




Kylä Järjestys
Ylösrakettu

Ja yhteisexi jälkeeen elämisexi suostuttu

KelwiönPitäjäsä.
Sinil s:nä päiwänä Heinä Kuusa Wuonna »316.

Wasasa, PränMy Carl Anton Londicerlldä/ 1817



Refolutioni.

3zsnHlal?etuN/ Ktlwiön PitHjsnnuehildz sin<l s psiw. läheskuluneesa Helnck
Kuusa suostutun ja ylöspandun Kylä-lärjestyxen, koettelen MinH hywHxi tä<
män kautta, wahwistaa niiden jslkeenelFmiseri ja tarkaxi täyttämisefi, joitase
lilkuttas. Wasan Maan«Cancelliasta s. 3 päiwänä Loka Kuusa ,8 »6.

CARL DE CARNALL

J. J. Grönblad*

>Ti3« ,



»♦♦^♦••^♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦44*4*4*4**4*444**
§ «.

sitä parembi Järjestys Knlä.kunnisa mahdettaisiin pidettää, on
tarpeellinen, että itse kujakin Kmkeri-Kunnasa Aldermannt eli Kylä.
Wanhln, ynnä kahden Bisittarin kansa asetetaan nhderi eli usiammaxl
wlioderl kaiken sen jälkeen, tuin Kylän Miehet itse sen yywäxi näke-
wät. Talla Kylän Wanhtmnmlla on oikeus, kosta hän taikka itse
näkee tarpeen nlln waatiwan, eli hän joldakulda Naburilda tygosano-
turi tulte, että kokoon kutsua Kylau-Miehet neuwottelemaan niistä sil»
loin eteentulewaiftsta asioista; Joka kokoon kutsuminen tapahtuu ar«
wan eli kapulan kautta, sillä tawalla, että se ensin Kylä-Wanhlm.
malda, jonga tykönä tämä arpa aina säilylettämän pitää, lahätetään
talo talolda ymbärt koko ttnterikunnan, ja ej ole se yhdellekkän sal»
littu tätä arpaa tykönänsä pidättää, waan pitää se wllpymätää Nabu«
rtn tykö saatettaman. Jos joku tämän laiminlyö, wetäköön sakkoa
ensimlnaisen kerran 72 kop. hopiasa, ja toisen kerran karinkertaisestt.
Joka tällä tawalla kylän miesten kokoonkutsumisesta on tiedon saa.
nut ja yhtä hywin, ilman laillista estettä, siitä ltsens poispttää, sakot,
taa 48 Kop. hopiasa. Jos se usiammasti tapahtuu,
taikka huolimattomuudesta, olkoon sakko kahdesti niin korkia. M»
mät sakko rahat pitää Kylä-Wanhlmmalda, taikka Blsittareilda,
eli hända lähinä Istuilda niildä takaperäisildä ulosotettaman jotta ta«
nlän Kylä lärjestyxen jälkeen, owar niihin itsensä wlallisirl tehneet.
Ej mahda myös yxikään olla niin peräänajattelemaloin, että hän nät»
sä kokourisa häwettölnillä sanoilla rohkenis Kylä'Wanhlnda eli jo«
takuta muuta Ravureista loukata, taltta kiro. sanoihin ja sadatte-
misitn ulospuhjcta 6 Hopla Rndl. sakon haastolla.

L 2.
Että itsekukin olis rauboltettu ja suojeldu omaisuuteensa puole.

sta, on tarpeellinen, etta kaikki aidat yhteisten malden ja niittuin ym-
bart pidetään täydellisesa woimnfä; Jota warten aita. syyni eli
katsslemns pitää tapahtuman jyryin ja kewäin Nldermannilda taikka
yhdeltä BMtarilda kabden jäfwäämättömän Kylä-Miehen läsnä olle.
st; Jos, syynisä tarkasti perään katsotaan mtkä wlalllnen on, tygö»
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sanomurella, että se «ilmeistäkin Touko K«un lopusa pitää parattu
oleman/ nijn rakas tuln se sille, jonga alta.osa tasa lalttomaxt löyt.
tään/ mahtaa olla, että ej wetää sakkoa t 2sta top. hoplasa jokait»sen chllän edestä, ja ilman sitä karlnkertalsesti palkita sen wahlngon,
kuin hänen huolimattomuudensa kautta on tapahtunut.

