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.vi aan wiljellys töitten ja hywan jarjesty-
xen edcsauttamisexi pitajasa ia kylakunnisa
erittäin, tulee pitajas jaettawaz'i wissein,
taikka oleman io jaetnisa Oltermannin
nisa, joila kylan oikeus asetetaan, johonga
kuuluu Az'i Oltermanni ja Kap Lautamie-
stä, jotka joka toisna wuonna Kylanmjchil-
ta uloswalitaan kunniallisuudesta, rehelli-
syydestä ia hnwtsta tawoista hywin tutuista
Talon Isännistä kusakin kylakimnasa, joi-
denga wiiden (5) Rublan sakon haastolla tu-
lee tata toimitusta päällensä ottaa ja Kah-
tena nmotena edesseisoa. Jos yzi nain wa-
littu Oltermanni, taikka Lautamies elt Lau-
tamiehet olisit jaarin alaiset tutkimaan edes-
tulcwata asiata, mahlaan kohta walita hei«
dan siaansa toiset, joiden tulee tutkia senevesa ylcwan asian, ja taman Asetuzen Ml»
keen paailaa.

§. -.

Oltermannilla on walta, koffa han sen.
l)awaitfte, eli joltakulta tylarM-,
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asuwaiselta pyytään, kokoon kutsua
länmjehet,senkaltaiMa asioista keskustelemaan,
jotka kostewal kylan yhteisiin tarpeihu
sun, erinomattain maan wiljelyreen, jäsen
etua tarkoittamat. Kokoon kutsumus tapah«
tuu Oltermannin sauan eli kapulan kautta,
joka ilman wiiwytystä pitää yhdeltä talon
asnjamelta kuljetettaman toisen tygö Wiiden,
kymmenen (50) kopeekan sakon haastolla huo»
limattomalle. Joka sauan huolimattomuden
kautta kadottaa wetakön sakkoa Kaxi (2)
Rublaa.

Se talla tawalla kastetty, joka ilman
laillista estettä kokouresta pois jaa, wetaköön
sakkoa Wttstkolmattakymmenda (25) kopeek-
kaa, olkon sittenkin welkapaa tiedustelemaan
mistä asioista keffusteltu ja päätetty on, ja
sen täyttämääll. Samoin olkoon se kutsu-
muren ja kokouz.'en alla kotoansa pois olewa,
welwollinen tiedustelemaan päätetystä asiasta
ja sitä toisten kansa tekemään. Jos Olter-
manni eli hänen lautamiehensä kokourelta
poisjää »vetäköön Oltermanni sakkoa Seit«
semänkymmendäwiisi (75) ja hänen lauta-
miehensä 50 kopeekkaa kumpikin. Jos jo-
ku sen alla itsensä sopimattomasti käyttää
sanoisa ja töisa Oltermannia, hänen lauta-
mjehlänsä eli muita kylänmjehia wastan we-
täkön sakkoa Yhden (l) Rublan ja 52 ko<
fsskkaa; Ia tuke Oltermannin Mlatllisesa
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MrjesiyresH kaln ja oikeuden tehtawazi Kruu-
nun Palwelian tygöna edesandaa sitä
kollista/ niin hywin juopumuudcsta, kuin
muista rikoista.

§. 3.

Jos maanwiljelisitten walitta eri Ol-
termannin lääneistä ylösnousis riita jssakusa
asiasa, joka kylän oikeudelta tanaan ojen-
daa, on jomalla kummalla asianomaisella
Oltermannilla oikeus, etta määrätylle pai«
walle ja paikalle kclstea toisen läänin Olter-
mannin ja Lautamiehet, ynnä kaikki muut
asianomaiset, edcLisesa §. määrätyllä kakon
haastolla; josa tilasa st jaawamätöin Olttr«
lnanni lautamjestensa kanft mahtaa asian
tutkia ja päättää.

§. 4.
Etta jokainen mahdais nauttia snojclu-

xen ja rauhan tituMansa, niin pitä kaiM
aidat, joko ne owat kiwestä taikka aidapsta,
kastanoitten, »vainioin, luhtain ja hakain
ymbarilla taydellisesa ja hywafa tilasa pidet»
tämä», jota mastan Oltermannin ynnä ky-
län lautamiesten kansa, sylyllä ja kewailla,
<li myös useimmin wuodcsa, kusa niin
peellisexi löytaan, ja joku kylänmjehista si--
ta waatii, pttiiii altain NNselemustg winnt;
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tamsn, josa kaikki puutoxet pitää tarkasti
waarinotettaman. Se kuin silloin kelwot-
toma.ri löytyy, pita asianomaiselta sen ajan
sisällä kuin Oltermanni maaraä täydelliseen
tilaan pandamaan Edeswastauxesta tasa kat-so kihlakunnan oikeuden paatosta. ») Myös-
kin on se Oltermannin welwollisuus etta
wastahakoisen k:lstannure«l paalle andaa puu«
toxet parata: pcraankatsokon myös ettei
kellengaan waärytta tapahdy, waan etta jo-
kainen ylöspitaa aitansa lain jälkeen. Io«sa taas joku aita relno ej keltakan ylhallä-
pitaäxi omisteta, eikä lakokirjaa sen päälle
löydy, eikä Millan taivalla selkeyttää saada
kenenga sen ylöspanna ja yllyallapitaa tu-
lee/ pltaa Oltermannin, koffa hänen spy>

