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.Holmatta fuufautta fitte ilmestyi mpptdn>dffi ftcjan fan*
paöfa .^elfingtefd: Tffianajaja, eli lainopillinen $dfi*
firja @uomen fanfatfe, präntätty 5öiipuriöfa 1847, maf*
faa ni&otfuna 1 StupU f)op.

<Buomen fanfa on ndifjin a$ti oflut laimopiflifen (joö
monen muunft) tieteen ja jofjtmtuffen puutteeefa, (£i
ftî  tarminne pttfdd puhetta fettatfen firjan tarpeesta ja
§pobi)ötd; ttfefufi tuon ^amannee» ^ummammalta ja
joutaroaltaft naittaa fufatiefi monesta jo toifen firjan U*
meötpminen, joöfa famoja afiotta ja feiffoja felttefddn \a
jofa pddltifefft on faman ruottalatfen firjan (Unga 3u*
rigten nimettifen) mufaan fuomennettu» 3oö tdmd firja
minuötafin olift atroan |p6bt)t6n, en fuinfaan fita prdn»
tdttdmafft olifi "toimittanut, e£fd fe jo oli miltei roalmiifft
firjotettuna, fun mainittu firja Söiipurteta faupafft i(mo*
Uttiin* @t)t)t, jotfa minua fe^ottiroat fdtdfi firjaa prdnt*
tiin toimittamaan, orcat, Ip^pfdifeöti puhuin, feuraaroai*
fet: l:fft (S§fd fieli mainituöfa firjaöfa 5Biipurteta on
marfin pu§ba6ta fuomea, on pufjeen laatu fiind fuitenfi,
monegfa monituifeöfa paifaöfa, Ip^^tenfd rouofft, §anfiaa
jo ^anfalaa, niin ettd lufemifeen jo lain afioi^in parjaan*
tumaton talonpoifa et fuinfaan d(pd miten fettaifet pau
fat omat tjmmdrrettdrodt* 2:ffi lamataan fiind tuotuoö*
tafi fanoja ja puheen parfia, jotfa Unfufuomen afujtffe
ja ^o^jalaiftffe oroaf outoja ja tuntemattomia* 3:fft <Baat*
tatfi mainittu firja fopimagti otfa njd^intddn folmatfa o*
faa lt)f)empi; fi((d fen roerran on fiind, minun mieleötd*
ni, feKaifta ajoita, jotfa ainaft meibdn ajoitta omat ta*
lonpojatte ^6bpttomdt ja ofitfam fefftmdtt6mdtfi« Slau
ta puutteita eli roifoja, eliffd miffi ^eitd fanonen, olen
nooimani jdlfeen tdöfd firjaäfa fofenut poiötaa ja wdlttdd«

Esipuhe



Xätla puheetta en mittaan muotoa taf)fco mdjjenfad mai*
tutun SfBiipurtn ftrjan armoa» 'Beta ljumtfuöfa eftd j^o*
tt)'a olen faanut fcn felpo fuomea lutiiäfani "toimon
roaan (opuffi, että tdmd mtnunfi i>rttt>ffent faaftatft jon-
fufaan fyyotytytfen falonpojtffe.

SBaafaefa, §einätuu$fa 1848.
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Aita.

<tita on te^tdrod tifytd ja tvafaita, 2 fppndran Uv*
taen ja 2 fptjndrdd feitvdäten n>dHd* 3o£ aita te^
fcddn fivioe t̂d eli muulta, pantafoon fe niin n>afan)a,
tttti jttd fyelpotfti n>ot repid eli faataa, ja niin frn-Jia
ja tifytd, että pifcättdd eläimet ja ftat (Dvaf. ^. 5 :3 . ) .
Qroö aita eläimet waan piDdttdd, faa fe olla millainen
ta^anfa»

^pldin tt>dti?raj'oiKa olfoon ftlld ofa»mie^elld tvalta
aibata, jota tahtoo, ja MUi talon fyaitiat ottafooto?
faa pellon ja nittun aitaamifeen huojennetun tveron iäU
feen, mutta me^tdn ja tafamaan aitaamifeen n>anl)an
tueton jäljen, ©ama lati olfoon pffindifen talon ja
ft)(dn eli fa^Den pfftndifen talon tvdlilld» 3o^ me^td
ja maa onmt ennen olleet ftjltlld eli mailla pfyteiftnd,
pitää hinii maa=ofan aibata fen fuftteen, fun ofaa
mertaan ja tafamaatian on. 3ofa /outuu n>eln>olli?
feffi aitaamaan mefytdd pitemmältä fun 3,000 fpltdd,
faa faitffa efpd ()elpotu^ta*

Naapurein, jotfa fuulutvat famaan fplddn, pitää
aföata fifd* ja ulfo^tiluffet, funft ofanfa fufyteen, ni?
mittain ftfd^tiluffet faman peru^tuffen jdlfeen, jonfa
mufaan ne omat jaetut, mutta tnefytd ja tafamaa tvan^
(>an tteron jdlfeen, taiffa, jo^ ne otvat jaetut, fen pe-
ru^tuffen jdlfeen, jonfa mufaan jafo tfytiin. $)Ut)tä
ja maa am>ataan entifen laatunfa ja am>onfa mufaan,
tvaiffa niitä olift toiljatvammifftft raivattu* 3 o ^ ja-
to on tefytt), olfoon naapurilla, jotf ^aluaa, noalta au
bata, ja naapurinfa aibatfoot hdnen fan^fanfa, mai?
tiitun la^fun jälkeen.

I



3 mefytd, laibun-fcafa eli tctfamaa fol)taa peltoa
e(t niittua, pankoon pellon eli niitun ifdntd aiban X)h
ftnddn (diat 5L 5: 2 ) . 9Htat fyfottttym peitoin ja

^nttttuin ja i$tutu£*maitten pmpdrilld pitdfoon niitten o?
mrätaja faifen aitaa nniobegta felrcolufesfa nooimatffa,
ja mestaa eli takamaata fofytaama aita, jofa taltt>ef=
la on faatunut, on, timn futattua, uutetaan panta*
wa rooimaan; jofa tdmdn laiminlpo, fafotetaan 1 pviff.
ja 32 M pan!o^fa, mutta jos tval)inb fen täfybm
on tapahtunut, faafoon fafftnfertaifen fafon ja palftt*
foon njo&ingom 3o^ fe, jonfa pantan>a aita on, ft-
ta laillifeKa ajalla ei tee, otfoon ftttd, jolla ftitd on fyatt=
taa, tvalta, aitaamife^ta Uötyn annettua, palfaten pa^
mttaa aiban tvoimaan, ja nautitfoon palfinnon fefd
ftitd tttä aitau&atneieta* 3ofa ttaatti aitaa panta-
ttnifft uuteen paiffaan, ilmottafoon fen 5Uin)ern66riUe,
jolle mpo^ faife^ta fyuolimattomuufcetfta ndiöfd aftoö'
faabaan n>a(iftaa* Valittaja faa mpo^ ^aaötaa Ot*
feuteen, jo^ ^dn fen fopinoammafft l)an>al)tee; mutta
jo^ aitau^tt>etnjoUifuut)e^ta eli n>al)ingon palkinnolta
on viita, mennddn fofyfca&aan Oikeuteen*

>og ajtan^omainen ei taiba liviottaa walitu&, ano=
= eli muuta juttu-firjaa, panfoon firjottaja (ii^en

nimenfd ja nntfanfa, muuten fitd ci oteta tutfttfanjaffi
C ö . k. 15: 10) . ©amoten iäktäan mt?6ö afta tut=
fimatta, jo^ aftan^ajajalla ei ole laillista waita^
antai^fanfa mali^tuffet eli anomuffen Oikeuteen.
fariin annettavilta anomuffi^ta t Scnaatu

Armon anomus
k a n a i n tpalttu^= ja rulou^-firjaan, jofa 5?ejf

natiin (afyefefddn, ptäd, joi xvanii itfe ei taiba firjot*
taa, firjottajan nimi ja armo pantamaan, ja i)nnd
mt)6$ {i\tttt(i::'iän ^aan=5van^liian palroelian oifiafft
ti>af)tt>tötama ; itoffen f opita, jo^on mp6ö paimd, jona

Anomus-kirja



fyalia fai fcn fdjnnfd, ftrjotefaan. 3>o£ f>afia onfpt??
tittx) hengen rifoffetfta, tulee fydn, ennenfun anomutf-
tivja ©enaatiin Idfyetetddn, $?aan^an£liia£fa c(i Xv
fimmdife^fd Ovaatftuvatffa, tailta kruunun palveliafc
ta ja faf)belta lauta=miel)eltd ffyfeltavdffi ja tuttiUzU
tan?afftr jo£ anomu&fir/a faiftn puolin on l)dnen mte(=
tdnfd mpoten fir/oteftu*

Övifo^^aftoî fa annetaan aifmon*anomu$ ^utDernoo-
tulle 15 pattt>döfa, (ufiin ftitd f un n>anft fai tiebon
Äcif» 9}?aje6fddtin pddtoffc^td. ÄonxrnMti (d^eftdd
fcn fittc ^eif. ©enaatiin. StttyMn ner /otfa eimdt
ole n>anaiftmna, faan?at läfyzttää armon-anomuffenfa
Steif* ©cnaatiin; n>aan ci ifddn fo^ba^tanfa Äcifariin.-
€ i muut, fun fppn-alaincn itfe, faa ^dncn puoleltaan
anoa armoa. 5\un Äcif» SO?ajc t̂ddti, /onfa tuttitta'
tt>afft ©enaati on (df)ettdnpt fyengeltd eli funniattomafjt
tuomitun mangin armo^anomuffen ferran on armolfi-
feäti fanonut mietteenfd ajla^fa, d(f56n muuta livjaa
jtind afta^fa Janelle enddn Idf>etcftdf6*

Arwio.
fe, jota tofi=oton on faanut eli ;'ol(a pantti*

^uoneefeen eli maahan on, tahtoo fen laWa
{>uut)attaa, pitää armio toimitettamaan, ennenfun fiU
^en laillinen fiinne faabaan» SDtaalfo toimittaa 5vtf>la?
funnan tuomari fahben -lautamiehen fan^fa armion;
faupungi^fa 3 fXaa^turoan jdfcntd* tuomarinvalan
tvannomattomain pitää rcelforoan ia tvelallifen Id^na
olleSfa n?alanfa tefemddn» $aihn tavaran arvattua pt-
tää ^eibdn fir/a ftitd antamaan, ( t l 5?. 6: 1—3»)

Arvioon tpti)mdton fyahfoon Faupungi^fa 8:tffa
pditt>d f̂d uuben arvion 5tuvern66riltd, ;ofa pttc mad?
rad fttt>cn toimituffeen muut funnollifet miehet ^ol*
matta arviota \aapi famalfa tavalla fyaha, muttei u*
jtampaa (U ; 5v. 6: 4 ) . ?9?itd pantatun fiintidn oma=
fuuben arvioon maalla tulee, pitää tuomarin 8:efa
fuufaube^fa, enftmmdifestd fyuubo^ta lufiin, toimittaa
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cnftmmätfen amion, jo£ta tieto on fytti annettapa fe?
td roetforcaUe ettd voelallifeUe, ja otfoon fitfyen tr)tt;mdt?
fomdlld ivalta fuufaube^fa fen pmötä, eDelld mainitut
(a tan>alta, ^afea uuben artpion, muttei u0ampaa;

^tinttaa omafuutta roo^tolld mt>t>bĉ fd on pfft aiv
tt)io fplld^ft, ja fftd dlfoon malitettafo eli uutta fyatt
talo.