§ 3.
Kosta joku alta usiambaln Osamlesten pellon, uijtun taikka karZ

jalaitnimen vmbäreildä on tuulelda maahan taattu, eli muutoin kel-
»ottomari löytään, pitää se ilman wiiwytystä woimaansa pantaman.
Jos joku sen, saadun tiedon jälkeen, olkon se Kylä. Wanhimmalda
eli muilda nabureilda, laimin lyö/ wetäköön ftikkoa i2:nä kopeka
hopiasa joka eläilnen edestä, kuin sen kautta sisälle pääse, ja pal.
kitkoon siinä fiiwusa wahlngon, niinkuin tylä-tunda tohtuulltsexi
löytää.

I 4-
Kusa weräjät tarpeelMl lol)ttää«, pitää net aina siinä woi«masa pldettämän, ettei niitten lapitse joku eläin sisälle tukkeua

taida. Se takaperänen tasa assasa wetäköön sakkoa 96 kop. ho<
ptasa ja palkitkoon waliingon. Saman sakon haastella, olkoon mnösse welwotettu, heti kewälmmen tultua keli.riiton alkatsa, kiinni tnk«
limaan nijtä weräiä, joita hän erinäisten ajoinsa tähden on syys
talwesta multten omaisuutten läpttse itsellensä awannut.

§ 5-
.

Kusa ussambain taikka pellot eli niitut nbden aitauren sisälläsuljetut owat, ja maan paikka oiatn taiwamtfta waateis, on tarpeelli-
nen, että ojatn katselemus vldetäan kari tertaa wuodesa; ensiln»
mainen tewäl lä, kossa tlrsi maasta lähtee, että näbdä saataisiin ku»
hunga wei posämldy ja kukunqa se parahitten johdattettaa taittaisiin
ia toinen syryllä, tossa tarkasti peräänkatsottalMN pitää kuinga itse-
kukin, «lin hywin omaxl tuln nabureinsa hyödytyxexi on täyttänyt
mitä hän on welkapää ollut.

L. 6.



M ulosjuoxu. ja wirta.ojat, jotka ojain tatselemus löytää tar-
peellisixt pitää alati woimasa ptdettämän, että wesi saisi siitä wa«
vaan ja estämättomän ulosjuoxun. Mutta kusa niin tapahduis, että
lähi- kylän miesten tilustat kohtais ja saman weden pysähyttafiwat,
owat he wclwotetut sitä tilnstains läpltse, ilman wiiwytystä kaiwa.
maan ja ulos pastamään. Jos joku sen laimin lyö, sitte tuin hän
siitä on tullut tygösanoturi, wetätöön sakkoa l2:nä kop. hoplaa,
joka svllän edestä, ja ilman sitä marakoon ojan» taiwajain palkan
erittätn. Mitä järwein kulwamlseen tulee, niin ej se koste ja wa»
ranna tahan.

s 7-
Kusa se wanhasta tawaMnen on ollut, että kutkia pellon pvör.

tänöitä muöden, olkoon se myös tästä lähin sallittu, sillä ebdolla tul.
tengin, ettet mahda kukaan sitä pyörtänöin ääresä taswawaa laihoa
maahan tallata, taikka kiwejä eli kartula sinne heltää. Mutta kusa
joku ttsewaldiastt tekee itsellensä tien toisen niitun eli »vainion lapit,
st, ja siellä heinän alaspollkee, taikka rikki repii aidan, eli awaa sen
suljetun weräjan, niin että eläimet sen kautta sisälle pääsewät ja
wahlugota tekewät, olkoon se welkapaä wetämään sakkoa 96 top.
hop. ja palkitkoon erittäin lvahingon tuin sen kautta tapahtunut on.