i) Sen vitajan sowinnosa m.iaratyn Mon siaan <

pekkaa syiclia aitaa, on kihlakunnan oikeus
jälkeen elämisexi säätänyt Kuntn,!. Asetu en siitä 9. p.
Helme Kuusa >Bc>2. aitamiien welwollijuudesta ja sen li
§, j»ka na,n kuulun: "Aita kylwö walinoittf», lubtai» jia
"ka<,wanti' maitten ymbänllä pitä kaiktna aik i' a
"asianomasilta nlhapidctiaman kelwoliisesa lilasaz ja nec-

utmarfkcin ja hakaiu aidat, jotka talltvis aikana
?'kaikcn kaltaisesta syystä layg wat, ylöeaulettaman,
?'ni!n Pian kuin muta maasta on lähtenyt"

"Joka tämän laiminlyö, wec.Wn sakkaa Yhden Nlikin,
"taltcrin, ja )2 skillinnia jaetiawn'» maan omistaiau,
"joka päallekanta, ja PitäM waiwaistcn wälilla Joi
''hirton senkaltaisen huolcttuminldm kautta t- pahtuu, pal<
"kitkon st huoletoin lyahlNgftN/ M l)!dl« IMWIjUt H>M<sqffooil.''
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nins« "syfMg Syys kuusa tapahtuu, Kolmen
lviikon sisällä toimittaman aita jaon 2 Rub«
l»n sakon haastolla. 2) Ia kaiken kl:stan«
nuz'en maan onustaitten paalle jakaman, ia
Ma Walt ajalla samalla sakon haastolla paal-
lepanna maan omistajat sen aita rehdon
Meisesti ylösauttamaan.

§. 5.

Kossa aitaa waimoin, luhtain, hakain
S laitltmittcn ymbarilla tuulelta kaattuu,
taikka walkian kautta alaspalanut on, pi«
taa se kohta ilman wiiwytysta omistajalta
awullisexi ylöspandaman. Joka sen laimin-
lyö, sittekuin han , taikka itse siitä on tiedon
saanut, eli Oltermannilta taikka Naabu»
rilta siitä tygösanottu on, wetaköön sakkoa
5 kopekkaa joka syleltä ja palkitkon siinä,
fiwusa wahingon Oltermannin ja kplan lau-
tamjesten arwion jälkeen.

§. 6.

Aitain wakiwaltaisesta' hajottamisesta sak-
ko Vhteisesa laisa Rakennuzen kaaren 5
lukusi» 8. §. määrätty kihlakunnan oikeudelta

2) Tama sakko oli Pitäjän solvinnosa maan omlsialttm
paalle «aaratty; muttn kiblakunna» vikeuVelta Oltem!a!i"nm päälle mnlittttu.
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knOttu ulottmvalsexi aitain susjeWeeck
5. ?.

Kaikkl werajar ja reijat kylwettylhll,
wiljellyxun, luhtiin ja hakoihin pitcl kohto
kewaimen tultua tilallensa ja kiini panta-
man, ja myös kaikki talwi teitten aukiomet
aidasa tukittaman ja yhdistyneen aidan kan»sa, samalla tawalla kuin itse aita panta»
man l Rublan sakon haastella. Kusa ej
laillista tietä eli kulkua ole, ej myös mah»
deta aitaan reikää tehdä. Samalla sakot,
haastella ej kukaan mahda werajaa jälkeensä
auki jättää.

§> 3.
Ne lastu ja sarkain ojat, jotka halvat-

taan tarpellisixi, pitää aina lvoimasa pidet»
taman, etta wesi niiden kautta mahtaa wa«
paafti ja ilman estettä poislastea; joitten
ylitsen syyni kahdesti lvuodesa pidettaman
pitää. Kewaallä jälkeen roudan lähtemistä,
hawaitari sopiwinta weden juoxua, ja mui-
stnttari niiden ylösauttamista sijnä mitä
kelwotoinda on;ja toisen kerran sylyllä peraan-
katsoari kuinga kukin omari jamuitten hyö»
dytyrexi on welwollisuudensa täyttänyt Huo-
limatoin wetäkön sakkoa 5 kopekkaa jokai-
sella syleltä kelwotoindaa ojaa. Kusa niin
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tapahtuu että Rajanaaburein tilurtt kohta<
wat ja estawat weden juorua,
alarno'ella oleman welkavaäl! tilustrnfa
pitse awc>aman> kyllä lewla'n ja sywan ojan
weden wapaari laskuri edellä mainilNtt
kon haastella, ja marakon ftta oaitsi yanelt
lvastahakoisudensa tähden palkatun ojal»
wajan työ palkan.

joku padon panee, ia e":' se"«
hautta weden juorun jo awamsa ja luodusa
laffn a'ala, ilman etta kyla-nn chet kn''-
cikendesa siihen suostuneet bwat, wetakött
sakkoa 6 Rublaa.