Asian-ajaja.
Dvtfo^-aftoî fa nmstatfoon ft>t>tettt> jtfe» 3o^ tuo?

mari 5^nen miettii apua tacmitfetpan Öifeuben Edp?
mife^fd, fallittafoon pitdd mpotdnfä aftan-ajajan» $)lk$
faapi mt)6^, feUaifetffa tiiatiia, auttaa tvaimoanfa ja
homoja tval(amalai^ta> 5D?utöfa afiot^fa faa laillinen a-
ftamajaja fefd lantaa ettd mötata, mutta a(l'a=
pitdd fuitenfi Oifeuteen tulemaan, jo^ tuomari
til (O. Ä* 15: 1 0

$oifen puolelta puhumaan ja raastamaan timt kU
paa muut fun ^md^mainetfet, re^ellifet ja pmmdrtd*
tt>difet ja oifeu^e^fa fe(n?oKtjtlji fatfotut ja fen (uraan
a(tan*ajamifeen faaneet miehet ^Ifia-mies faa ajtan?
ajaiaffenfa ottaa fufulaifenfa taiffa fen, jofa l)dnen
palraeluffe^fa on (f. p. 2)+ Äruunun palraelta faa
muittenfi puolelta pu^ua. tyaitfi naita tivoät felpaa
afian^ajajaffi muut, fun jotfa $li;opi$to£fa C^lfatemi?
a^fa) oraat tdpbellifeöti ndpttdneet lainopin tattonfa,
ja jtltd Oifeufcelta, joefa afta tuke tutfittaraaffi, lu*
raan aftan^ajamifeen faaneet, jota lupaa antai^a UU
fottafoon erinomattain fyeibdn re^ellifppttdnfd ja tapo^
janfa. $?aan=£an$liian ja ^onttuorin fd^fpldifet faa*
voat raelfa^aftoi^fa auttaa aftamomaifta.

^^teifen taraan mufaan \aamt mw$ muut, fun
lain-oppineet, ^It-oifeuteen antaa anomu^= ja raalitu&
firjoja ja raastimia eli felityfftd, mutUi êiKd ole lu<
paa baatikttuia ja raebdtettpjd afioita ajaa, joisfa a=
jtan^ajajan apua enemmän tacraitaan

^ i f f i tulee Oifeubelle arraoa ja funniaa ofottaa.



fträ futaan i&tdttäU firjanfa Oikeuteen lapfi'
ifrttfelld, palfollifella eli muulla fopimattomalla ifymifel?
Id, eli niitä fuu^fanalta ftmnneltattnfft Idfyettdfo. £dl=
laifetfta rifoffetfta ^ifylafunnan ja $dmndri<;Oit'eut>e&
fa fafotetaan 2, £afmannin* ja Dvaatfturoan^Oifeufce^
\a 5 ja £on>iftOtfeu&e*fa 10 täi (=0. Ä. 15: 15.)

(Et fufaan faa olla aftan^ajajana ajtagfa, jo^on ^dn
ennen on rpf)tt)m>t muu^fa pifeube^fa, olle^fanfa tuo*
marina eli OifeuDen fdtffyldifend: tailfa, n>irEanfa puo?
kota, kuvernöörin ebe^fd. 2 ) &i?ä fe, jo^a ennen
on ollut riita=n>eljen a(tan=aja)'ana fama^fa ruba^fa;
3) &a fe, jota \)oif)ojan alla on; 4 ) eiM fe, jonla
ifd eli appi, poifa eli rodun;, tveli eli lanfo tuomarina
Öifeube^fa itftuu. 5 ) Slfoon ^li^oifeuben jdfen eli
fen Mutainen, jolla ituotinen palffa on, antautuko af
ftan-a;ajafft (telia, eli fen alle fuulutva^fa 5Ua=oifeu#
be^fa, jo^ ei f)än aja afiaa fufulaifenfa, (jo^on mel̂
jeäten ia fifarten lapfetft luetaan) taiUa n>allan?alaifen*
fa puolelta (f. p> 3 ) .

^oifen puolelta puhumaan felpaa roaan fe, jonfa
afta^mieö fuu=fanalla Oifeufceefa, tatffa ftnetilld voat
rumetulla malta-firjalla, taitta, jo^ afia*tnk$ ei taiba
firjottaa, fa^Den u^fottan>an ttöiötajan tt>al)n>i$tama(?
la tt>alta=ftrjalla on aftan=ajajafft afettanut (f. pt 4 ) ,
5?aifi^fa malta^ir/oi^fa nimitettdfoon tuomioistuin,
ajta ja aftamajaja, ja mpoö afta^mief)en tt>tt>vt>dn
ajtamajajan fdptoffeen rtiba^fa. ?Ö?utta erindifettd lu«
mtta ei faa aftan.-ajaja toi$ta fiaan\a aftttaa, eifd
fopia riita^aftaa, iilä fita forfiamma^fa Oifeube^fa
pitlittää; tvebatpffeen Janella fuitenfi olfoon roalta

tyfianzajaja dlBon fe^epfo .Oifeuben fdpmife^fd, fer=
ran ftiben ruroettuanfa, jos ei £>t£eu$ ^atioaitfe ftdnelld
fpr?td flt&en oleroan (f. p. H ) , yifiamitö, jolaaftan*
ajajan ftuolettomuube^ta joutuu n>a^infoon, faatoon fya*
mitä etftd palfintoa (f. p. 13) . %o$ a(ta*mieS fuolee
Oifeutta fdpbe^fddn, ilmotta^oon a(tan=a;'aja fen O*
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feuöelle, ja jotfa fttte joutumat ajta^miefyifft, antafoot
fyäUt uuöen valtakirjan (f. p* 8) . 3o$ aftamajaja
ia afia=mie£ tmat nmircampalffiotfta ole tt>dli=puf)eella
fopineet, ja fiitd viita ft>ntpt>, miettitoon palffion mdd=
van fe tuomari, jofa njiimmefft on aftan tuominnut;
ja olfoon afian.-ajajaKa valta piMttää fyaltuunfa jou?
tuncet afta^irjaf, ftfft f un palffionfa faapi (f, p. 12. %o$
aftan^ajaja ^a^ataan piettäneen afta?mic^td foptniatto?
maan viitaan, taitia ta^aUanfa ttddrdd aftaa ajaneen,
lailla petosta tarjottaneen, fafotettafoon 10, 20 ja
100 tai a$t\, eli farfifoon njanfeubeKa, ja dlfoon
felmatfo tva^tebe^ toifen a|l'aa ajamaan; tuomarin miet-
teen mufaan* 5lft'an?ajaja, jofa fyarcataan falaa fitv
jottaneen fama^fa aftaöfa afta-mie^enfd riitameljen puo?
k$ta, tailla f>dntd afian^aiamifeen neun>oneen; fafotet?
tafoon 100 tai, taitia ranaaetafoon manfeubeKa n>e=
Md ja (eiiDdlld, ja menettefoon funnianfa (f» p. 14)»

Asunto-ero ett jxtfyna-eto.
5lfunto=eroon tuomitfoon Oihv$ puolifot jotfrt titvät

fomi, maan fof)te(eit)at toiftanfa mitalla ja tph;t;t)el(d, zfytä
en(i'n pappi jafttte^uomio^apitlumi on f)eitd marottanut
©lomalainen puolifo fafotetaan enf! terralta 25 toi-
felta 50 tai 3o£ eitvdt ftKdfddn parane, tuomia
foon ^e Oifeu^ jofftfi ajafft eri rouoteefeen ja eri ruo?
faan. 3ofa mi^a^ta eli iik\)Mtä erauu puoli l taan,
taitta ajaa f)dnen poi£ ^uonee^ta ja majalta, faafoon
faman fafon ia palfit^oon tva^inaon ( ^ Ä\ 14; l , 2) .

Auksiooni
?0?aan afuKaat \aamt julftfe^fa aufftooniäfa t$ta*

matta mppbd tamaraanfa, ja aufpoonia pitdmddn n>a=
Iita fenen tahtomat.

3t*tatmen omafuuöen vyoeto=autfioonl
melle, rpo^ton alaifelle omafuuöelle arttattafoon
ta, jotta fe mpptdnee. 3o^ velallinen ei tpt>p



oon, elittd jotf n>clfott>a ci tafybo arroatulla pinnalla
ottaa omafuutta, myptdfoon fe ;u(fife f̂a aufftoonisfa»
2lufftooni fuulutettafoon fita ennen julfifetfti, mutta
mppminen ei faa tapahtua, jo$ n>aan muutamia o&=
tajia on faapuilla. mtoon mpotf mttddn mpptdfo
muille mielifft ia rcelallifelle ttafyingof jt; ja fen nouofft
fdd£tettd?66t pavaat taint ftfft fun enin tvaM on UoU
ia. 3o^ aufftoonin pddllt^-mietf it>oiton^ppnnollddn
eli muuten tefee tt>af)infoa, palfitfoon fen ja fafotetta*
foon rifoffen mufaan (XL k* 5: 3 ,4 ) . »rt* 5\yoeto.

