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3 5.

Hywän järjestyksen ylläpitämiseksi kyläkunnissa, un Wi-
rolahden kunta jaettu scuraawiiu kylän hallintopiireihin, nimit-
täin: Häppilän, Kattilaisen, KaNfjrrdiu, lärweukyläu, Flonkar-
pyölin, Nawijoti, johon Hailiinkin kuuluu, Rawijärwen, Ala-
pihjalan, Iläpih>alan, Koiwuuiemen, Kirkkopyölin, Erikkälän
johon Mustumaa ja Nännänenkin kuuluu, Pitkäpaaden, Mar-
tinsaaren, Paatiou, Laitsalmen, johon Pajusaarikin kuuluu,
Orslnhden, Koskelan johon Kurkela ja Neiniktalakin kuuluu,
Kiiskilahden, Hämeenkylän johon kuuluu, Alaurpalan,
Iläurpalau, Säkäjärwcn, johon Tiilikkalakin kuuluu, Wirojoen,
Pyterlahden, Pajulahden, Mattilan johon Kotolakin kuuluu,
Heikkilän johon Jokela ja lärmelätiu kuuluu jn Waaliniaan
piiri.

Jokaisessa tyläuhallituspiinssä tulee ulla järjestyksen
walwuniista warteu esimies eli n, k, kylänwanha, jonka kunta-
kokous siihen määrää kolmeksi wuodeksi kerrallaan, kylässä
asuniistn äänlöwaltaisista henkilöistä. Näin walittu ei saa
kieltäytyä mainittuun mirtaan rupeamasta, ellei hän ole siinä
»virassa jo ennen kolmea muottn ollut, ci ole 60 wuoden
wanha, eikä moi munta laillista estettä esille tuoda. Niidel-
leen woipi tulla kylänmanhaksi »valituksi ainoastaan omalla
suostumuksellaan.

Kyläuwanhan wclwolliiuutee» kuuluu:
»valwoa että knläknnnassa »vallitsee hyluät ja kristillis-

siweelliset taival;
ilmoittaa kunnallislautakunnan esimiehelle kylässä harjoi-

tcttaivista paheista, erittäinkin linunttoniista nnrkkatansseista,
yöjuoksuista, kuokkawieraina pidoissa kulkijoista ja siellä ole-
misesta, niorsiantcn keroussa käymisestä y, m,;

ilmoittaa nimismiehelle kylässä ulcivista salakapakuista
ja juoppoudesta, sekä niistä jotka harjoittawat uhkapeliä kur-
teilla, nappuloilla eli millä niälikappalcilla hywänsä, eläinten
rääkkääjistä, »varkauksista ja »varkaiden pesistä;



ryhtyä toimeen täskym antamisella ja töiden johtamisella
kuluwalkeain, tulipalon, eläintautien ja muiden senkalttaistcn
onnettomuuksien häätämiseksi ja wastnstamiseksi, ja siitä knn-
nallislautakunnan esimiehelle ja ruunun palwelijoille ilmoittaa;

walwoa että kalastusta harjoitetaan muimassa olewien
sääntöin mnkaan;

antaa waiwaishoitokunnalle ilmoituksia apua tarwitsewista
waiwaisista;

noudattaa kunnallislaiitaknnnau kaikkia laillisia määräyksiä
ja oikeutettuja käskyjä;

antaa waadituista tietoja kunnallishallitukselle ja panna
toimeen sen tekemiä päätöksiä;

walwoa kaikkea hywää järjestystä kylässä, ja koettaa estää
joutolaisten, mustalaisten ja kerjäläisten kuleksimista >a ker-
jäämistä, kuin myöskin kaikenlaisten näyttelijäin ja tomeljant-
tien näyttelyjä ja wiekoitnksia, ja ilmoittaa kunnallislauta-
kunnan esimiehelle niistä, sekä ne talot, joissa on moisia wrh-
keitä harjoitettu:

ilmoittaa kunnallislautakunnan esimiehelle, jos niissä
käytetään mnrkkyä metsäneläinten tappamiseksi, seka missä käy-
tetään huonoja tulisijoja, tahi tuuhatanu Päresoitioilln ulkona
eli sisässä.

Hänelle kuuluu myöskin kylätokonksicn pitäminen, kutsu-
malla kyläläiset kokoukseeu keskustelemaan ja päättämään kylää
koskemista yhteisistä asioista.

4 §.

Kyläntokoutsitzsa johtaa puhetta esimies eli se joka sillä
kertaa määrätään puhccu>uhtnjaksi. Pöytäkirjan kirjoittaa pu-
heenjohtaja, eli se joka siinä hyväksytään.

5 §•

Kyläkokouksen tehtäwiiu kuuluu kylätuutaa kuskewain ai-
neellisten ja henkisten asiain ratkaiseminen, kunnallishallitusta
auttaminen niitten päätösten toimeenpanemisessa, joita kunnan
kokouksessa on tehty.

» §•

Kyläkokouksen päätös o» lakiwuimainen kun wähintään
'/,,z oja ääncstämisoikcutta nauttimista kylän miehistä siinä
on läsnä, Valtakirjalla saapi puhua ja äänestää ainoastaan
yhden henkilön puolesta.
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Päätös:

Lääninhallituksen puolesta:

A. »UI! >l»>n»mg. (f. Vruna Tcwoxius

-6c.

Kyläkokouksessa saapi kaikki kylässä asuwat kuntakokouk-sessa ääntöoikentta nauttimat jäsenet käyttää puhe- ja ääni-
waltaa, paitsi jos asia koskee kiinteää omaisuutta, maata tai
tiluksia, jolloin ainoastaan tilalliset saamat ottaa osaa
kusteluun ja päätöksiin. Äänestettäissä on kyläkokouksissa
yksi ääni tullakin.

Walitutsia kyläkokouksen päätöksistä tehdään neljäntoista
Päimän kuluessa kuntakokoukseen, joka tutkii ja ratkaisee asian,
ellei se sodi oikeutta ja yleistä lakia wastaan.

Älköön kukaan kylän asukkaista päästäkö sitojaan naa-
puriusa maalle nurmia nurin tonkimaan, ja munta wahiukua
tekemään. Tällaisista tapauksista myöskin tehtäköön kylän
kokouksissa asianomaisille ansaitut jos ci se auta,
niin menetelköön yleisen lain mukaan.

Kylän esimies eli kylänwanha, joka ei uta uuudattaat-
seeu tässä hänelle määrättyjä welwullisuuksiansa, saakoon kun-
nallislautakunnalta ensin muistutuksen wirtuwclwullisuutsicnsa
täyttämisestä, mutta jos ei se auta, »vetäköön sakkoa kuusi
markkaa terralta. Snkturahat merkitsee lautakunnan esimies
werotuiltiin ja kantaa ne sen kansakoulun kirjaston kassaan,
jouka piiriin sakmtettawa henkilö kuuluu.

samalla kun Lääninhallitus kutsuu hywätsi täten nuu-
daiettawaksi wahwistaa tähän suljetun sääntöehdotuksen, lähe-
tetään nämät asiakirjat Virolahden tuntatutontsen esimiehelle.
Viipurin läänin Läänintansliassa, 5> pmä Heinäkuuta 1894.