Kuh joku oman yrinailm
sukteen faiwaa ojan toisen aidan asass-
warustakon han ojan krinnillä <idalsi,
ettei eläimiä sen kautta aitaureen sisälle 7''«,se. Joka sen laiminlyö, wetakön salko a
kopeekkaa ja palkitkon wakingon Oldcnii...lnm oikeuden arwion Mkeen.

§ ia.

§. il.

Kossa lumestaMttäa kewäiäa tar»ttaatl poislaffca ky!w^



chista pelloista, ojimisen kautta lumesa, niin
tulee jokaisen jolla siinä kylwöä on,
männin kastyn jälkeen siihen työhön yhden
mjchen lähettää. Joka sen laiminlyö tv?»
takön sakkoa 50 kopeekkaa.

§. 12.

Kossa kylwön aika syrylla'siialle langel,
ia naalmrit Oltermannilta siitä tygösano-
taan, pitää aidat wuorekauden sisällä lvaru»
stcttaman, weräjät tilallensa pantaman >

Dtublan 5<3 kopeekan sakon haastella; ja ej
mitan itikoita <aa kostan kylwetyihin »vaini-
oihin sisälle päastcttaä. Joka sen kuitengin
tekee wetäkön sakkoa 25 kopeekka jokaiselta
eläimeltä, paitsi wahingon palkiota, Sa«
malla sakon haastslla olkon kultakin kjelty,
että pois ottaa aidat sänkt waimoittcn ym«
barilta, jos ej kaikki naaburu siua soplneel
ole.

§. 13.

Kosta luhdat owat niitetyt, ja heinä
korjattu, mahtawat omistajat maansa suu«
ruudcn jatapahtuneen sowinnon jälkeen mää»
rätyt itikkansa sylyllä sinne syömään päästää;
ej kuitengan saa senkaltainen syöttämmen,
wahingon tulewan wuoden heinän kaswolle,
piMtettaä edmmas sitä 15 Mwaä Syys



klmsa 5» kgyeekan sakon haasiolla jokaist<
sta eläimestä, wähcmmällä kuin että talkki
maan omistajat siihen suostunet cwal. Mut-
ta jos se jolla ej osaa luhdasa ole, sinne
eli muihin tiluxiin itikkanla sisälle päästää,
olkon se ennen eli jälkeen nyt maimlttulH
aikaa, wetakön sakkoa 2 Rublaa jokaiselta
itikalta, paitsi wahingon palkiota Olterman-
nin pautöxen jälkeen. Edellä mainitun sa-
kon haastölla olkon kaikki syöttäminen misa
kewäilla ja ennen heinän tekoa kaiketi pois-
kjclty. Mitä syöttöön yhtccsisa eloisia kor-
jaiuisa Sängi wainioisa tulee, niin pita a-
sianomaisten Oltermannin tyqöna sopia aja?
sia, itikoista ja nimen lugusta,.ennenkuin
syöttami>'Nl saa niva tapahtua, maaralylig
sakon haaswlla Rubia 50 topeekk«a.

§. 14.

kv''at ja muut Net yhteisillä ti>
luilla, jotka ja-tut owat, pitää asianoznai-
silla awu'iis?sft ti'asa ylhapidmälnan, min
hnMn tien luni sillain puolesta, 1 Rullan

lopeekkan sakon tzaasto!la huolettomalle.
Mutta jakamattomat tjtt p'taa niiltä, jotka
niltä na>lttiwat ja tarwmewat, yhteisesti
r.: niin ena jokainenkattilakun-
da Määrättynä panmna lähettää yhden mje--
b«'ll tttss IMM; Mstchakoisen edestä mahl.
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kohta palkata, ja olkon han ilma»,
siä ! Rullan 50 kopeekan sakkoon langem
,ml> >>,a nslll olkon myös talwittttten tansa.

§. 15.

Kv'a tawaAinen on, naaVurit yh-
teiseen aitauxeen kylwawat hernehia eli nau«
Nhia, ej mahda yfikan sallia lapsensa taik-
ka muun wakensa mennä sinne hernehia e!i
naurihia ottamaan; mutta jos sen tapahtu-
man pnaa joltakulta maan omistajalta, tulee
ha-leil naaburellnnsa siitä tygösanoa, ettei
waaryttä malwa tapahtua, eikä naabureiu
pelto poljetaisi Joka täta wastan rikkoo
lvetakön 50 kopeekkaa sakkoa, ja wanhemmaj
mazakot sakon lastensa puolesta.