Ifkiintian omafuuben vyoeto*autfioonu haalla ô
(en>an fiintidn omafuuben rpo^to^aufftooni pibetddn
^aan^^an^liia^fa, joä ei tt>e(fott>a ja melaHtnen pant?
tau^mie^ten Fan^fa fon>i fttd &if)(afunnan Otfeubetffa
pttdmddn. Riintiä omafuu^ on ennen mppmtötd ar*
tvattatDa; mutta amivta ei ta\) fyaha muuta Un ht*
van. 5vun Uintia omafuuö tvela^ta tulee m^ptd^dffi,
pitdd n?elfotv>an tuomarin toDrätuffella tDa^tiöiötaa o?
mi^tajan faillifen faannon ja pantatun n^elan mddvan,
ja mt;6^ ilmottaa, joö jofu fellaiftlla tot>t^tuffilla on
tietyt omistajan oifeuben epdi(tdtt)dfft, ttta obotetta^
maan pitää, ftfft fun Qihu$ on aftan tutFtnut $u*
n>ernö6tt mddrdd fttte mppnto-pattvdn, jofa julistetaan
^ifclafunnan firfoi^fa, maalla 3 fuufautta (a faupun*
gtöfa 6 n>iiffoa ennen aufjtoonia. haa l l a olevoan oma?
fuufcen mppnto tapahtuu no^to? ja la^fu^uuboUa Sttlaan*
^an^liia^far mutta omafuu^ faupungitffa mpt>t>ddn
aufjtooni^uonee^fa eli Dvaa^tutva^fa. ^ ^
TOeltominen.

Awio-ero
2ltt>io*et'oa faa fumpift puolifo fyaha tuomarilta: 1 )

jo£ toinen puoltfo on tefynpt Ruorin ja roiaton puoli*
fo, fiitä ttebon faatuanfa, ei ole l)dnen fan^fanfa pf)*
Uyttä pitdnpt ( ^ . Ä. 13: l ) , ja jo^ J>dn puolena
tvuobe^fa, fen tkttyä, mlittaa rifoäta. tyalitöta tun?

ei fuitenfaan yibttä tdtjtend toDi^tuffena n*



f » 2 ) 3o$ puolifo ilfepöeStd ja >?
fdd toifen ja Idfytee ulkomaalle, aikomatta enddn afua
p&foetffa puotifonfa fantffa, ja fuulutuffella fdtffettpnd
tdafin, n>iippi> pon tointa muotta ( ^ . 3L 13: 4 ) . 3 )
3i0tf mietf ldl)tee roattafunnatfta ja )x>iiyt)\) fauroan pote*
fa, ja ^dnen olento^pai^anöfa tutaan, mutta f>dn et
tule tafaftn tuomarin mddrddmdlld ajalla, eifd ndt)td
(ailltöta fpptd, olfoon maimolla malta fyaha ^dne^ta
eron, tvuoDen fuluttua miehelle ^aa^to^fa madrdtp^td
pdtmd^td. 3o^ miehen olento=pai^a on tietämätön,
obottaEoon roaimo (i muotta, jota aita Mtmli l^en=
nettdfoon, jo^ fpptd (ti^n «>n. 3 o ^ mte^ tuli(t mai-
nitun a;an pzvä$tä tafafin, ottakoon, n>aiffa toiftinft
naimijtin menneen, n>aimonfa, ja toinen mte^paetfoon
f f. p. 6 ) . 4 ) 3o^ puolifo, fil)loif)in tultua, on toi*
fen fan^fa ^arjottanut huoruutta, jota \x>a$ta mfyti*
mifen jdlCeen ilmauu, olioon fama lafi fun ^uoruube^
ta. 3o£ roaimo toDi^tetaan ennen fij)lauöta fyariotta;
neen li^alli^ta p^tet)ttd toifen frmtffa, ja mie^ fitd et
anteefft anna, eraufoot laillife^ti; ja mietf faafoon ta*
tafin mitä fyan on taloon tuonut, ftl)lau?fet, fyäitttn
fulut ja mpo^ mitd tt>aimollenfa on antanut, mutta
pitdfoon omanaan mitd Ijändtä on faanut (f. p. 7 ) .
5 ) 3o^ puolifo on luonnotftanfa roiallinen, tailla aroio*
liittoon peräti fetpaamaton, tai^a jo£ bdnelld on paf
rantamaton tarttuma tauti, jonja falaamifella petot?
lifeäti on miettellpt toifen amjo-liittoon (f. p* 8 ) . 6 )
3 o ^ tuntematon mies, mddrdn nimen otettua, on roie*
tetyt rpaimon amio=liittoon [$L $. 4: 6 ) . 7 ) 3 o ^
mte^ rifo^ten tdf)t»en on tuomittu elin^ajaffi ©iperiaan,
et tarmitfe roaimon, mennaffenfd toiftin naimiftin, ^an^
lia erindtetd erokirjaa entife^td mie^e^tdnfd. SOtttenfla
^aima^ofan fillon fdt), t f> pi i lon erauneet puoli*
fot \aaxcat mennd unfiin naimifiin, f* 2lvoio4iitto.

5ltt)io4iitto puretaan aina, jo$ puolifo tcfce fufu*
rutfan*
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muitfta fyiötä, pt>t;tain armoa, fyafee eroa a-
, menfoon ^eifariin.

Awio-liiton kuulutus.
(Ennenta n>if)fimtncn tapahtuu, pitää att)io=liitto

loimena funnuntaina faarnatftuotilta tatutettamaan fti?
nd feuratanatffa, jotfta morftan otetaan. 3og yila
tdfytee tt>if>oöî ta rcatftaan fotaan, taiffa muitten roalta-
funnan aftain täfyfcen tulee (d^etettdtt»dffi poi^, iuulu=
tetta^oon tvaan p^tend funnuntaina eli ppfydspdiroand
( 3 fertaa), mutta dlfoon roifyittdfo ennen latya päv
xoää fen perdstd C^. -̂ K 20* Samoten, }o# \)U
la eli morftan mafaa fuolln^uoteella, ;a mt)6£, JQ$
ne, jotfa ott at faaneet ero-firjan fttten f un Uita on
talutettu, uufcetftaan ^fu^^öt mennd naimifiin
tenfa fan^fa.

talutettu on, ottafoot plfd ja morftan min*
ta papin tal)tonfa roiljftmäätL 3 o ^ fe, jofa on fuu=
luttanut, tkitää luulutu^^tobi^tu^ta, fafotcttafoon 50
tai ^appt, jota fellaifetta tobrätuffetta n?il)fit, fafo?
tettafoon 100 tai.

Awio-liitto.
2ltt>io=[iittoon ei o(c luvallinen mennä etmenfun

on tdt>ttdnt>t 21 ja nainen 15 vuotta, jo$ ei 5\eifd=
viita erindtetd lupaa faaöa ( 9 t $. i: 6). ^a(on=
poifaifc^fa fddbt)^fd faa mieö 18 muoben idlld mennd
naimifttn, j'o$ bdlld on tvaftnainen tpuotinen pa(n>elu$
tli joö jotain fdfi;ammattia (foantrodrKid) fyavjottaa.

50 t̂ê  pt)ptd?66n viilaa naittajalta, ja an)io4tittoon
t»aai)itaan mapa4al)toinen fuo^tumuä molemmin puo-
Iin, )'a naittajani fuo^tumu^ ($1. Ät 1: 1, 5);

3ot!a feuraatvalla taialla otvat toifiKenfa fufua,
eitt)dt faa mennd avioliittoon: O fuocaan etenemän
fd eli tafeneroa^fa fumu^fa. 2) <St)rj'd*fim>ti£fa et faa
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mk$ naifca ftfartanfa; n>eljenfd eli ftfarenfa tytärtä,
eli niitten tyttäriä; ifänfd eli äitinsä ftfarta; ifdnfd ifan
eli äitinfä ifdn ftfarta; ifdnfd äitin eli ättinfd äitin
ftfarta j* n. e- 3 ) huoraan etenemääfä eli tafene*
nmefa lanfoubetffa- 2llf66n ftte mte£ ottafo mi-
ntoffenfa poifanfa, poifanfa pojan eli tyttdrenfd pojan
U$hä; äiti=puoltanfa; ifdnfd ifd- eli äitinfd ifd=roatna=
/an toitita vaimoa; tytär puoltanfa;pofepuolenfat\y-
tdvtä eli tptar--puolenfa tytävtä; ttaimonfa äitiä; tpai-
monfa ifdn äitiä eli äitin äitiä u n. e. 4 ) ©t>r/cnc?
tt>d̂ fd lan^oube^fa. ^llfoon f\i$ mie£ ottafo tvai=
moffenfa: iuc(/enfa leefed, ttel/enfd pojan eli ftfarenfa
po/an, n?el;enfd eli ftfarenfa pojan pojan eli tyttären
pojan k$hä; fetdnfä eli enonfa le^fed; ifdnfd ifdn eli
ifdnfd äitin, aitinfä ifdn eli dttinfd dittn nyljen letffed;
n)atmo=iDainajanfa ftfarta; tvaimonfa veljen eli ftfaren
tytäxtä eli tpttdren tytävtä eli niitten tyttäriä; tt>ai?
monfa tätiä; ft>aimonfa ifdn ifdn eli ifdn äitin, äitin
ifdn eli äitin äitin ftfarta. 5 ) ^otfetffa lanfotifceS-
fa» 5llf66n fti^ mietf ottafo tvaimoffenfa: njatmon?
fa äitipuolta eli tfd?puo(enfa le^feä; tytdr^tioainajanfa
miel)en le^feä; poifa--puolenfa di potfa^puolenfa pojan
•letfed C^» ^ 2: u 2, 4 — 0 ) . Orpanat fn>elje^ten
ja ftfaru^ten lapfet) etmdt faa mennä naimiftin, ^ei?
farin lujatta (f. p. 3 ) . $)}itä n\)t on fanottu mie*
l)t$tä, pmmärretddn mpo^in n?aimo^ta (f. p. 7 ) .