s 8.
Kosta kewäillä talwi kvlwöstä, Ösa.kumpanein nMslä, joilla

pellot Men aitauren sisällä owat, yhdistys tavahtm nt on / pitää talk.
ti aidat knlwön« teon oik«na wrvUa, saadun umlstutnren jälkeen
Kylän 'Wcmbimmalda, Asicn OmtNsilda l hden »vuorokauden sisällä
6:den hopta Mubl. sakon lmaftolla oleman rauhoitetut. Jos joku,
sitten kuin kylwetty on, päästals Mlle eläimcns, wetäköcn salkoa
jokaitsen edestä, ynnä wahlngota palkiten 48:ran top. dopi. ja olkoon
saman sakon haastella pois kieltty ylösreptä aitans kyndöpellon ym.
barildä, ellet niin olis, että kalkki osa. tumpanlt siihen phteisestt
»nieldvneet owat.

§ 9-
El ole se kenellengään sallittu, että sylyllä ett taltven tultua
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laffla eläimiä ruMn pZälle syömHän, ennen kuln KylH.Wanhln
on kokoon kutsunut nabnrit, ja he silloin hawaitsewat sen ilman
wahtngota taitaman tapahtua. Jos jokn muutoin sen tekee, wetäköön
sakkoa joka erä 12:0 a kop. hops. jokaltsen eläimen edestä, jonga
hän näin lnuodoln on sisälle laffenut.

§ io;
Nijnkuln ej se ole wähäri wahingorl että hewolsia ja multa

eläimiä kcwäillä, sitle kuin, kirsi on maasta lähtenyt, lasketaan nllt.
tytn syömään; sentahden tulee se peräti pois kjeltyri, ellet suurintarwe sitä wadi, ja yhdistys siitä nitttu osalniestcn wälillä tapah.
tunut on. Joka tätä wastaan rikkoo, sakotta 48:xan top. hopiasa
jokaltsen eläilnen edestä.j

§ li. '

Ettei niitut mahtzais plön jyMyri ja sotketuiri tulla, josta
suuri wahwgo ja kaipaus lähestywäisen wuoden kaswosa seuraa; niin
on sangen tarpeellinen, että ne jyryllä, sitten kuin ne owat kohmulli.
sesti syötetyt, niisä palkoisa, joisa se tapahtua taitaa, kohta kiinni
pannaan, saman sakon haastella kuln edellä tawätsesa §:sa eteen ktr»
jottettu on; ja olkoon se joka tätä wastaan tekee, ilman sitä hett welwo»!
tsttu eläimensä nlitusta ulosottamaan. Wetelöttä niittyjä ej saada
mainitun sakon haastella ensingaän syötettää.

L >2.
Kossa Kvlä.Wanhin sen itse tarpeellisen löytää, taikka joldakulda

toiselda mulstuteturt tulee, että se ylellinen wesi wainiolda ja erino»
mattaln kylwö» pellolda pidäis uloslMettainan, pitää Oden miehen
joka kattilatunnasta määrätyllä ajalla ja hetkellä itsens sisälle löydyt-
tämän, samaa työtä toimittamaan. Jos joku sen laimin lyö, taikka
menee pols ennenkuin työ täytetty on, wetaköön sakkoa 96 kop. hop.
ja marutoon, paitsi sitä, kylä miesten arwon jälkeen, niille, jotka työn
hauen edestanjä toimitit.