§. ,6.

karian paimenda v<tää
kylaliisten yhtnsesti siitä sopiman, »mnknm
he sen sowelzamman ja paradaxi löptanat;
ja ej pidä nhdepqan jonaa eläimet samalla
maa!! la »aitu nella kaywat, karjan paimenen
pitanusesta llsiano esteleman i Rul>lan scl»
kon daastolla Kesä käyntiin yhteisille laitu»
mille ej mahda kukaan »vieraita elalmiaa wa«
stanottaa 2 .Rublan sakon paastolla, jollei
kaiM maan oaufta/at jji.M suostuneet sle^



— », «"

§. »7.

Jolla on ja joka pitää senkaltaisia elal«
Mia, mistä nimestä he. olla mahtawat, ir«
taina, jotka owat aiturit, ja jolta e, lailli-
set aidat woi estää yhttisista eli yfinaisisiä
iit urist', wetä'ön ss oa sen' lt isesta
zoaltoimesta eläimestä joka erän , Rublan
)o kopeekkaa/ paitsi palklota.

§. iB.

Huonesten rakennurisa pitää waarin-
etettamaan, ettei niinl kostan raketa ylon liki
toinen totstanst», justa walkian waaroisa suuri
wahingo tulee. Ia ei mabda kengän uutta
rakennusta eteensä ottaa, etmenkum Olter-
manni ja kylän lamamichrt, ynnä kylän»
mjesten neuwolla owal määrännet ne paikat,
joisa nämat huoneet taitamat wapalummin
waarasta seisoa: Samoin olk«n kjelly että
rakentaa walkia huoneita, niinkuin Sauno-
ja, Riihejä ia Pajoja, kowm liki waen
pihaa ja Latokartanoni. Joka täta wastan
nkkoo olkon senkaltaisen huolimaltomuden
ja ocrään ajattelemattomudcn tähdel? sakon
alainen 4 Rublaan, paitsi wahinqon pal«
kusemista, jos joku sen kautta kärsii; ja
olkon welkapaä ne ilman syynkä rakettU
huoneet soweziambaan paikkaan siittää.
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§. »9.

Niinkutn walktan wHinqon estamifeKkorkeimmasti tarpelliseri halvattaan, etta sa«
wu tornit wahinnakin 3 kertaa wuodesa
puhdistetaan, nii« pita Oltermannin syyni
«iitten ylitse pidettaman wiikolla ennen Paa«
ston aikaista Marian paiwaa, Johannes ka-
siajqn ja Mikkelin paiwiaa; ja kusa se sil»
loin laiminlyöty on, wetakön han joka eral«
ta 25 kopeekkaa sakkoa. Kosta saman tar«
koituren woittamisefi tarpellinen on, ettH
karkki walkia pesät, erinomattain Saunain,
wiina köllien, ja riihien kiukahat owat
hywin ja puolen kynarata erillensä seinästä
muuratut, miu olkon jokainen, jolla toisin
on, langennut i Rublan ja 50 kopeekan
sakkoon, ja olkon Oltermanni welkapaa syy«
nisä sitä perään katsomaan. Riihten kiuwa-
sten ylitse vita kuitenam sinä 1. p. Elokuusa
erityinen syyni wuosittam pwettäman; ja
kusa ne silloin puutoxen alaisna ja täta ase»
tusta wastan löytywat, pitä ne alas hajotet-
taman, ja Oltermannilta yxi aika « pai«
waan Elo kuusa edespandaman, kosta uusi
kluwas pesa pita oleman ylösmuuratm cdl llä
mainitun sakon daastolla. Samalla sako»»
haastolla olkon kukin welkapaa pitämän Rli-
hen »nurin suulla yhden rauta pellin taikka
sopiman laaka kiwen> Kusa kuiteugin pesät



puutosten tähden hajotettaman pitää, tulee
Oltermannin, omistajan kustannuxen päälle
seuraansa ottaa 2 jäawämatöinda todistajata.

§. 20.

lokaisesa talosa pitää kahdet Tikkapuut,
yxi suurembi walkian waarasa nauttima keksi
ynnä sima rippuwan rauta kahlen kansa,
yz?i tawallinen wähembi keksi, ja yxi lyhty
kelwollisesa tilasa löytymän 50 kopeekan sa-
kon haastella jokaisen puuttuwaisen nyt mai-
nitun kappalen edestä. Kosta talon asujan
tvastahakoijuudesta ej niitä itsellensä toimi-
ta, ostakon Oltermanni niitä, ja toimitta»
ton hänelle maksoa wastan.

§. 21.