$?anEou£ luetaan miehen ja n?atmon fufulaisten n>a-
lilla; ivaan ei molempain fteibdn fufulat^tenfa m*
Mä fe^fendnfd. <&aamt fiif roetfeffet natba ftfa'
rufjta, ja ifd faa ottaa äitin ja poifa tyttären. ^3oi=
fa fuitenfaan ei faa ottaa äitiä, jo£ pojan ifd elää ja
fiUd on tytär roaimona* ^diöfä tapaufft^fa eipibetä
lufua tät)fu ia puolî fu^uî ten ttdlillä- Olfoon mt)6^
att)tO'ltitto fielletty, jo^ fufulatfutis tulee fala-tvuoteu*
IXÖta ( ^ $. 2: 8, 9).

€>n m\)b$ muita, pattft fufulaifuuben fpitd, jotfa
ê tdirodt an?io4iittoon menemästä. 5te^fendnfd Ruorin
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tefjncet etnodt faa, fopttomdn puolifon fuoltuafaan, avio*
Hittoa tahntaa C$t. Ä. 2:11). ^aiffi ft)t>t, jotfa mu
luttaxvat eron ftfylautTetfta (!• f*) eli joitten tdfyben m
on luvallinen, e t̂dtiodt mpotf avioliittoon menemd&d*.

©en fiaajt on anno4utto täytettäpä, 1) jog mietf
on maannut morftammenfa; jo£ mietf ei ldl)e n>if>iUe,
pibettdfoon n>aimo fuiten^i f)dnen atvio^roaimona, ja
olfoon vaimolla naima?ofa; 2) jo^ vaimo fcn teEee,
olfoon fama lafi (% Ä, 3: 9 ) ; joe mie£, avio=liitf
toa lupain, mafaa piifan, ja piitä vaatii avio4uttoa
ja naittaja (ti()en fuo^tuu (f* p* 10). 3) 5vaifi^fa
nii^fd tapaufftefa, joi^fa ero fi^tauffe^ta ei ole luval-
linen (_t 2(vvtO'evo, j^tl>!öU6).

3o^ avioliittoon mennddn naittajan fuoStumuffet?
ta, t £Takta\a> ^e^fi-mie^ella eli legfi-vaimolla ei
ole lupaa mennd toiftin naimiftin, ennenfun lasten eli
perillisten ofa tavaralta on erotettu ($h ^. 12: 1);
muuten menettävät folmannen ofan tavara^tanfa,
enftmmdifen naimifenfa jälkeen, ^e^fi-vaimo ei faa
mennd uuftin naimiftin ennen vuoben le f̂end olemia
ta, eifa Ie3ft=mie3 ennen puolta motta (f. p. 3). 3o^a a?
vio4iiton on l)uoruubella risonut, ei faa mennd uui>e&*
fanfa naimiftin, ennenfun viaton puolifo on fuollut eli
naimiftin jutunut, taiffa f)dnen natmiftinfa fuotftunut,
ja ^eifari mpo^ on luvan antanut ( 9 ^ k. 13: 2) . ^ai*
mo, jofa eron on faanut, ei faa mennd uutetaan nai=
mifiin, ennenfun niin pitM aita on fulunut ero^riiban
t)aa$t$$ta, tttä fyan olift (pnnpttdnpt lapfen, jota f)dn
fufatieft fitd ennen oli vahvana. 3o^ avioliitto rt*
fotaan fen vuofft, tttd mie£ pa^an^efoinfa td t̂>en on
idffenfd tuomittu Siperiaan, \aapi vaimo, vuoben
fuluttua, miehen ftnne vienno^td luftin, erindiötd ero?
firjaa anomatta, mennd toifeen naimifeem

^uututuffe^ta avio-liittoon ja vifyfimifetftd, t 21*
wto4ttcon fuulutus. 3ofa avio-liittoa tahtoo tätaa,
ilmottafoon fen ^irffo^erralle fat>ben tobt^tajan Idd-
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nä olfetffa, antakoon btti kuvernöörille tafauffen ftt--
luilta ja vahingosta ja tehoon fttte ftaaston m-
ftmmdifcenOihu&fyttttm. 3oS tuomari ia\Ui#ta ft>t>td
efteefeen et lopfcd, fafotetfafoon eStelid 20 talv ja pal*
fttfoon vafyincjon ( 9 1 5L 7: 3).

2lvio4iitto on luvallinen Suomalaisten ja mnittm
SSBendjdn valtakunnan afufatften vdlilld, vatffa ^e
ovat eri u£fon=oppia- ^apfet opetetaan ifdn utffoon;
mutta )'alfa=lapfet aitin uöfoon. 3fa$ jatta=(ap(t nau?
tttfee t>f>t:et̂ rdt elatusapua, taövoatttaan bdn ^ut^eeruf<
f̂ n oppiin» 5£a£tamifen toimittaa fen opin pa^pi, jo*
()on lapft tulee fatfvatettavafft, ja joö fe on £utf)ee~
ruffen oppi, Uähtään vaan faman u^foifta fummifft.
^Öendjdn fotamieöten, avio4itto£fa fiitttyt, poi^a4apfet
ldl)etetddn ^[öendjdn ©otavden ^a^vatu^4attofftin»

SO?iê cn ja vaimon vif)ittt)d on mie^ vaimon a*
fiamietf ja faa ^dnen puole^tanfa iantaa ja mtitata
CiR. 5t. 9: 1). $lfoon mie^ fuitenfaan vaimonfa
vapa^e^toifetta fuoftotta mp^o, voaifyittato eli pan?
tatU vaimonfa erinäistä fiintidd omafuutta ( ^
^. 11: O» 2lvio4iitotffa kfytyn velan maffo^ta, l
XOelta. '

Elatus-liitto.

^dndpdnd olemma me alle^irjotetut, %l. ja ^Uv
mppcct %n tt>ero?maamme, ^:n t\)la$fä ja 9fcn pi?
did^fd, vanhimmalle pojallemme, tyktavi 97
p p f

tdjd^fd, vanhimmalle pojallemme, tyittavi p
jalle, jonfa tulee, paitft mddrdttt>a maan hintaa, mal-
jaa meille ja meibdn totftllc lapfillemme feuraavaifet
elatu&efcut:

l:f(t ?D?affaa tyktavi SOtottnpotfa vuoftttain meille,
riil)ten puitua, O tpnnprid rufitta ja O tpnnprid of>ria.
^otfen meiötd fuoltua tulee tdmd jpvdtn maffo puol^
ta vdf)emmdffL

2:fft ©aamma me potaatin ja peUan>â maaf(t rii(>i*
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mainioita O tapan alan, jota tyktavi $?atinpojan tw>
lee l)6i^tdd, fpntdd ja laxlttx malmrätaa-

3:fft 5lfun^uoneefji faamma mc fartano?famarin: ja
pitää ifdnndn f̂ anffta fyalot tarpeeffemme»

4:ffi (£l)t>otamma mc talon tilu^ftlla ruofa<maata
leimalle, ja taimen tatpeefjt, o (eimi^dä f>cinid ja O
Uupua olfeja.

5:fp RaiUi muut efybot, paitft jpmdin maffo, tule^
n>at muuttumatta tdt>tcttdn>tEft niin fautioan, fun jom^
ptfumpi meitd eldd.

(r.tfi tyitää Pietari $?atinpojan tiättää ja voaauu
taa naimattomat fijarcnfa $1. ja ^ v fiffi fun f)C nai?
mifitn joutumat; f>ett>dn tulee fen fiaan, moimanfa (dU
Um, tee^fenneUd talon tpotd. ^aimiptn menneöfdn*
fd faafoot ije talolta - • — j . n. e. — 5R. o
pdtnx o fuuta 18—.

Naftan elatu^liittoon mind tpbt>n, ja otan fen
fatfeti tdpttddffeni» Abelia mainitulla ajalla ja paidalla.

tyktavi SO^atinpoifa*

Eläimet
3ofa tiluffillanfa tapaa mieraan eläimen, forjatfoon

fen, fd^fefoon faffi miera^ta mteötd armaamaan elät?
tmn tefemdd ma^infoa, fuulututtafoon eläimen ia nautit-
foon (ftte fttd, ftffifun omistaja tulee, jolle ^dn fen
antafoon, faatuanfa fefd fuluin ^ttä ma^ingon palfin?
non* 3o^ je, jolla nneratf eldin loptddn, ei moi ma*
lallanfa i\U muuten tobefft näpttda fen laillife^ti fyaltuun*
fa otetufjt, faafoon talarin fafon jofa muorofaubelta, ja
palfitfoon mafyingom 3ofa falaa ottaa eldimenfd
filtd, jofa fen on ^altuunfa focjannut, fafotettafoon 3
t<il, 3olla attuvi?eldin on, palfHtfoon fen tefemdn ma?
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l)inaon (Dvat & 9: l , 2, 4, 8 ) . <2örL 2Uta,
tuttauti, £uwaton ivtljelys.

Este.
£atllifet enteet omat: l ) jo$ ollaan fairatfna, 2 )

kruunun pamxluffeen fadtttynä eli Idfyettpnd, 3 ) roan-
Iina, 4 ) tt>it>oKtfeIta, faiffa muulta tt>aaralta, tulija-
folta eli n>efkultt>afta eitettynä, 5 ) mielipuolena; 6)
jo$ mk$ eli tioaimo, lapft eli noanbemmat fuoletvaf
Oikeuteen menon a/alla; 7 ) jo^ ollaan ennen f>aa$uu
tuna toifeen Oifeuteen famalla ajalla n>a^taamaan. $fy*
typ muifafi laillifta tökitä, jotta tuomari tutfi^oon
( O , Ä* 12: 1). SBBrt. <&itai9',aita. XOava*iv\a.
Etu-osa.

Äun mie^ eli tvaimo fuotee, ottakoon eloon jääpä
jakamattomalta irtaimelta tatt»ava^ta etu^ofaffenfa mv
ta haluaa, ei fuitenfaan enempdd f uin oVofan tatva-
ra^ta. 3>otf pefd on thxfyä, ottakoon fiJ)la^formuffen,
jofa^pdinodtfen muoteenfa ja tarpeellifet pitonvaatttit,
maitta nou(i(!»atfi yii *rV ofan (9*. 5t. 17: iJL 3r /
tattnefft omafuubefji luetaan mpo^ toifen puolifon eri?
ndtfe^td fiintid^td omafuube^ta maalla faatama tvuo=
ttncn tulo 0 f c ^ 10: 2 ) . (€tu^faffi' luetaan fltö
-̂0- ofa irtaimelta taxboxtöta, \ola n>e(fain ;'a fuluin

maffettua on jdlella, ja otetaan mpotf irtaimelta o?
mafuube^ta). perinnön jao^fa erotetaan etu^ofa pddl?
ta C^er. Ä. 12: 3) .