§ »3.
Niisä kylä.kunnisi,, jsisa yhteiset niitut owat, vitaa Kylä - V"«.

hlmman kokoon kutsuman Naburlt neuwottelemaan heidän kansans
kosta



kosta he mieliwät ruweta niittujans niittämään; Ollen he myös wel-
wolliset, yhtä eli usiambata päiwää ennen tuin heinän teon aika
fistllle langiaa, sarka jaköns pitämään ja toimittamaan 96 kop. hop.
sakon haastella. Jos ioku ylittää, sitten luin sarka jako tällä ta.
walla pidetty on, oikian rajan ylitse naburinsa nlltusta, maxakoon
ruohon eli heinän taxinkertaisestl, ja wetätöön ilman M sakkoa
»?:na Rubl. Hopiasa.

§ '4-'
Kaikki tarpeelliset kylä.tjet pitää naburein wälillä jaettaman,

pitäköön sitten kukin tie osans niin täydelliscsä woimasa että sitä myö.
den ilman estettä matkustella laitaan. Jos joku lalmin lyö parata si«
ta Ma» cli ye osaa, kuin hänelle määrätty on, taikka on Kylän-
Wandlmmalda silrä muistutettu, sakottakoon 6! Rubl. Hopiafa.
Wanabakotsttn edestä olkoon Kylän»Vanhimmalla oikeus andaa pal-
tan edestä korjata mikä keln-oioin on, ja sitten rnnä sakko »rahainkansa ulos waatia palkan nilnkuin kohtuulllscxt löyttään.

5 l5
Kusä usiammalla on tiluria ybdcn aidan sisällä, ej pidä vbdel-

letkan olemaan saallittu, paltsi yhteisten naadurein vhteista suostuml.sta, etta siellä syöttää eläimiänsä, ehkä se wiela hänen omasa sa»rasans tapahdms. Jos joku sen tekee, satottakoon jota erä jotaltsen eläi.
men edestä 96 Kop. Hoplasa.

§. 16.
Syxylla, sitten kuin niityt owat niitetyt, ej pidä mitään eläin,

da niihin lastettaman, ennen kuin Krlä.Wanhm on kokoon kutsunut
naabunt, ja he owat ybdlstlmeet ej nädcmmin ajasta, kuin mrös e!ä«
tnden lugusta ja laadusta, jota le sinne tchlclvat lastia. Olkon se
myös samoin lmhs pcldoin kansa siltcn kutn he srxyllä owat ty-
biaxi tulleet ia elot niistä koristut. Kuta täta wastaan rikkoo, wetä-
köön sakkoa 6 96 kop. hoplaza.^

§ »7.
NMen niittuin ylitse, joiden läpltse ej walda tie tsy, ej mal>

da yhtcllerkäu olla sallttm ajaa kenMla ja fyxyllä, sitten kulm klrsi
on



on maasta lähtenyt, ettet ne ylön sotketukl ja wahlngoltetuixl tulls,
ja jos aidat niiden ymbäri vldäis korjattaman eli uudesta laitettaman
pitää aidaret niihin wielä klrren aikana wedettäman. Joka tätä wa»
lian rikkoo, wetäköön sakkoa joka kerta 6 Rubl. hopiasa.

§ '8.
Joka lnwattomasti toisen herne» nauris- e!i krydi,maahan ttsens

sisälle murtaa, ja niitä taikka tallaamisen kantta, ett kaswon ylösnvb
kimisellä turmelee olkoon wikapaä 96 kop. sakkoon hopiasa. Ellei
han tätä sakkoa rahasa maxaa woi, palkitkoon sen työllä, nlln Myös
wahingon arwlo» jälkeen.

§ 19.
Niille, jotka maitansa ussamplin ofihin owat jakaneet, ja joilla

wielä yhteiset metzät owat, ej mahda, » Hopia Nubl. sakon haa-
stella, olla sallittu niistä hakata, ennen kuin yhteys siihen suostumu-xensa on jättänyt, ja osottanut sekä misä palkasa että kuinga paljon
hakata saadaan; Niin kuin myös ft tapa peräti pois tieltään että, toi»sen metzH. sarasta hakata aidarla, seipähtä, lato»hirsiä ja n. e.
omalle fiinä lähinä olemalle nljtullensa. Joka tätä wastaan Moo, wc»
täköön sakkoa 2 Nubl. Hopiasa, ja palkitkoon wahlngon arwlon jäl-
keen. Jos joku puolella ffälillä tulis ylitsen woltetuxt tainkallaista
wäklwaltaa tehneensä, ja ej hän näyttää taida, että hän hakuxen o«
malla mettä sarallansa on toimittanut, käyköön tämä täydestä ffällftä.