Paljasta soitto walkiata ej pida kannet-
taman huonesten walilla, eikä myös stalli-
hin, nawettaban, latoon eli muuhun ulko
huoneeseen. Naisa huoneisa pitää kaikki tu-
pakin poltaminen oleman kjeltty, niinkuin
myös ulkona, waen pihalla ja latokartanol-
la, kosta komi tuuli on, erinomattain kanet»
lomilla piipuilla. Ej myös pidä walkiata
sammuttamata ja peraänkatsomata jatettaa
Mallas huoneisa, Saunoisa ja Pajoisa. Io«
ka toisin tekee wetakön sakkoa 2 Rublaa.
Sama sakko olkon palkollisille, paitsi mitä
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la« sMS, kosia asia Lain teMwAi edes-
annellaan.

§. 22.

Oltermannin ja hänen lautamjchtM pt»
tää, niinkuin 19. § sanottu on, kolme ker«
taa wuodcsa katseleman kaikki walkia pesät
kyläkunnasa, ja ne kuin silloin löytan niin
kelwottomizi, että walkian waara niiden
kautta tulla tattais, pitää Systnimjesten
andaman hajottaa omistajan kustannurcil
päälle, ja sakoitcttakon hän sitä paitsi , Rub»
la 50 kopekkaa. Samasa tilasa mahtawathe myös peräällkatsoa että katot owat puh-
tafi laastut; josa se laiminlyöty on wtta-
kön omistaja sakkoa 25 kopeekkaa. Kula
taas katot ja malat owat niin wanhat ja
lahonet, että lvaNia niihin syttyä
taitaa, pita omistaza tygösanottaman ns pi«
an parata, ja weräkön huolimattomudensa
tähden sakkoa 1 Rublan.

Jos Oltermanni ja hänen lautamiehensä
laiminlyötvät senkaltaista Syyniä pitää, wc-
takön Oltermanni sakkoa 5 Rublaa ja tum'
pikin hänen lautamjehistänsä 2 Rublaa 5a
kopeekkaa. Jos jo'v heistä lailltscsta syystä
olis estetty, niin pitää sen tuitenqin nil!tä
toisilta pidettaman edellä mainitun sa.on
haastolla.



§. 23.

Jokainen mahtaa tosin metsänsä ?anfa
tarkka olla, niinkuin Mteinen Laki siitä
saata; mutta Kruunun talot ia muut, joil-
la se wiela phteydesa on, pitaa, ennenkuin
he tuoreita ja kaswawia puita kaatamat,
nauttiman palaneita kuiwiaa, ja maasa ma°
kawiakin puita heidän tarpehistinsa. Joka
tätä wastan rikkoo wetakön sakkoa 2. Rub-
laa 1)

§. 24.
Sen estamisez.l, ettei Talsin omistaiaitt

metsät welwottomain ihmisten wakiwallan
kautta, jotka harjoittamat luwatoinda Poc-
affan polttoa ja Tärpätin keittoa, ej mab«
tais hawitettaa, niinkuin myös etta poispoi«
sta syyt metsän walkioihin, on se jokaitselle
seka maan omistajalle, ctta hänen ala kuu«
lilwaifillensa kjeltty, että seka mttsasa tuk-
kaa polttaa; ecta kotona potaskaa keulaa,
kuin myös etta koota pihkoja ja siitä wal«
mistaa hartsia ja tärpättiä/ ermenkmn hän

1) Tämä §, P!ta>'i, ensimm.iisessä sowi!,nosti w.ihf»
»nottett,!, on tasa yl',ä otettu kihlsskxnnan oikeuden pää"
töxc» länsa phtäpttmväljeflt.



kirkosa on anda- ut tämän hänen aikcmu«
z'«,'nsa julistaa, ylöeandain paikan tv'a se
toimitetaan. Samoin cj ole kcllakai» oike-
uttaa pomffaa cli tärpättiä keittää ostetusta
tudwasta eli pihaafta enncnluin täysi tjeto
sn, että edellä maimmlia tawalla mcnctel
ty on. Joka tuia wauan rikkoo wctakol» sak-
koa 3 Rublaa ja kadotta?on plwlcn kalu»
stansa. Kaiktl Tuhman polttamincu Touko,
Kesä, Heinä, Elo ja Syys Kuusa o kon
pcräci heltty 15 Rublan sakon haastolla.

§. 25.

Katso kihlakun-nan oikeuden päätöstä
kopusa.

§ 26.

Jos, sittekuin Oltermanni on Naasiu-
rit kokoon kutsunut, ia he owat kestenans
sopineet siitä tydsta, kuin he silloin alkaa
tahtomat, mikä yywansa se olla mahdais,
joku kyläkunnasa loydyis siinä wedapcrai-
sefi, wastahakoiseri ia huolimattomazi, jon«
ga kautta ne muuc mllsit töisansa eitelyixi,
niin ej pidä heidän oleman weltapaat odot-
taman sitä kivasta / waan olkon heillä wapa«
Us työnjä päättää, ja yuolimattomal» osa
sijna myös totmittaa; ja lyyttaton tämä it-
Mns siitä wahmgosia, tuili hän sen kautta



tulee karsiman; jota wastan hanen taikka
muulla työllä eli kohtuullisella madolla,
Oltermannin ja kylän laulamisten arwiou
jalken pitää muidcll kylaumjesten waiwan
palkttsemau, wrtakön myös sakkoa 2 Rud-
laa wastayakoisuudcnsa taydeil; mutta jos
joku muu työteliäs ja toimlkas afman lyla-
sa jougun kohdannee!» hadan cli toyhyydcn
taikka muun wolluntl.omuudcn taiMn, ez
joudulsi vhtaaaawaa layctaman työtänsä'.,
lninkuin kylän yyödntno ja tarweö waatll,
namnkoil apua naabnrnlta.

h- 27.