Haasto
\a faimfdpmincn cnft Oifeubc^fa»

3ofa toiöta ft)t?ttad cd fantaa tahtoo, ottafoon tuo-
marilta fir/alltfen baatfton, jo^fa nimitettdfoon fe!a fan*
taja effd afia ja nipo^ millä paifalla ja mind paimd?
nä fenfi fdrä/ä-pditt)d on fifft määrätty) fyaatftetun
on tuitama afiaa makaamaan, j a että afia muuten
päätetään, fyanrä kuulematta ( O . ^ 11: 1). 2£äbi
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fd aftoitffa, jotöfa viita ei ole maatta eli fyuoneetfta,
f at) ft>t>tcttdn>dd fyaattaa fuu?fanalla; ja olfeon ftllä
fama rootma fun firjallifella fyaatftolla (f. p. 2) .

#aa£to fyanfittaloon rahtaajalle, joe Ijan ft^lafun-
natffa afuu, lafyta miiffoa ennen; ulfo^ifylafrmnatffa
eli toifetffa faupungi^fa afuroalle, folmea wiiffaa en?
nen; toifen ^afmannin lafifunna^fa, fuutta tviiffoa
ennen; folmannetffa lafifunna^fa eli etempdnd, t)l)t>efr
fdd voiiftoa ennen; ulfo-maalla olemalle, luutta fuu*
lautta ennen. 3>o$ julftfella, öifeuben otteen pannut
la, firjotuffella fyaatutaan, mddrdttdfoon mpoe" fuu=
t>en fuufauben ai¥a> 3o^ ^aaöto maatift pitemmän a?
jan, fun ^aa^to^ta fardittn on aftttttu, baaöttttahon
tt>a$taajaa roiäftfft fuufaubeffi, ;'a ^anffifoon itfe fttte
tiebon, mind pdimdnd fdrdjat alfmt>at (O> Ä. 11'
4 ) . 5\ämndti'£>ifeuteen l)aa^tetaan td^elliftöfd a\i<
oi^fa 8:faa pdirodd ennen, tiod^emriii^fd ajtoigfa 3:a,
ti)dl)intddn 2:ta. Dvaa^tupa^tfeuteen ^aa^tetaan 8:faa
pdimdd ennen, paitft jo^ afia ei fkbä Yoiiuoytyötä (J.
'V* 53* 3 ° ^ tva^taajafi taf)too puole^tanfa f)aa^taa
fantajaa, olioon fyäntn fyaatftolle puolta l^empi aita,
fabaEfenfa molemmat ^aa^to^aftat toifianfa feuraamaan
(f. p* 6) . fKtfo^aftot^fa tulfoon fpt;tettp f)eti, Oireu?
ben fd^pn mufaan, tt>a£taamaan, muuten f)dn (inne
n)iebddn ((• p. 10). 3 ° ^ ta^fa mddrdttp f)aa t̂o=
aifa laiminlpobddn, on fyaaeto mitaton (f. p. 9) .

Ufiampta fap pl)belld l)aa^tolla fyaa$taa famaan a?
ftaan; mutta jofaifelle jättttäUbn laillife^fa a/a^fa fyaafr
•to^irjan tt)af)n>i^tettu fopiia (f. p. 3) . 3otf perintö
on jafamatta, fyaa^tetaan perilliftd p̂ teifeMd ^aa^to^
fir/alla, jofa ftllc jdtettdfoon, jonfa ()aKu f̂a tamva on,
olfoon perillinen eli totmitu3=mie£; mutta t)aa$tc»atfa
luetaan fen mufaan, fun faiKtan etempdnd afutvat^
fen ^aa^tamifcen tarvitaan; mutta joi perintö on jaet-
tu, Ijaamtaan futaii cnttdin (f. p. 8 ) . £af|t (uo-
Uttama mie^td, taitla \jt\i, firjallifen ttöi$tul\in fiitä
Ottawa, antafoot ^aa^fon n>a^taa|'aKe. *&aa^ton fuu*
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fanalla toimittaa maalla SttmiSmteS, taitta lauta-
mies toifen luotettavan, fifylafunnaSfa afuvan, mie*
Ijen laSnd olleSfa; ja faupunaiSfa Oifeuben palvelia*
%o$ fyaatkttam ei ole fotonaan, fyaastettafoon mis*
fd tavataan; paitfi firfoSfa* 3oS f)än piilottelee, ja
tktään olevan ^i()(aftmnasfa, pistettdfoon fyaasto^ttiv
ja f)uoneenfa oveen (f> p- 7 ) . jvofo feurafuntaa fyaafr
ta\$\a, julistetaan feaa^to faarna^tuolilta, ebella mdd^
rdtpfld ajalla, ja ^aaöto-firja pt^tctddn fdrdjd-tuvan
oveen.

^un laillife^ti f)aa^tettu on, tulfoot fantaja ja va^*
taaja mddratplla ajalla Oikeuteen, jo^ et f)eilld laillis-
ta cöMtä (t Q ole ( O . £ , 12: 1) .

3ofa, e(>M esteettä, on £>ifeuben ^uuDolle tulemat
ta, fafotettafoon 5vî laEunnan ja ^dmndri-OifeubeSfa
1 tai., Mmanntn ja SvaaStupa^OifeubeSfa 2 tai
3»oS ei Jantaja cifd vastaaja tule fapuille maalla, tw
nen fardjdin loppua, tailla faupunaisfa, ennen =Oifeu'
Den ^etfen loppua, fafotettafoot fumpî i !a |̂tnfet%tai?
(esti. 3oS voa^taaja tulee ennen enfimmdisten fdrd-
jdin loppua, muttei fantaja, maffafoon tantaja mpoS
vastaajalle fulut, jos ei tulevisfa fdrdjisfd maalla,
eli fuufaufceSfa faupungisfa, ndpta laillista tettitä, jos?
ta fyan et ole voinut Öifeuteen tktoa antaa. 3oS ei
fantaja uuDeStaan fyaatita ajtaa Oikeuteen cDclld mdäf
rdtpSfd ajasfa, olfoon vastaaja lanteesta voapa (f.

3oS fantaja tulee enpmmdifiin fdrdjiin, tailla lau*
pungisfa Oikeuteen, mutta voa^taaja tötttttfr yoiäjaä*
pi, ja lantaja näyttää bdnen laillifella ajalla paaston
faaneen, pddttafoon £>i£eus affan (f. p. 3)» SSBebd*
fylfötä tuomiota vastaan eli $afa(tn=vottoSta (f.
nO- Oilmbm fapmifen jdrjeSttjffeStd 5\:atfelmuffiS^
fa t f.

3oS fantaja ja m^taaja tulevat (enftmmdifend
fdräjd^pdivdnd niin fun ebeUa (anottiin) .ftifylafunnan
€>ifeuteenr tulee Reille, fdrdjdin alusfa afioita ^
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tatöfa, ilmotettaroaffi, mind pditt>dnd cftin pddfemdt;
ja lifella afurcaifet fallitaan ftfft ajatTt mennd fotiin?
fa- ^ifylafunnan fdrdjtöfa tutftfaan enftn yanttautfa
ja lain4)uuDot, fttfe kruunun ja pl)teifet aftat, fltte
rtfo&aftat ia faufana Fdrd/d^patfa^ta afuroateten rtibat,
ja tmrnimefft latviat aftat ( O - & 2: 3 ) .

^Ijtoi^fa, jotfa menetät fofciba^tanfa $on>isX)tfeu*
teen, tfmottaa #on»*Otfeu$ pditt)dd ennen, että riita?
»el/e^ten pttdd ^aa^to^fa mdärdttpna pditt>dnd tulla fyuut
t»oHe fapuille, /olion fantajaantafoonfanne-firjanfa^os
tt>i4>ifei:teem &ittt menetellään oifeubemfdptnife^fd fa?
tnotcn fun SBebdf^ff^fa (f. fO> Oviita=tt)e(;et faan>at
nai^fa ajtoi^fa antaa >faox\>vOihutem 2 firjaa fumpi^
fi, mutta jofatfen firjan fafjtttain. ^o^ feaa^taja et
tule faaputfle mddvdttj;nd pdtrodnd, fafotettafoon 10
taL /a palfitfoon tva^taajan fulut; ja tnddrdtfoon «&o?
»i^Oifeuö Janelle toifcn ajan. 3 o ^ ^dn toifenfi fer*
tan, latöifetta enteettä, on tulematta, olfoon mtitaaja
fantee^ta n>apa ( 0 ; Ä* 27: 4, 5 ) .

Sifyiatatinan, ^dmndrin, ^afmannin ja fKaa^tuman
XStfeu&etffa pienemmi^fd faupungei^fa, te^tdfoon fanne
fuu=fanaKa, jo^ ei ajtan arn>o ja (an>eu$, eli muut fppt,
t»aat)t (itä firjaUifc^tt te^tdn>df(t, ja dlfoön olfo riita?
tveljiHd ftllon lupaa jdttdd Oikeuteen ujiampaa fun yty
ben firjan fumpiti, jo$ afia ti ole fen fuuremmatfta
arn>o^ta (O. k. 14: l ) . ^antaja tuofoon ferra^faan
efttn faiffi" fppnfd ja tofcitftuffenfa; mttaaia famoten
(f: p. 3 ) . kantaja fir/ottafoon fanne-firjanfa lytyt
tdiföti ja felfid^ti, ja airoon (iil)en I)dmmentdf6 mi?
tddn, jofa ei fuulu aftaan; faffo ftitd on 5—10 tal+
(f* P* ^ 0 3 Ö ^ fantaja on muilla firjotuttanut fanne=
firjanfa, panfoon firjottaja nimenfd (tilhen ( i %no*
mu&tivid). 3 o ^ firjallife^ti afiaanfa ajatioa on ppp?
tdnpt tupaa felittdd aftanfa ftofanallafi, mddrdtfoon
tuomari ftif>en tvi^fin ajan, jo£ fe tarpeellifefft t)atra=
taan; ja jofa fen fttte tttatttd laiminlyö,fafotettafoon
^ d d 3 f 2, £afmannin ja 3R

2
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Otfeufcetffa 5, £omi*=Oi£eube$fa 10 tai. 3 ^
fenfi ferran fdsfetttjd, ei tule, fuultafoon faapuiUa o-
(ema, ja OifeuS pddttdfoon afian (S p. )

i paaston anomufcfeen.
S a a t a n a n £>ifeuteen (firja afetetaan tuomarille).

