmekym-
mentä ja neljä taloa, joutsia lisääntyi yhdeksän, auroja 
kolme. 

Ja tässä perevaarassa K o p l 01 an kylässä oli 
jahtihaukankesyttäjiä, ja läksi heiltä maaherralle kaksi 
jahtihaukkaa, mutta nyt on nämä' talonpojat haukan-
kesyttäjät kirjoitettu perevaaraan; eikä heidän tar-
vitse maksaa maaherralle jahtihaukkoja, vaan on heidät 
pantu Sorolan perevaaraan yhdessä talonpoikien kanssa 
maksamaan Suuriruhtinaan veroa ja kaikkia maaherran 
saatavia. 

• 
Ja tässä samassa perevaarassa Sorolan 

k y l ä s s ä oli pyhänsavun hankkijoita. Ja he antoivat 
pyhäksi savuksi kaikille Karjalan kaupungin kirkoille 
kaksi siunaa, vaan nyt on heidätkin kirjoitettu pere-
vaaraan; eikä näiden pyhänsåvun hankkijoiden tarvitse 
maksaa näitä kahta riunaa, vaan tulee heidän koko tästä 
perevaarasta antaa näille kirkoille suitsutukseksi kaksi 
riunaa. Ja tässä perevaarassa on kaksikymmentä ja 
kuusi . tyhjää taloa. 

Kurkijoen pokostassa Lapinlahden ja Soskuan 
perevaara. 

Lapinlahden kyld. (t) Vlasko Mikiforov ja Fedko 
Andrejev, (t) Vasjuk Puntsov, hänen poikansa Ivashko, 
(t) Gridka Puntsov, hänen poikansa Smeshko, (t) Stepanko 
Puntsov, (t) Larivonko Jurkin ja hänen poikansa Ivashko, 
(t) Maksimko Parfejev, (t) Gridka Parfejev, (t) Vasko 
Palkin, (t) Ondreiko Parfejev,, (t) Fomka Ivashkov, (t) 
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Rodivonko Andrejev, (t) Vasko Ofonasov, (t) Palka Mak-
simov ja Sidorko Mikifo; ov, (t) Timoshka Mikiforov, (t) 
Klimko Mikitin, (t) Onashka Uskalov, (t) Fedko Sofronov, 
(t) Tereh Nesterov, (t) Petrok Maksimov, (t) Fedotko Isa- 
kov, (t) Mikulka ' Sidorov, (t). Fomka Nesterov, (t) Mak- 
simko ja Vasjuk Fedkovit, (t) Petrushka Vaskov, (t) Omel-
janko Kuzmin, (t) Zaharko Stepanov, (t) Gridka Stepa-
nov, (t) Ivashko Kuzmanpoika Pegujev, hänen poikansa 
Maksimko, (t) Jevko Vaskov, (t) Jakush Vaskov, (t) 
Ivashko ja Vasko ja Kostja Fedkovit, (t) Gridka Sidkov, 
(t) Ivashko Trufanov, (t) Gridka ja Samsonko Stepanovit, 
(t) . Ivashko Mikulin, (t) Smenko Andrejev, (t) Olekseiko 
Ontomanov, (t) Rodivonko Savin, (t) Malah ja Denisko 
Nikonovit, (t) Filipko Kondratov, (t) hänen veljensä . Pa- 
homko, (t) Patrjush Kondratov, (t) Maksimko Pahomov, 
(t) Alekseiko Ontipin, (t) Isatshko,Mikulin, (t) Patrekeiko 
Gridin; viisikymmentä ja seitsemän jousta. 

011ilan kylä Soskuan joella lahden takana. (t) Vasilj, 
ja Mikitka, ja Jakush Jurkinit, (t) Davydko Ivashkov, (t) 
Jakush Ortemov, (t) ' Marko Palkin, ja hänen,  poikansa 
Onisimko, (t) Palka Ivashkov, (t) ,hänen veljensä Mat- 
veiko, (t) Overkei Lukin, (t) Parfenko Dorofejev, (t) Mihal 
Naumov, (t) Vasjuk Gridin, (t) Gridka Vasiljev, (t) Sam- 
sonko Mikitin, (t) Gridka Minin; kuusitoista jousta. 

Soskuan kyld lahden takana. (t) Jeska Oleshkov, 
(t) hänen veljensä Gavrilko, (t) Marko Vasilev Parandu-
jevin poika, ja hänen poikansa Nazarko, (t) Ivashko Fo-
min Parandujevin poika; viisi jousta. 

Soskuan .kylä joen toisella puolella. (t) Stepanko 'ja 
-Gridka Kuzjminit, (t) Palka Jurkin, (t) Omosko Jeremin, 
(t) Ivashko Minin, (t) Manuilik Kuprejanov, (t) Jeska 
Jakushov, (t) Mikitka Samsonov, (t) Ofremko Onanjin, 
hänen poikansa' Iyashko, (t) Onfimko Uskalov; yksitoista 
jousta. 

Soskuan kylä samalla puolella. , (t) Ostash Ogafonov, 
(t) hänen veljensä Jermolka, (t) Gridka Fomin, (t) Ivashko 
Ihalov, (t) Nazarko Samsonov, (t) Fomka Kuzjmin, (t) 
Savka Ofromejev; seitsemän jousta. 
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Kylä Ukonniemessä Pyhäjärven luona. (t) Maksimko 
Samsonov, ja hänen poikansa Palka; kaksi jousta. 

Kurozon kylä Ukonniemessä. (t) Ivashko Filipov; 
jousi. 

Otsanlahden kylä. (t) Jeremka Mosejev, hänen vel-
jensä Maksimko, (t) Fedko Mosejev, (t) Fedko Kondratov, 
(t) Kuzemka Iljin, (t) Onashka Berdnik, (t) Jakush Pota-
pov, (t) Oleshko Kondratov, (t) Jakush Mösejev, (t) Gav-
rilko Mihejev, (t) Petrusha Zaharov, (t) Makar Kondra-
tov; kaksitoista jousta. 

Kylä - Taipaleella Novotereb 1. (t) Timoshka Zaha-
rov, (t) Omeljanko Potapöv, (t) hänen veljensä Ivashko 
Zaharov Parujevin poika; neljä jousta. 

Yläjärven kylä Iärven luona. (t) Malah Sozonov; 
joutsi. 

Alasjärven kylä. (t) Jermolka Proko,shov, hänen vel-
jensä Palka, (t) Vasjko Ievl, (t) hänen veljensä Ivashko, 
(t) Ignatko Kirilov; viisi jousta. 

Ilomantsin pokostassa saman perevaaran kyliä. 
Rebujevon kylä Ilomantsissa. (t) - Ivashko Sysojev, (t) 

Olisko Malahov, (t) Martynko Savin, (t) Ijevko Sysojev; 
viisi jousta. 

Ja kaikkiaan oli kyliä tässä perevaarassa vanhan 
kirjoituksen mukaan yhdeksäntoista, taloja niissä sata ja 
kaksi, ihmisiä niissä sata ja viisikymmentä ja kuusi hen-
keä, joutsia heillä sata ja viisikymmentä ja kuusi, auroja 
viisikymmentä ja kaksi, ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kyliä kaksitoista, 
taloja niissä 107, ihmisiä niissä 126 henkeä, joutsia 126, 
auroja 42, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi viisi, taloa. 
Tässäkin perevaarassa on tyhjiä kyliä. Kylä U k o n-

niemessä on tyhjä. Pentsovon kylä Ukonnie- 

1) Hiljakkoin raivattu, perustettu. 



messä on tyhjä:;  Kylä,  Sonk'ajassa on tyhjä. Do-
rohovon kylä Ukonniemessä on tyhjä. 

Kaikkiaan oli joutsia tässä perevaarassa kolme-
kymmentä.  

Samassa perevaarassa on myöskin Otsanlahden ky-
lässä maakaistaleita, joita viljelivät Jemeljanko ja Ivashko 
ja Dmitrok tulemalla Taipaleen uudistalolta, mutta 
vuonna seitsemän tuhatta kuusi on ne annettu Petrusha 
Zaharoville yhdistettäväksi hänen peltoonsa Otsanlah-
den kylässä. 

Kurkijoen pokostassa Saaren perevaara. 
Laitosalon kylä. (t) Vasko Ivashkov, (t) Gridka Pro-

kujev; kaksi jousta. 
Haapalahden kylä. (t) Gridka Fedkov, (t) hänen 

veljensä Doroh Fedkov; kaksi jousta. 
Haapalahden kyld lahden takana. Yhteinen Kone 

vitsan luostarin kanssa, maaherran talonpoikia: (t) Ond- 
reiko Vaskov; joutsi. 

Tounan kylä. (t) Vasko Jakovl, (t) Danilko Rublev; 
kaksi jousta. 

Samaten Tounan kylä'.- (t) Kuzemka ja Senka Ivash-
kovit; kaksi jousta. 

Kimbolan kylä. (t) Ignat Kostin, (t) Fedko Kostin, 
(t) Omosko Gridin; kolme jousta. 

Kidulan kylä. (t) Timoshka Ivashkov, (t) Senka Kos-
tin; kaksi jousta. 

Kuroleshin kylä lahden takana. (t) Alekseiko Davy- 
dov, (t) Martynko ja Mikiforik Palkinit; kolme jousta. 

Kuroleshin kylä lahden toisella puolella. (t) Minka 
Senkin, (t) Gridka Omeltsin, (t) Stepanko Samsonov ja 
hänen -veljensä Ivashko; neljä jousta. 

Kauppiasrannan kylä. (t) Jakush ja Sidko Mikitinit, 
(t) Jakush Vaskov; kolme jousta. 

Ja kaikkiaan oli tässä perevaarassa vanhan kirjoi-
tuksen mukaan viisi kylää, taloja niissä seitsemän, ihmi 
siä niissä kaksitoista henkeä, joutsia kaksitoista, auroja 
neljä, aurassa kolme ' jousta, joutsi kirjoitettu obsjan 
sijasta. 



Uuden kirjoituksen mukaan on kymmenen kylää,. 
yhteinen siihen luettuna, taloja niissä kaksikymmentä,, 
ihmisiä niissä kaksikymmentä ja neljä : henkeä, joutsia 
kaksikymmentä ja neljä, auroja kahdeksan, aurassa kol—
me jousta, ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Vanhan kirjoituksen _ aikana lisääntyi viisi kylää,, 
kolmetoista taloa, kaksitoista jousta, ja auroja lisääntyi 
neljä. 

Kurkijoen pokostassa Suuriruhtinaan M ustannäädän 
läänejä,  jotka olivat piispan alaisia, vaan nyt ovat anne 
tut Karjalan maaherralle. 

Kokkolan ja Saaren perevaara: 
Kokkolan , kylä Kokkolan järven luona., (t) Fefilko- 

Jakushov,  (t) 'Semenko ja Vasko, ja Zahar,, ja Faleleiko,. 
ja Kuzma Sergejevit, (t) Ivashko Mikiforoa, ja hänen poi-
kansa Ostash, (t) Mikiforik Ivashkov, (t) Petrok ja Miki-
forik Ivashkovit, (t) Ivashko Stehnov, hänen veljensä 
Vasko, ja, Matveiko Stehnov, (t) Palka Savostjanov, hänen 
lapsensa: Gridka ja Ivashko, (t) Semenko . Gridin, hänen 
poikansa. Filka, (t) Rodivonko Jeremin, ja hänen poi 
kansa Ignat, ja  Gridka, ja Mikiforik Jakushovit; kaksi- 
kymmentä ja kolme jousta. 	- 

Vanilan kylä, (t) Maksimko ja Smenko Timoshki-
nit, (t) Gridka Timoshkin, (t) Savastianko Ivashkov;. 
neljä jousta. 

Ve~alan kylä Veijalanjärven luona. (t) Gridka Mele-
hov, ja hänen veljensä poika; Jakush Mikitin,, (t) Lavrok_ 
Melehov, hänen lapsensa: Sofonko, ja Ontomanko ja Mak-
simko- Ogafonov, (t) Maksimko Ondreikov, (t) Sidorko- 
Melehov, hänen- poikansa Ivashko, (t) Palka Loginov, (t) 
ja hänen veljensä poika Jakimko Va:siljev, (t) Ivashko• 
Ignatov, (t) Ostash Pavlov, (t) Vasjuk Vasiljev, (t) Mak-
simko Martynov, hänen poikansa ;Lutshka, (t) Zaharko- 
Oleksin, (t) Fefilko Vaskov ja Jakush Oleksin, (t) Danilko 
Vasiljev, (t) Onanka Fedkov, (t) Gridka Mikitin, (t) Da- 
nilko Senkin, (t) Ovsevko Senkin, hänen poikansa Vasko,, 
(t) Jakush Mikiforov, hänen veljensä Matjuk, (t) Kirilko:• 
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Fedkov, (t) Ignat Mikiforov; kaksikymmentä yhdeksän 
jousta. 

Pirolan kylä. (t) Pahomko Mikiforov, hänen vel-
jensä poika Vasjuk Jeremin, . (t) Ondreiko Lavrov, hä-
nen poikansa Matveiko, (t) Ivashko ja Nesterko Fomi-
nit, (t) Fedko Kirilov, (t) Jakush Ivashkov; kahdeksan 
jousta. 

Kylä Tyrjällä.. (t) Olekseiko Jeskin, (t) Jakush Se-
menov, (t) Demeshko Fedkov, (t) Okish Martynov, (t) 
:Semenko Mikiforov; viisi jousta. 

Kylä Tyrjällä Tyrjänjärven luona. (t) Nesterko Vasj-
köv; joutsi. 

Rautjärven kylä (Rodojärva) Rautjärven rannalla 
Lammen alla Ruotsin rajalla._ (t) Luka ja Jakusli Fed-
kovit, . (t) Rodivonko, ja Jeremko Jeskinit, (t) Kondratko 
Fedotov, (t) Ostashko Pershin ja hänen veljensä Sam-
sonko; seitsemän jousta. 

Kylli järven luona Rautjärvellä. (t) Tereshko ja Vas-
juk Lukjanovit; kaksi jousta. 

foentaan (Zajetshe) kylä Rautjärven luona taipaleen 
takana. (t) Maksimko ja Nesterik Mikitinit, (t) Jeremka 
ja Gridka Ijevkovit, (t) Ihandui Zaharov, (t) hänen vel-
jensä Sidorko, (t) Timoshka Petrov, (t) Palka Zaharov; 
kahdeksan jousta. Näistä kahdeksasta joutsesta on kol-
melle joutselle -Maksimkolle, ja NesterikilIe, ja Timoshka 
Petroville annettu veronvapaus vuonna seitsemän tuhatta 
Kahdeksan kolmeksi vuodeksi,' siitä syystä, että ruotsa-
laiset heiltä ryöstivät karjan, ja löivät heidän vaimonsa 
ja lapsensa kuoliaaksi. 

Raivattulan (Ljadina) kylä. (t) Fedko Semenov,' (t) 
Danilko Onkishov; kaksi jousta. 

Uusikylä (Dor). (t) Sidorko Ignatov, (t) Filipko Ste-
panov, (t) Kirilko Mihalev; kolme jousta. 

Uusikylä Rau järvellä. (t) Ofonasko Logvinov, (t) 
Jakush Mihalev, (t)' Jakush ja Meleh Ignatovit; neljä 
-jousta. 



Tenholan kylä. (t) Vasko Stepanov, (t) Timoshka 
Jakushov, (t) Ivashko Jurjev ja hänen veljensä Maksimko, 
(t) Senka ja Fedko Fedotovit, (t) Mikiforik Senkin, (t) 
Mikulka Jurjev; kahdeksan jousta. 

Paussun kylä Raudun niemessä.. (t) Mikitka Gav-
rilov Marinin poika; joutsi. 

Korkievin niemen. kylä Rautjärven luona. (t) Vasjko 
Oleksin; joutsi. 

Kylälahden: kylä.  (t) Pahomko Pirov, (t) ja hänen 
poikansa Gridka; kaksi jousta. 

Kylä Kimbelassa. (t) Karpik ja Minka Ignatovit, 
(t) Jakimko ja Gridka Vaskonpojat; neljä jousta. 

Tounan . kylä. - (t) Kuzemka Okulov, (t) Gridka Sido-
rov, (t) Gavrilko Senkin, (t) Kuzemka ja Maksimko Oku-
lovit; viisi-  jousta. 

Haapalahden kylä Yhteinen Konevitsan luostarin 
ja virran suussa sijaitsevan Iivanan luostarin kanssa, 
maaherran talonpoikia: (t) Zaharko Stepanov, (t) Sidorko 
Kuzemkin; kaksi jousta.- 

Uuden Joukion kylä (Jevgija) Simpeleenjärven luona. 
(t) Milial. ja Ivashko Kuzminit; kaksi jousta. 

Sö nön kylä joukiossa Sitnpeleenjärven luona. (t) 
Ivashko Stepanov,. (t) Ignat Rodivonov; kaksi jousta. 

,Ja kaikkiaan oli kyliä näissä kahdessa perevaarassa 
vanhan kirjoituksen mukaan kolmekymmentä ja seitse-
män, taloja kahdeksankymmentä ja viisi, ihmisiä sata ja 
viisikymmentä ja yhdeksän,: joutsia heillä sata ja viisi- 
kymmentä ja yhdeksän, auroja: viisikymmentä ja kolme, 
aurassa kolme jousta, ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on kyliä kaksikym- 
mentä ja yksi, yhteinen kylä siihen luettuna, taloja niissä 
kahdeksankymmentä ja kaksi;  ihmisiä niissä sata ja kak-
sikymmentä ja kolme henkeä, auroja sata ja kaksikym-
mentä ja kolme, siihen myös luettuna seitsemän verosta 
vapaata jousta, auroja neljäkymmentä ja yksi,' aurassa 
kolme jousta, ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

11. 
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Ruotsalaisten . polttamia  kyliä on näissä kandessa 
perevaarassa: Koitsanlahden kylä, Ilmeen kylä, 
Yl i- Å n k l ä n kylä. Ja vuonna seitsemän tuhatta kah-
deksan , 20 päivä heinäkuuta on  Koitsanlahden kylässä 
annettu veronvapaus Vasko Jashkoviile, ja Jermolka 
Ivashkoville, ja Matveiko Jeskinille, ja Sidorko Mihale- 
ville, ja Gridka Davydoville, ja Ivashko, ja Olekseiko 
Davydoveille, ja Zaharko Petroville, 5 vuoden ajaksi. Ja 
Ilmeen kylässä on annettu veronvapaus Steshko Timo-
hinille ja Timoshka Grihnoville, ja Mikitka Ivashkoville, 
ja Nesterik Vaskoville myöskin 5 vuoden ajaksi. Ja Yli= 
Ånkilässä on veronvapaus annettu Jashko Ivashkoville 
myöskin 5 vuoden ajaksi. Mutta kun määrävuodet ovat 
kuluneet, niin luetaan he näistä kolmesta kylästä, Koit-
sanlahdesta, Ilmeeltä ja Yli-Änkilästä' Kylälahden pere-
vaaraan verollisiksi, maksamaan kolmeltatoista joutselta 
ja neljältä ja yhdeltä kolmannekselta auralta Suuriruhti-
naan veroa ja kaikkia ulostekoja. 

Autiokyliä. 
Kylä Joukion-Isino Simpeleen järven 

1 u o n a, autio; vuonna seitsemäntuhatta kahdeksan on 
siinä annettu veronvapaus Olushko MikitinilIe Boltanovin 
pojalle kolmeksi vuodeksi. Järven p ä än k y l a, autio. 
Jahnovonkyläautio. KyläJärvenpäässåautio. 
Uudenkoiran kylä autio. Gorj.ujevon kylä 
autio. Ja vuonna .seitsemäntuhatta kahdeksan 20 päivä 
heinäkuuta on niissä annettu .- veronvapaus Maksimko 
Kiriloville, ja Ivashko. Aleksejeville, ja •Gridka Gavrilo- 
ville, ja Sidko Dmitroville, ja Jeska Filinille kolmen vuo-
den määräajaksi; vaan kun määräaika on kulunut, ovat 
he velvolliset yhdessä talonpoikien kanssa Kylälahden 
perevaarassa maksamaan Suuriruhtinaan veroa ja kaikkia 
saatavia viideltä joutselta, yhdeltä ja kahdelta kolman-
nelta osalta auralta. 

Kurkijoen pokostassa Otsanlahden pe-
revaara. 

Otsanlahden kylä. (t) Savka Stehnov, (t) Ivashko Ku- 
zemkin Vorontsovin poika, ja hänen vävynsä Alåkar Omo- 
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sov, (t) Savka Matjukov, (t) Gridka Seliverstov, (t) hänen 
veljensä Fedko, (t) Davydko Ivashkov, (t) Zaharko ja Kond- 
ratko Fedotovit, (t) Zaharko ja Jakush Mikitan lapset, (t) 
Moseiko, ja Maksimko, ja Onikeiko Zinovovit, (t) Onanka. 
Nefedov, ja-Vasjko ja Semenko, ja Kuzemka myöskin Nefe 
dovit, (t) Vasjuk Davidov Gupkinin poika, (t) Jakush Okse-
nov, (t) Zaharko Jeskin, (t),  hänen veljensä Fomka Hamele-
vit, (t) Jakush Kirilov ja hänen poikansa Vlasko, (t)_Spirko, 
ja Fedko, ja Lorivonko Vaskovit Ihamelevin' lapset, (t) 
Semenko Jakushov, ja hänen veljensä poika Jakimko 
Markov, (t) Sidko,Jeskin Veledjahinin poika, (t) Ivashko 
Obonjesjanin, ja !hänen poikansa Rodivonko, (t) Sozonko 
Jeskin, (t) Ontomanko Jakushov, (t) Gridka Ivashkov, ja 
hänen poikansa Trofimko,'(t) Marko Karpov, (t) Filipko 
Ivashkov, (t) Fomka .Kondratov, (t) Semenko ja hänen 
veljensä Mikiforko Stepankon - lapset, (t) Ofonasko Lev-' 
kov; neljäkymmentä ja kaksi jousta. _ 

Taka-Pohin kylä metsän takana. (t) Parfeiko Miki- 
forov ja hänen poikansa Klimko, (t)' Mikitka Selivanov, 
(t) -Fedko ja Gridka myöskin Selivanovit, (t) Sidko ja 
Panteleiko Vasiljevit; seitsemän jousta. 