Niisa kylifa, joisa Bostalli Taloja on,
pitaa nildeu Ha!tiam eli Aujain we!woile«
tul oleman, etta samoin lvii! muut maan«
wiljellät, olla i uuiialstt t yian oikeuden paa-
töxellc, kaikya lulu lama Kylän Asetus saa-
taa.

§. 23.
Ej mahda yrikan koturia eli jotakuta

humoin aiallta wäkea tl!uz'lllensa ell tygön-
sa wa- anotlaa, cnnenkmu uaaburit siihen
suojillneet owal. Joka tala »vastail rlkkoo
»vcläköll sakkoa ?, Rub.aa, ;a olkon kulten«m
welkaraa wäcca powlolmltramaan
M jita anowat ia, pMtzeijowat.



2<?

§. 2<).

fap eli v sia mm at kylät, ell myös
talot erinäisistä kylistä rajaxuisin, owat wai-
nioisa/ luhdisa, karjan laitumisa, metsisaja
takamaisa, pita heidän kaikkein osain puo-
lesta, ja samoin sakkoin baastolla, oleman
lvelkapäät harjoittaman sitä järjestystä ja
rauhaa Naabureinla kansa, kuin tama Kolan
Asetus säätä; ja on se siis jokaisen Olter-
mannin welwollilus peräällkatsoa etta tama
Kylän Asetus jälkeen elätäan. Mutta jos
sijna riita O'lerminn?in waihella ylöstulis,
elikkä jollei r>ri taliloisi toisen tygö'anomista
noudatta sinä mitä parattaman e!i tehtaman
pitää, kutsukon silloin kolme Oltermannia
muista kniäkunnista, joilta senkaltailesa tapa-

uxesa paätettawa on, mitä tebtäman rilaä.
Mutta ;os joku kuitenain !äimin kohta
täyttää, mitä niin päätetty on, aildcckon sil-
loin Oltermallni muuten kautta teettää sen
wastahakoisen puolesta, ia marakon tänul
työns kustannuxen ja wetakött i Rudlan
Jo kopeekan sakon.

§. za.
Että tämä Kylän Asetus sitä tarkemmin

Olahtais jälkeen eletyxi tulla, niin ej pidä
kengän sillä taitaman itsiansa estellä, Ma

Mnm lapsensa, palkollisensa ja kotmn.a



hänen tietamatansa owat täta wastan rikko-
neet; waan olkon han, joka talon Isända
on, welwollinen wastaamaan kalken edestä
kuin hancn wakensa tala wasian rikkowat;
jonga täyden Isännän Oltermannin ja hanm
lautamjcstenia koettclenmren jälken, pitaa
sakot ulosma/aa, ja ottaionhan maron pal-
kolilftn pa!ka»la, ja työtoa laikka rahaa ko-
tmiltansa Oltcrmannin awulla. Mitä taas
Torppareiln» luicc. mabtawat he itse wa"a-
ta rikoxistansa täta knlail Asetusta wastan
ja satot maz'aa , la ne wajiahatolset wlos»
mittauMa etsittää.

§. zr.
Niinkuin ne Ascturet

ja sowin,!-.'l l)tt"n?enha!limresa owat sangen
wahan hyodyltawalset asuwaistm
totisen knödyli ja menestyren edeöauttamiiexi,
ell ja wilritöinda peruan katian«
1.0.a sina p<d..la, etta hywat tawat ja Chri-
siillwm mcno kyiisa ja huonetkunnisa waa-
rinotetaan; uiln owat Oltermannit ja sen
lalttannchet wt'lwQitetut, etta kukin laani-
sanla reheZiislllä kiiwaudella, tajakin paalle-
kalsanofa hywän järjestynen ylitse walwoa.
Ja kusa erehdyria ja rikoxia Lakia wastan
harjoitetaan/ pitaa ne asianomaiselle wirta?
miehelle edesssnntttanmn.



§' 32.

Kaikki <ne sakot, jotka tasa Kylän Ase-
turesa määrätään, ja kylän Oikeudelta duo-
mitaan, pitää, ellei ne sakootetut suksilla
mara, Oltermannilta ja hanen lautamiehil»
tänsä panitamlscn kautta ulosoMtaman.
Jollei sakoitetulla löytyis tawaraa sakon
maksozi, niin pitaa hänen työllä tawalllsta
paiwaa palkaa wastaan sen hywäfi tekemaxsen tykönä kylasa kuin Dltermanni maaraa.
Kuitengin pitaa silla sakoitctulla ja panta-
tulla, jos hänellä siihen syytä on, olemaa
awoin oikeus Kihlakunnan Olkcuden edesa
walitta kärsimisensä ylitse, ja oikiasa laillascsa jarjestyxesä etsiä oikeuttansa, i)

§. 33.