§ 20.
Nljn muodoin kuin hawalttu on, että potastaa en

ruwettu yli määrän wiljelemäan, ej ainoastans maan-asujaamllda,
waan myös sen taltatselda trtatselda wäeldä, jollaej omaa mettää ole, josta
tapahtuu, että metzät walkian irtlpäästamlsella että muun wahtn»
gon matkaansaattamisella perääti turmellaan ja häwltetään; Mm ol»
koon se joka tätä wastaan rikkoo, langennut 6 Hopia Nubl. sakkoon,
ja käyköön kalu eli potasta jakoon edesandajan, ja metzän omista»
jan wmhella, ftati hän puolella stallllä ylitsen wotteturi tulee
tain tällaista wäkl waldaa tehneenst. Samaan sakkoon olkoon myös
se witapää, joka toisen metza-saralla potastaa wlljelee, ehkä hän
wielä maan asukas olisi, ja jos Kylä<Wanhin itse olls huolimatoin
tästä tarkaa waria pitämään/ wetäköön silloin itse saman sakon.

§ 21.
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Yhteistä karjan, lalduinda kleldään sisälwaitaamasta eli nilttH-
mästä ilman kalkkein osanuesten suostumusta 6 Hop. Nubl. sa-
kon haastolla.

§ 22.

Jos joku kylän, miehistä ylösajattelis eli löytäis jotaan, kuin o.
lls sowelias ja tarpeellil,en kylän ja taloin hyödywreri, kutsukoon Ky.
lä-Wanhln kokoon yhteiset Naaburit siitä neuvottelemaan; Mutta
jos nlln tapahduis, että ne saapmlle tulleet ej mieltstyifi siihen ja
tahdoisi sitä parannutta päällensä ottaa, jonga kautta sen kylän hyö-
dytystä etfiwän hywä aikomus tulis estetyri, olkoon hänellä wapaus
kutsua muutamia ulko kylän miehistä ja Naabureista, jotka owatym-
märtäwäiset ja totmelliset talon pitäjät, ynnä jongun kassyläisen kan-sa maalla, jos se tarpeelltsext nähdään, peräan.katselemusta pitämään;
Ia jos silloin hawatttmsin, että Naaburit kyläsä ilman snytä ja pe»
rustusta owat olleet sitä wastan, kuin itse työsä kyiän parasta ja
hyödytystä pääUetarkoittaa, sakottakoon kukin, zoka sen tebnyt on 6
Nubl. Hoptasa, mollen he sitä pattsi welkapäät maramaan peräänkat»
fslemus miesten waiwan, ja toimittaman nllll pian tuin mahdolll.
uen on sen työn, jonga se hywin ajattelema hyödyUtserl löysi.

§ 23.
NiM kyW, jolsa booställit eli Herrain asuln paikat owat, pi>

tää asujamen niitten päällä, oleman welwotetun tekeinaän kaikkia yh.
teistä työtä Naaburein kansa, kaikisa kuin kylän eli tuloin byödyty.
xexi olla taitaa, ja ej madda hän millään muotua siitä ilsians takai»
sin wetää. Jos bän takaperäinen on, olkoon .Knian.Wanhimmalla
ja Naabureilla walda palkata dänen työns edcstn, ;a sitten häneldH
nlosottna tnöra!?an ynnä sakon kansa sen jälkeen kuin asianhaarat
waattwat, ja kylän miehet kohtuulltseri löytäwät.