Aohin kylä. (t) Zahar Vaskov, (t) " Karpik Fedkov, 
(t) hänen veljensä Olferko, (t) Ivashko Klimov, (t) Le- 
vonko Ijevkov; viisi jousta. 

Totkunniemen kylä: (t) Ivashko ja Fedko Iljushko- 
vit, (t) Fedko Jeremkin; kolme jousta._ 

Sorolahden kylä. (t) Sidorko ja Jakush  Ivashkovit; 
kaksi jousta. 

Ahmvlan kylä. Yhteinen Valamon luostarin kanssa, 
inaaherran talonpoikia: (t) Ivashko Ostashov, (t) Fedko 
-Ovdokimov, (t) Semenko Kornilov, (t). Maksimko Palkin, 
(t) Neronko Fofanov; viisi jousta. 

Rummun Sporishkino kylä "I<umpujärven luona mäellä. 
(t) Ostash Ignatov, (t) hänen veljensä Mikiforko, (t) hei-
dän veljensä Zaharko, (t) Sidko Ignatov, (t) Ivashko Mit-
rohin, (t) Mitroshka Ontifov ja'hänen poikansa Olekseiko; 
seitsemän jousta.. 
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Rahulan kylä. (t), Maksiinko Ondrejev, (t) Mihal 
Kuzjmin, hänen veljensä. Filipko, (t) Ontipka Fedotov, 
(t) Karpik ja Maksimko Ievkovit, (t) Stepanko ja hänen 
poikansa Fedko, (t) Onushka Fedkov, (t) Jeremka Okse-
nov,. (t) Jakush Saveloy ja, Gridka Ortemov, (t) Mikitka 
Karpov, (t) Fedko Uskalov, (t) Jermolka Karpov ja Omel-
janko Ivanov, (t) Protasko ,Ivashkov, (t) Stepanko Ivash-
kov, (t) Oksenko Oleksejev, (t) Petrok Ovdokimov, (t) 
Maksimko Ivanov, (t) Gavrilko Ovdokimov; kaksikym-
mentä ja neljä jousta. 

[Jahkolan kylä, (t) Davydko Ivashkov ja hänen vel- 
jensä poika Olekseiko Ijudin, (t) Jakush Ondrejev; kolme 
jousta. 

Ja kaikkiaan oli tässä Otsanlahden perevaarassa 
kyliä vanhan kirjoituksen mukaan kahdeksan, taloja vii- 
sitoista, ihmisiå yhdeksänkymmentä henkeä, joutsia yhr. 
deksänkymmentä, auroja :kolmekymmentä, aurassa kolme t 
jousta. 

Uuden `kirjoituksen mukaan on yhdeksän- kylää, sii-
hen myös luettuna verosta vapaa kylä, taloja niissä seit-
semänkymmentä; ihmisiä niissä . yhdeksänkymmentä ja 
kahdeksan, joutsia yhdeksänkymmentä,  auroja kolme- 
kymmentä, aurassa kolme jousta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on ,yhdeksän kylää, ve-
,rosta vapaa kylä .  siihen luettuna, taloja niissä seitsemän-
kymmentä, ihmisiä niissä yhdeksänkymmentä ja kahdek-
san henkeä, joutsia yhdeksänkymmentä ja kahdeksan, sii- 
hen luettuna myös seitsemän verosta vapaata jousta, 
aurassa kolme jousta;  joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. Ja 
niille, seitsemälle verosta vapaalle joutselle, jotka ovat, 
Kuminussa, on annettu verovapautta vuodeksi siitä syystä, 
että ruotsalaiset ryöstivät heidät tyhjiksi. 

Vanhan kirjoituksen 'aikana tuli lisäksi yksi kylä, 
kaksikymmentä taloa, kahdeksan henkeä, kahdeksan jousta. 

Kurkijoen pokostassa Kesvalahden Pe-
r evaara.' 

Kesualahden kylä Laatokan järven luona. (t) Ivashko 
Stepankov, ja ' hänen poikansa Timoshka, (t) Levonko 
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Stepanov ja hänen poikansa Samsonko, (t) Fedko Stepa-
nov, (t) Olekseiko. Rodivonov, (t) Vlasko ja Sidorko Mild- 
tinit, (t) 'Mihal Mikiforov, (t) Kuzemka Stepanov ja hänen 
poikansa Maksimko, (t) Nesterko Stepanov, (t) Nesterko 
Vaskov, (t) hänen veljensä Ofonasko; neljätoista jousta, 
neljä ja kaksi kolmatta osaa auraa. 

Kurkijoen pokostassa tilallisia. 

Santalahden kylåssä, Kasimirin verokylässä, joka on 
yhteinen heillä ja Konevitsan luostarilla, tilallisiå: (t) 
Ondreiko Fedkov, (t) Senka Vaskov, (t) Ignatko Fofanov, 
(t) Rodivonko Ignatov, (t) 1VIaksimko ja Gridka Ignatovit, 
(t) Ijevko Fefilov, hänen poikansa Jakush, (t) Ontsiforik 
Stepanov ja Timoshka Rodivanov, (t) Vasko Onikejev, 
(t) Fedko, Malafejev, (t) Jakush Fedkov, (t) Ijevik" ja Ste-
panko Ovdokimovit, (t) Spirko ja Fedko Onikejevit, (t) 
Malashko Isakov, hänen lapsensa Ivashko ja Timoshka, 
(t) Konanko Sysojev, (t) Mikitka Malahov, (t) Jakush.Jeli-
zarov, hänen poikansa Vasko; kaksikymmentä ja neljä 
jousta, kahdeksan auraa, aurassa kolme jousta, ja joutsi 
kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja he suorittavat kaikkia veroja, kaupunkilaisten 
kanssa Karjalan kaupunkiin. 

Kurkijoen pokostassa luosfaritiloja. 

Valamon Vapahtajan luostarin tilat. 
Kuhkasten (Kukazi) kylä. (t) Zaharko Jahnov, (t) 

Jashko Isakov, (t) Andreiko ja Ivashko Rodivonovit, (t) 
Rodivonko Nazarov ja hänen poikansa Sozanko; kuusi 
jousta. 

Kylä Poroskassa. (t) Fedko Haritonov ja hänen 
poikansa . Ignat, (t) Jashko  ja Manylko Mikitinit, (t) Gav-
rilko ja Maksimko Ofonasovit, (t) Fedko Naumov; seitse- 
män jousta, ja heillä on myöskin luostarin talo ja mylly.: 

Kylä järven takana. vastapäätä Poroskaa. (t) Sidorko 
ja Senka Ivashkovit, (t) Savka ja Senka Dmitrovit, (t) 



Jashko Selivanov, ja Sidko - Ostashov, (t) Kirilko Gav- 
,galtsov (t) Luka Gavrilköv Hromovoxi poika; kahdek- , 
san jousta. 

Tervusten ' kylä. (t) Vasko Ivashkav, (t) Sidko Fed-
kov, (t) Ivashko Dementjev, (t) hänen  veljensä Matjuk; 
neljä jousta. 	• 

Kylä Kimbolassa. '(t) Oleksandro Samsonov, (t) Palka 
Sidorov,  (t) Senka Ondrejev ja hänen poikansa Matveiko; 
neljä joustaa  heillä on _myöskin luostarin majatalo. 

Kylä Kuroleshisssa. - (t) Fedko ja Ivashko Gridinit, 
(t) Sidorko ja Mikiforik Sidorkövit;  (t) Samsonko ja Ti-
moshka Ivashkovit; kuusi jousta. 

Hirokkalan kylä. (t) Ivashko ja hänen veljensä Tro-
fimko Savostjanovin"lapset,. (t) Ivashko Jakovl ja hänen 
poikansa Maksimko, (t) Oleshko Terehov, (t). Pålka ja 
Meleh Mikitinit, ja heidän veljensä. Ivashko; (t) Jakush' 
.Jeskin, (t) Fomka Savostjanw; kymmenen. jousta. 

Suuriruhtinaan vesj kylässä Miglissä, joka on Karja-
lan maaherrojen alainen, luostarin talonpoikia: (t) Trofimko 
Mikitin, (t) Martynko Gridin ja hänen poikansa Ku'zemka, 
(t) Onisimko Jakushov, ja Ivashko Timoslikin; viisi jousta. 

Suuriruhtinaan Mustannäädän kylässä Kesvalah-
dessa 

 
Laatokan järven rannalla,- luostarin talonpoikia: (t) 

Vasko Naumov; joutsi: 
Mustannäädän kylässä Valkomassa, luostarin talon-

poikia: (t) Marko Jashkov; joutsi. 
Mustannäädän kylässä Kimbolassa, luostarin talon-.  

poikia: (t) Jermolka Borisov ja hänen veljensä Ivashko,, 
(t) Ondreiko Aleksejev; kolme jousta. 

Ja kaikkiaan oli kyliä vanhan kirjoituksen mukaan 
kymmenen, taloja niissä kaksikymmentä ja seitsemän, 
ihmisiä niissä yhtä vailla kuusikymmentä, joutsia viisi-

"kymmentä yhdeksän, auroja yhdeksäntoista ja kaksi kol-
matta osaa, ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on seitsemän kylää, 
paitsi neljää yhteistä-  kylää, taloja niissä kolmekymmentä 
ja seitsemän, siihen luettuna ne, jotka ovat yhteisissä 
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kylissä kuin myös kaksi luostarin hovia, ihmisiä niissä 
viisikymmentä ja viisi henkeä, auroja seitsemäntoista ja 
yksi kolmasosa, -ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kymmenen 
taloa, vaan hävisi ;neljä -jousta. 

Konevitsan Pyhän Neitsyen luostarin. 
Tormovon ' kylä. (t) Gridka, ja Jakush, ja Timoshka 

Ivashkon `lapset; kolme jousta. 
Pohjin kylä Tiurolassa. (t) Ortemko Spirov ja hänen 

veljensä poika Vasjko Denisov; kaksi jousta. 
Kylä Huutolan niemessä, " (t) Jurka Kondratov, (t) 

Ostashko ja Jurka Gridinit, (t) Vaska Gridin; neljä jousta. 
Vanilan kylä.  (t) Gridka Ignatov; joutsi. 
Toinen Vanilan kylä. - (t) Ignatko Givrilov; joutsi. 
Kidd-  Kuroleshissa. (t) Samsonko ja Ivashko Senki-

nit; kaksi jousta.  
Suuriruhtinaan verokylässä Santälahdessa, yhtei-

sesti tilallisten seppien kanssa, luostarin osalla: s(t) Fedko, 
ja Kuperejanko, ja Gridka Savelovit; kolme joustaa 

Suuriruhtinaan kylässä Haapalahdessa, joka on maa-
herran alainen, yhteinen virran suussa sijaitsevan Iiva 
nan luostarin kanssa, Konevitsan Iuostarin talonpoikia: 
(t)'Ignatko Ivashkov; joutsi. 

Tounan kylä. (t) ,Gridka Markov; joutsi. 
Toinen Tounan kylä. (t) Mikiforik Ivashkov ja hänen 

poikansa Vasko (t) Vasko Goluskov ja hänen veljensä 
poika Fedko Savun; neljä jousta. 

Kylä Kimbolassa. (t) Maksimko Fedkov; joutsi. Ja 
tässäkin kylässä on hostarin .'talo. Veroa •luostarille 
näistä kylistä kolmannes viljasta. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kym-
menen kylää, taloja niissä -viisitoista, ihmisiä niissä kol-
mekymmentä neljä henkeä, joutsia kolmekymmentä ja 
neljä, , auroja yksitoista ja yksi kolmasosa. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on yhdeksän kylää, 
lukuunottamatta kolmea yhteistä kylää, taloja niissä kuin 



myös yhteisissä kylissä viisitoista, ihmisiä niissä kaksi-
kymmentä ja neljä henkeä,  joutsia kaksikymmentä ja 
neljä, auroja kahdeksan, aurassa kolme jousta, joutsi kir-
joitettu obsjan sijasta. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kaksi kylää, 
hävisi kymmenen ihmistä, kymmenen jousta. 

Tälle , luostarille kuuluva Denisovn kylä Simpeleen 
järven luona tyhjä. 

Karjalan kaupungissa virran suussa sijaitsevan. Jo-
hannes Kastajan luostarin kylät. 

Helmel& kylä. (t) Ondreiko Rodivonov, (t) Borisko 
Omosov, . (t) Ondreiko Omosov, (t) Ivasko Minin; neljä 
jousta: 

Pentsovon kylä Ukonnieazessii. (t) Omeljanko Serge-, 
jev; joutsi. 

Tormovon kylä. (t) Selivanko Ignatov; joutsi. 
Yhteisiä. 
Suuriruhtinaan kylässä Haapalahdessa, joka on 

maaherran alainen, yhteisesti Konevitsan luostarin kanssa, 
Ivanan luostarin talonpoikia: (t) Petrok Aleksejev; (t) 
Gridka Kondratov, (t) Sidko Aleksejev, (t) Mikiforik Pal-
kin; neljä jousta. 

Tässäkin kylässä on luostarin talo ilman peltoa. 
Suuriruhtinaan kylässä Päijälässä, joka on Karja-

lan maaherrojen alainen, Ivanan luostarin talonpoikia: 
(t) Gridka ja Nesterik Tereshkovit; kaksi jousta. Veroa 
luostarille kaikista kylistä kolmannes viljasta. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan , viisi 
kylää, taloja niissä kymmenen, ihmisiä niissä viisitoista 
henkeä, joutsia viisitoista, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, 
ja auroja viisi. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää luke-
matta kahta yhteistä kylää, taloja niissä yksitoista siihen 
myös luettuina yhteisten kylien talot, ihmisiä niissä kak- 
sitoista henkeä, joutsia kaksitoista, auroja neljä, aurassa 
kolme joust; ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

. Tämän luostarin kylä Kivijärven rannalla autio. 
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Tämän Ivanan luostarin on. myös Ilomantsin pokos-
tassa kylö Koverolla. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi kolme jousta,. 
aura, ja lisääntyi yksi talo. 

Karjalan kaupungissa sijaitsevan Nikolain luosta-
rin tilat. 

Kylä I.imbolassa. (t) 	Ivanov; joutsi, ja 
veroa heiltä kolmännes viljasta. 

Yli-Ånkilän kylä. (t) :Ivashko Stepanov; joutsi, ja 
veroa luostarille kolmannes viljasta. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan yksi 
'kylä, siinä talo, kaksi henkeä, kaksi jousta, kaksi kol-
matta osaa auran. - 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaksi kylää, niissä 
kaksi taloa, kaksi henkeä, kaksi jousta, _kaksi kolmatta 
osaa auraa. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi kylä. 
ja talo. 

Kurkijoen pokostassa sijaitsevan Pyhän neitsyen 
syntymisen kirkon kylät. 

Raholan kylä. (t) Vasko Timohin; joutsi, kolmasosa. 
auraa, -veroa papille kolmannes viljasta. 

V. Sortavalan Nikolain pokosta. 

Pokostassa Nikolai Suuren kirkko, pokostassa ve-
rosta vapaita: (t) pappi Isak, (t) kirkontiakka Gridka, 
(t) ! kirkonvartija Overkeiko, ' (t) kirkkoleipien paistaja 
Polageja; heillä on kirkon peltoja neljän ruiskorobjan 
kylvöksi, mutta heille ei ole pantu verojoutsia. _ 

Sortavalan pokostassa Suuriruhtinaan verolö4ni 
Kitjäga (Kiteenjoki) Kiteenjärven luona 

Ruotsin rajalla, joka oli piispan alainen. 
Tämä lääni on annettu Karjalan maaherroille kaik-

kineen paitsi obsjaveroa. - 



Prokkujevon Uudiskylä. (t) Jeremeiko, ja Jashko; ja 
Stepanko  Ivashkovit, 	Onisimko ja Senka Fomkinit, 
(t) Olferko Mikitin, hänen poikansa Ivashko, (t) Fedotko 
Vaskov, (t) Jefimko Onikin, (t) Fedotko Mikitin, hänen 
poikansa Zaharko, (t) Isatshko Paikin, (t) Sysoiko Hari- 
tonov; kolmetoista jousta. 

Haapakylän Petrovokylä niemessä. (t) Ihandai Mala- 
hov; joutsi: 

färventaustan fakushovskoje-kylä Kunnonniemellä (Ku-
l& Navolök). (t) Ivashko ja Grishka Onisimovit, (t) Palka 
ja 'Stepanko Klimovit, (t) .Seliverstik, ja Danilko, ja De- 
meshko Palkinit;  seitsemän jousta: 

Kunnonniemen Lapino-kylä. (t) Kuzemka ja Ivashko 
Falelejevit, (t) Vasko Sozonov, (t) Senka :Fedkov, (t) 
Ivashkö Djakov; viisi jousta. 

Ostashovdn Ofremovo-kylä: (t) Jashko, ja Vasko, ja 
Perha Ostashovit; kolme joust-a. 

Ontomanovön kylä.  (t) Vlasko Ivashkov; joutsi. 
lholinon kylä. (t) Uskal Iholin, (t) Simanko Kona-

nov; neljä jousta. 
Niemen kylä. (t) Kuzemka Ignatov, (t) Ivashko Miki- 

forov; kaksi jousta. 
Kiteenjoen Uudiskylä. (t) Smenko Levonov ja Za- 

harko Mikitin, (t) Gridka Mikitkin, (t) Andreiko Ontonov, 
kylänvanhin, hänen poikansa Pahomko;,viisi jousta. 

Timoshkinon _ kylä. (t) Zaharko Vaskov, (t) hänen 
veljensä Onashka, (t) Fefilko Mikitin, (t) Isatshko Ivash- 
kov, (t) Ignat ja Savka Kondratovit, (t) Mikitka Fedkov 
Konkujev; seitsemän jousta. 

Peikovon ' kylä Kiteenjärven luona. (t) Ivashko Ti- 
moshkin Petkov, (t) hänen pojintimansa Zaharko Fedkov, 
(t) Smeshko Isatshkov, (t) Lutshka Terehov, (t) Tarasko , 
Ontonov, hänen poikansa : Fofanik, (t) Vasko Gridin; seit-
semän jousta. 

färventausta Ulkov-o-kylä kappelin. luona. (t) Mitka 
Kondratov, (t) Vasko Fedotov, (t) Gridka Tereshkin, hä-
nen poikansa Vasko, (t) Fedotko Stepanåv, hänen poi- 



kansa Jashko, (t) Denisko Fedkov; (t) Nesterik Ivashkov; 
kahdeksan jousta. 

Savinin Hyypiäjärven (Ojopijärva) kylä järven luona. 
(t) Zaharko ja Stepanko Levonovit, (t) -Novzuiko Levo-
nov, (t) Sidko Terehov,; (t) Ivashko ja Maksimko Tere- 
hovit, (t) Kirilko ja Samsonko Timoshkinit; kahdeksan 
jousta. 

Ja  samassa läänissä Mustannäädän kylässä Tuhka-
lassa. (t) Martynko Kondratov, ja hänen lapsensa Levonko 
ja Karpik; kolme jousta. 

Ja kaikkiaan oli kyliä tässä läänissä vanhan kir-
joituksen mukaan kahdeksantoista, taloja niissä kolme-
kymmentå ja seitsemän, ihmisiä niissä kuusikymmentä 
kuusi henkeä, joutsia kuusikymmentä kuusi, auroja kak- 
sikymmentä kaksi, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, aurassa 
kolme jousta. 

"Uuden kirjoituksen mukaan on kolmetoista kylää, 
yhteistä kylää lukematta, taloja niissä, siihen myös luet-
tuina ne, jotka ovat yhteisessä kylässä, viisikymmentä ja 
yksi, ihmisiä niissä seitsemänkymmentä ja viisi, joutsia 
seitsemänkymmentä ja viisi, joutsi kirjoitettu ` obsjan 
sijasta, auroja kaksikymmentä ja viisi, aurassa kolme 
jousta. 

Vanhaa veroa iäksi piispalle koko läänistä seitse-
mänsataa -ja neljäkymmentä oravaa, piispan veronkanta-
jalle sata ja neljäkymmentä oravaa, ja kymmenen riunaa 
rahassa, ja piispan karjalaiselle kymmenniekalle- läksi 
koko läänistä puolitoista riunaa rahassa. Ja kaikkiaan 
läksi oravia tästä piiristä piispalle ja veronkantajalle 
kahdeksansataa ja kahdeksankymmentä oravaa, ja rahaa 
läksi 

 
kaikkiaan veronkantajalle ja kymmenniekalle puoli 

kahdettatoista riunaa. 
Ja uutta veroa on pantu täfle läänille niin hyvin 

piispalle kuin veronkantajalle ja kymmenniekalle suori-
tetun veron - asemasta rahassa puoli kuudetta ruplaa, 
puoli neljättä riunaa ja neljä tenkaa paitsi obsjaveroa. 