^orfiaöti futmiotettama #erra tuomari!
*$:t\tä, ^orfia^ti funniotettan>a »&erra tuomari,

pppfcän laillife^tt fd^Eemddn ja ^aa^tamaan taion ifdn=
taa ^:d , ^ m fyldstd ja ^:n pitdjdötd, tulemiin <£5t>t>&
fdrdjiin mainitu^fa yitäjä#ia, \va#taa\naati minulle,
fotffama aimon, f»)itd ndpttain, moittia fydnta ^l:n
fpla^fd oleman 9i:n mero-maan faanno^ta, jonfa maan
entinen f)otf)ojani 9l>, lupaa ^afematta, ata=tfaifend
olle^fani, on mt)t)npt ^tlle; ja on aifomuffeni fen taty
tien pafottaa 9l:d idttdmddn minulle talafin mainitun
maan famalla pinnalla* t a a t u n mpo^ Janelta pal=
fintoa lain^dpmifen fuluiöta, iotla lupaan tt>aöfet>eö
tmfugti felittdd; ia erotan itfelleni amoimen yfy
laithtn mitä aftaan fuuluu. $1.0 t>äi\v. O tuuta 18

91

Hedelmä
3ofa n>ara^taa fyefcelmdd putHatfyasra, tyumausrosra,

nauris? eli faalt^maUa, herneitä, papuja, tammen tet-roja eli pakinoita, mie&tafan eli fuorman, fafotetta-Eoon tvarfaube^ta; jo^ n>dl)emmdn tvaraötaa, fafotet*tafoon ndpi^telemife^td C^al). Ä. 40: 5 ) . 3 o $ jofuaibotetu^ta puu;tai'i)a3ta n>dft̂ ten ottaa ^ebelmdd, jaomistaja taiUa ^dneti pälfofltfenfa, n)dfin>altaa titäifrfddn, taanotetaan taiffa h;6t>ddn mustelmiin eli tvetifnaarmutl)in, fafotettakoon 200 tai; jo$ ^eitd muutoin(oufataan, olfoon fafftnfertainen faffo, ja foto*raui>antiloffeöta fafotettakoon lifd f̂i 40 tai 3 o ö mmfya t(Upafytuu, menettäköön oifian fdtenfd ja hen&nfd (^al*^. 20: 10).
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Henki-pano
Q dlfoon pibtttätb ennenfun palfollitften

muutto-aita (f. f.) on fulunut. 5tolmea miiffoa en*
nen ilmotettafoon fe faarnastuolilta. 3ofa ei tulefyen*
fupanoon, fafotetaan 36 top. I)op. 3o fa pnfetjDesta
on poifa l>enfi=pano#ta, eli f>cn0t-raf>aUe panfarnaa ei
ilmota, fa^otetaan 9 d\uyl 60 fop. t>op. ^endjdn
fota^mden roatmo/a ;a (apfta ei panna f>enft=ra5aÖc;
mutta niitten ©uomalaifilta pa(folli(t(ta (e otetaan.

^ pantamif)]' tdna juonna ilmotetaan
maalta 9?:o O tdefd pifd;d^fd /a ^: ldfd

%Udtr;oUttu ifdntd . . . . 3 pdin?. elof. 1790.
#dnen n>aimonfa 8 p. fyufytit 1797.

fotona olemia (apfta:
Elätti 11 päm. efof. 1824.
^ 15 p. fefde. 1826.

€(fa ^JSictarintpfdr ;. n. e.
d O päit». O iuuta 18—.

Henki-raha.
pQf maffefaan ^enft=raf)aa 36 fop. ^ p

jofaifelta ^enaeltd, jota ei mttäin ole fiita tvapautet*tiu tTJaalia maffamat fadbpllifet, (tlta- ;a j'a|)tmt>ou'bit, pitäjän fdftVammattilaifet, hötilihvavit, jotta tmätole talonpojan fäätyä, frouroarit ja tattarit 36 fop.,ruStfyolfarit talonpojan fddbt)^td 24 fop,, talonpojatmvot ja Fcuunun maiHa, jotfa eittdt ole ratfa^tu^tt)den fteron-alaifet, 24 fop. (©atuoöfa 18 fop .^talonpojat tvapa-mailla, ja niillä toero* ja fruunutimailia, jotfa omat meromalaifet ratfa^tu^-mdette, 18fop. ((Sarootffa 24 fop.): luuftt (laimain tobDattajat)rjoilla on luufiVmaa, 18 fop. ^ampuoDit, vt>uofra*mie^
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fyet ja tafytia-fyitvajät talonpojan fdätyätä ma£fatt>at
pappilan eli puuhallin maalla, taiffa fadfcpllifen omi&
ta/an ruätfyofefa, 36 fop*; talonpoifaifen omistajan
rutftf)ollitffa, 24 f op.; roapa*, fruunun /a tt>ero*maalla,
18 f op. &taa*, leipä? eli jproärforpparit ja (juone-
miefyet maffatt>at fädfoplltetcn maalla, pappila^fa eli
puuätdllitffd, ja fddöplltöten ru3tl)olli£fa, 36 fop.; ta-
(onpoifaifen ru^tftolliöfa, 24 lop.; n>apa=, fruunun ja
roeto.-maalla 18 lop. ^Baimot, lapfet ja palfollifet
maffatvat faman fun ifdnndt ^öitpurin (ddni^fd ei
ottta npfyifelld ajalla (>enfi*ta\)aa (ftelld maffetaan pdd-
ra^a). Äarjala^fa maffarcat (itä ainoaltaan ne, joilla
ei ole maan tviljel^td. ^ a a f a n ja Oulun ladntöja
menee talonpojilta fyenfkafyaa 18 fop. ja fddDpllifiltd
ja faupunfilaifilta 36 lop. ^)enfi-raf)a^ta tvapaat otvat
(apfet, ftffifun tdt)ttdn>dt 15 tauotta, ja talonpojan fdd*
ty$ta ne, jotfa ott>at pii 63 tvuot>en tvan^at; fopfyat
ja tvaitt)aifet; n>apa*fufuifet j . m.; maan*n)tlje(idt ja
nerolle la^fettuin fruunu=tocppain fyaitiat, jo^ Reille on
4 fyenft-rafyalle pantua iaeta; torpparit, moffildifet ja
^uone^mie^et ja muut faman armoifet, joilla on 4 la&
ta, joilta nuorin ei n>ield ole 8 n>uotta tapttanpt;
uufctö-tafoin ja torppain rafentajat.

Holhoja (SBimttyntavi).

©euraamaiftlla pitää olla (>ol^oja: 1) jofa ei ole
tapttanpt 21 tpuotta (oman anfaitfemanfa faa t)än
futtcnfi täyttää mielenfd jdlfeen, tdptettpdnfd 15 ttmot-
ta). 2)^iifa, olfoon milld iäU ^P^dnfd C^ s ^ Ä.
19: 1, 2 ) C^dn iaattaa fuiten^i, luman anottuanfa,
olla fyo(j)ojatta). 3 ) %ola pään ^eiffoube^ta, tublauf?
fe^ta taitta muilta fpi^td ei moi jallita tamaraanfa
C^er. 5?. 19: 4 ) . 'äöiimmefft mainitu^fa tapauffc^fa
pitää tuomarin julistaa afta huomen pf)tei|etffd fano=

4^e^fd.
on latftenfa oifia t)ol^oja; ^dnen fuoltua on
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diti, neutDoteltuanfa. läjjunmdteten ifa-puolt^fen fuftt*
(aleten fanäfa. 3>oä äiti menee toiftin naimifitn, /dts
tdfoon fyolfjon: pitdfoön fuifenfi lapjttftanfa mujeen,
ja olfoon I)dneUd toaita ottaa ne fyuoneefeenfa ja tuo*
faanfa, jos fyaluaa, ja jotf ei laillista tettttd ok (^er*
& 20: 1, 2) . Sotf fefd ifd ettd diti oraat fuolleet,
otfoon fe f)ojt)oiana, jonta \)t, firjalla tailla, fa^ben
toDi^tajan Id^nd olletffa, fuu=fanaHa, otuat (tW tnäd^
rdnneet; mutta /o^ ein>df ote fetddn mddrdnneet, tulee
(d^immdinen, |tif)en fott>e(iatf, fufulainen ^ol^oiaffi; ja
ilmottafoon l)dn tuomactOe enftmmdifend Uväikpaifta*
nd fen jdlfeen, fyoipojatfi joufuneenfa* 3 o ^ a(a*ifdt-
felld ei ole fufulaifta, tailla jo$ tnvät f)t fon>i J>oll)o?
jalfi, mddrdtfoon pifeu^ ftrft jonfu muun uhotun
miefcen, eli uftampia (f. p» 3, 4, 6 ) .

3>onfa f)oif)oiana on oltava, ei vddfe ftitd laillifetta
tetttttä; ia ne tötttt on>at: ;o^ jofu ulfomaalla ole^felee,
taiffa niin faufona afuu, eli Janella on niin tyofdtf
tvivla, cttd >̂dn n>oi ^oitaa lasten tavaraa: }o$ f)dn
on 60 tt)uot>en idlld, eli jotf Janella on monta latfta,
eli ennestään faffi ^ol^ojan tviiclaa, tailla pfjt tpo?
Iddmpt C^er. ^. 20: 5. 21: 1) .