5 24.
Jos joku kylän.miebistä olis poisa olewa/ kossa ke Kylän-Wan>

himmalda kokoon kutsutaan, toimittakoon heti kotia tnldnauja ttstllen.
sä tiedon siitä kuin päätetty on, eli muutoin taitaa oila kaffetty, ja
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dlkoon sitten welwotettu kaltisa sen jälteen elämään juuri kulu hän ltftolis tokouxesa saapuilla ollut.

s 25.
E, mahda yrlkään huonekundaisia eli muuta irtainda wäkeä,loista ej luuri hywä sanoma ole, tllustollens ottamaan, ennen kuinNaaburit siihen owat suostuneet, tästä kultengln eroitetut net omanseurakunnan wanhuxet, jotta kttvuloisuudensa eli warattomuudensa wuofiowat pakoitetnt huonetta muitten tykönä itsellensä etsiä: Jos jokusen

tekee, wetäköön sakkoa iz Rubl. Hoplasa, ja olkoon fittengln welka.pää senkaldaifia ihmisiä kohta tyköäns pois saattamaan/ jos tylän-mle.
het sitä anowat ja sen päälle seisomat.

z. 26.
Jolla ej ole hänen tilustansa laillisesti aidatut, josta tapahtua

taitais että bewoisia, lehmiä ja mutta eläimiä niihin sisälle pää.
sewat, ej mahda se olla hänelle sallittu, että niitä poiSajaisansa lyö-
mtsen kautta wahlnhottaa, eli tawalliselda laltumelda kartotta/ ellelhän ensin eläinden omistajalle siitä tletoa anna, jos se hänelle on
tietty. Joka tätä wastaan tekee, wetäköön sakkoa 96 Kop. Hoplasa, ja
palkitkoon wahlngon jokaitsen eläimen edestä erittäin.

S 27.
Walkiata paljasna niin kuin päret. sohtoisa ja kekälelsä ej mah.

deta taloin wallllä kuljettaa, eikä myös stalletsa, nawetolsa ja mvi.sa ulkohuonelsa. Kalkki tupakin poltaminen näisä patkoisa olkoon myös
peräti pois kielly. Samoin ej ole se yhdellekkaan sallittu jättää tuldasilmmuttamata eli perään katsomata kotaan, plrtlhin, saunoin eli pa.
johin, eli sakottakoon se, joka toisin itsens tasa käyttää 6 Rudl. Hop.
Kylä-Wanhimman ynnä istujaln kansa pitää kahdesti nmodesa syryn
ja tewain wisufti katsoman kattein tult»siain ja takkain perään ko-

ko klnkertkunnasa; ja jotka tasa tatselemuxesa lövttään olewan niin
wanhat elt muutoin kelwottomat, että walkian wahingo niiden laut«
ta taitais tapahtua, pitää ne heti paikallansa maahan rewittämän ja
omistaja wetäköön sakkoa 6 Rubl. Hoplasa.

§. 23.



j 28.
Kalkein lähes lvettä/ niinkuin järweln ja jökeln warrella/ asm

waisten maan asujainden pitää taloinsa ääresä awoina pitämän kuja
eli tanhut, jota myöden eläimet estämätä «vedelle pääsewät janoan,sa samlnuttamaan. Jos joku sen lalminlyöpi wetaköön sakkoa 6 Rud.
Hopiasa.

§ 29.
Että tämän Kylä.lärjestyren jälkeen, joka wähemmärikin ker-ran wuodesa, yhteisten Naaburetn edesä pitää luettaman/ mahdettaisiin

fitä tarkemmin elettää, ej pidä se yhdellekkän esteert kelpaaman/ että
hänen lapsens, perhens eli Torparins, hänen tletämätäns, Kylä.
lärjesstvstä wastaan owat tehneet, waan olkoon hän, joka Isändä on
talosa, welkapää wastaamaan kaiken sen edestä/ kuin hänen huone
wäkenS tätä wastaan rikkoo; josta siis seuraa, mä Isändä on welwo-
tettu Kylä.Vanhimman ja kvlän-mlesten arwion jälkeen sakkora.
Hat heidän edestäus maraa, ja ottakoon ne Mens palkollisten palkasta,
niin myös työsä eli rahaja Huone .Wäeldans ja Torpareildans.