• Vanhan kirjoituksen aikana hävisi viisi kylää, jotka 
olivat yhteen paikkaan kirjoitettuja, vaan tuli lisäksi 
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neljätoista taloa, ihmisiä yhdeksän henkeä, joutsia yhdek-
sän, auroja kolme. 

Sortavalan pokostassa Suuriruhtinaan läänejä, jotka 
vanhuudesta ovat olleet I(arjalan maaherrojen hallussa. 

Saaren perevaara. 
Lehmusniemen (Lubasovskoi navolok) ,kylä Jänisjär 

ven luona. (t) Isatsko Kirilov; joutsi. 
Loimolan kylä Loimolanjärven luona. (t) Vihtuiko 

Mikitin; joutsi. 	• 
Unisjärven kylä Unisjärven luona. (t) Lukjanko Igna- 

tov; joutsi. ~ 
Suistamon kylä Suistamonjärven, laona. (t) Patreiko 

Klimov,_ (t) Fedko, ja Savka, ja Karpik Gridinit, (t) Gav-
rilko Jahnov, (t) Kirilko Prokkujev, (t) Palka Ivashkov, 

, (t) ;Larivonik Mikiforov, (t) Mikiforik Semenov, (t) Le- 
vonko Semenov, : (t) "Tereh Fefilov, (t) Tereh - Smenov, (t) 
Overkeiko Ivashkov; " kolmetoista jousta. 

Kerisyrjän kylä. (t) Pahomko Dmitrov, hänen poi-
kansa Stepanko, (t) Kondratko ja Stepanko Dmitrovit, 
(t) Potashko Ivashkov, (t) Fedko:Stepanov,. ja Ivashko 
Mihejev, (t) Onkudinko Jeremeiko, hänen poikansa Olek- 
seiko, (t) Palka Mikitin, (t) Kirilko  Maksimov; yksitoista 
jousta. 

Uuksujärven kylä. . (t) -Jashko Gridin; . joutsi. 
Alatun (Alatos) kylä Alattujärven luona. (t) Ivashko 

Smenov, (t) Fedotko Selifonov, (t) Gridka Vasjkov, (t) 
Sidorik Smenov; neljä ' jousta. 

' 	Niinisyrjän kylä Jänisjärven luona. (t) Gridka Fedo-
tov, (t) Tereshka Levkov, (t) Moseiko Pahomov; kolme 
jousta. 

Kokkojärven—Kokkoselän kylä. (t) Vasjko. Gavrilov, 
ja hänen poikansa: Mikitka ja Kuzemka, (t) Gridka Olis= 
kov, (t) Smenko Ontonov, ja hänen veljensä Fomka, (t) 
Smenko Ontonov, (t) _Onashko Ivashkov, ' (t) Ivashko 
Oksenov, hänen poikansa Gridka; kymmenen jousta. 

Impalahden (Imbilaksha) kylä Impilahden niemessä 
Laatokan järven luona lahdessa. (t) Vasjko Markov, (t) 
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Platoshko Timoshkin, (t) Jashko Sidorov ja hänen poi-
kansa Prokosh; neljä jousta. 

Impilahden kylä lahden luona. (t) Maksimko Smesh-
kov, . (t) Vasjko Oksenov, hänen poikansa Sidorik, (t) 
Danilko Ivashkov, (t) Samoilik Oksenov, (t) Ignatko 
Ivashkov; kuusi jousta. 

Sumerian kylä. ' (t) Mihal Ofonasov, (t) Konanik 
Fedotov, (t) Ivashko Demeshkin, (t) Fofanik Samsonov, 
(t) Mikitka Samsonov, (t) Fedotko Sidorov; (t) Larjuk Fili- 
pov; seitsemän jousta. 

Saarjärven kylä. (t) Kuzemka Ivashkov, (t) Hari-
tonko Trofimov, (t) Ofonasko Ha-ritonov, (t) Fedko Ivash-
kov; neljä jousta. 

Kylä Ruoköjärven selällä. (t) Ivashko Makarov, (t) 
hänen veljensä Gavrilko, (t) Nesterik Makarov, hänen 
poikansa Kirilko; neljä jousta. 

Ruokojärven kylä. (t) Gridka Sidorov, (t) Gridka 
Lukjanov, (t) "Ijudka Ivashkov, (t) Vasjko Ivashkov, (t) 
Nesterik Stepanov, hänen poikansa Kirilko, ja Smenko 
'Stepanov, (t) Jeremka Mikiforov, (t) 'Smenko Kirov, (t) 
Romanko ja Mirka Smenovit, (t) Lutshka Ivashkov, (t) 
Sofronko Smeshkov; ja Ruokojärven takana: (t) Olekseiko 
Stepanov; neljätoista jousta. 

Leppäsyrjän kylä. Yhteinen Valamon luostarin kanssa, 
Suuriruhtinaan' talonpoikia: (t) Gridka Jefimov ja hänen 
lankonsa -Ivashko Ortemov, (t) Konanko Onisimov, (t) 
Ortemko Larivonov, hänen poikansa Gridka, '(t) Pante- 
leikö Sidkov, ` (t) Samsonko Larivonov, hänen poikansa 
Mihal, (t) Davidko Onisimov; yhdeksän jousta. 

Pitkärannan (Dölgoi bereg) kylä Laatokan järven 
luona. (t) Onisimko Gridin; joutsi. 

Sariolan (Sarjala)` kylä landen takana Laatokan jär-
ven luona. (t) Levonko Jakushov, (t) Rodivonko Jeremin, 
(t) Panteleiko Palkin, (t) Maksimko Filipov, hänen poi-
kansa Onisimko, (t) Smenko Onisimov, ".(t) hänen poikansa 
Mikitka, (t) Tereh Timohin, (t) Oksenko" Martynov, (t) 
Ondronko Martynov, (t) * Klimko Dmitrov, (t) Gridka Mi-
hejev, hänen poikansa Uljanik; kolmetoista jousta. 
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Toinen Sariolan kylä Laatokan järven luona. (t) 
Mihal Ivashkov, (t) Ivashko Ivanov, hänen poikansa 
Gridka, (t) Lukjanko Ofonasov, (t) Gridka Ivashkov, (t) 
Ondreiko ja Senjka. Onanjinit, (t) Prokosh ja Ondronko - 
Senkinit, (t) Ortemko Vlasov, hänen poikansa Lavrok, 
(t) Jermak Omosov, (t) Kuzemka Ignatov-, (t) Sidorik 
Mikitin, hänen -poikansa Fedko, (t) Vasjko Mikitin, (t) 
Jeska ja Mikitka Föminit, (t) Karpik Olisov, (t) Demeh 
Vasjkov, (t) Titko Ivashkov, (t), Ontonko Savin, (t) Jeska. 
Ovsevov, (t) Ostashko Savin, hänen poikansa Filipko, (t} 
Gavrilko ja Moseiko Sidorovit, (t) Gridka Dmitrov, (t) 
Vasjko Melehov, (t) Ivashko Senkin;  kolmetoista jousta. 

Janaslanden (Janoluksha) kyleiJanaslandenjoen suussa. 
(t) Ivashko Vasjkov, • (t) Jeska Dmitrov, (t) Omeijanko 
Levonov, (t) Ostasho Ivashkov, (t) Gridka Jeremin, (t) 
Vlasko Ontsiforov; kuusi jousta. 

Undialan kylä Soukarannassa. (Sovkin beregu). 
Vasjko ja Prokosh Maksimovit, (t) Timcaika Ivashkov, 
(t) Ivashko Ignatov; hänen poikansa Mikulka; viisi 
jousta. 

Lohkalan kylä Soukarannassa. (t) Omeljanko Zino-
nov,-  (t) Sidorik, ja Jeska, ja Trofimko Ivashkovit, Jes-
kan poika Fedko, (t) Karpik Ignatov, (t) Senka Savin, 
hänen poikansa Ovsevko; kandeksan jousta. 

Valgalan kylä. (t) Jakush Mikitin ja Tereh Naumbv, 
(t) Ofonasko ja Fedorko Vlasoyit, •(t) Eloh Kondratov, 

Jelka Ivashkov, (t) Levonko, Fedotov, hänen poikansa 
Gerasimko, (t) Ihalka Mikitin, (t) Vasjko Gridin, (t) Ne-
fedko Isakov, (t) Onisimko Ofnurjev ja hänen lankonsa 
Oksjenko 'FO.kov, (t) Fedotko Mikitin, (t) Marko Levkov, 
(t) Parfenko Oleksejev; kuusitoista jousta. 

• Hotkolan kylä. (t) aonanko Sidkov, (t) Senka Ja-
kushev, (t) Panteleiko Gavrilov, ja hänen lankonsa Mi-
kitka Timohin, (t) Karpik Vasjkov, hänen poikansa Mi-
kitka, (t) Ijevko Gridin, (t) Senka Jeskin, hänen poikansa 
Fofanik; yhdeksän jousta. 
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Suur Tulolan kylä. (t) Senka Nesterov, (t) Kond- 
ratko Ofonasov, hänen poikansa Kirilko, (t) Gridja Ofo- 
nasov, hänen poikansa Titko, (t) Mikitka Ontsiforov, (t) 
Mikiforik Isakov, (t) Jefimko Mihalkov ja hänen veljen-
poikansa Stepanko Jeremin, (t) Ivashko Pahomov, (t) 
Gridka Okulov, (t) Timoshka Okulov, (t) 'Bbrisko Okulov, 
(t) Ofonasko . Senkin, (t) Fefilko Levkov, (t) hänen poi-
kansa Martynko, (t) Nesterik Senkin, hänen poikansa 
Zaharko, (t) Gridka ja Ivashko Rodivonovit, (t) Davydko 
Ivashkov, (t) Klimko Ortemov, hänen poikansa Nefedka, 
(t) Mikulka Oleksin, ja Gridka Fomin, ja. Mikitka Mosei-
kov, (t) Nefedko Fomin, (t) Faleleiko 'Kirilkov, (t) Hari-
tonko Savin, (t) Gridka Kondratov, (t) Fomka Terehov,: 
(t) Mikitka Kondratov, (t) Larjuk Jakushev ja hänen; 
veljensä poika Timoha Senkin, (t). Jeska Smenov, (t) Da-
vydko Trufonov; kolmekymmentä ja seitsemän jousta. 

Pien-Tulolan kylä. (t) Okulkö Ivashkov, (t) Ivashko 
Sofronov, (t) Mikitka Filipov, (t) Danilko Denieov, (t) 
Mikitka Denisov, (t) Ovsevko ja Harlo Jurkinit, ja Ovsev- 
kon lanko Ofremko Zaharov, (t) Naumko Prokoshev, (t) 
Fomka Mankov, ja hänen veljensä poika Nikonik Zinov-
kov, (t) Fefilko Senkin, (t) Sevka Timohin, (t) Jeremka 
Sozonov, (t) Vasjka Ivashkov, (t) Maksimko Ivashkov, (t) 
Ivashko, ja Levonko, ja Palka Sysojevit; yhdeksäntoista. 
jousta. 

Viik.Värven kylä. (t) Jeremka Ignatov, hänen poi- - 
kansa Olferko, (t) Omeljanko Senkin; kolme jousta. 

Ja yhteensä oli kyliä tässä perevaarassa vanhan • 
kirjoituksen mukaan kaksikymmentä ja yksi, taloja niissä 
sata ja seitsemänkymmentä ja seitsemän, ihmisiä niissä 
kaksisataa ja kahdeksankymmentä ja kaksi henkeä, jout- 
sia kaksisataa ja kahdeksankymmentä ja kaksi, joutsi 
kirjoitettu obsjan sijasta, auroja yhdeksänkymmentä ja 
neljä, aurassa kolme jousta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kyliä kaikkiaan kak-
sikymmentä ja seitsemän, yhteinen kylä myös siihen luet-
tuna, taloja niissä sata ja kahdeksankymmentä ja kolme, 
ihmisiä niissä kaksisataa ja neljäkymmentä henkeä, jout- 
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sia kaksisataa ja neljäkymmentä, joutsi kirjoitettu obs-
jan sijasta, auroja kahdeksankymmentä, aurassa kolme 
jousta. 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kuusi kylää, 
taloja kuusi, vaan hävisi neljäkymmentä ja kaksi henkeä, 
joutsia neljäkymmentä ja kaksi, auroja neljätoista. Sa-
massa perevaarassa on tyhjiä taloja kaksikymmentä ja 
,seitsemän. 

Riekkalan (Rjek,alskaja) perevaara. 
Rupinovon kylä pohjosessa. (t) Martynko ja Zinovko 

Manylkovit; kaksi jousta. 	 - 
Korpjärven kylä Korpjärven luona. (t) Mayarik Sido-

rov, (t) Smeshko Sidorov; kaksi jousta. 
Amejärven kylä  Amejärven  luona. (t) Onkudinko 

~shilkujev, (t) Gridka Karpov; kaksi jousta. 
Niinisyrjän kylä Jänisjärven luona. (t) Ofremko Gri-

din, (t) Ivashko ja Perfurko Isakovit, (t) Mikitka Uska-
lov, hänen poikansa Pahomko, (t) Gridka Fefilkov; kuusi 
jousta. 

Sumerian kylä Sumerian joen `luona. (t) Nesterko 
Agejev, hänen poikansa Palka, (t) Jeska Dorofejev; kolme, 
jousta. 

Kylä Hättilän selällä (Hattelje Selgje). (t) Vlasko, 
ja Gridka, ja Jeska Fedotovit,_ (t) Savastjanko Jefimov, 
(t) Fedkö Ivanov; viisi jousta. 

Koirinojan (Korinnaja) kylä. Koirinojan joen rannalla, 
Laatokan järven luona. (t) Vasjko Ostashov, (t) Ijudka 
Ihalin, hänen poikansa Olekseiko, (t) Denisko Halikov, 
(t) Nikitka Halikov, (t) Jakush Kurilov; kuusi jousta. 

Ruokojärven kylä Ruokojärven selällä. (t) Onisimko 
Dmitrov, (t) Palka Vasjkov, ja Ondronko Jeskin, (t) -Ko-
nanka Makarov; neljä jousta. 

Haukkaselän kylä Laatokan järven luona. (t) Ileika 
Dmitrov, (t) Ignatko Ivashkov, ' (t) Olferko Dmitrov; (t) 
Gridka j'a Smesko Levonovit, (t) Hodulka ja Ivashko 



177 

Filipovit, (t) Smenko Kirilov, (t) Okulko Vlasov; yhdek- 
sän jousta. 

Rigolau kylä. (t) Stepanko Kiprov, (t).Jeremka Kond- 
ratov, hänen poikansa Stepanko, (t) Ileika Senkin, (t) 
Jakush Kuzjmin, (t) Klimko Savin, (t) Ivashko Kondratov, 
hänen poikansa Ofremko; kahdeksan jousta. 

Ihakselan kylä. (t) Omeljanko, ja Sergeiko, ja Ti- 
moshka Kondratovit, (t). Gridka Ivashkov, (t) Mikitka 
Ivashkov, (t) Ivashko Ivashkov, (t) Ortemko Jakushov; 
seitsemän jousta. 

Rutshanen kylä. (t) Gridka Davydov, (t) Ivashko 
Ontonov, (t) Filipko Zaharov; kolme jousta. 

, Airanteen (Arendega) kylä. .(t) Sergeiko Sidkov, (t)' 
Mihalko Ijevkov, (t) Martynko, ja Timoshka, ja Onashka 
Senkinit; viisi jousta. 

1<entsilän kylä. (t) Smenko Levonov, (t) Filipko 
Senkin; kaksi jousta. - 

Riekkalan kylä. (t) Kostko Mikitin, (t) Ontonko Kar-
pov, (t) Timoshka Jakovlj; (t) Maksimko Ortemov, (t) 
Savka Ivashkov, (t) Jeska Oleksin, (t) Lukjanik Olekse- 
jev, (t) Rodivonko Ortemov; kahdeksan jousta. 

Riekkalan kylä Lahden toisella puolella. (t) Gavrilko 
Petrov, (t) ' Vasjko Korovin, hänen poikansa Timoshka, 
(t) Mikitka Olisav, (t)" Senka Ivashkov, (t) Ivashko ja 
Stepanko Tshilknjevit, ja Jakimko Stepanov, (t) Gridka 
Palkin; yksitoista jousta. 

Fulkkilan kylä. (t),  Mihal Ond "ronov, (t) Makarik ja 
Olekseiko Filipovit, (t) Timoshka Mihejev Sotkish; neljä. 
jousta. 

Niemen (Navolok) kylä. (t) Ivashko Ostashov, (t) 
Kondratko Mikitin, (t) Mikiforik, ja .Harlo, ja Pankratko 
Fominit, (t) Ovseiko Vasjkov, hänen poikansa Stepanko, 
(t) Ondronko ja Karpik Vasjkovit, (t) Sidorik Stepanov, 
(t) Kuzemka Timohin, ja hänen poikansa Gavrilko, (t) 
Alekseiko Maksimov; __kolmetoista jousta. 

Sikolahden kylä Sikalahdessa. (t) Denisko Petrushin; 
joutsi: 

12 
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Nahalan kylä. Yhteinen Valamon luostarin kanssa, 
Suuriruhtinaan talonpoikia: (t) Jeremko ja Trofimko Gri-
dinit, (t) Kiprok Petrushin, (t) Stepanko Fefilov, (t) Fedko 
ja Nesterko Senkinit, (t) Ivashko Fefilov; seitsemän jousta. 

Kylä Papinrannassa. (t) Jermolka Zaharov; joutsi. 
Papinrantaman (Popovo poberesje) kylä. (t) Ondreiko 

Fedotov, (t) Okulik Ivashkov;-  kaksi jousta. - 	- 
Manujevo Selon kylä. (t) Larivonko Ivonik; joutsi. 
Putkolan Vlaskov kylä feremein luona. (t) Nesterko 

Olferov; joutsi. 
Syskyän (Sjuksova) kylä. (t) Karpik ja Ignatko Jer-

makovit, (t) Mikitka Ivashkov; kolme jousta. 
Kerisyrjän kylä. (t) Kuzemka Pavlov, (t) Ortemko 

Fedotov, (t) Martynko Ortemov; kolme jousta. 
Purojarven kylä. (t) Gridka ja Timoshka Kuzjminit, 

(t) Patrekeiko Ihalkin; kolme jousta. _ 
Uusi kylä Ylälän joen luona. (t) Vasjuk Aleksejev, 

(t) Ijudka Ofonasov; kaksi jousta. 
Lolokshan kylä lahdessa. (t) Jeremka Levkov; joutsi. 
Ja kaikkiaan oli kyliä tässä perevaarassa vanhan 

kirjoituksen mukaan kolmekymmentä, taloja niissä sata 
ja yhdeksän, ihmisiä niissä sata ja seitsemänkymmentä 
ja viisi henkeä, joutsia sata ja .seitsemänkymmentä ja 

joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, , auroja viisikym-
mentä ` ja kahdeksan ja yksi kolmasosa, aurassa kolme 
jousta. 

Uuden kirjoituksen mukaan oli kyliä kaikkiaan kak-
sikymmentä ja yhdeksän, yhteinen kylä siihen myös luet-
tuna, taloja niissä yhdeksänkymmentä ja viisi, ihmisiä 
niissä sata ja kaksikymmentä ja viisi henkeä, joutsia 
sata ja kaksikymmentäviisi, - joutsi kirjoitettu-  obsjan 
sijasta, auroja neljäkymmentä ja yksi ja kaksi kolmatta 
osaa. 

Ja tässä perevaarassa Purojärven kylässä on annettu 
verovapautta kolmelle joutselle yhdeksi vuodeksi siitä 
syystä, että ruotsalaiset kävivät ryöstämässä vuonna 
7008 kesäkuussa. 
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• Vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi kylä, neljä-
toista taloa, ihmisiä viisikymmentä henkeä, joutsia viisi- 
kymmentä, auroja kuusitoista ja kaksi kolmatta osaa. 

Autioita kyliä on tässä perevaarassa kolme. Ve- 
garusten kylä, Saarjärven kylä ja kylä Nastasinin saa-
rella; ja vuonna seitsemän tuhatta kahdeksan 20 päivä 
heinäkuuta on Nastasinin saarella annettu verovapaus 
Timoshka Mihejeff Sotkishelle kolmeksi vuodeksi, vaan;  
sen jälkeen on hän maksava joutsesta. Autioita taloja on 
tässä perevaarassa kolmetoista. 

Lahden perevaara. 
Matkaselän kylä. (t) Moseiko Oleksejev, hänen poi-

kansa Ivashko, (t) Jashko Moseikov, (t) Kuzemka Filo-
fejev, (t) Palka Mosejev; viisi jousta. 

Vahvajärven (Vahvijärva) kylä Vahvåjär̀ven luona 
uudismaalla. (t) Ivashko Koziov, hänen poikansa Pavlik, 
(t) Jermolka Ivashkov; kolme jousta. 

Leppeilaliden kylä jänisjärven luona: (t) Ortemko Jer- 
molin, (t) Jashko Gridin, (t) Jashko Vasjkov, (t) Nesterko 
Fomin, (t) Kostja  Fedkov, (t) Ivashko Stepanov; kuusi 
jousta.. 