$oif)ojalfi ei Iät) aittaa fitd, iofa on mielipuoli,
ttela^fa, tuhlaaja, eli lasten tiita^di; tila fttd, jofa
ei ole tdpttdnpt 25 ttmotta, eli jota on liialfi tioan^a,
faattamaton eli fot)f)d; ei mpotffddn ulfolailta; tila
fttd, /ofa mieraafeen u^foon fuuluu, eli ionia ^ f
^ eli kruunun rafcaa on (^er. Ä. 20:

pfyi on tvelipoDinen fyti fir/otuttamaan n?attan*
alaifenfa tan>aran ja fttd fttte tDifu^ti ^ottamaan, {jdn*
td felmollife^tt lapattamaan, ^dnen rafyaanfa forol*
la enentdmddn, ja dlfodn mppfo eli n>ai(>ettafo ala*
tfdifen fiinttdd omafuutta, jo^ ei f)dn fufulaiftlle ja
tuomarille ndptd pafon ftil)en olew»an. $olf)oia diloon
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itfellenfd otftafo mitddn mallamalaifen omafuuöctfta,
olfoon fiintidd eli irtainta ($er . Ä. 22: 1—4). 3 o $
ftotyojan tdptpt) tt»allan?a(aifen elatufferTt ja fatfmatufr
fefft mtjtjöd jotain fen fiintidtftd perinnöltä, ndt)ttdfoon
tuomarille foman tarpeen mppmifeen oleman, Äun tuo-
mari, feäfutfteltuanfa (alimmaisten, maltaliunnasfa o-
lemaitften, fuflulatöten fantffa, fauppaan on fuo^tunut,
ja fauppa lain moiman on faanttt, dlfoon olfo mal=
(an^alaifella, oma^maltaifefft tultuanfa, mitaa moittia
fauppäa ($ft> 5\. 4: S)t ©amoten menetellä an, lun
f)oll)ojan tdptt)t), mallan;alaifen maata eli ftintidd tatva*
raa pantaten, te^bd melfaa.

»giol^oja tehoon, joi mabitaan, jota muoben lo*
puöfa tilin labimmdijiKe fufulaiftlle. 3 o f ci fuEutaifta
ole, mddrdtfoön tuomari jonfu ainafin jofa folman?
tenä muotena tutfimaan la^fu^irjat ^löallan-alainen
jaa mt)6^, fyamattuanfa ^ol^ojan mddrin fdpttdneen
|)dnen tamaraa, Oifeube^fa moittia ^ol^ojan fdpto^td.
3ofa ^olhojan mira^ta ^aluaa paatta, tehoon tilin
ja ottabon tobi^tuffen, tttä l^min on mirfanfa toi*
mittanut, ja olfoon fttte moitteelta mapa (^er. ^
23: 1, 3 J 3ofa ^ol^ojan miran t̂;roin on toimitta?
nut, nautitfoon palfinnofft mitä Öifeutf fof>tuulItfeEft
miettii, joö ei l)dn muuten ti;bt> (f, p> 5) .

5̂ un ala^Minen on tdt>ttdni>t 21 muotta, eli piifa
tullut naimiftin, eli ()o(l)o muutoin on loppunut, jaU
tdUon ^ol^oja fytti tamaran Reille ja tehoon tilin.
3o£ tirvat fte, tilin ttfytyä, po^fa ja muobe^fa (itä moiti,
olioon ^ol^oja voaya taiheta moitteelta ja maötebe^ tiiiä
tefemd^td* 3o$uftammat omat ^o(l)ojtna, ma^tatfoot
fai^i famalla tamalla; et fuitenfaan niin ettd jofu tulifi
fdrftmddn toifen tefemdötd rifoffe^ta, jota ^dn ei ole faat-
tamit tetäL 3oö fye tuomarin fuo^tumuffella fe^fendnfa
^ol^on omat jafaneet, tehoon fufi puoleötanfa tilin.
3oS jof u, oma=maltaifef ft tultuanfa, maimaa fyo(j)ojaanfa
joutamaan fdrdjdn fdpntiin, faafoon fafjtnfertaifen fa^
fon ja palfitfoon maftingon C^er, ^ 23: 4—6.)
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Hovi-oikeus.
ott>i*=Oifeuöe£fa tuomitaan $utt>ern66rin ja ala*

tuomarien vmrfamfoffet. ^etoffet ja rifoffet ^etfaria
ja ^eifarillitfta juonetta eli roaltafunnan raufyaaroatf*
taan j* n. c* tukitaan mpo£, ;o£ n>aan fopii, $mu
otfcufcetffa (£>• & 8: 2 ) .

jumalan ja ^)dnen ppfyan nimenfd torfid pilffa;
xilo&afiat, joitta n?apafufuinen menettää fyenfenfd, fun?
nianfa, tvapafufufuutenfa, tatparanja eli perinto^oifeu*
tcnfa; n>apafufui^ten ja ^eibdn tvertai^tenfa tappelut
ja muut fydpidllifet tai^telemuffet, tuomitaan #on>t*
OifeuDe^fa, ftttcn fun paiffafunnan tuomari ne enfin
on tutfinut ( O . $. 8: 2). ©amote mpo^ tvdardn
ra^an tefo eli fen faupitteleminen, jotfa ala=oifeut>eöfa
n>aan tutfttaan. ^appein n>irfa*rifoffet famoten, ala*
oifeuben ja 5lonft^toriumin mitä mtetteenfd annetta
a» U^fomopin riibat pddtetddn mt)6^ ^omi-Oifeu?
be^fa, fltte fun ne, luttan faatua Äeifar. ©enaatin
^>rofuratorilta, on>at maa=paifan Oifeuteen ^aa^tetut
ja (telia tutfitut.

^uinfa muut viita* ja rifo^mjtat, a(a*otfeuffi$fa
tutfittua ja päätettyä, menetvdt ^otpi^Oifeuteen, ja
miten niitd ebe^pdin fteltd pitfitetddn no^to-ra^an
panemifella ja noalituffilla, f. tX>alnuö

Huhdan eli Kasken wiljelys.
3ftte?ufi faa taataa ia polttaa mitatonta mestaa

pellon, niitun ja laibun*baan jtfälla, joä maan fye&elma*
ja mastopuut, eli (airoan tefoon ja îrftffi feln>ollifet
puut eitvdt filld tule ^anjitetpifft C28vL ytlaetotpxm).
St tnyUtään faa mestaa ja maata pellofft ia niituf*
fi atbata, ja jttte maan mufa miljelemifefO fttd po(t̂
taa (Ovaf* & 14: 1)* Vapaamaalla faa omistaja
erindifeäfd me^tdefanfd polttaa taiffa muilla poltattaa
faäfea, fefd fifd? ttta ulkopuolella aitaa (f* p» 4 >
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(gamotc m\)b$ vetoamaan omistaja. $)?utta jofa
i)f)terä-maalla, puuStdllin eli muulla kruunun maalla
tahtoo polttaa taeka pellon, niitun eli oifian faitmm
tyaan ulfo-puolella, fatfotuttafoon 2:lla luotettavalla
miehellä maan, ia 5a£e!oon Stumernooriltd poltto=lu*
ivan. JtaSfen poltto fyieta^anfrialla ja ftvifelld maak
(a on flieHettp. Raitti maan ja tilusten omistajat
©uomeSfa faavat, cvittäin lupaa Äuvetnooriltd pt>p*
tdmdttd, putata ja polttaa ft)t6;pellof?fi foita, forpeja
ja rdmeitd* ^d^fa mddrdttomiin menemästä tkltää
5veif. 5ifetu^ 3 päitv. $tinatuuta 1826.

(tvinäifiä afttutfia on fddttt) fa$f?en ja fyubban mi>
jelemifê td^ ©arootffa, .^ar/afa^fa, ^Biipurin Iddni^fd,
3^aliffen )a DvuomeDen pitd/t^fd ^urun ladni^fd.

(gnnenfun ?a#ka cutpetaan polttamaan, pitd mefytd
ympäriltä l)dtt)itettdmddn, ja ojat fen pmpdri faitvet*
tamaan, ja mtta ja fammutu^afeita varalla pMttfc
mddn. f5ofa tdmdn latminlpo, taitta vdfemdlld tuu<
(elia eli txili fuivalla ja (dmpimdlla ajalla ft>tt>ttda
fytomtaan palamaan, taitta menee tie^enfd ennenfurt
tvalfia on fammunut, fafotettafoon 10 tai, vatKct
ttjafyinfoa tapat>tuif(lfaan. 3otf va^info tapahtuu,
palfitfoon fen ja fafotettafoon 100 tai. (diat $.
15: 1).

3fofa tumatta tatitta polttaa t>l)tei£=maalla, fafote^
taan 10 SXiff. panfo^fa; kruunun maalla eli muilla
^Euunun tilufftlla, 5 diitf. panfo^fa; ja fafotettakoon
mttain jota tammelta, ma$to*puulta eli l)tmltd, jon-
la on faatanut, ja palfitfoon va^inaon (t £uwatorr
txulfelys). 3o^ fe, jo^a et tamoifcte pyytah lupaa ta*
mallifeen M e n polttoon, polttaa fitä firpifelld maalla
eli fyieta^anfaalla ulkopuolella peltoa, niittua eli oî
Haa laibun-rbataa, fafotettafoon 5 Ovtff* panfoöfa.
3ofa fellaifella maalla laittomasti polttaa taeha, on
mpoö iDetn>ollinen pitdmddn fitä aibatfa 8 vuotta,
muuten fyantä f at otetaan 3 d\it\. 16 tili. panfoefa jofa
»uobelta, fa^fen olfosfa aitaamatta, laittomasti
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fea »iljelle^fd menetetään mt?6e aina Fa£»o taiUa fen
ar»o.

Huomen-lahja.
3>o£ mietf tahtoo antaa »aimoHenfa I>uomen4af)jan,

mdardtfoon fen ennen n>tf)fimî td, irtaimelta tailla
fiintiaätd tamvaöta, muttei famalla molemmilta, jo?
f o f)än naiptptifan eli k$hn. $uomen4a()ja on otet-
tapa miefyen erindifetfta ta»ara«ofa£ta> 3ocS mie$
fuolee, faa »aimo, maan^oifeuben jäföen, pitää (>uo-
men-la^an, mnttui Eaupunajmotfeuten idlfeen, j$8 f)d*
nelld on mie&tt>ainajanfa fan^fa (ap(ia ($1. $. 9: 2,
3 ) . ^)uomen4al)jafft ei faa antaa maata ja tiintiää
tavoavaa enemmän imutta tofi »aiemman) lun fol=
mannen ofan, \a ixtaxnta »aan fpmmenennen ofanmie=
fcen »elattoma^ta irtaimelta \a l\ix\t\ä$ta tawaia$ta»
^iintiddn tamaraan on »aimolla nautinto^oifeu^ fuoie*
maanfa a$ti, eli niin f auraan, f un Jelena on; mutta
irtaimen pitäfoon »aimo omananfa (9t» 5L 9; 4 , 5 ) .
3o^ mie^'»ainaj'a et ole f)uomen4a^'aa mddrdnnpt,
faa »aimo puolen ftitd im fanottiin; \a perillifet an?
tafoot fen, mielenfd jaiUm, irtaime^fa taitta tiintiati
fd ta»ara^fa (f. p. 7 ) . ^B 6

mani
^)uomen4a^affi morftammeHeni ^1M mddrddn mu

nd talla tmaUa j manttaalin »eroamaani, ^ nimel-
tä, 9i:n pttajd^fd^ ^lm fif)lafunna^fa ja ^:n Iddni^
fd, p n d taihn fan^fa, mitd fiiben fuuluu, l)dnen, io^
mind ennen ftiolen, lain jälhtn »il)'eltd»df(t, jofo 3u^
maja ftunaa meille lapOa, taiUa eu ^[öajuuttaaffeni
tdtd panen tdfyan, »lera^ten mielten Id^nd ollesfa, o«
maila läMa nimeni. ^ O päivo. O fuuta 18—.