§ 30.
Kusa ufiammat knlät rajatns kansa tulewat ybteen!pelloisa,'

nlituisa ja karjanlaltumisa, vitaa heidän oleman welwotetut pitämään
fitä Järjestöstä ja rauhaa Naburelns kansa tuin Kylälärjestys waa»
tii, ja ne yhteiset asiat ylösotetaan pitäjän kokouresa wanhimmalda
Aldermannilda kuin saaputlla on, ja ratkaistaan häneloä, niiden tol.
Ven läsnä olewaisten Kyläkunnan Aldermannein ja Bisittareln kansatämän Kylä.lärjestyxen jälkeen.

§ 31.

tAHi&LSSF* pelto- sarkaln walhella wäll-aidat mat, pitää nål-maahan otettanlan, ettet niitten kaut-m rlnona m hankeza, laihon turmiori mahdais vellotte kokonudua;
sittenkuin hän siitä 'onva tullut tygo sanotuxi, olkoon Kyla-WanhimmaUa oikeus andaa ne
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mi*.

maahan hakata, ja maxakoon se wastahakoinen työ palkan, tlman
fitä että hän sakkoa wetää 48 kop. Hopiasa. Mitä niihin wä!i»aitolntulee, jotka owat kiwestä, ej taida se tähän sowitsttaa.

§ 32.

Jolla niin pahawretkinen ja ilkiä eläin on, zota sf aidat woipidättää hyppäämästä ja tukkeumasta peltohln, nitttuhin ja muihm«Mihin, ja ej hän Kyla-Wanbemlnan elt muiden kylän.mizsten togö-sanomuren jälkeell sitä sisälle salpaa, taltta mualle kuljeta, olkoonwikapää wetämään sakkoa puolen/tläiinen arwofta, ja palkitkoon tl-man sitä wahzngon, kutn kaMta on tapahtunut.

§ 33.
Knsa Ulko.Pitz,än rajat vellosa, niitusa eli karjan laitumesataman pltdian kola. rajoja kobtaawat, ja eläimet sieldä fulMfanfiikotaan wahinqota sektfiwäs, olkoon Kvlä«Wanhim;ttalla oikeus, ettantu&a, edka toisesta pltajästä, {oieten eläimet pälwn ttosa tawataan,ottaa ulos se sakko, kuin obtdiicn karjan laitulnd?n syöttämisestä ortsaätty, samalla olkeuudella ia verusturella, him hån sen sima kyläzstehdä taitaa, joka hänen peräankutssmuxenia alle kuuluu.

§ 34-
Mlndo»taloin, karja-kartanoin, riihten ja saunain nlösra»kendalntsesa eli mmmamls?ja, pttda Kvlä-Wanhimlnan nnnä Istu«jainfa kansa, uloéHatfoman se ttsckulleekin itmfnitutie dnonmls sowe»liaisin p»iiffa, johon se ratettaa f aitaan. Jos se jota raketa mielit, wa«

stabakol suuden osotlais, päättäkööt kolms Kvlä.Wanhinda kessenansä
astan, ja olkoon hm 6 Hop. Rudl. sakon haastella welwotettu ojen-
tumaan itsensä hewKn päätöxeusä jälkeen.

s 35.
Tmpas kattoja ej mahdeta asundo«kartanolsa yhdenkään huo«neen MUe panda.

36.