Leppälahden (Lepolaksha) kylä Jänisjärven luona. (t) 
Vasjko Palkin, (t) hänen veljensä .Isatshko, (t) Kostja 
Potashov ja Vasjko Ivashkov, (t) Olekseiko Pah'omov, (t) 
Sofronko Palkin, (t) Panteleiko Palkin, (t) Stepanko Koind-
ratov Tokarev, (t) Jashko ja Ivashko Filistovit, (t) Ku-
zemka Ivashkov, (t) Mihal Oleksejev; kaksitoista jousta. 

Soanlahden (Suelaksha) kylä Jänisjärven luona. (t) 
Isatshko Sidorov, hänen poikansa 1VIihal; kaksi jousta. 

Anonnienzen (Anujev navolok) kylä jänisjärven luona. 
(t). Gridka Ivashkov, (t) hänen veljensä Meleshko; kaksi 
jousta. 

Lehmusniemen kylä Strelitsassa jänisjärven luona. (t) 
Mikitka Iholkin, (t) Omosko Dmitrov; kaksi jousta. 

_ 	Pelatin kylä Jänisjärven, luona saaressa Ylälän joen 
suussa. (t) Vasjko- Palkin; joutsi. 
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Värtsilän kylä. Yhteinen Valamon luostarin kanssa, 
Suuriruhtinain talonpoikia: (t) Vasjko ja Ontushko Onan-
kinit, (t) Mikiforik Ijevkov; kolme jousta. 

Kylä Loitimojärven luona (Logdomerje pro Loido-
nwje ozerjef 9tskoisten Otskolassa. (t) Mikitka Ostashov, 
hänen lapsensa kaksi Ivashkaa, ja Kondratik, ja heidän 
lankonsa Pronka Sidorov, (t) Timonka Ostashov, hänen 
poikansa Vasjko, (t) Kirilko Olferov, hänen poikansa 
Sidorko, (t) Ofonasko Ivashkov, hänen poikansa Grishka, 
(t) Isatshko Ondreikov, kaksitoista jousta. 

Kylä Kokotjärven luona saaressa. (t) Simanik Ste-
panov; joutsi. 

Loitojärven -  kylä. (t) Ivashko Kohkijev, (t) Danilko 
Vasjkov, (t) Vlasko Vasjkov, (t) Maksimko Sergejev; neljä 
jousta. 

KorPojärven kyld• (t) Steshko Kuzjmin, (t) Porfeiko 
Kuzjmin; -kaksi jousta. 

Kahkirevon kylä. (t) Haritonko Senkin, (t) Stepanko 
Ignatov, (t) Mikiforik ja Kostja Grithnit, (t) Ignat Olsi-
mov; viisi jousta. 

Kylä Tolvajärven luona. (t) Levonko Jakushov, (t) 
Timoshka Sofonov, (t) Palka Sofonov, (t) Tereshko Beni-
sov, (t) Stepanko Lavrov; ja järven takana: (t) Ovdo-
kimko Onkujev, (t) Karlo Stepanov; seitsemän jousta. 

Uuksujärven (Uksojarva) kylä. (t) Fedko Tarasov; 
joutsi. 

Uuksun kylä Uuksujärven luona. (t) Ivashko Iljin, 
(t) Levonko Mikiforov ja' Onitka Mikitin, (t) Kirilko Fo-
min, (t) Vlasko ja Karpik Maksimovit;, kuusi jousta. 

Suojärven Pienkyld Suojärven, luona. (t) Kostjaiko 
Lukin, (t) Mihkuiko Nesterov, ja Vasjko, ja kaksi Ostash-
kaa Maksimovit; viisi jousta. 

- Suojärven Suurkylä Suojärven luona. (t) Jeremka 
Millujev, ja hänen lapsensa: Kuzemka, ja Petrets, (t) 
Kostja ja Jurka Milujevit, (t) Vlasko Lukin, (t) Sofronko 
Avramov, (I) Ivashko Avramov, Parfenko Ivashkov; 
yhdeksän jousta. 
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fahnorr ' niemen Happijevo kylä. (t) Jeremka Miha- 
lev, (t) Kirilko Kostin, (t) Panteleiko Sergejev, (t) Ond-
reiko Serdovolets, (t) Mikiforko Fedotov, (t) Maksimko 
Sergejev; kuusi jousta. 

Riihijärven (Rigojiirva) kylä. Yhteihen Valamon luos-
tarin kanssa, Süuriruhtinaan talonpoikia: (t) Kirilko. 
Ivashkov, (t) Ondronko Mikitin, (t) Stepanko Mikitin, (t) 
Gridka Kondratov, (t) Pahomko Mikitin, (t) Onishka 

, Kondratov, (t) Kondratko ja Jeremka Maksimovit, (t) 
Vasjko Ivashkov, hänen poikansa Uskalik; kymmenen 
jousta. 

Ägläjärven kylä. Yhteinen Valamon luostarin kanssa, 
Suuriruhtinaan talonpoikia: (t) Ivashko Vasjkov Arku- 
jeva; joutsi. 

Nesulahden kylä Laatokanjiirven järven luona. (t) Borisko 
Stehnov, (t) Ivashko Stepanov, (t) Oksenko ja Kirilko 
Ivanovit, (t) Jeremka Ofrem ov; (t) Låtshka Klimov; kuusi 
jousta. 

Ujcrlan kylä. (t) Gridka Perhin, (t) Ondreiko Timo-
hin, (t) Ivashko Maksimov, (t) Maksimko Stepanov Krent-, 
.sov, (t) Andreiko Vasjkov, (t),Senka Timohin, (t) Ivashko 
Mihalkov; seitsemän jousta. 

Murrolan kylä: (t) Fedotko  Ignatov, (t) Sidko Fo- 
min; kaksi jousta.  

Helylän kylä Helylän joella. (t) Oleshko Isakov, (t) 
: Grishxa Vasjkov, (t) Isatshko Ivashkov.; joen takana: (t) 
Andreiko " ja Onkifko Ivashkovit, (t) Ijevik Vasjkov, (t) 
Timoska ja Meleshko Vaskovit, (t) Onashka Ondreikov; 
yhdeksän jousta. 

Marilan kylä Ligujevin arla. (t). Oleshka Fomkin, (t) 
Savka ja Grihno Möseikovit, (t) Prokku i Fedkovs  ja 
Onashka Kirjanov; viisi jousta. 	 - 

Uusi Helylän kylä. (t) Olekseiko Timoshkin; joutsi. 
Rehmå'län kylä (Regmälä). (t) Jashko ja Maksimko 

Ivashkovit, (t) Persha ja Sidko Ijudkinit, (t) Rodivonko 
' Sofonov; viisi jousta. 

Suistamon kylä. (t) Smeshko Kuilasov; joutsi. 



Navlaidasin kylä fänisjärven luona. (t) Miheiko Olfe-
rov; joutsi. 

r Lahden kylä. (t) ,Panteleiko Timoshkin, (t) Andreiko 
ja Kuzemka Samsonovit, (t) Okulik Panfilov, (t) Ivashko 
Ignatov, (t) Oleksitsa Ignatov, (t) Ivashko Panfilov, (t) 
Ignatko Jakimov, (t) Fedko Ivashkov, (t) Såvka, ja Mar- 
tynko, ja Nikonik Senkinit, (t) Senka ja Panfilko Saha- 
rovit, (t) Onfimko Jeshkin, (t) Jurka Fedkov, (t) Ivashko 
Kirilov, (t) Stepanko Senkin, (t) Vasjko Olferov, (t) Jeshka 
Olferov, (t) Stepanko Oniiiejev, (t) Nesterko Filipov;  (t) 
Jenkuiko Ivashkov; kaksikymmentä kolme jousta. 

Madelan kylä. (t) Gridka ja Savka ja Jakush Onisi- 
movit, ja Gridka Savkin, (t) Onashka Timohin ja hänen 
poikansa Davydko, (t) Okulik Vasjköv Gabinov ja Neste- 
rik Vasjkov, (t) Gridka Vlasov; yhdeksän jousta. 

Manilan kylä. (t) Vasjk'o Mosejev ja hänen poikansa 
Kirilko, (t) Olishko Kirilov, (t) Mihal Viasov, (t) Fomka 
Ortemov, (t) Karpik Moseijev, (t) Fedko Mosejev; seitse- 
män jousta: 

Pirtolan kylä. (t) Levonkö Ignatov; joutsi. 
Varislahden (Mariloksha) kylä. (t) Gridka ja Fedko 

Mikulinit, (t) Mikitka Timoshkin ja Jashko Mihalev; neljä 
jousta. 

Kariniemen kylä. (t) Samsonko Pershin, (t) Olishko 
Jashkov, (t) Ivashko Ivanov, (t) Mikitka Zaharov; neljä 
jousta. 

Malgalan kylä Ligujevan luona. (t) Ivashko ja Pan-
filko Ivashkovit; kaksi jousta. 

Nukuttalahden kylä. (t) .Maksimko Zaharov, (t) Nes- 
terik Ivashkov Hulkujev, (t) Samsonko Ivashkov Halina, 
(t) Mikiforik. Saharov, (t) Ondreika ja Senka Fedkovit, 
(t) Olferko Jesipov, (t) Fedko Ofonov; kahdeksan jousta. 
• Papinrantaman kylä. (t) Jelizarko ja Parfenko Lutsh-

kan pojat Kohkujevit, (t) Nesterik Jelizarov; kolme. jousta. 
Kaalamön kylä Knalamon joella. (t) Makarik Grish- 

kin, (t) Fedko Vasjkov, (t) Grishka Fedkov; kolme jousta. 
Ja kaikkiaan oli kyliä tässä pereva,arassa vanhan 

kirjoituksen mukaan kolmekymmentä ja seitsemän, taloja 
• 
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niissä sata viisikymmentä ja kolme, ihmisiä niissä kaksi 
sataa ja neljäkymmentä ja seitsemän henkeä, ja joutsia 
kaksi sataa ja neljäkymmentä seitsemän, joutsi kirjoitettu 
obsjan sijasta, auroja kahdeksankymmentä ja kaksi ja 
yksi kolmasosa, ja aurassa kolme jousta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kyliä neljäkymmentä 
ja yksi, kolme yhteistä kylää siihen luettuna, taloja "niissä 
sata viisikymmentä ja seitsemän, ihmisiä niissä kaksi 
sataa ja kuusi henkeä, joutsia 	sataa ja kuusi, joutsi 
kirjoitettu obsjan sijasta, auröja kuusikymmentä yhdek-
sän kolmatta osaa vailla, aurassa kolme jousta. 

Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi neljä kylää, 
neljä taloa, ihmisiä hävisi neljäkymmentä ja yksi, joutsia 
hävisi neljäkymmentä ja yksi, auroja kolmetoista ja kaksi 
kolmatta osaa auraa. 

Autioita kyliä on tässä perevaarassa neljä. 
Tenhoniemen kylä. Vinsijärven kylä. 

Kylä Tolpinon pelto. Korpijär-venpienempi 
kylä: 

Autioita taloja on tässä perevaarassa neljätoista. 

Airanteen (Arendesjskaja) perevaara. 
Pirttipohjan (Pertipoha) kylä Vahvajärven luona. (t) 

Ignatik Lukjanov, (t). Isatshko Lukjanov, (t) Maksimko 
Vasjkov, (t) Ivashko Vasilev; neljä jousta. 

Kylä Ruskean järven luona. (Krasnom ozerje). (tt) 
Kirilko Martynov ja hänen veljensä Martynko, (t) Jurka 
Ivanov, (t) Andreiko Jeremkin, (t) Kuzemka Lukjanov; 
viisi, jousta. 

Körp/ärven kylä. (t) Jashko ja Minka Olferovit, (t) 
Olfimko Mikitin, (t) Fedotko ja Ontonko Smenovit, 
Omosko Fomin,

, 
 (t) Levonko Ofremov; seitsemän jousta. 

Muuannon (Muvanda) kylä Muuantojärven luona. 
(t) Ivashko Sizovkin,' hänen poikansa Mikitka, (t)  Ti-
moshka Sizovkin, hänen poikansa Ustinko; neljä jousta. 

Uuksun (Uskaja) kylä Laatokan järven luona (t) 
Miheiko Vihtujev, hänen. poikansa Fomka, (t) Omosko ja 
Küzemka Harlovit; neljä jousta. 



184 

Kylä Mäkisalon saaressa. Laatokan järven luona. (t) 
Vlasko Ignatov, (t) Kirilka ja Senka Zaharovit; kolme 
jousta. 

Kymölän (Kymel}'skaja) kylä vesj. (t) Lukjanko Mi-
kitin, (t) ,Fedko Timohin, '(t) Konanko ja Olisko Safono- 

(t) Vasko Konanov, (t) Zaharkö Fomin, (t) Ivashko 
Jurkin, (t) Vasjko Zinonov, hänen poikansa Gridka; kym-
menen jousta. 

Airanteen ,(Arendega) kylä. (t)` Jermolka Parfenov, 
(t) Senka Ondrejev, (t) Perha, ja Vasko Palkinit ja Ku-
zemka Perhin, ja' Malafeiko Ondrejev, (t) Fedko ja Levko 
Fefilkovit, (t) Jashko Isakov, (t) Vlasko, ja Mikitka Vas-
kovit, (t)-.Onkif Borisov; kaksitoista jousta: 

Herlinon (Gerlino)  kylä. (t) Jakush ja Kirilko Frol- 
kövit, (t) Jemeljanko Frolkov; kolme jousta. 

Hympölän (Gimnbola) kylä.  (t) Lutshka Senkin, 
hänen poikansa Fedulko, (t) Obakumik Nesterov,-(t) Ok-
senko Mikitin, (t)' Petrok Konanov; viisi jousta. 

Uhkolan kylä. (t) Ontonko Pahomov, (t) Ignatko 
Jashkov, (t) Sidko Fedkov; kolme jousta,. 

G jebkovon kylä. (t) Fedko Senkin; joutsi. 
Kusjininön kylä niemessä. (t)  Savka Ivashkov, (t) 

Gridka Ovdokimov; kaksi jousta. 
Isainon kylä. (t) Ivashkö` Vasjukov, (t) Nesterik 

Senkin; kaksi jousta.  
Osarjinon kylä. (t); Gridka Jakimov, hänen poikansa 

Jermolka, (t) Makarik Gridin, (t) Isatshko Stepanov, (t) 
Nesterko Filipov, (t) hänen veljensä Gavrilkö, (t) Mihal 
Mikulin, (t) Ivashko Sozonov, (t) Mikitka Timohin, (t) 
Timoshka Ivashkov; kymmenen jousta. 

Karmalan (Karmola) kylä: (t) Gridka Fofanov, hä-
nen poikansa Ijevik, (t) Senka ja Mitronka Mininit, (t) 
Ivashko ja Davydko Fedoskovit, (t) Rodivonko Zaharov, 
(t) Rodivonko ja Fedotko Kuzjminit; (t) Senka Ortemov, 
(t) Mikitka ja Palka 'Kondratovit, (t) Fedko Jermolkin, 
(t) Omosko Ivashkov; neljätoista jousta. 

Pitkelän kylä. (t) Karpik Ortemov, (t) Gridka Sen- 
kin; kaksi  jousta. 
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Kesvelän kylä. (t) Filisko Fedotov, (t)- Prokop Fedo- 
• tov, (t) Ijevka. Jashkov; kolme jousta. 

Kirjakshinon kylä. (t) Selivanko Ivashkov, (t) Jakush 
Ofr'omejev ja hänen veljensä poika Pahomko Vasjkov; 
kolme jousta. 	 ' 

Kobrolan kylä. (t) Andreiko Pronin, (t) Faleleiko 
Klimov, (t) Denisko ja Karpik Fedkovit, (t) Overkeiko 
Ivashkov Patrikejevin poika; viisi jousta. Näistä vii-
destä joutsesta on yhdelle joutselle annettu veronvapautta 
Overkeiko Ivashkoville kolmeksi vuodeksi, vuonna seit-
semäntuhatta kahdeksan viidestoista päivä heinäkuuta,-
siitä syystä, että oli tämä talo autio. 

Puikalan kylä. (t) Ivashko ja _Marko Kostkovit, (t), 
Ostashko Kostkov; kolme jousta. 

Papinrantaman kylä. (t) Fedko Stepanov, (t) Ivashko 
Novzujev; kaksi jousta. 

Purojärven kylä. (t) Petrok Ivashkov; joutsi. 
Latvasyrjän kylä. (t) Fedko Fedkov, (t) Ivashko 

Kondratov, (t) Palka Ofonasov; kolme jousta. 
[ upinovon kylä Kulismassa pohjoisessa. (t) Fedko 

Fedkov, (t) Kiprianko Minin; kaksi jousta. 	- 
Airanteen kylä.' (t) Onikeiko Torasov; joutsi. 
Hunnukan (Gunushkovo) kylä Impilahden niemessä, 

jotka olivat jahtihaukan kesyttäjiä, ja antoivat maaher-
ralle jahtihaukan, vaan nyt ei heidän enää tarvitse antaa 
jahtihaukkaa, mutta on heidät veroa maksavina kirjoi-
tettu -perevaaraan: (t) Vasjko Vasilev, (t) Ofremko Pal-
kin, (t) Tereh Grishkin, (t) Mihal Ofonosov; neljä jousta 

Talikofskin kylä. •(t) Stepanko Jurkin; joutsi. Mutta 
hänelle on annettu  veronvapautta kolmeksi vuodeksi 
vuonna seitsemän tuhatta kahdeksan Heinäkuun viiden-
tenätoista päivänä, siitä syystä että on autio. 

fnkilän kylä. (t) Senka Omosov, :ja Stepanko Minin; 
kaksi jousta. Heille on annettu veronvapautta kahdeksi 
vuodeksi vuonna seitsemäntuhatta kahdeksan Heinäkuun 
viidentenätoista päivänä. 	 -. 

Ja, kaikkiaan oli kyliä tässä perevaarassa vanhan 
kirjoituksen mukaan kaksikymmentä ja yhdeksän, taloja 
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niissä sata ja kymmenen, ihmisiä " niissä sata ja viisi-
kymmentä ja kuusi henkeä, jöutsia sata ja viisikymmentä 
ja kuusi ja joutsi kirjöitettu obsjan sijasta, auroja viisi-
kymmentä ja kaksi auraa ja aurassa kolme; jousta._ 

Uuden kirjoituksen mukaan on kaikkiaan kaksi-
kymmentä ja yhdeksän kylää, uudisviljelyskin siihen luet-
tuna, taloja niissä yhdeksänkymmentä ja kolme, ihmisiä 
niissä sata ja kaksikymmentä henkeä, joutsia sata ja 
kaksikymmentä siihen myös neljä verosta vapaata jousta 
luettuna, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, auroja neljä-
kymmentä auraa, aurassa. kolme jousta. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi yksi uudis-
viljelys, vaan taloja hävisi seitsemäntoista, ihmisiä hävisi 
kolmekymmentä ja kuusi henkeä, joütsia kolmekymmentä 
ja kuusi, auroja kaksitoista. 

Tyhjiä kyliä on tässä perevaarassa viisi. 
Korolin kylä. Värtsilän kylä. Rigo-

järven kylä. Munsinon kylä. Rohkolan 
kylä. 

Autioita taloja on tässä perevaarassa kaksitoista. 
Purojärven luona olevassa kylässä tässä perevaa-

rassa on annettu veronvapautta yhdelle joutselle yhdeksi 
vuodeksi, : siitä syystä että, ruotsalaiset heiltä ryöstivät 
kaiken karjan vuonna 7008 Kesäkuun 20 päivänä. 

Otsoisten piirikunta. 

Otsoisten Pienikyl[z. Yhteinen Valamon luostarin 
kanssa, Suuriruhtinaan talonpoikia: (t) Romanko Klimov, 
(t) Onfinko Vlasov, (t) Klimko Ivashkov, (t) Gavrilko Nou-
zujev; neljä jousta. 

Otsoisten Suurikylä. Yhteinen Valamon luostarin 
kanssa, Suuriruhtinaan talonpoikia: (t) - Ivashko Fedkov, 
{t) Mikiforik Makarov, (t) Jakush ja Fedko Novzujevit, 
(t) Lutshka Filipov, (t) Mikiforik Sitkov, (t) Pahomko 
Kuzmin, (t) Sofonko Mikiforov, (t) Vasjuk Smenov, (t) 
Minka Smenov, (t) Onufreiko Fedkov, (t) Maksimko Par- 
fejev, (t) Zinovko Markov, (t) Vasjuk Stepanov, (t) Ti- 
moshka Gridin; viisitoista jousta. 
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Kylä Rautalahdessa myöskin Otsoisissa. (t) Gridka 
ja Doroh Jereminit, (t) Denishko Jeshkin, (t) Kuzemka 
Fedotov, (t) Kuzemka ja Jerosimko Ivashkovit, (t) Mi-
kulka ja Ontonko Mininit, (t) Mikulka Olferov; yhdeksän, 
jousta. 

Saaren kylä Ostretsingissä._ (t) Trofimko Gridin, (t) 
Jashko Smenov, (t) Kondratko Parfejev; kolme jousta.. 

Ja kaikkiaan oli vanhan kirjoituksen mukaan kaksi 
kylää, taloja niissä kaksikymmentä ja neljå, ihmisiä niissä 
kaksikymmentä ja seitsemän henkeä; joutsia kaksikym-
mentä ja seitsemän, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, auroja 
yhdeksän, aurassa kolme jousta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on neljä kylää, kaksi 
yhteistä kylää siihen luettuna, taloja niissä kaksikym-
mentä ja seitsemän, ihmisiä niissä kolmekymmentä ja 
yksi, joutsia kolmekymmentä ja yksi, joutsi kirjoitettu 
.obsjan asemasta, auroja kymmenen ja yksi kolmasosa. 

Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi kaksi kylää, 
taloja lisääntyi kolme, ihmisiä lisääntyi neljä henkeä, 
joutsia neljä, yksi ja yksi kolmasosa auraa, aurassa kolme 
jousta. 

Autioita taloja on Otsoisissa kolme. 
Sortavalan pokostassa' Suuriruhtinaan Mustannää-

& n kyliä, jotka olivat piispan alaisia, mutta nyt on Suuri-
ruhtinas antanut ne Karjalan maaherralle. 

Kerisyrjän perevaara. 
Kerisyrjän kylä. (t) Petrusha Markov ja hänen poi-

kansa Semenko, (t) Stepanko Ivashkov, (t) hänen veljensä 
Fedko, (t) Onitka Oleksejev, (t) Ijudka Oksenov, (t) Fedko 
Fefilov, (t) Mikitka Sidorov, (t) Vasjuk Gridin, (t) Pet-
rusha, ja Kuzemka; ja '_Ivashko Selifontovit, ja heidän 
-veljensä poika Isatshko Pantelejev; kolmetoista jousta. 

Impilåhden kylä. (t) Kondratko Ivashkov, (t) Logi- 
nik ja Semenko Vasjkovit ja Demeshko Ivashkov; neljä 
jousta. 

Takinon, kylä Sumerian jgen luona. (t) Isatshko ja 
hänen veljensä Nikanko (t) Ivashko Klimov, (t) Stepanko 
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Ivashköv, (t) hänen veljensä Panfilko, (t) Ortemko Sido-
rov, (t) Savka Jakushov; seitsemän jousta. 

Lololahden - kylä. (t) Vlasko ja Olferko Stepanovit, 
kaksi jousta. • 

Kylä Pitkässä rannassa Laatokan järven tuona. (t) 
Filipko ja Demidko, ja Olekseiko Fedkovit, (t) Fedko ja 
Meleshko Martynovit; viisi jousta. 

Kylä Uuksussa Uuksujoen luona. (t) Gridkå Ond-
rejev Vavilinin poika; joutsi. 

Samaten kylä , Uuksussa. (t) Köndrat ja Timoshka 
Vaskonpojat Partshinit, (t) heidän veljensä Nesterko; kol-
me jousta. 

Ja kaikkiaan oli kyliä tässä perevaarassa vanhan 
kirjoituksen mukaan seitsemän, taloja niissä kaksikym-
mentä ja ,yksi, ihmisiä niissä viisikymmentä ja kaksi hen 
keä, joutsia viisikymmentä ja kaksi, joutsi  kirjoitettu 
obsjan sijasta, auroja seitsemäntoista ja yksi kolmasosa, 
äurassa kolme jousta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on seitsemän kylää, 
taloja niissä kaksikymmentä ja kolme, ihmisiä niissä kolme-
kymmentä ja viisi henkeä, joutsia kolmekymmentä ja viisi, 
joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, auroja yksitoista ja kaksi 
kolmatta osaa, aurassa kolme jousta. - 

Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kaksi taloa, 
vaan ihmisiä hävisi seitsemäntoista henkeä, joutsia seit-
semäntoista, auroja -neljä ja kaksi kolmatta osaa. 

Tässä perevaarassa on yksi talo autio. 

Untolan per.evaara. 
Soukanrannanv. kylä (Sovkin bereg). Yhteinen Vala-

mon luostarin kanssa, Suuriruhtinaan talonpoikia: (t) 
Ivashko Jakushov, . ja hänen lankonsa Lavrok Panfilov,, 
(t)-Kondratko Seliverstov, (t) Dmitrok Zaharov, (t) Mikitka 
Mihalev, ja hänen lapsensa: Ivashko ja Ogafonko, (t) 
Gavrilkö Seliverstov, häneen poikansa- Fomka, (t) Borisko 
Samsonov, ja hänen lankonsa Gavrilko Mikitin; yksitoista. 
jousta. 
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Lohkalan kylä Soukanrannassa. (t) Spirko Fefilov, 
(t) Denisko Maksimov, (t) Mihalko Trofimov, ja hänen 
poikansa Ivashko; neljä jousta.- 

Kylä Untolan niemi.. (t) Kuprejanko Sidorov, (t) 
Ivashko Ivashkov, (t) Panteleiko Nesterov ja hänen poi-
kansa Selivanko, (t) Alekseiko ja Jakush Deminit; kuusi 
jousta. 

Roihan (Roihujeva) kylä vesj saaressa. (t) Gridka ' 
Senkin, ja Zinovko Titov, (t) Isatshko Klimov, ja hänen 
poikansa Mikiforik; neljä jousta. 

Rigolan, kylä. (t) Gridka Kuzjmin, (t) Oleshka Kond-
ratov, ja hänen veljensä Nazarko ja Jeremka, (t) Rodi-
vonko Gridin; viisi jousia. 

Osikkalan kylä. (t) Trufanik Pavlov, . (t) Ivashko 
Pavlov, (t)Semenko Mihalev, (t) Gridka Filip, (t) hänen 
veljensä Semenko, (t) Vasjko Fedörov, (t) Manulka Judin, 
(t) Maksimko Jermolin, , (t) Ondreiko Fedkov, (t) = Gridka 
ja Haritonka ja Ostash Jermolinit, (t) Jeremka ja Hari-
tonko Timohinit, (t) Demeh ja Konanko Ortemovit, (t) 
Davydko . Zaharov, (t) Andreiko Kostin, (t) Vasjko Vasi-
lev, (t) 3foseiko Spirov, (t) Zaharko ja Larivonko Miha- 
levit, (t) Gridka Spirov, (t) Jakush Mihalev, (t) Oleshko 
Ivanov; kaksikymmentä ja viisi jousta. 

Kylä Syskyänjoen,luona. (t) Panfilko Jurkin, joutsi. 
Kylä Impilahden niemessä. (t) Semenko Kirilov, 

hänen poikansa Timoshko, (t) Gavrilko Jakushev, (t) 
Savka Jermolin, (t) hänen veljensä Onkudinko;.viisi jousta. 

.Kylä Mäkisalon saaressa. (t) Ostash Dorofejev; 
joutsi. 

Ja kaikkiaan oli kyliä vanhan kirjoituksen mukaan 
seitsemän, taloja niissä neljäkymmentä kahdeksan, ihmi-
siä niissä kahdeksankymmentä ja kolme henkeä, joutsia 
kahdeksankymmentä . ja kolme, joutsi kirjoitettu, obsjan 
sijasta, auroja kaksikymmentä ja seitsemän ja kaksi kol-
matta osaa ja aurassa kolme jousta. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on yhdeksän kylää, 
taloja niissä neljäkymmentä ja viisi, ihmisiä niissä kuüsi- 
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kymmentä ja kaksi henkeä, joutsia kuusikymmentä ja 
kaksi, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, auroja kaksikym-
mentä ja kaksi, kolmatta osaa auraa, ja aurassa kolme 
jousta. 

Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi kaksi kylää, 
vaan taloja hävisi kolme, ihmisiä hävisi kaksikymmentä 
ja yksi, joutsia kaksikymmentä ja yksi, auroja, kuusi ja 
kaksi kolmatta osaa. 

Ja tässä perevaarassa on viisi taloa autiota. 
Sortavalan pokostassa Liikalan pere-

"vaara. 
Mustannäädän kyliä, jotka olivat Piispan alaisia, 

mutta nyt antoi 'Suuriruhtinas ne Karjalan maaherralle. 
Kellomaniemen (Kelemelskaja) kylä. (t) Sidorko Maka-

rov, (t) Jakush Ostashov, (t) Selivanko ja Petrok Lukinit; 
neljä jousta.. 

Airanteen kylä. (t) Senka Oleksin, hänen veljensä 
poika Minka Oleksejev; kaksi jousta. 

Hympöli n kylä. (t) O.ksenko Mihalev, (t) Makarko 
M aksimov, (t) Rodivonko Jakushov; kolme jousta. 

Tuhkalan kylä. (t) Denisko Jakimov, (t) Olferko 
ja Isatshko Sergejevit; kolme jousta. 

Toinen Tuhkalan kylä. (t) Fedko Rodivonov,. (t) 
Jakush, ja Kirilko, ja Vasjko Rodivonovit; neljä. jousta. 

Liikolan kylä. (t) Onishko ja Okulka Jahnovit,, (t) 
Demeshko Ontsiforov, hänen poikansa Prokosh, (t) Rodi-
vonko ja Konanko Mihalevit, (t) Vasjko Ivashkov; seit-
semän jousta. 

Kylä Helylessä. (t) Jakush Kotujev, hänen poikansa 
Jeremka, (t) Palka Kotujev; kolme jousta. 

Puikalaiz kylä. (t) Selivanko Omosov; joutsi. 
Uusi kylii Yläjoen luona. (ti) Kuzemka Jakushov, (t) 

Jakush Palkin, (t) Jakush Mikitin; kolme jousta. 
Kilpijärven kylä. (t) Ofremko Mikitin, (t) Fedko Sme- 

nov, (t) . Sozonko Lavrov; kolme. jousta. 
Purojärven. kylä Purojärven luona Ruotsin rajalla. (t) 

Kuzemka, ja Tinioshka ja 'Fedotko, "ja Tarasko Stepanin 
pojat, (t) Patrush Lukjanov; viisi jousta. 



Kylä  Mäkisalon saaressa. (t) Fedko Parui Ivanov,. 
hänen poikansa Olekseiko, hänen poikansa poika Nesterko 
Trufanin poika, (t) Moseiko Mihejev, (t) Jermolka Mihe- 
jev, (t) Smenko Ivanov, hänen poikansa Samsonko, (t) 
Ivashkö Mihejev, (t) Vasjko Mihejev, (t) Vasjko Mihejev; 
yhdeksän jousta. 

Särkisyrjän kylä. (t) Gridka Ivashkov, hänen poi- 
kansa Karpik, (t) -Gridka Parujev, (t) Gridka Ofonasov; 
neljä jousta. 

Vakvajärven kylä. (t) Gridka Parfenov.; joutsi. 
Latvasyrjän kylä. (t) Kirilko Jeskin, (t) Jakush "Fed 

kov; kaksi jousta. 
Kurjen (Gurjev) niemen kylä Tulatjärven luona. (t) 

Jeshkå ja Sergeika Ostashovit; kaksi jousta. 
Ja kaikkiaan on 'kyliä tässä perevaarassa vanhan 

kirjoituksen mukaan kuusitoista, taloja niissä kolmekym-
mentä yhdeksän, ihmisiä niissä seitsemänkymmentä ja 
kaksi henkeä, joutsia niillä seitsemänkymmentä ja kaksi, 
joutsi obsjan sijasta, auroja niissä kaksikymmentä neljä 
auraa, aurassa kolme jousta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on tässä perevaarassa 
kyliä kuusitoista, taloja niissä kolmekymmentä ja seitse-
män,: ihmisiä niissä viisikymmentä ja kuusi, joutsia heillä. 
viisikymmentä ja kuusi, joutsi obsjan sijasta, auroja 
niissä yhdeksäntoista yhtä kolmatta osaa vailla, aurassa 
kolme jousta. Viidelle joutselle, jotka ovat Purojärvellä, 
on, annettu veronvapautta vuodeksi, , siitä syystä että 
ruotsalaiset olivat käyneet ryöstämässä vuonna 7008 
Kesäkuun 20:nä. 

Ja vanhaan kirjoituksen aikana hävisi kuusitoista. 
henkeä, kuusitoista jousta, viisi auraa ja yksi kolmasosa, 
ja tässä perevaarassa on Purojärven kylä tyhjä ja Saa-
ren kylässä on talo tyhjä. 

Sortavalan pokostassa Vasteijan (Vas-
tejevskaja) perevaara. 

Mäkisalon kylä Mäkin alon saaressa Laatokan järven 
luona. (t) Savka Fomin, (t) Ivashko ja Mikiforko Senkinit, 
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Lavrok Mihalev, (t) Fomka Ivonin, (t) Patrjush Ondrei-
kov, (t) Fedko ja Jakush. Sidkovit, (t) Fedko Ivanov, (t) 
Fedotko Ivashkov, hänen poikansa Tarasko, (t) Ivashko 
Zaharov, (t) Fomka Zaharov; kolmetoista jousta. 

Kylä Lahdessa. (t) Ivashko Sidkov, (t) Borisko Zi-
nov, hänen poikansa Fofanko, (t) Jutka Ivashkov; neljä. 
jousta. 

Madelan kylä. (t) Ivashko Kirjanov, (t) Ivashko 
Ofremov, hänen lapsensa: Ivashko ja Mihal; neljä jousta. 

Vaimosaaren kyld. (t) Mikulka Jeskin, hänen poi-
kansa Trofimko; kaksi jousta. 

Kylä Kariniemessä. (t) Olekseiko Fedotov; joutsi. 

Ruokojärven kylä. (t) Grishka ja Fedko Terehovit, 
heidän veljensä poika Vasjko Jeremin, (t) Lutshka Kli-
mov, (t) Jashko Gridin, hänen poikansa Timoshka; kuusi 
jousta. 

Kitelän Po4dryen kylä. (t) Mikitka ja Filka ja Or-
temko, ja Levonko Timoshkan pojat, (t) Mikitka ja 
Ofremko Vasjkonpojat; kuusi joust& 

Saaren kylä gld jdryelld. (t) Stepanko Stepanin-
poika; joutsi. 

Turpasaaren Anglia (pro: Anila) kylä. Yhteinen Va-
lamon luostarin kanssa, Suuriruhtinaan talonpoikia: (t) 
Vasjko ja Mikitka Kazimirkovit, (t) heidän ,veljensä Ku-
zemka, (t) Fofanko Nesterov; neljä jousta. 

Ja kaikkiaan kyliä ,tässä perevaarassa vanhan kir 
joituksen mukaan yksitoista, taloja niissä kaksikymmentä 
ja kolme, ihmisiä niissä viisikymmentä ja viisi' henkeä, 
joutsia heillä viisikymmentä' viisi, auroja niissä kandek-

-santoista ja yksi kolmasosa auras, aurassa kolme jousta 
ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on tässä perevaarassa 
yhdeksän kylää, taloja niissä kaksikymmentä ja kuusi, 
ihmisiä niissä neljäkymmentä ja yksi henkeä, joutsia 
niissä neljäkymmentä ja yksi, auroja niissä kolmetoista 
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ja kaksi kolmatta osaa, aurassa kolme jousta ja joutsi 
kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana tuli kaksi kylää 
autioksi, ja hävisi neljätoista henkeä, neljätoista jousta' 
vaan lisääntyi kolme taloa. 

_ Ja tässä luettelo autioista kylistä: I(osu järven kylä, 
ja oli, siinä viisi jousta; Leppäsyrjän kylä, ja oli siinä 
kolme jousta. Autioita taloja: Mäkisalon kylässä on yksi 
talo autio, " ja oli siinä yksi joutsi; Ruokojärven kylässä 
on talo autio, ja oli siinä yksi joutsi. 

Sortavalan pokostassa Otsoisten pere-
vaara. 

Otsoisten kylä. (t) Parfenko ja Pahomko.Pershinit, 
(t) Ontomanko Ignatov, (t) Mikiforko Trofimov, (t) Grihno 
Vasjkov, (t) 'Levonko Perfurov, (t) Lukjanko Fedotov, 
(t) '•Ivashko Stepanov, (t) Pahomko Stepanov, (t) Sidko 
Jonin; kymmenen jousta. 

Mahda-aksan kylä Otsoisissa Vahdaaksan joen luona. 
(t) Fedko Jeremin, " (t) Okishko Gridin, (t) Kirilko Jes-
kin ja Semenk'o Ivåshkov, (t) Fedko Maksimov; viisi 
jousta. 

Ja kaikkiaan oli tässä perevaarassa vanhan kirjoi-
tuksen mukaan kaksi kylää, taloja niissä kymmenen, 
ihmisiä  niissä kolmetoista henkeä, joutsia niissä kolme-
toista, : auroja neljä ja yksi kolmasosa, aurassa, kolme 
jousta ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Ja uuden kirjoituksen "mukaan on myöskin kaksi 
kylää, taloja niissä kolmetoista, ,  ihmisiä niissä viisitoista 
henkeä, joutsia heillä viisitoista, auroja viisi,, aurassa 
kolme jousta ja joutsi kirjoitettu obsjan asemasta. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi kolme 
taloa, kaksi' henkeä, kaksi jousta. 

Ja 0 t s o i s t en kylässä on talo tyhjä, ja oli siinä 
joutsi; V a h d a- a k san kylässä on myös talo tyhjä, ja 
oli siinä joutsi. 

13 



Sortavalan pokostassa kaupparniehil, jotka asuvat 
Suuriruhtinaan maalla. 

lhakselan kylässä. (t) Semenko Jurkin, (t) Onto-
manko ja Judka, ja Ondronko Ivashko Ontonovin pojat, 
(t) Timohno ja Gridka Ivashkovit. 

Kymölön vesj-kyläsSä. (t) Ostahno Ivashkov, hänen 
poikansa Jashko, (t) Fedko Ivashkov - Dorko, (t) Ivashko 
Mihalev Vfarzak. 

Kynzölän kylässä landen takana. (t) Nesterik Zinovov. 

Liikolan kylässä. ,(t) Kuzemka, ja Ondrejanko, ja 
Mihalko Ofonasovit. 

Halisalmen kylässä. (t) Olekseiko Karlo, (t) Vasjko 
Vorsa. 

Rehmälän kylässä. (t) Ileika, ja Kuzemka, ja Oba-
kumik Isak Skurishovin lapset. 

Landen kylässä. (t) Jefimko ja Obsevko Ivan Sku-
rishovin lapset, (t) Ileiko Oleksejev, (t) Stepanko Mihalev, 
(t) Sozonko ja Timoshka Mihal Olisejevin lapset. 

Madelan kylässä. (t) Fedko Kirjanov, (t) Nesterik 
Kirjanov, (t) Jeremka Kirjanov. 

Nzzkuttalanden kylässd. (t) Vasjko Jurkin, Vlase-
vin poika. 

Riekkalan kylässä. tt) Kirilko ja Ivashko Mihejevit. 
Haikkolan kylässä. (t) Kirilko Ondronov. 
Nienien kylässä. (t) Savka. Ontonov, hänen lapsensa: 

Gridka, ja Kirilko ja Overkeiko. 
Papinrannan kylässä. (t) Timohno Vaskov, (t) Fedot 

Ivanov. 
Ja kaikkiaan oli taloja vanhan kirjoitukSen mukaan 

seitsemäntoista, ihmisiä niissä kolmekymmentä ja kaksi 
henkeä, ja maksavat Suuriruhtinaalle veroa ruplan ja 
kaksi riunaa. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on kaksikymmentä 
ja neljä taloa, ihmisiä niissä kolmekymmentä ja yhdek-
sän henkeä, joutsia heillä kolmekymmentä ja yhdekSin 
auroja niissä kolmetoista, aurassa kolme jousta, ja joutsi' 
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kirjoitettu obsjan sijasta. Ja . Suuriruhtinaan veroa on 
heille pantu rahassa .puoli kolmatta ruplaa ja kuusi ten-
kaa, paitsi obsjaveroa. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi seitsemän 
taloa, ihmisiä lisääntyi seitsemän henkeä, ja veroa lisään- 
tyi rupla, kuusi riunaa ja kaksi tenkaa. 	• 

Sortavalan pokostassa luostarien läänejä. 

Valamon Vapahtajan luostarin lääni 
Sortavalassa. 	• 

Kylä Valgalassa- Soukanrannassa. (t) Gridka ja 
Ostashko Mikitkinit; kaksi jousta. Veroa neljä tenkaa, 
ja viljasta kolmannes, isännöitsijälle kaksi lampaan-
nahkaa. 

Lohkolan kylä Soukanrannassa. (t) Mihal. Terehov, 
(t) Offerko ja Ivashko Petrushinit; kolme jousta. Veroa 
kuusi: tenkaa, ja viljasta kolmannes, isännöitsijälle kolme 
lampaannahkaa. 

Tulolan Pienkylä. (t) Stepanko Lakin, (t) Levko Fefi-
lov, (t) Judka Petrushin ja Senka Gridin; neljä jousta. 
Veroa kahdeksan .tenkaa ja . viljasta kolmannes. 

Parolan kylä. (t) Lavrok ja Mihal Palkinit, (t) Pet-
rok, Vasjko ja Stepanko Ivashkovit; viisi jousta. Veroa 
kymmenen tenkaa ja viljasta kolmannes, isännöitsijälle 
yiisi lampaannahkaa. 

Kylä Ligujevon linnan alla. (t) Fedko Klimov, hänen 
veljensä poikå Mitrok; kaksi jousta. Veroa neljä tenkaa, 
viljasta kolmannes; isännöitsijälle kaksi lampaannalikaa. 

Ijalan kylä Ligujevon linnan luona., (t) Nesterik ja 
Makarik Fedkon pojat; (t) Trufanko Fedkov, hänen poi-
kansa Kondratko, (t) " Mikiförik Mikitkin; viisi jousta. 
Veroa luostarille kymmenen tenkaa, viljasta kolmannes, 
ja isännöitsijälfe viisi lampaannahkaa. 