Silla Kylän oikeuden paatören kan la
tytymattömalla on oikeus, etta sitlekuin hansen kylän oikeuden edesä on ilmoittanut,
ensi tulewisa kaaraisa Kihlakunnan Oikeudeit
edesa walltufen sen ylttse cdeotuoda. Ia
siammatkdn hän ritta kumpainnsa, llma,l
että kylän oikeuden jäsemta stämmlllä wat«
wata, ellei erityiset syyt siihen johdatusti

'») Tämä § myös muutettu on yhtapltäwaiscsii kihlip
hmna» päätöxm kansa sisälie utttcu.



a"na. Jos joku laiminlyö, etta enff kali-
raisä sen lälken, knm kylän oikeuden päätös
yhm kuukautta ennen kaaralta langetettiin,
asian kihlakunnan oikeuden eteen wetaa,
oikon han oikeuttansa paitsi, etta edespäin
mamilun paatöfen ylttse walittaa; mutta
M tylan oikeuden päätös langetettiin wa<
hemman azan kuin yhden kuukauden sisällä
ensi taaräma, niin on hanen wallms aikan-sa ulottuma sen yluse toiseen kaaraan, i)

§. 34^
Kosta kaikki kaki ja Aseturet ilman nou-

dattamista owai turhat; sentäyden, ja sen
edcsauttamisezi, etta tama Kylän Asetus
tulis tarkasti jälken clctyzi, pitää Ison Ky-
röil Pitäjän walitut Oltermannit, kutsumi-sen päälle Pitäjän Kirckoherralla, kerran
wuodesa, kokoontulla, että yhdistetyllä neu-
wolla Pitäjän Sääty Personain ja muidell
rehellisten mjesten kansa, kestusteleman Pi-
taian yhteisestä parahasta ja sakko rahainkäyttämisestä sen hyödytykseni päättämän.
Se Oltermanni ja hänen lautamjehensa,
Mka tästä kokouMa pois owat, ja laillista
estettä Mb MMlseensa ej sijna anna tietä,

i) MäHra ajasta walittaa oikeuden päatoxcn ylitse
tähän Dlll kihlakunnan päätiestä.



sakoitettakon Oltermanni 4 NMaan, ia
lautamiehet kumpikin 2 Rubiaan. D.U
wkoux?sa pitää myös tutkittaman, jos ja
kuinga muodoin Oltermanni ja hanen lau«
tamjchensa owatweliwolltsundensa täyttäneet,
ja jos tuisin on, määrättyihin sakkoihin lan«
gettttamaan, niinkuin myös asianhaarain

waaroitettamaan welweUljuudtnfa
täyttää.

s. 35.

Kaikki ne M Kylän Aseturesa Kejsar-
killisisa Banco Assignationeisa ulospandut
sakot jeatan miil että Oltermanni ja yanen
lautamjehensa saawat puolen, nimittäin Ol»
termannl neljännen osan ja lamamjehet kum-
pikin kahdexannen osan; ja tygö langee Pi-
täjälle toinen puoli sakoista, jotka willelläansen parahaz-i tawalla kuin yhteiUä koksuxesapäätetään; kuitengin niitä sakkoja paitsi,
joihin Oltermanni ja hänen lautamjehensa
langetetaan; jotka sakot kokonansa tygölan»
gewat Seurakunnan waiwaisille, ja jotka,
jollei niitä suosilla mareta, pantamiscn eli
ulosmittauren kautta niinkuin 32, §. sanot-
tu on ulosotetaan, ia ulosmittajalda Kirc-
zoherrallc Pitajäsa jäatetäû waiwaisten Cas-
soille hywap tehtäwäz-i.



§. '6.

Sakko rokoissa, ioihinga Oltermanni yns
kll häne»f kansa longun langer»
tawat, ja jotka he wasianottawat, jqPttäjHll
päälle lanqewan osan talleltawat, pitää hei«
da»l wuositrain tilin tekemän ej ailwastansa

mjeftey edesH. waan ninös siini joka
wuoti!esa yhteisesa'Oltermannin kokoMsa, ia
Woi», sen Mäjän pchiije langewan osa«
Okoista poistzuolestansa Msmän sille, loka
klsn 'viejillä'uloswalitan uitts talleldamaM
Pitäjän byw.izi.

