
Wiipurin läänin kuvernöörin päätös Wii-
purin pitäjän Sorvalinsaaren kyläkunnan puo-
lesta täällä tehdyn anomuksen johdosta että mai-
nitulle ja Kivisillan kyläkunnille vahvistettaisiin
kyläjärjestys säännöt, jotka anomukseen liitet-
tyinä ja tarkastuksen jälkeen osittain muutettuina
ovat näin kuuluvat.

§ I-
Talonomistaja tahi isännöitsijä antakoon hyyry-

ryläisestä, joka on taloon muuttanut, kolmen vuo-
rokauden kuluessa sen jälkeen tiedon ruununmiehelle
tahi maapoliisille, ilmoittaen samalla myöskin hyy-
ryläisen itsensä nimen ja säädyn tahi ammatin sekä
hänen perheensä jäsenten nimet, syntymäajan japai-
kan mistä tulivat. Sen laiminlyömisestä langetetta-
koon syyllinen sakkoihin kymmenestä aina neljään-
kymmeneen markkaan.

Jos talonisäntä tahi hyyryläinen ottaa luoksensa
asumaan jonkun henkilön, jolla ei ole kyläkunnassa
vakinaista kotia, olkoon velvollinen siitä viipymättä
ja viimeistäänkin kello kymmenen seuraavana aa-
muna ilmoittamaan ruununpalvelijoille. Ken tämän
laiminlyöpi, vetäköön sakkoa kymmenestä neljään-
kymmeneen markkaan. Talonpoikaisen kansan suh-
teen, joka maatavarain myymistä varten tahi muu-
toin laillisissa asioissa oleksii kyläkunnassa kaksi
vuorokautta tahi vähemmän aikaa ei semmoinen il-
moittaminen ole tarpeellinen.

t; 3.
Lalonomißtajalla talii livvi-vläi8«11ä si ole

ottaa nrloneißiinßi>, aßnmaan nuouomaineißia, e^äsi-



8 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

veellisiä. juutalais- tahi mustalais-henkilöitä, eikä
myöskään vihkimättömiä pariskuntia. Ken tätä vas-
taan rikkoo vetäköön sakkoa ensikerralta neljäkym-
mentä ja toiselta kerralta kahdeksankymmentä mark-
kaa. Jos tästä ei tule ojennusta, niin tulee kyiän-
järjestysmiehen tahi poliisin ilmoittaa syyllinen syi-
nensä paikkakunnan ruununpalvelijoille laillisensyy-
töksen nostamista varten häntä vastaan.

Maan muista paikkakunnista tulevat työtä eli
palveluspaikkaa etsivät henkilöt työväen luokasta
ovat velvolliset, viiden markan sakon uhalla, heti
tahi viimeistäänkin] kello kymmenen aamupäivällä
kyläkuntaan saapumisensa jälkeisenä päivänä näyt-
tämään asianomaiselle ruununpalvelijalle tahi polii-
sille maine- ja työkirjansa kotiseudultansa ja kylä-
kunnassa olemista varten ottamaan olovapauskirjan,
jota älköön annettako kauvemmaksi kuin siksi ajaksi
jona työkirja on voimassa, älköönkä kauvemmaksi
aikaa uudistettako, ennenkuin on näytetty uusi kirja
kotipaikasta, paitsi säälittävien asianhaarain suhteen
kerran, korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi.

Talonomistaja, isäntä tahi emäntä tallillapa ta-
lounaitapa, joka rikkoo näitä sääntöjä vastaan, on sa-
man edesvastauksen alainen kuin kaikki muutkin
henkilöt, joista edellä mainitaan.

Oluen, viinan ja muiden päihdyttävien juomain
nautitseminen kadulla ja muilla kyläkunnan yleisillä
paikoilla sekä kartanon pihalla, ulkohuoneissa, portti
ja rappukäytävissä ja talojen eteisissä, olkoon viiden
jopa kymmenen markan sakon uhalla kielletty.

Ken kadulla, tiellä, kartanoilla tahi yleisissä
paikoissa ja huoneissa rähisee, käyttäytyy siveyttä



ja säädyllisyyttä loukkaavalla tavalla tahi puvullaan
ja käytöksellään herättää pahennusta, sakoitettakoon
viidestä kahteenkymmeneen markkaan, ja, jos hän
käskettyä ei ota ojentuaksensa, on hän poliisin toi-
menpiteen kautta poistettava.

8 8.
Talonomistajan tulee tarvittaessa antaa apuansa

poliisille; ja rangaistaan sitä, joka tämän laimiin-
lyöpi ilman laillista estettä, sakoilla viidestä kah-
teenkymmeneen markkaan.

Kyläkunnalla on valta, jos se tarpeelliseksi nä-
kee, tehdä kirjallisesti ajan vaatimuksen mukaisia
muutos- ja lisäys-esityksiä näihin sääntöihin, jotka
sittemmin jätetään yleisen kyläkuntakokouksen tar-
kastettaviksi ja hyväksyttäviksi sekä joille, kuten
näille alku säännöillekin, haetaan lääninKuvernöörin
vahvistus."

Annettu Wiipurin läänin Lääninkansliassa, 17
päivänä Kesäkuuta 1892.

Tämän asian olen minä tutkintooni ottanut ja
katson hyväksi täten noudatettaviksi vahvistaa
ylempänä jäljennetyt säännöt. Paikka ja aika
edelläkirjoitetut.

A. Gripenberg.

[SINETTI]

A. L. von Knorring.

Wiipurissa,
Wiipuri n Sanomain kirjapainossa 1892
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