Helmelän kylä: (t) Ivashko : Durak, hänen poi-
, kansa Vasjko, kaksi jousta. Veroa luostarille neljä ten= 

kaa, viljasta kolmannes ja isännöitsijälle kaksi lampaan-
nahkaa. 
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Koitoselän kylä mantereella. (t) Ievko Mikitin; joutsi. 
Veroa luostarille  kaksi tenkaa, viljasta kolmannes ja 
isännöitsijälle lampaannahka. 

Parroldan kylä. (t) Oleska ja Ignat Ivashkovit, (t) 
Rodivonko Tereshkin, (t) Timoshka Ivashkov; neljä jousta. 
Veroa luostarille kahdeksan tenkaa, viljasta kolmannes 
ja isännöitsijälle neljä lampaannahkaa. Samassa kylässä 

- on luostarin talo, ja asuu siinä luostarin isännöitsijä, ei 
_ynnä. 

' Kylä Mäkisalonsaaressa. (t) Vasjko Gerasimov; joutsi. 
Veroa luostarille kaksi tenkaa, viljasta kolmannes ja 
isännöitsijälle lampaannahka. 

Impilahden kylä" Laatokan järven luona lahdessa: (t) 
Smeshk'o Mihejev; joutsi. Veroa luostarille riuna ja isän-
nöitsijälle tenka. 

Kylä Loanlahdessa Laatokan järven luona. - (t) Vasjko 
ja, Onisimko I3alujevit; kaksi jousta. Veroa luostarille 
kaksi riunaa ja isännöitsijälle kaksi tenkaa. 

Purojarven kylä. (t) Vlasko Vasiljev, (t) Vasjko Jur-
kin, (t) Seliverstik Rodivonov, (t) Fedko Rodivonov, (t) 
Olekseiko Levushin; viisi ;jousta. Veroa luostarille neljä 
'siunaa tenkaa vailla. 

Kylä Vahvajarvellä  Vähvasaaressa (Ramanovje Ostro-
vu). (t) Jurka, ja Gridka Jakushovit, (t) Demeshko Ileikan 
pojintima; kolme jousta. ' Veroa luostarille kolmannes 
viljasta. 

Kylä Laatokan järven luona Uuksujoen rannalla 
Uuksussa. (t) Ivashko ja Fedotko Jeskinit, ja Dmitrok 
Fedkov, hänen lapsensa Vasjko , ja : Fedko; viisi jousta. 
Veroa luostarille- kaksi, riunaa ja kahdeksan tenkaa. 

Kylä Rautalahdessa Otsoisissa. (t) Sofronka Ulkov, 
(t) Davydko Olfujev, (t) Ivashko Kuzmin; kolme jousta. 
Veroa luostarille kolmannes viljasta. 

Hotkolan kylä. (t) Ostash ja Jakush ja Vasil Kli 
movit; kolme jousta. Veroa luostarille kuusi tenkaa ja 
viljasta kolmannes; isännöitsijän veroa kolme lampaan-
nahka a. 
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Puikolan kylä. (t) Vlasko Fedkov; joutsi. Asettui 
hiljakkoin, ei maksa veroa. 

Soukanrannan kylässä, joka on maaherran alainen,. 
luostarin talonpoika: (t) Mikiforik Jeskin; joutsi. Veroa 
luostarille kaksi tenkaa, viljasta kolmannes ja isännöitsi-
jälle lampaannahka. 

Kellomäen vesj-kylässä, joka on maaherran alainen,. 
luostarin talonpoikia: (t) Fomka Stehnov, (t) Ivashka 
Jeskin; kaksi jousta. Veroa luostarille neljä tenkaa ja 
viljasta kolmannes ja isännöitsijän veroa kaksi lampaan-
nahkaa. 

Mantereen kylässä Ägläjärvellä, joka on maaherran , 
alainen, luostarin talonpoikia: (t) Martynko, ja Tarasko. 
ja Gridka Filipkovit; kolme jousta.  Veroa luostarille 
kuusi tenkaa; viljasta kolmannes, ja isännöitsijänveroa. 
kolme lampaannahkaa. 	 . 

Vandan kylässä Turpasaaressa, joka on maaherran 
alainen, luostarin talonpoikia: (t) Kirilko. Mikulin; joutsi.  
Veroa luostarille kaksi tenkaa, ja viljasta kolmannes; 
isännöitsijänveroa lampaannahka. 

Nahalan kylässä, joka myöskin on maaherran alai-_ 
nen, luostarin talonpoikia: (t) Marko Jashkov, hänen vel-
jensä Alekseiko; kaksi jousta. Veroa luostarille neljä 
tenkaa, viljasta kolmannes ja ,isännöitsijänveroa kaksi 
lampaannahkaa. 

Leppäsyrjän kylässä, ` joka on maaherran alainen,. 
luostarin talonpoikia: (t) Ivashko, ja Martynko ja Mikifo-
rik, ja, Palka Fedkovit; neljä jousta. Veroa luostarille 
kahdeksan tenkaa ja viljasta kolmannes; isännöitsijän-
veroa neljä lampaannahkaa. 

Värtsilan kylässä, joka myös on maaherran alainen, 
luostarin talonpoikia: (t) Mikiforik Fedkov, joutsi. Veroa 
luostarille niin hyvin viljan asemesta kuin myöskin isän-
nöitsijänveron asemasta rahassa riuna ja kolme tenkaa. 

Riihgarven kylässä, joka myös on maaherran alai-
nen, luostarin . talonpoikia: (t)  Karpik Sergejev; joutsi.. 
Veroa luostarille .rahassa kaiken tulon sijasta riuna ja 
kolme tenkaa. 
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Otsoisten Suuressa kylässä, joka on maaherran alai-
nen, luostarin 'talonpoikia: (t) Stepanko Mikiforov, (t) 
Timoshka Olferov, (t) Olekseiko Martynov, (t) Fedko Niko-
nov, (t) Senka Fedkov, (t) Vasjuk Gridin, (t) Matjuk 
Davydov, (t) Jakush Davydov; kahdeksan jousta. Veroa 
luostarille riuna ja "kaksi tenkaa ja viljasta kolmannes 
ja isännöitsijälle kahdeksan lampaannahkaa. Ja luosta-
rin talossa isännöitsijä Savka, ei kynnä. 

Otsoisten Pienessä kylässä, joka on maaherran alai-
nen, ,luostarin talonpoikia: (t) Rohuo ja Simanko Vlaso-
vit, : (t) Mikkui Ingerev, hänen poikansa Demeshko;:neljä 
jousta. Veroa luostarille kahdeksan tenkaa 'ja viljasta 
kolmannes; isännöitsijänveroa neljä lampaannahkaa.. 

Ja kaikkiaan oli kyliä tässä läänissä vanhan kirjoi- 
-tuksen mukaan kaksikymmentä . ja yksi, taloja niissä kol-
mekymmentä ja seitsemän, ihmisiä niissä seitsemänkym-
mentä ja yksi henkeä, joutsia 'seitsemånkymmentä ja yksi, 
auroja niissä kaksikymmentä ja neljä auraa yhtä kol- 
matta osaa vailla, aurassa kolme jousta, ja joutsi kirjoi- 
tettu obsjan sijasta. 

Uuden kirjoituksen mukaan on, tässä laanissä kah-
deksantoista kylää, kymmentä yhteistä- kylää lukematta, 
taloja niissä nekin luettuna, jotka yhteisissä kylissä ovat, 
viisikymmentä ja kaksi ilman kahta luostarin taloa, ih-

-misiä niissä seitsemänkymmentä ja yhdeksän henkeä, 
joutsia heillä seitsemänkymmentä ja yhdeksän jousta, 
auroja niissä kaksikymmentä ja kuusi ja yksi kolmasosa 
auraa, aurassa kolme jousta 'ja- joutsi kirjoitettu obsjan 
sijasta. 

Veroa lähtee luostarille kaikista joutsista rupla ja 
kaksi riunaa ja kymmenen tenkaa; ja viljasta lähtee 
kuudeltakymmeneltä ja yhdeltä joutselta kolmasosa ja 
kolmelta joutselta puolet, ja viid eltä toista joutselta mak-
setaan vero rahassa, ja rahat on kirjoitettu yhteen, ja 
viisikymmentä neljä lampaannalikaa kaikilta joütsilta. 

Ja vanhan kirjoituksen _aikana' tuli lisäksi seitse-
mässä lisäksi tulleessa yhteisessä kylässä viisitoista taloa, 
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ihmisiä kahdeksan henkeä, joutsia kahdeksan, auroja 
kaksi ja kaksi kolmatta osaa.. 

Ja tässä läänissä on Kerisyrjän kylä autio ja kaksi 
taloa on myöskin autiota. ` 

VI. Ilomantsin Iljan pokosta. 

Pokostassa on Elias profetan' kirkko, pokostalla 
verosta vapaita: (t) pappi, Ivan, (t) kirkönvartija Gridka, 
heillä -'on kirkon peltoja kahden ruiskorobjan kylvöksi, 
vaan joutsia ei heille ole pantu. 

Ilomantsin pokostassa Suuriruhtinaan verokyliä, Kasi-
mirin entisiä. 

Annettu maaherralle kaikkine saatavineen ja veroi-
neen paitsi obsjaveroa. 

Kasutjärven kylä. (t) Ivashko Selivanov, (t) Jakush 
Sidkov, (t) Senka Vasjkov; kolme jousta. 

Asilan kylä Ilomantsissa. (t) Jakush Selivanov, (t) 
Mikiforik Selivanov; kaksi jousta. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi kylää, 
niissä viisi taloa, ihmisiä niissä kuusi henkeä, kuusi jousta, 
kaksi auraa, ja joutsi kirjoitettu obsjan'sijasta. 

Vanhaa veroa läksi kaksi häätää, kymmenen oravaa, 
ja tämän veron sijasta antoivat aprakkaa vanhan kir-
joituksenmukaan kymmenen riunaa ja kymmenen tenkaa. 
Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi yksi henki. 

Ja uuden kirjoituksen,mukaan on kaksi kylää, niissä 
viisi taloa, ihmisiä niissä viisi henkeä, viisi jousta, yksi 
ja kaksi kolmatta osaa auraa. Suuriruhtinaan veroa on - 
pantu heille viisi riunaa, paitsi obsjaveroa. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana hävisi veroa neljä 
riunaa ja yhdeksän tenkaa. Ja näissä kylissä on kolme 
taloa autiona: Kosutjärvellä talo, ja Asilassa kaksi taloa. 



,Suuriruhtinaan lääni Mekryärvi (Megryärva) pohjo-
sessa Mekrijärven luona, joka oli piispan alainen. 

Annettu maaherroille kaikkine saatavineen ja veroi-
neen paitsi obsjaveroa. 

Mekr?järven pienempi kylä Mekrijärven luona. (t) 
Ovseiko Nikitkin, (t) Olisko Ivashkov, (t) Larivonko Ja-
kushov, (t) Makar Demin, (t) Maksimko Jahnov, (t) Mat-
juk Jakushov, (t) Fefilko Miitkin, hänen poikansa Gridka, 
(t) Palka ja Martynko, ja Fomka Ivashkovit, (t) Hari- 
touko Kozrin, •(t) Mikiforik ja Nesterik Martynovit; neljä-
toista jousta. 

Mekrijärven suuri kylä Mekrijärven luona. (t) Fedko 
ja Mihal, ja Ostash Fominit, (t) Gavrilko Stepankov, (t) 
Senka Stepankov, (t) Onisimko Ivashkov, (t) Fedko Gri-
din; `(t) Fedko Nazarov, (t) 'Ivåshko ja Mikitka Rodivo-
novit, (t) Stepanko Timohin, (t) Pahomko Mikitkin, (t) 
Kuzemka ja ` Mikiforik Zaharovit; (t) Levonko Fofanov, 
(t) Ivashko Kondratov, (t) Ortemko Ivashköv, (t) . Sidko 
Ivashkov, (t) Patrjukta Timohin, (t) Jakush Fedotov, (t) 
Nesterik Jakushov Starostin, (t)  hänen veljensä Jakush, 
(t) Levonko ja Ievko Fedotovit, (t) Lukjanko Petrushin; 
kaksikymmentä ja viisi jousta. 

Koitereen kylä Koitereen järven luona pohjoisessa. (t) 
Denisko ja,Sofronko Ivashkovit, (t)_ Palka ja Senka Fed-
kovit, (t),Jakush Parui Ondreikov, hänen poikansa Sam-
sonko, (t) Savka, ja Ivashko, ja, Smenko 'Ievkovit, (t) 
Vasjko Nazarov; kymmenen jousta. 

Toinen Koitereen kylä saman järven luona. (t) Levko 
Zaharov, (t) Maksimko Jeskin, (t) Tereh, ja Borisko ja 
Stepanko Ivashkovit tiakan lapset; viisi jousta. 

Tograjärven Jakimkovo kylä. (t), Spirko Jakimov, (t) 
Vasjko Ivashkov, (t) Miheiko Stepankov Serdovoletz, (t) 
Ignatko Rjäbui Mihalkov, ja hänen poikansa Jeliseiko, 
(t) Kuzemka Ignatov, (t) Sergeiko Mihalev ja hänen poi- 
kansa Nikonik; kahdeksan jousta. 

Vünilahden kylä. (t) Klimko Mihejev; joutsi. 
Kylä niemessä  Koitereen järven luona. (t) Jakush 

Petrushin; joutsi. 



Mustannäädän kylässä Riihiniemessä. (t) Marko Seli-
verstov, hänen lapsensa: Vasjko ja Gridka, (t) Petrokja 
Ignatko Gridinit; viisi jousta. 

Mastannääcdän kylässä :Viiri yärvellä Viin yärven luona_ 
(t) Jermolka ja Senka Sofronovit; kaksi jousta. 

Mustannäädän kylässä Luhtapohjassa. '(t) Mihal, ja 
Jesipko Ölferovit, 4a Ivashko. Jakushov, (t) Denijanko 
SeIiverstov. 

Ja kaikkiaan oli kyliä tässä läänissä vanhan kirjoi-
tuksen mukaan kuusi, taloja niissä neljäkymmentä ja 
kahdeksan, ihmisiä niissä kuusikymmentä ja kuusi hen-
keä, joutsia kuusikymmentä ja kuusi, joutsi kirjoitettu 
obsjan sijasta, auroja kaksikymmentä ja kaksi auraa, ja 
aurassa kolme jousta. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on kyliä seitsemän, 
lukematta kolmea yhteistä kylää, taloja niissä kuin myös 
yhteisissä kylissä viisikymmentäyksi, ihmisiä niissä seit-
semänkymmentä ja viisi henkeä,; joutsia seitsemänkym-
mentä ja viisi, ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, ja auroja 
kaksikymmentä ja viisi, ja aurassa kolme jousta. 

Vanhaa veroa läksi piispalle koko tästä läänistä 
seitsemän sataa oravaa, piispan veronkantajalle sata nel-
jäkymmentä- oravaa ja piispan karjalaiselle kymmennie-
kalle seitsemänkymmentä oravaa, ja rahaa viisi riunaa. 
Ja kaikkiaan läksi oravia piispalle, veronkantajalle ja 
kymmenniekalle yhdeksän sataa ja kymmenen oravaa., 

Ja uutta - veroa on tälle läänille pantu rahassa sekä 
piispalle että veronkaniajålle ja kymmenniekalle suorite-
tun veron ja saatavan sijasta puoli kuudetta ruplaa, puoli 
neljättä riunaa ja neljä tenkaa, paitsi obsjaveroa. 

Ja vanhan kirjoituksen , aikana tuli lisäksi kylä ja. 
kolme yhteistä kylää, taloja kolme ja ihmisiä yhdeksän 
henkeä, ja joutsia yhdeksän, kolme auraa. Ja tässä `samassa 
läänissä  on Viiksijärven kylä tyhjä ja siinä kaksi taloa_ 
Ja samassa läänissä on autiona seitsemän taloa. 



Ilomantsin pokostassa Suuriruhtinaan Mustannää- 
dän kyliä, jotka olivat piispan alaisia, ,mutta nykyään 
antoi Suuriruhtinas ne Karjalan maaherralle. 

Ilomantsin perevaara Pyhän Iljan luona 
pokostalla.  

Ilomantsin (Ilomanets) kylä. (t) Jurka Vasjkov, (t) 
Fedko Koverno Sovin, (t) Ivashko ja Fedko Vasjkovit, 
(t) heidän veljensä Ileika, (t) Smenko ja Faleleiko ja 
Fedko ja Matjuk Markon lapset, (t) Smenko Lukin, (t) 
Smenko Vasjkov, (t) Ivashko ja Kuzemka Fedkovit, (t) 
Ivashko Maksimov, (t) Marko ja hänen poikansa Fale-
leiko, (t) Ivashko Stepanov, (t) Fedko Rodivonov; kahdek-
santoista jousta. 

Lovenan kylä. (t) Mikulka Stepanov, (t) Jakush Rodi-
vonov, hänen poikansa Ivashko, (t) Fedko ja Stepanko 
Maksimovit; viisi jousta. 

Viinilahden kylä Ruojärveti luona. (t) Miheiko Ivash-
kov, hänen poikansa Fomka, (t) Uljanko Markov; kolme 
jousta. 

Riihiniemen Sysmä (Tsjusmes) kylä. (t) Eaolka Ivash= 
kov, (t) Fedko' Ivashkov; kaksi jousta. 

Lieksan kylä Pielisjärven luona pohjosessa. (t) Savka 
Jeskin; joutsi. 

Ja kaikkiaan oli - Ilomantsin perevaarassa vanhan 
kirjoituksen mukaan kaksi kylää, taloja niissä seitsemän- 
toista, ihmisiä niissä kaksikymmentä ja viisi henkeä, 
joutsia kaksikymmentä ja viisi, joutsi kirjoitettu obsjan 
sijasta, auroja kahdeksan ja - yksi kolmasosa, aurassa 
kolme jousta. 

Uuden : kirjoituksen mukaan on Ilomantsin perevaa- 
rassa viisi kylää, taloja niissä kaksikymmentä, ihmisiä 
niissä kaksikymmentä ja yhdeksän henkeä, joutsia kaksi-
kymmentä  ja yhdeksän, joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, 
auroja yhdeksän ja kaksi kolmatta osaa aurae, aurassa 
kolme jousta. 
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Vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi kolme kylää, 
neljä henkeä, neljä jousta, aura ja yksi_ kolmasosa. Tässä 
perevaarassa on autiona kolme taloa. 	• 

Noutlahden (Novdlaksha) perevaara Ilomantsissa, 
mustannäädän kyllä nekin. 

Noutlahden (Novdlaksha) kylä. (t) Ontonko, ja Gridka, 
ja Mikitka Vasjukovit, (t) Vasko ja Mihal Kirilovit, (t) 
Sidorik " Kirilov, ja hänen lankonsa Fedko Isakov, (t) 
Mikitka Stepanov, (t) Senka Sofronov, (t) Ivashko Jer-
molin; kymmenen jousta. 

Noutlahden kylä Noutlahden järven luona. (t) Fomka 
Jermolin, (t) Lutshka Jermolin, -(t) Harlo Ivashkov ja 
hänen poikansa Ofonasko; kymmenen jousta. 

Patrikovan kylä. (t) Sidorik Nesterov, (t) Ofonasko 
ja Patrekeiko .Ivashkövit, (t) Jakush Olisov, (t) Zaharko 
Gridin, ja Jakush ja Mihal Sofronovit; seitsemän jousta. 

Ja kaikkiaan oli Noutlahden perevaarassa vanhan 
kirjoituksen mukaan kylä, taloja siinä neljätoista, ihmisiä 
niissä kaksikymmentä ja kuusi henkeä, joutsia kaksi-
kymmentä ja kuusi, auroja kahdeksan' ja kaksi kol-
matta osaa. 

. Uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää, taloja 
niissä kuusitoista, ihmisiä niissä kaksikymmentä ja kuusi 
henkeä, joutsia kaksikymmentä ja kuusi, joutsi kirjoitettu 
.obsjan sijasta, auroja kahdeksan ja kaksi kolmatta- osaa, 
aurassa kolme' jousta. 

Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisään kaksi kylää, 
kaksi taloa: Tässäkin perevaarassa on kolme taloa autiona. 

Sonkajan (Tsangolskaja) perevaara Ilo-
mantsissa, mustannäädän kyliä nekin, Kove 
ronjärven luona. 

I(overon kylä. (t) Tereh ja Mikitka Vasko Ondro-
novin pojat, (t) Tarasko Nesterov, (t) Olekseiko ja Mak-
simko David Mamontovin pojat; viisi jousta. 

Ilomantsin kylä-  Pyhän Iljan luona pokostalla. (t) 
'Tereshko Konanov, hänen poikansa Ontsiforko, (t) Fedko 



Fedotov, (t) Jermolka Vasjkov, -(t) Fedko Davydov, (t) 
Fedko Malahov,'(t) Maksimko Oleksejev, (t) Fedko Onki- 
fov; kahdeksan jousta. 

Kaltimon (Kildima) kylä Pielisjoen varrella. (t) Mi-
kitka Gridin, (t) Selivanko Romanov; kaksi jousta. 

Viensuun kylä Pielisjärven luona. (t) Sergeiko Gri-
din, (t) hänen veljensä poika Jakush Ismailov, (t) Levonko 
Ontomanov, (t) Parni Selivanov, (t) Jakush Kirilov; viisi 
jousta. 

Sonkajan kylä Sonkajajärven luona. (t) Filipko Se-
menkov, (t) Nesterko ja Vasjko Vasilevit, (t) Jakush ja 
Matjuk Oleksejevit, (t) Rodivonko Mikiforov, (t) Jermolka 
Fedkov; seitsemän jousta. 