Paatöxext
Tulee KM Knlckn Mtuxesta, woitetuit

laillisen wabwistuz-en jalkm, ja <Ittekuin se oit
Suonten kielelle 6?n Eriklrjaa krw<
tMäwäzi Ja piti' kustannus siihen sawu
lugun jälkeen ulos ksymän ia itsekultakin Ta-
lon haltialta marettaman tapahtuneen jaotl
jNkeen Näistä kirivistä ulosiaetan nxi kulleil,
gin Talon Asuiamelle, ia loput tallelletaan
Pitkän arkusa nwr,täwsfi, ta hinta »MH
mahlaan panna PiMn Cassaan.

Edellä käywlinen Kylsn A'etus on lai"i,
ftsä Pitsickn kokouxesa nlösluettu la h«w<tzt
löytto; loka tapahtui Lukkarin huolieG JM



kyksn PiMn Cmäkirkolla f. « p. kokaKuOst» 1832.
B,Mli».

.sacob palita.
Vl2)s« liarku. klicka,
HZmuel pcnttalz. sawuclKnuuttila.

Yli IV,Hrt5 lVlickili.
H42ttB Mftinn>zki. I«l2el K,ukoueu.

«Kihlakunncin Oikeuden Wahwistus jch
Oaätös, annettu s. iH p. Maalis Kuu«sa 1-833.

Niinkuin edellä kirjoitettu Eylsn AsetuK
«n Pitäjän mjehiltä waoachtoilesti väätetty;
niin tulee se niinkuin hywää järjestnstä ia maan»
«reliellMN yiös auttamista tarkoittawainen
kihlakunnan oikeudella lalken elämisexi wah»
wistetuxi; kuitengin seurawaisilla muutoxilla:
<ttä se §. ulospandu sakko niille jotka owat
huolimattomat aitain ylöspanemisesa tulee ka-
toomaan ja n §. Kuningl. Asetuxesa aitain
Panemisen welwollisuudesta siitä 9. p. Hrlme
Kuusa seurattawafi; niinkuin se
hmafa L. ulospandu sakko, jonga
sila jako pitä toimitettaman', kostee oinoa»
tzHnsg Oltermftlmun/ jonga tulee siitä jakylän



«ttpellisista asioista murhen pitss, ja kusta»»
nuxen siitä kylän pialle jakaa. Se 6. §.

mälirätty sakko katoo, kojka ne erityiset sakoK
altain särkemisestä, jotka s kustusa 8. §. Ra-
tennuzen kaaresa omat ulosvandut, katsomal»
ulottuwaxi aitain särkemistä estämän. Niin,
kuin »verotaloin omistailla on Asetuxila peru»
stettu täysi hallituxen oikeus taloinsa alle kuu»
luwain maitten ylitse kaikkein etuinsa kansa;
niin koikee se 23 § ulospandu lakko ainoa»
stansa Kruunun talokin ja yhteisiin metsiihin.
Se 2c §. lsytywck säänoö katoo peräti, ia
ne, jotka tahtomat joitakuita muutoM, joita
knlälliiet wapachtoisesti ej suostu lekemäsn>
saawot kihlakunnan oikeuden kautta sitä yrit-
tää asianomaisten läsnäollesa loimeen santaa,
xenla. Ehkä Bosiälli taloin aiujamet omat
welwolliset noudattamaan Knls» Asetusta,
katoo kuitenyin se heidän suhteensa erityisesti
Wttn sakko 17. 5 ; waan owat he amoastan,sa lallyetettawat sakkoon ja edeswastaureen,
joka muwenyin Wttn on. Niinkuin »alkaa
sakkoin ulosvanttamisesta ej mareta, ej Duu-
nun Foudi taikka Nimismzes lioin taida tul,
la »vaiwatuzl Oltermannin Oikeudella päälle
panduin sakkotn ulosottamisen kansa, »vaan
mahtawat ne ulosotettaa Olterma»»nllta ynns
h«'nen lautamlestensä kansa; ja joka itsensä w ia,
ryttsä kärsineensä luulee, walitakon Kihlakun-
nan Oikeudesa, jolla tawalla 32, § nimmuo,
dcil, on »nuutettu. Se muutos tehdän ;z<
§ etts los knl;'n oikeuden päätös on annettu
lyhyemmän aian sisällä kum kllukautta ennen
ensi lulewaa Laillistaa kMaM, on lvalitnzey



aika ensyy toiseen femälken tlllewaan
jiiän. Ia tulemat Ne §. §. Kylän Asetufesa,

tällck tawajla owat wabwistetut ulookuu»
wtetusa yhteiW Pitajäl, kokouz-e»a
waxi »a Pitäjän mze!ul!e llmoilcttawaxi Kvläss
Ascluxesa tehdyt muutoxet.

Kihlakunnan 'Oikeuden puöesta:

(3. ). söi.rvLB.^»,^l.
Förordnattu.«^

—

lälken elämisefi ylösluett» vbteisesä PilH
M kokouxesa j. z. p. Kesä Kuusa »8z;.

Pitäjän kokouM puolesta:

I. ZlV)llel.^l58.

I>l. (3. ?al.yiHlwLk.
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