§ 36
Kaikki wielä rupulia pitämättömät lapset, pitää, saati ne niin

terweet owat, että mihin rnpuli istuttaa laitaan, wältämältömästt
Rupuli'lstuttajan tnkönä cdesannettaman, wältääxensä sitä onnetto.
muutta j.« wahingota, kuin niin usein saastutus, ett tnlkurupulln
kautta tapahtuu. Jos joku sen lainnnlnö, eli tapahduiffo se wattaha.
koisuudesta ja tylyydestä, olkoot senkaldaisct huolimattomat wanhlmmat
welkapaät wetämääu sakkoa 48 Kop.Hopiasa, joka sakko tygölangla
sturatunnnn köyhille.

§ 37-
Palowiinan, niin mnös muitten wakewäln juomain salamen

Myyminen, tuto seuraamiseri usialnnusta tiitfetfia forffoifta eä<fylstä,
tämän Kylä'larjestnlsN jälkeen pitått poiskteldyrl, niinfutn alku ja
juutt kaikcllalften pabuutcen ja hrwäln tapat n tllrmelurcen. Joka Ku-
la Wanbimman oiteuudesa tulee cdcs-)nncturl etta dan sala krouwla
pitiiAi ja sitta ylitscn wotteturi, wetaköön sakkoa 5 Rubl. Hopias.»;
loujjitnect ja irdfctvflbii juomilda rastanutttm tallaan mnös samasa
oikeuudesa tnqöpuhuleldaa ja langc/ettaa 2 Hop Nudl. sakkoon / jotta
satto>rahat famotn seurakunnan köyhille tygölangtmval.

§ 38-
M tasa Knlä.larjestyresa maäratnt sakkoerahat, laitaan »nnd.

istuilda, Ry!a«Wandtmman ja kylan. miesten paätöxen jälkeen, fil»
da wia!l<selt>a ulosototta; Ia jos se, joka sakon altrffcn on joinunuf/
estclte niitä mammasta, olkoon helliä silloin wapuus ottaa däneldä
pantt edespandulla ajalla, jonga ftfaliä han sen uuchtaa takasin lv«
nastaa; Mutta jos ban sen laliuilUyö, laitaan panti enämmin tarjo«
walle myylä, iti uuta fen armosta yli jää, sitten kvin juffo en ina*
xettu, häneile takaisin annettaa. Jos joku olls min petaÄiuijatrelejiia*
tom ja röyckia, etta hän täsa tilasa tappelurclla ja haawotttmmseUa,
taickka sopimattomilla sanoilla niitä todtrlis, jotka tot»
mtttawctt, weläköön sillein sakkoa 30 9\ubl Hoptasa.

>-39.
Etta tams Kylä»Järjestys tulis sitä paremuttn toofttiafä pide.
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tyrl, suostuttiin, että sakko.rabat jaetaan Mä tawasla, että mpuoli tygö tulee yhteisille Kylän.oikemtlle koko pitäjä,ä, sillä muotoa,
että jokainen Mermannl saavi yhtä suu.ren osan, ja jokainen M«
fittan samatt puolen sitä wastaan kuin Aldermannl, heidän ahkeruu-dens ja waiwans edestä; toinen puoli kulutetaan josa kusa hyödytti,
sesä työsä tyla-kundain yhteistxi parhaxl, jonga täbden se mahtaaolla peräti kjeltty, että nlttä samoja yhtetsisa kokouxtsa juotawaan
ia palowlnaan tuhlata.

5 40.
Wiimelsexl päätettln, että jos joku löytää itsellens kylän-oikeu.

desa wäärvden taphtyuneen, niin tulee hänen siiwollisuudella edesan»
daa sitä pitäjän kokouresa, kosta se Wanhtn niiden toisten kyläin läs.na olewaifista Aldermgnneista sen ylösottaa, ja yhtenä niiden toistensaapuilla olewaisten Aldermannein ja Bifittarein kansa, tämän Ky.
lä.lärjestnren jälteen sattaa hänelle oikeuuden: Ia pitää sen, joka tl.man syytä sillä muotoa walltuxla edestnopl, wetämän sakkoa 6Rubl. Hoplasa.

XDuonna ja pslwänä kuin edellä kirjoitettu ott
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