Pielissalon kylä (Peletsala) Guriin , saarella Pielis-
järvessä. (t) Dmitrok Mamonov, ja hänen poikansa Smenko, 
(t) Zahar-ko Stepanov, (t) Ofonasko Oleksin, (t) Sidorik 
Sofronkov; viisi jousta. 

Tohmajärven kylä Tohmajärven luona. Yhteinen tilal- 
lisen Mikita Paavalinpoika Rokuljskin kanssa, mustan- 
näädän osalla: (t) Karpik, ja Trofimko, ja Trufanko Ofo-, 
nasovit, (t) Ivashko ja Davyko Gridinit; viisi jousta. 

Kylä Pälkjärvellä. (t) Levonko Petrushin, ja hänen 
poikansa Ortemko, (t) Marko Jakushov, ja Makarko Pet-
rushin, (t) Gavrilko ja Mikitka Kuzemkinit, -(t) Jeska ja 
Zinovko Jurkinit; kahdeksan jousta. 

Kylä Lieksassa Pielisjärven rannalla pohjoisessa. (t) 
Sidorik Fedkov, (t) Sidorik Ivashkov, (t) •Tarasko ja 
Fefilko Vaskovit, (t) Maksimko Jakovi, (t) Mikitka Fal-
kov, (t) Ivashko Zaharov, , (t) Stepanko Lembitov Vihtui; 
kahdeksan jousta. 

Koitereen kylä Koitereenjärven luona pohjoisessa. (t), 
Mamonko Fomin; joutsi. 

Kylä niemessä saman järven luona. (t) Danilko Gije-
bov, ja Zinovko; kaksi jousta. 

Riihiniemen kylä. Yhteinen Suuriruhtinaan verol-
listen joutsien kanssa, jotka olivat piispan alaisia: (t) 
Jakush ja Stepanko Klimovit, (t) Semenko Timohin, (t)- 



Stepanko ja Onkifko Ihalovit, (t) Filipko Minin, (t) Onof-
reiko Mikitin; seitsemän jousta. 

Viinijärveri kylä ViinUärven luona. Yhteinen verol-
listen Joutsi(n kanssa, jotka ennen olivat piispan alai- 
sia: (t) Onofreiko Maksimov, (t) Ivashko, Semenko, ja 
Vasjko Mihejevit, (t) heidän veljensä Gridka Mihejev, (t) 
Gridka , Ortemov, (t) -Rodivonko ja Kirilko Pankratovit; 
kahdeksan jousta. 

Luhtapohjan kylä Lahtapolzjan joella. Yhteinen verol-
listen joutsien kanssa, jotka olivat piispan alaisia. (t) 
Uljanko Tsilkujev; joutsi. 

Tograjärven kylä. (t) Timoshko ja Onisinko Semenki-
nit, (t) Fedotko Ondronov, hänen poikansa Fedorko, (t) 
Kuzemka ja .Ihalko Ivanovit, (t) Mikitka Onufrijev, (t) 
Oksenko ja Grishka Mikitkinit; yhdeksän jousta. 

Saman Sonkajan perevaaran kyliä Nikolain Sorta-
valan pokostassa Ligujevan linnan luona. 

Helylän kylä. (t) Larivonko ja Ivashko Timoshkinit; 
kaksi jousta. 

Ja, kaikkiaan oli Sonkajan perevaarassa vanhan kir-
joituksen mukaan kaksitoista kylää, taloja niissä kuusi-
kymmentä ja kaksi, ihmisiä niissä yhdeksänkymmentä 
ja kuusi henkeä, joutsia yhdeksänkymmentä ja kuusi, 
auroja kolmekymmentä jå kaksi. 

Uuden kirjoituksen mukaan on kuusitoista kylää, 
siihen myös luettuna neljä yhteistä kylää, taloja niissä 
viisikymmentä ja kahdeksan, ihmisiä niissä kahdeksan-
kymmentä ja kolme -henkeä, joutsia kahdeksankymmentä 
ja kolme, joutsi kirjoitettu obsjan asemasta, auroja kaksi-
kymmentä ja seitsemän ja kaksi kolmatta osaa, ja aurassa 
kolme jousta. 

Vanhan kirjoituksen, aikana lisääntyi neljä kylää,. 
hävisi neljä taloa, ihmisiä kolmetoista henkeä, joutsia 
kolmetoista, auroja neljä ja yksi kolmasosa: 

samassa perevaarassa on Megrijärven kylä tyhjä 
ja siinä talo. Samassa -perevaarassa on kolmetoista taloa 
aution a. 	 - 
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Pälkjärven perevaara, ' Mustannäädän 
kyliä nekin, Ilomantsissa: 

Kylä Pälkjärven saaressa. . (t) Gavrilko Olishkov, 
(t) Davydko ja Ondreiko Ignatovit, (t) Fedko Jermolin, (t) 
Filipko Grishin, (t) Pavlik Ivashkov, (t) Kirilko ja Ivashko 
Sidorovit,' (t) Filipko Savin, (t) Fedko-Oleksejev, (t) Jer- 
molka Fedkov, (t) Fedko Savin, (t) Gridka Oksenov, (t) 
Ivashko Ivanov; neljätoista jousta. 	. 

Kylä Päikjärvellä. (t) Sofronko Markov, (t) Miheiko 
Mikitin, (t) Smenko Fedotov; (t) hänen. lankonsa Petrok, 
(t) Fomka Semenov, (t) . Fedko Demeshkin, (t) Gridka 
Vasjkov, (t) Polka Demeshkin, (t) Fedotko ja Maksimko 
Jereshkinit; kymmenen jousta. 

Suontaan (Zabolotje) kylä. (t) Ivashko Vaskov, (t) 
Nesterik Mikiforov, (t) Zaharko Jerosimov, ja hänen poi- 
kansa Onikeiko, (t) Ignatko Demeshkin, (t) Palko Kond- 
ratov, (t) Fedko Mikiforov Serdovolets; seitsemän jousta. 

Pirttipohjan kylä: (t) Jefimko Mikitin, (t) Haritonko 
Fedkov, (t) Ivashko Ivashkov, (t) Ivashko Jakushov, (t) 
Stepanko Sergejev; viisi jousta. 

Kaltimon kylä Pielisjoen varrella Kaltimossa. ; (t) 
Vasjko, ja Marko, ja Mikitka Nesterovit, (t) heidän vel- 
jensä Isatshko, (t) Jermolka ja Danilko ja Jakush Marti- 
novit, (t) Ivashko Ofonasov, (t) Fofanko Senkin; yhdek-
sän. jousta. 

Viensuun kylä Pielisjärven luona pohjosessa. (t) Ond-
reiko, ja . Fomka ja . Sergeiko Harlovit, (t) Ivashko ja 
Kirilko Timoshkinit, (t) Ostash Fedkov; kuusi jousta. 

Lieksan kylä Pielisjärven rannalla pohjosessa. (t) 
Jakush Savin, (t) hänen poikansa Fedko, (t) Vasjko Fed-
kov; kolme jousta. 

Saman Pälkjärven perevaaran kyliä ' Sortavalan _ 
Nikolain pokostassa. 

Soanlahden kylä Jänisjärven luona. (t) Kuzemka Fed-
kov, (t) Samsonko Fedkov, (t) Mikitka Klimov ja hänen 
poikansa Olekseiko, (t) Ofonasko Ondreikov, . (t) Meleh 



Fedotov, (t) Jakush ja. Jeremka ja Fomka Fedotovit, (t) 
Tarasko ja Fedko Klimovit; (t) Manusko Savin, hänen 
poikansa Loginko, (t) Kondratko Gridin, (t) Ivashko ja 
Maksimko Stehnovit, (t) Jeshka Ivashkov, (t) Vasjko Olku-
jev, (t) Mihal ja Konanko Senkinit, (t) Vasjko Timohin, 
(t) Fedko Sidorov, (t) Ivashko Olferov ja Petrok Savin 
Libujev; (t) Fedko Fedotov, Timoshka Kuzmin, (t) Salka 
Timbhin, (t) Ivonka Ondronov, (t) Timoshka Ivashkov; 
kaksikymmentä ja yhdeksän jousta. 

Kylä joen lakana jänisjärven luona. (t) Mikiforko 
Ivashkov, (t) Jakush, Ortemko, ja Tarasko Savinitr  (t) 
Maksimko Nesterov; viisi jousta. 

Kylä Lobantsbvin niemessä fänisjärven luona. (t) Gav-
rilko Mihalev, (t) Jermolka Pahomov, (t) Zahar M;ha-
lev, (t) Dorofeiko Timoshkin, (t) Fedko Pahomov; viisi 
jousta. 

Kylä Sterlitsassa samassa niemessä:- (t) Mikiforko 
Jakushov, (t) Tarasko Savin; kaksi jousta. 

Ja kaikkiaan Pälkjärven perevaarassa vanhan kir-
joituksen mukaan on kahdeksan kynää, taloja niissä viisi-
kymmentä ja yksi, ihmisiä _niissä seitsemänkymmentä ja 
kahdeksan, joutsia seitsemänkymmentä kahdeksan, auroja 
kaksikymmentä kuusi auraa. 

Ja uuden kirjoituksen mukaan on yksitoista kylää, 
taloja niissä seitsemänkymmentä ja neljä, ihmisiä niissä 
yhdeksänkymmentä ja viisi henkeä, joutsia yhdeksän-
kymmentä ja viisi, ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta, 
auroja kolmekymmentä ja kaksi, yhtä kolmatta osaa vailla, 
aurassa kolme jousta. 

Vanhan kirjoituksen_ aikana lisääntyi kolme kylää, 
taloja kaksikymmentä . ja kolme, .ihmisiä seitsemäntoista 
henkeä, joutsia seitsemäntoista, auroja viisi ja kaksi kol-
matta osaa auraa. 

' Tässä samassa perevaarassa on viisi taloa autiona. 
Ja vanhaa veroa läksi. piispalle neljästä perevaa- 

rasta talolta kaksitoista tenkaa, piispan veronkantajalle 
talolta ° kaksi. tenkaa, ja piispan kynimenniekalle talolta 
nelikko rukiita. 



Ilomantsin pokostassa tilallisia. 

Mikita Päavalinpoika Rokuljskin ja hänen poikansa 
Ivashkon. 

Loitimon niemen kylä. (t) Tereh Sidorov, (t) Oni-
simko •Sidorov; .kaksi jousta. Veroa tilallisiie kolme 
oravaa, ja viljasta määrän mukaan kolme korobjaa 
rukiita. 

Suuriruhtinaan kylässå Tohmajärvella; joka on Mus-
tannäädän kyliä, ja samalla yhteinen, Nikitan ja Ivashkon 
osalla: (t) Fedko ja Jelisarko Topörkovit, (t) Potashko 
Ivashkov, (t) Fedko Ofremov; neljä jousta. Veroa tilal-
lisille kuusi tenkaa, ja viljaa määrän mukaan viisi korob- 
jaa rukiita. • 

Ja kaikkiaan on yksi kylä lukematta yhteistä kylää, 
taloja tässä kylässä kuin myös yhteisessä viisi, ihmisiä 
niissä kuusi henkeä, joutsia- kuusi, kaksi auraa; aurassa. 
kolme jousta, ja' joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Mi}~al Filinin. 
Tohmajärven 	(t) Fedko Pershin; joutsi, yksi 

kolmasosa -auraa; veroa tilalliselle orava ja viljaa mää-
rän mukaan yksi korobja rukiita. 

Fofannik Demjanovin, ja Vasjko Filinin ja Jurka ja 
Ivashko Ortemovien. 

Kylä Piilkjärven saaressa. (t) Itse Fofannik, (t) itse 
Vasjko, (t) itse Jurka ja Ivashko; neljä jousta; auroja 
yksi ja kolmasosa. 

Vanhan kirjoituksen aikana hävisi kaksi ihmistä, 
kaksi jousta, kaksi kolmatta 'osaa auråa. 

Ja Fofanko veljiensä kanssa maksaa veroa Karjalan 
kaupunkilaisten kanssa maaherran ylläpidoksi. 

Ilomantsin pokostassa luostarikyliä. 

Valamen Vapahtajan luostarin kyliä. 
Koveron kylä Koveronjärven luona. (t) Olekseiko 

Mikitin, ja hänen veljensä Zaharko; kaksi jousta. ` Veroa 
luostarille rahassa riuna ja seitsemän oravaa. 
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Hammaslahden (Gammelaksha) kylä Oriveden ran-
nalla pohjosessa. (t) Marko ja Gridka Selivanovit, ja 
Onisimko Fomin; kolme jousta; veroa luostarille kolme 
riunaa ja yhdeksän tenkaa. 

Kosutjärven alalatvan kylä. (t) Olferko ja Uljanko 
Vasjkovit, (t) Olferko ja Kondratko Isatshkovit, (t) Kirilko 
Kondratov; viisi jousta; veroa luostarille kymmenen 
oravaa ja viljaa määrän mukaan viisi korobjaa rukiita. 

Ja vanhan kirjoituksen mukaan oli kaksi xylää, 
niissä neljä taloa, viisi henkeä, joutsia viisi, yksi ja kaksi 
kolmatta osaa auraa. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi kylä, talo, 
ihmisiä viisi henkeä ja joutsia viisi. 

- Ja uuden kirjoituksen mukaan on kolme kylää, 
niissä viisi taloa, ihmisiä niissä kymmenen henkeä, jout-
sia kymmenen, kolme auraa ja yksi kolmasosa. Veroa luos-
tarille neljä riunaa ja kymmenen tenkaa, seitsemäntoista 
oravaa ja viljaa määrän mukaan viisi korobjaa rukiita. 

Ja 'näissäkin kylissä on autio talo. 
Pyhän Johannes Kastajan Karjalan kaupungissa 

Uservan suussa sijaitsevan luostarin kylät. 
Kylä Koverossa. (t) Tereshko Vepseläinov; joutsi, 

yksi kolmasosa auraa; veroa luostarille kolmannes vil-
jasta. 

VII. Salmin Ylösnousemuksen pokosta. 

Pokostalla Kristuksen Ylösnousemuksen kirkko, po-
kostalla veroista vapaita: (t) Pappi Vasili, (t) tiakka Ki-
rilko, (t) kirkonvartija Seliverstik; kyntävät kirkon maita 
kolmen ruiskorobjan kylvöksi, mutta joutsia ei ole heille 
pantu. 

Salmin pokostassa Suuriruhtinaan verokyliä. 

Nastasia Ivanovan Grigorjevin vaimon. 
Annettu verollisina maaherroille paitsi obsjaveroa. 
Räimälän kylä Janajoen luona. (t) Palka, ja Zi- 

novko ja Kiprianko Mihalevit, (t) Ortemko Avvakumov, 
14 
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hänen poikansa Palka, (t) Gerasimko ja Klimko Selivano-
vit, (t) Miheiko Vasjkov, (t) Oleshko Maksimov, (t) Jurka 
Maksimov, hänen poikansa Selivanko, (t) Miheiko Maksi-
mov, (t) Minka Kondratov; kolmetoista jousta, neljä auraa 
ja yksi kolmasosa. 

' Vanhaa veroa läksi neljäkymmentä ja kuusi oravaa, 
veronkantajalle yksitoista oravaa ja yksitoista tenkaa. Ja 
tämän veron,sijasta maksoivat vanhan kirjoituksen aikana 
kaikkiaan yksitoista riunaa ja kuusi tenkaa. 	- 

Ja Suuriruhtinaan veroa on pantu tälle kylälle 
uuden kirjoituksen mukaan kolmetoista riunaa, paitsi 
obsjaveroa. 

Ja : yksi Nastasian kylä on kirjoitettu Suuriruhti-
naan verolääniin Salmissa, joka oli piispan alainen, sa-
massa pokostassa sijaitsevaan Janan vesj-kylään, siitä 
syystä, että on yhteinen. 

Taka-Karjalassa Salinin ylösnousemuksen pokostassa 
Suuriruhtinaan lääni  S a 1 mi (Solomjana), joka oli piis- 
pan - alainen. 	- 	 • 

Annettu myöskin maaherroille paitsi' obsjaveroa. 
Pusjzvinan vesj-kylä (Selo) joen varrella Salmissa pokos-

talla. (t) Onashka Mihalev, (t) Nasonko Denisov, hänen lap-
sensa Obramko ja Denisko, (t) Klimko, ja Jahno, ja Kostko 
Terehovit, (t) Martjush ja Panteleiko Ivashkovit ja Rodi-
vonko Smenov, ja Jeska Martjushin (t) Kondratko Maka-
vejev, hänen poikansa Pankratko, hänen veljensä poika 
Ogafonko Ivashkov, (t) Kirilko ja Okulko Senkinit, (t) 
Meleh Filipov, hänen poikansa Fedko, (t) Selifonko Tere-
hov, hänen lapsensa Borisko ja Timoshka, (t) Stepanko, 
ja Vasjuk, ja Gavrilko Zinovovit, (t) Jermak Nasarov, 
hänen poikansa Fedko, (t) Kondratik Nesterov, (t) Ileika 
Martynov, (t) Maksimko ja Ser.Qeiko Gridinit, Maksimkon 
poika Timoshka, (t) . Ontonko, ja - Ortemko, ja Jakush 
Mininit, (t) Sysoiko Stepanov, hänen poikansa Lutshka, 
(t) Timoha, : ja kaksi Palkaa, ja Konanik Ivashkovit, (t) 
Jevseiko Jeremin, (t) Sergeiko Levonov, (t) Ivashko Jeli-
sejev, (t) Levko Sergejev, hänen . poikansa Smeshko, (t) 
Timoha Onanjkin, (t) Ivashko Mikitin, (t) Fedko Sidkov, 



(t) Ivashko Stepanov, hänen poikansa Smenko, (t) Gridka 
Ivashkov, (t) Ofonasko ja Titko Olferovit, ja Palka Ivash-
kov, (t) Gavrilko Senkin, hänen poikansa Fedko, (t) Se-
menko Gridin, (t) Ostashko Jeremin, (t) Ivashko ja Ofremko 
Gridinit, (t) Gridka Klimov, (t) Overkeiko Kuzjmin, ja 
Pahoinko, ja Levonko Ivashkovit, ja Isatshko ja Ivashko 
Gridinit, (t) Onikeiko ja Miheiko Trufanovit, (t) Smeshko 
Gridin, (t) Zaharko Ivashkov, (t) Mikita Ievl, hänen vel-
jensä poika Kuzemka- Zaharov, (t) Borisko, ja Maksimko, 
ja Sidko Mosejevit, ja Boriskon poika Levonko, (t) Fedko 
Oleksin, ja hänen veljensä poika Jakush Palkin, (t) Tereh 

- 

ja 
a 
 Okul Ivashkovit, ja Terehin poika Vasko, (t) Timoha 

Jakushov, hänen veljensä poika Gridka, (t) Mikulka Sid- 
kov. Joen toisella puolella: (t) Demjanoko Kuzjmin, (t)  
Kondratko Matjukov, (t) Fedko Jakushov, (t) Mihal Zaha-
rov, (t) De visko, ja Larjuk, ja Peronko Ivashkovit, -(t) 
Omeljanko Okulov, (t) Miheiko Fedotov, (t) Mikulka Zino-
nov, (t) Marko Parfejev, hänen poikansa Fedko, (t) Olek-
seiko Gridin, (t) Sozonko Sofronov, (t) Palka Karpov, (t) 
Ijevik ja Timoshka Olferovit, (t) Maksimko. Onanjin, (t) 
Vasjko Ontsiforov, räätälimestari, (t) Nesterik Fefilov,-(t) 
hänen veljensä Vasko, (t) Onashka Smenov, (t) Stepanko 
Fedkov, (t) Nesterik Stepanov, hänen poikansa Mikitka, 
(t) Sidko Stepanov, (t) Tarasko Ovsevov, (t) Gavrilko 
Gridin, (t) . Faleleiko Pershin, (t) Vasko Jesjkin, (t) Miki-
forik Smenov, (t) Loginik ja Senka Jesjkinit, (t) Savka 
Ivashkov; sata ja kahdeksantoista jousta. Vanhaa veroa 
iäksi rahassa puoli viidettä ruplaa ja neljä riunaa ja 
yksitoista tenkaa, ja viljasta viidennes. 

Ja tässä kylässä on kalastajia ilman peltoa: (t) 
Fedko Popov, hänen poikansa Smeshko, (t) Kostko Ivash-
kov, hänen lankonsa Ondreiko Grida'n poika, (t) Stepanko 
Ondrejev,  (t) Ivashko Tamma, (t) Proksha ja Ijevik Fed- 
kovit, (t) . Stepanko Kirilov tiakan poika. Savka Ivash-
kovilla on talossaan Sofronko ja Grishka Mikulinit; yksi 
toista jousta. Vanhaa veroa läksi niistä yksitoista tenkaa 

Tuloman kylä Tuloman joen luona. (t) Oksenko Onki-
fov, (t) Ivashko Palkin, (t) Ondreiko Onisimov, (t) hänen 
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veljensä Gridka, (t) Zaharko Levonov, (t) Tarasko Fili- 
pov; (t) . Savka Filipov, (t) Fomka Ivashkov, (t) Ivashko 
Vasjkov; yhdeksän jousta. 

Toinen Tuloman kylä Tulomanjoen luona lähellä 
Aadunan putousta. (t) Parfeiko Ivashkov, hänen poi- 
kansa Vasko, (t) Sozonko Ivashkov; kolme jousta: 

Koveran kylä Tulomanjoen luona lähellä I'adunan 
putousta. (t) Fedorko ja Sisoiko Stepanovit, (t) Fedotko 
Ivashkov; kolme jousta. 

Vanhaa veroa läksi kaikista kolmesta kylästä ra-
hassa yhdeksän riunaa ja puoli yhdeksättä tenkaa, ja 
viljasta viidennes. 

janan vesj-kylä janajoen luona. (t) Smenko ja Ovseiko 
Jahnovit, '(t)' Fedotko, ja Kondratko Kuzjminit,• ja Palka 
Fedotov, (t) Grishka ja Stepanko- ja Smenko Fiiipovit, 
(t) ' Ivashko Fomin, hänen poikansa Nesterik, (t) Kirilko 
Klimov; (t) Levonko ja Gridka Jererninit, (t) -Vasjko Ko- 
nanov, (t) Ondreiko Konanov, (t) Mikitka Jahnov, ja 
Filipko ja Ofremko Fedkovit, (t) Onashka Matjukov, (t) 
Filipko ja Ivashko Ondrejevit, (t) Borisko, ja "Miheiko, 
ja . Mikiforik, ja Fedotko Mininit, (t) . Jahno Mikiforov, 
hänen poikansa Palka, (t)  Olekseiko Ortemov, (t) Jer- 
molko Senkin, (t) Marko ja Demeh Oleksinit, (t) Vasko 
Jermolin Vihtujev, (t) Onton Kuzjniin, (t) Palka ja Mihal 
Nesterovit, (t) Onufreiko Melgujev, (t) -Harlo Parfejev, 
(t) Manulko ja, Klimko .Ivashkovit, (t) Levonko Isakov, 
(t) . `Ivashko ja' Omosko Isakovit,  (t) Olisko ja Grishka 
Ignatovit ja Oliskon poika Vikulka, (t) Ondreiko, ja Savka, 
ja Demeh Matvejevit, (t) Lutshka Mamonovit, (t) Fedotko 
ja Olekseiko Ofonasovit, - (t)-  Onashka Vaskov, (t) Nesterik 
Oniskin, (t) Vasko Vlasov, hänen veljensä poika Fedko 
Timohin, {t) Ignat Filin, hänen poikansa Ivopka, (t) 
Kostko ja Trufanik Melehovit, (t) Ivashko Jakimov, (t) 
Sergeiko Nikonov, (t) hänen veljensä. Davydko, (t) Mihal 
Ignatov, (t) Gavrilko Ignatov, (t) Vasjko ja Nesterik 
Ivashkovit. Janajoen toisella puolella: (t) Jurka, ja Savka, 
ja Tarasko Matvejevit, (t) Fofanik Palkin, (t) Timoshka 
Ivanov, (t) Fedorko, ja Fedotko ja -Klimko Vaskovit, ja 
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Fedorkon poika Mikiforko, (t) Jashko Savkin, (t) Aristik, 
ja Makarko . Ivashkovit, (t) Mikitka Jeremin, (t) Palka ja 
Nikonik Kirilovit, (t) Samsonko Damantov, (t). Jahno 
Vlasov, 

 
(t) Levonko Timohnov, (t) Borisko Sidkov, (t) 

Moseiko Trofimov, (t) Jashko Mikitin, (t) Vlasko Mikitin, 
(t) Mikulka, ja Petrok, ja Oniska-Olekseikovit, (t) Konanko 
ja Filipko; Kostinit; (t) Fomka Smenov, (t) Isatshko, ja 
Ondreiko Perhinit; (t) Fedko Sinenov, (t) Harlo Kirilov, 
(t) Vasjko Ivashkov, (t) Ignatko Ivashkov, (t) Tarasko 
Maksimov, (t). Timoshka Mikitin Sekirin, (t) Ignat 
kov, (t). Trofimko, ja Mitrok Palkinit, (t) Isatshko Omo-
sov, hänen poikansa Martynko, (t) Mikitka Omosov, ja 
Ofonasko Savin, (t) Ondreiko Savin, hänen poikansa Sof- 
ronko, (t) Ivashko Jashkov, hänen veljensä pojat Mikitka 
ja Levonka Karpovit, (t) Vasjko Fedkov, (t) Kiprijanik 
ja Ivashko Grishkinit, (t) Marko ja Ie"vik Vlasovit; sata 
ja yhdeksäntoista jousta. Ja vanhaa veroa l.1ksi rahassa 
neljä ruplaa ja puoli neljättä riunaa ja tenka ja viljasta 
viidennes. Ja samassa kylässä Nastasi_an ivanovan Gri- 
gorjevin vaimon taIonpoikia: (t) Omosko Manuilov, (t) 
hänen veljensä Panfilko; kaksi jousta. Vanhaa veroa läksi 
neljätoista oravaa, isännöitsijälle ja veronkantajalle neljä ". 
oravaa, neljä tenkaa: Tämän veron sijasta maksavat neljä 
riunaa. 

Plundogolovan kylä janajoen luvna.  "(t) Denisko ja 
Vasjuk, ja Jerosimko Jakusovit, (t) Jakimko, Jakushov,_ 
(t) Lenuiko Mikitin, hänen. poikansa Fedko ;kuusi jousta• 

Karkusyrjän (Kargosyrjä) kylä Laatokan järven luona. 
(t) Jakush ja Samylko Savastianovit, (t) Ondreiko Paho-
mov, (t) Olferko ja Samöilik Mininit, (t) Nesterik ja Ileika 
Kirilkovit, (t) Fedko Kirilov, (t) Savka Smenov; (t) Filipko 
Smenov, hänen poikansa Mikitka, (t) Kirilko ja Mikitka, 
ja Smenko Maksimovit; neljätoista jousta. 	- 

Toinen IKarkusyrjän kylä Laatokan järven luona. (t) 
Mikulka Pahomov, (t) Fedka . Pahomov, (t) Mikitka ja 
Oståshko Pahomövi(; (t) Malashko Smenov, (t) hänen vel- 
jensä Kirilko, (t) hänen veljensä Ivashko; (t) hänen toinen 
veljensä Ivashko, (t) Fofanik Markov, (t) Onikeiko Maka- 



rov; kymmenen jousta. Vanhaa veroa läksi kaikista kol-
mesta kylästä rahassa kolmea ja puolta tenkaa vaille 
rupla ja viljasta viidennes. 

Räimälän kylä, fanajoen laona. (t) Smenko Gridin, 
(t) Pankratko ja Ovseiko Gridinit, (t) Panteleiko Mihalev, 
hänen poikansa Ivashko; viisi jousta. 

Varposelän kylä Janajoen luona. (t) Jurka Mihalev, 
hänen veljensä poika Gridka Pantelejev, (t) Vlasko Miku-
lin, (t) Timoshka, ja Mikitka, ja Danilko Filinit, (t) hei- 
dän veljensä Tarasko, (t) Ortemko Ondreikov, hänen poi-
kansa Vasko; ja joen toisella puolella: (t) Ortemko ja 
Ondreiko, ja Minka Kondratovit; kaksitoista jousta. 

_ Kondushan kylä. (t) Jelohpa Janov, hänen poikansa 
Ivashko, (t) hänen veljensä Okulko, (t) Nikonik ja Rodi-
vonko, ja Fedko Judkinit, (t) Klimko Onkifov, (t) Ofo-
nasko Onkifov, (t) Timoshka Onkifov, (t) Matjuk Stepa-
nov, (t) hänen veljensä Ivashko, (t) Stepanko Oleksin, (t) 
Kondratko Ivashkov; kolmetoista jousta. 

Vanhaa veroa kaikista kolmesta kylästä rahassa 
puoli ruplaa ja viisi riunaa ja puoli seitsemättä tenkaa, 
ja viljasta viidennes. 

Kjelskaja Pongin kylä Salonsaaressa. (t) Ivashko 
ja Mikitka Vaskovit, (t) Kondratko Mikitin, hänen poi-
kansa Fedotko, (t) Ovseiko Mikitin, (t) Ofremko Tere-
hov, (t) Kondratko Markov, (t) Mikitka Borisov; kahdek-
san jousta. 

Kylä Ulahtassa Salonsaaressa. (t) Kondratik Aris-
tov; joutsi. 

Lunkulan kylä Salonsaaressa. (t) Isak Levonov, (t) 
Ivashko Omosov, hänen poikansa Fedko, (t) Fedotko ja 
Demeh Ivashkovit, (t) Maksiinko Vasilev, (t) Ivashko 
Vasilev, heidän veljensä poika Tereh Jurkan poika, (t) 
Vasjko Stepanov, (t) Savka Grishin; kymmenen jousta. 

Vanhaa veroa läksi kaikista kolmesta kylästä rahassa 
yhdeksän ja puoli riunaa, ja puoli tenkaa, ja viljasta 
viidennes. 
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Borisin niemen kylä Laatokan järven rannalla Lah-
dessa. (t) Zaharko Borisov, (t) Gridka Mihejev, (t) Pa-
homko ja Matveiko Timohinit; neljä jousta. 

Loihitaipaleen kylä lahden luona Laatokan rannalla. 
(t) Karpik Ivashkov, hänen poikansa Ovseiko; kaksi 
jousta. 

Loihitaipaleen kylä lahden luona. (t) Mihail Davydov, 
(t) Tereh ja Palka Davydovit; kolme jousta. 

Vanhaa veroa läksi kaikista kolmesta kylästä ra-
hassa neljä ja puoli riunaa ja neljä ja puoli tenkaa ja 
viljasta viidennes. 

Uudisasutus Loihitaipaleella lahden luona. (t) Luka 
ja Vasil Terehovit; kaksi jousta. 

Kylä Uuksussa Uuksujoen luona. (t) Sidko, ja Mo-
seiko, ja Sofonko Onkudinovit, ja Sidkon poika Stepanko, 
(t) Fedotko ja Maksimko Kuzjminit, (t) Rodivonko, ja 
Ostash, ja Moseiko Mihejevit; yhdeksän jousta. 

Uuksun kylä Uuksujoen rannalla putouksen luona. 
(t) Fedko Ivashkov, (t) Matveiko ja Kondratko Ivashko-
vit; kolme jousta. 

Samaten Uuksun kylä Uuksujoen rannalla putouksen 
luona. (t) Smenko Ivashkov, (t) Filipko Mihalev, (t) 
Sozonko Vaskov; kolme jousta. 

Vanhaa veroa läksi kaikista kolmesta kylästä ra-
hassa viisi ja puoli riunaa ja kolme ja puoli tenkaa, ja 
viljasta viidennes. 

Kylä Uuksujoen rannalla putouksen luona Uuksussa. 
(t) Meleh Levonov, hänen veljensä pojat Jakush ja Pet-
rushka Maksimovit; kolme jousta. Vanhaa veroa läksi 
kaksi ja puoli riunaa ja yksi tenka, ja viljasta viidennes. 

Kylä Mantsinsaaressa (Manetskom) joenpuolisessa 
päässä. (t) Onufreiko ja Smenko Nesterovit, (t) Jakush 
Filipov, (t) Jakush Fomin, (t) Vlasko Perhin, (t) Mako-
veiko Perhin, (t) Ivashko Maksimov, (t) Sidko ja Fomka 
Davydkovit, (t) Onufreiko Petrushin, (t) Judka Panfilov, 
hänen lapsensa: Olisko, ja Lavrenteiko, ja Borisko, ja 
Vlasko Fedkov, (t) Fefilko Panfilov; kuusitoista' jousta. 
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Vanhaa veroa läksi rahassa puoli ruplaa, kahdeksan ja 
puoli tenkaa, ja viljasta viidennes. 

Oriselän kylä Mantsinsaaressa. (t) Smenko Tshilku. 
jev, (t) Vasjko Jahnov, (t) Ontonko Tshilkujev, (t) Ignat 
Tshilkujev, (t) kaksi Ivashka Mihalevia, (t) Jeska Sysojev, 
(t) Mihal Ivashkov, (t) Borisko Ivashkov, hänen lapsensa 
Mihal ja Panfilko, (t) Pahomko Borisov, (t) Fomka Fili-
pov, (t) Mikitka Mikitkin, (t) Maksimko Vlasov; viisitoista 
jousta. Vanhaa veroa läksi rahassa puoli ruplaa ja riuna 
ja neljäsosa, ja viljasta viidennes. 

Peltoisten (na Po jah) kylä Mantsinsaaressa. (t) 
Tarasko Kostin, (t) Fedko ja Mihal Senkinit, (t) Moseiko 
ja Mikiforik Kondratovit, heidän veljensä poika Dmitr 
Gridin, (t) Jermolka Ofremov, (t) hänen veljensä Klimko, 
(t) Uskal Ivashkov, hänen poikansa Danilko, (t) Senka 
ja Selivanik Mihalevit, ja Selivankon poika Palka, (t) 
Nesterik, ja Filipko, ja Kuzemka, ja Jashko, ja Smeshko 
Vasilevit, (t) Denisko ja Overkeiko ,Fedotovit, (t) Oleshka 
Stepanov Kalkalin, hänen poikansa Vasko, (t) Tarasko, 
ja Mikitka, ja Vasko Fedkovit, (t) Nesterik Minin, hänen 
poikansa Levonko, (t) Pahomko ja Isatshko Vaskovit, (t) 
Ondreiko Jeskin, (t) Jashko Jakushev, (t) Ileika, ja Gridka, 
ja Ievko Ondreikovit, (t) Jurka, ja Fedko Vasilevit, (t) 
Jurka Oleksin, (t) Ievik Harlov, (t) Ontsiforik Lukin; 
neljäkymmentä jousta. Vanhaa veroa rahassa rupla ja 
neljä ja puoli riunaa ja puoli tenkaa, ja viljasta vii-
dennes. 

Kylä fänöenniemessä Mantsinsaaressa. (t) Onuf-
reiko, ja Kirilko ja Ortemko Vaskovit; kolme jousta. 

Kylä Peiponvuorella Mantsinsaaressa. (t) Fomka 
Vaskov, (t) Ivashko, ja Olferko, ja Levonko, ja Kuzemka 
Lenisovit; viisi jousta. 	 - 

Kylä Kuismanniemessä Mantsinsaaressa. (t) Rodi-
vonko, ja Jermolko, ja Neronko Mikitkinit, (t) Jashko 
Jurkin, hänen poikansa Ontonko, (t) Klimko ja Nesterik 
Martynovit, (t) Mikulka ja Palka Omosovit, (t) Vasil, ja 
Borisko, ja Senka Kondratovit; kaksitoista jousta. Van- 



217 

haa veroa läksi kaikista kolmesta kylästä rahassa kuusi 
riunaa ja viisi tenkaa, ja viljasta viidennes. 

Kylä Kekälejärven luona lähellä Suijokea. (t) Gridka 
Jeremin, hänen poikansa Ivashko, hänen lankonsa Ovseiko 
Matveikon poika, (t) Sofronko Jeremias, hänen poikansa 
Ivashko, (t) Fedko Nasonov; kuusi jousta. 

Kylä Kalajärven luona Suijoen takana. (t) Klimko 
Jeremin, (t) Smeshko Sysojev;- kaksi jousta. 

Vanhaa veroa läksi rahassa molemmista kylistä 
kaksi riunaa ja yksitoista tenkaa, ja viljasta viidennes. 

Ja kaikkiaan oli kyliä Salinin läänissä vanhan kir-
joituksen mukaan kaksikymmentä ja yksi, Nastasian kyliä 
lukematta, taloja niissä kaksi sataa ja viisitoista, ihmisiä 
niissä neljä sataa ja kolmekymmentä henkeä, joutsia 
heillä neljä sataa ja kolmekymmentä jousta, auroja niissä 
sata ja neljäkymmentä ja kolme ja yksi kolmasosa auraa, 
aurassa kolme jousta ja joutsi kirjoitettu obsjan sijasta. 

Nastasian tiloja oli vanhan kirjoituksen mukaan 
yksi kylä, yksi talo, neljä henkeä,-neljä jousta, aura ja 
yksi kolmasosa, vanhaa veroa läksi koko läänistä, Nas-
tasian joutsia lukematta, rahassa kuusitoista ruplaa, ja' 
kolme tenkaa ja yksi neljäsosa, ja viljasta viidennes. 

Vaan Nastasian joutsista läksi vanhaa veroa kah-
deksantoista oravaa ja neljä tenkaa. 

Uuden kirjoituksen mukaan on tässä läänissä suu- 
rempia ja pienempiä kyliä kolmekymmentä, yksi uudis-
asutuskin siihen luettuna, taloja niissä Nastasiankin kaksi 
taloa luettuna, vaan pellottomien kalastajien taloja luke-
matta, kaksi sataa ja kahdeksankymmentä ja seitsemän 
taloa, ihmisiä niissä, Nastasiankin kaksi talonpoikaa sii-
hen luettuna, vaan pellottomia . lukuunottamatta, neljä-
sataa ja kuusikymmentä ja, yksi henki, joutsia -heillä 
neljäsataa ja kuusikymmentä ja yksi, auroja niissä sata 
ja viisikymmentä ja kolme ja kaksi kolmatta osaa, ja 
aurassa kolme jousta ja joutsi '"kirjoitettu' obsjan sijasta.: 

Ja-  Suuriruhtinaan uutta veroa on pantu koko tälle 
läänille kuin myös Nastasian kahdelle joutselle, paitsi 
pellottomille kalastajille, rahassa seitsemäntoista ruplaa 
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ja neljä riunaa ja puoli kymmenettä tenkaa; vaan vilja-
viidenneksen asemasta on pantu määräviljat: sata ja 
kahdeksan korobjaa rukiita, sata ja kandeksan korobjaa 
ohria, kaksi sataa ja puoli kuudetta korobjaa kauroja. 
Mutta minä vuonna ei ole otettu viljaa viljassa, on myös 
viljan asemasta kannettu rahassa: yhdestä korobjasta 
rukiita kymmenen tenkaa, yhdestä korobjasta ohria seit-
semän tenkaa, ja yhdestä korobjasta kauroja viisi tenkaa. 
Ja siten viljan asemasta -rahassa kolmetoista ruplaa ja 
neljä riunaa ja puoli kymmenettä tenkaa. 

Ja kaikkiaan on veroa pantu tälle läänille kuin 
myös viljan asemasta rahassa kolmetoista ja puoli rup-
laa, ja kolmetoista tenkaa, paitsi obsjaveroa. 

Ja tässä samassa läänissä on myöskin pellottomien 
taloja, ja niissä elää kalastajia yksitoista henkeä, yksi-
toista jousta. Ja Suuriruhtinaan veroa on heille mää-
rätty obsjaveron asemasta 'puoli kuudetta siunaa. 

Ja vanhan kirjoituksen aikana lisääntyi tässä lää-
nissä kylien luku kahdeksalla uudisasutus myös siihen 
luettuna, taloja lisääntyi, pellottomien talot myös siihen 
luettuna, seitsemänkymmentä ja seitsemän, ihmisiä kolme-
kymmentä ja kahdeksan henkeä, joutsia kolmekymmentä 
ja kahdeksan, _kalastajat myös siihen luettuna.- 

Salmin pokostassa Suuriruhtinaan verokylä, joka oli 
piispan alainen. 

Äglalahden Kaipaisten niemen kylä Suojärven luona. 
(t) Fedko ja Ontonko Jakushovit, (t) Palka ja Jermolka 
Mikitkinit, (t) Ontonko Onisimov, (t) Sergeiko Isakov ja 
Gridka Onkujev, (t) Panteleiko Stepanov, (t) Gridka Ofo-
nasov, (t) Isak Ivashkov, (t) Fedko Denisov, hänen poi-
kansa Nesterik, (t) Kondråtko ja Ivashko Fedotovit, (t) 
Semenko Pantelejev, (t) Vlasko Nesterov ja Nasarko Sid-
kov, (t) Gridka Dmitrov, (t) Ofonasko Avramov, hänen 
poikansa Ivashko, (t) Klimko_ Olisov, (t) Mikitko ja Ileika 
Ovsevovit, (t) Filipko ja Danilko Fedotovit, (t) Fedko Fo-
min; lahden takana: (t) Gridka ja Kondratko'Sofronovit, 
(t) Gridka Jermolin, (t) Tereh Sofronov. Kaksikymmentä 
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taloa, ihmisiä niissä kaksikymmentä yhdeksän henkeä, 
joutsia kaksikymmentä ja yhdeksän, auroja kahdeksan ja 
kaksi kolmatta osaa. 

Veroa läksi heiltä piispalle neljä riunaa ja kolme 
tenkaa. Suuriruhtinaan veroa on tälle kylälle pantu 
puolitoista ruplaa ja viisi riunaa ja kaksitoista tenkaa, 
paitsi obsjaveroa. 

Vanhassa kirjoituksessa ei tämä kylä ollut verokir-
jaan pantu. 

Salinin pokostassa Räimälän kylä fanajoen luona 
kuuluva Valamon Vapahtajaluostarille. (t) Ivashko Vasju-
kov, (t) Gridka ja IVIikiforik Lutshkinit, (t) Gridka Lutsh-
kan veli, hänen poikansa Timoshka; viisi jousta, yksi 
ja kaksi kolmatta osaa auraa. 

Veroa luostarille yhdeksän tenkaa, ja viljasta koI-
mannes. 

Vanhan kirjoituksen aikana tuli lisäksi yksi talo; 
joutsi. 



Oikaisuja: 

Siv. 29, rivi 16: kylä; lue: obsja. 
Siv. 40, rivi 10: tengan kanssa; lue: rahässa: 
Siv. 144, rivi 3: rivin alkuun lisättävä: Pokostalla_ 

_ 