5lfle=firjotetut fobtötaroat, ettd ^. (plfd) tdpbelld
.tatboOa ja tt>apa?e f̂otfeött on eDellifen f)uömen4abjan
middrdnnpt ja nimenfa alle Virjottanut cbaUd mainittu^
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na pämmnd, ennen n>il)fimi£td; eDelfd fanotulla paifafla
ja ajalla.

st m.
Ilmi-saattaja eliasian ilmottaja.

3ofa ^anjafaan n>tetelfecn totuta pafyamtefoon ja ri=
foffecn, fen ilmottamifella soittoa ja t̂>6tpd faabaffen-
fa, taiffa rcetdäffenfd Idfyimmatötdnfd turmioon, ran*
gatötafoon niinfun ritfoffen tcPid, ja merfittdfoon fa~
noma4ef)bt^fd julftfeäti ja juli^tettafoon felpaamatto?
mafft Äruunun patroetuffecn*

3ofa ^enaen ja funntan rtfoffeäta tointa Oifeube^?
fa ftjptfad, tnntta ei n>oi fttd fobefft ndpttdd, rangat-
tafoon, jo^ iltiatfä aifomuffetffa on njainonnut, famo-
te fun fpptettpd olift ranaaiötu, jo^ ft?t)-pddf(t olifi \b\)U
t\); muutoin fafotettafoon 20 tai eli enemmän (tyat).
& 60: 1, 2).

Isäntä.
3fdnta on fe mie$ ett tvaimo, jolla ei tarmitfe olla

puollu^tajaa (f. ^alfoKinen) ja jofa pal^ollifen tpotd
eli apua tamiffee, ^dnen pt$taa, palfan mddrdd, ja
tyU\ä ja rua^fanfa pitdd. 3ofa jellaifetta oifeubetta
patfollifen ottaa, fafotettafoon 6 diitf. 32 M . panfo#
fa, menettdfoon peitin ja maffafoon palfan ftltd ajal-
ta, jona palfolltöta tpoöfd piti

Sffdntd ottakoon niin monta palkollista, fun töinfa
ja tilanfa fu^tcen tartt>iffee; mutta ilmotfafoort fytnli*
pano^fa rel)ellife£ti palfollifenfa, tvdlttddffenfd faffoa 3
SKtff. ja lö fitt» ©aman fafon paastolla dlfoon ifdm
ta itfednfd firjotuttafo puoliuSta/afji ftlle, jofa ei ole
fydnen tt)6öfanfd, txta Janelta palfaa ja datuöta faa»
Sfdntd mahtaa palfollifen kruunun maffoi^ta.

^fdnndlld ölfoon taalta palti?eluffe5tanfa erottaa huo-
lettoman, fiiroottoman ja paf>a=tapafen palfollifen; afta
ilmotettafoon faupungttffa 3vaa^tun>aöfa ja maalla
kruunun rooutille eli nimiemtefeelfe, jotfa, Raivattua
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palfollifen ft?t)n alaifcfft, fd^femdt fyanen f)eti pafroe*
iuffenfa jdttdmddn.

3fdntd on mehpollinen hoitamaan fairaöta palfoUtö*
ta; ja ottakoon t)dnen p a l a t a fen mifjd parannutTeen
on fulutettu, jo£ ei pakollinen juuri ifdnndn tpotffaja
omatta fynttddn ole itfcnfd loufannut Sfdntd v>itä̂
foon palfollifellenfa tcrtvecUifcn ruan, jo^on moite ei
pr)gtt}. 3 o ^ pa(follifella on fpt;td valittaa, ilmottafoon
fen famoten fun tfdnnd^td [anottiin; ia jo^ fydnrodd*
x\)\)ttä fdcfti, ottafoot a|tan?omaifet f)dnen poi^ paU
tvetuffe^ta.

Sfdntd faa toifen jtaanfa afettaa pa(foKt(t'a ttjo^fd
;a furi^fa pttdmddn, )'a palfollifet totelkoot fiai$ta niin?
fun ifdntddfL ^ört Äulhilatnen, PaUJoUtfct, pe^

d

Juopumus.
3 /uotatvia niin i;(6Uife^ti nautitfec, et=

ta fdptofft^tanfd \a menctpfft^tdnfd fefaoatfti lamataan
juowuf(t^fa olehan, fafotettafoon enft f maita 3 ja toi-
felta O Duiplaa l)op.; mutta fo(manne(ta 12 ^vupLja
i^tufoon pf>tend funnuntaina jatopuu^fa # ) , ja dlfoon
felttmtfo tvalittaroafft feKaijtin totmituEfttn, joihin fan?
[allilta armoa maabitaan; neljänneltä ferralta pannaan
l)dn puolefft muobeEfi ^ruunun tt;6l)6n eliffd fe^ro*
fyuoneefeen, fDiibennelta ja jofaifelta tmaita fen pe?
rd^td piOetddn J)dn aina muoben feliaife^fa tpo^fd*
%ola on juotvufftefa tuomarin ebeöfd taiffa pfjteijföfd
fofoufft^fa, au?jtoonei^fa, marffinoilla, ft>ptid tt>ict>ĉ fd,
ja mui^fa fellaijiöfa tiloitffa, faafoon fafftnfertaifen fa-
fon, joä radalla fafon maffaa; mutta jalfa?puun ja
Äruunun tpon ranaaiötuffeen ei (ifdtd mitadn. 3o fa
juomufft^fa tuke firKoon, !irfon=menon aikana, fafo^
tetta^oon 25 taL; ;oe ̂ dn famalla t)dlinda ja meteliä

*) 3aifa»uun rajtgaätiiö on länä vuuonna annetulia S\Si. 2l<
fctuffefla fcfonaan fcäroitcrrp, ja mnuUaifeffi rangair-tuffeffi
inuutcttu.
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pitdd, fafoteftafoon ftitäfi 25 taL, ia fumpafesfafin
tapauffc^fa fdrftfoon mpo£ juffifen ftrfomranaaStuffen.
Muuten ("ci fitfonmtenon aifana) on niiata rifoffttf*
la firfosfa fafytaroertaa fuurempi faffo f un takaili*

3 o f a totfen juomuffun fcouEuttelee, fafotettafoon jo*
la ferralta 9 Övupl. 60 fop. ftop., eli 14 pdimdn n>an?
feubella ttjebelld ia Ietn>dlld* 2l(a?tfdtnen on n>anl)em»
panfa tunttttavoa, Äruunun eli kaupungin pa(n>e(ian
id^nd olle^fa; mutta ata*iföifcn juotmiffun vuietteltd fa*
lotettakoon 19 HvtipL 20 fep. |)opv eli 16 pdimdn n)atv
feubeffa roejbelld ia lein>dlld,

tyappi, iofa mirfaanfa toimittaja Raivataan juo*
n>ufft^fa, ;a fen tät)bm bammtnnyttä mattaan faattaa,
taiffa Sopimattomasti itfenfd tayttää, menettdfoon wiv*
lanfa. ^ u u t rcirfamiefyet, jotfa mir^anfa toimitut*
fcöfa oraat juomufftefa, faafoot enft ia toifelta ferral?
ta fafpnfcrtaifen fafon muitten fufyteen, kolmannelta
tnenettdfoot »icfanfa» tyappi, jota muafla fun xoiv*
fania toimituttaa on ;uott>uff? f̂a, erotetaan enft Uv-,
raita ajatfi n>iraötanfa ja menettää puolen rauoben
palfan, mutta toifelta tmaita pannaan bdn fupi n>i=
raita.

fRamintomaiatfa iuopunuttu pitdd tfdnndn l)oitaa;
muuten tulee ifdntd, paitft 10 f>op. kuplan faffoa,
Jäin jdlfeen »ahtamaan, io^ juopunut tt>al)tnfoa tefee.
3 o ^ ratt)into=maian ifdntd toifen ferran nain vittoo,
tnttitoot aftan^omaifet faapi^o raa^tebe^ pitää raaan
tncnetfddfo ratt>into=oifeutenfa. 3ofa julfi?juopoBc täit*
ta roallamalaifelle, palfolfifelle, fifdllille, fotamiefyeKc,
a(jan«omai^tcn lun>atta, antaa raelafft tt>dtoid juota*
voia, fafotetaan famoten, etfd faa maffoa iuotama^?
tanfa. ©ama faffo on myfö, ioS pantin ottaa juo?
taxvatta; mutta pantti tulee n>am>a|tflc. Dvan>into-
majan fyaltia, jota juopuneelle antaa n?dtoid juota*
•toia, iatottttatoon enft ferralta 10 IKupL ^opv mutta
toifelta menettdfoon ran>into»oifeutenfa.
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juopunut, jota ci muuten tpoiba {joitaa, eli joEa
pitää l)d(inad ja meteliä, roiebädn frätuun, mutta pääfr
tttään fe(wittt)dnfd poiö. &aUt tdllaifräfa aftoitffa
jaetaan fafytta ilmHaattajalle ja ftaiti?aftlle. Sotffypn-
alaifella ei ole tuaraa maffaa faffoa, pantafoon tt>ei)e(-
(e ja lein) alle.

5vifdlli eli palkollinen, jota folme fertaa on fafotettu
juopumuffe^ta, faa Qkttaa fotamiefyeEju 3uomuf(t^fa
tef>tt> rifoö tangaietaan famoten fun feln)il|ddn!i tef>tt>*
3ofa juonjufftin fuolee, ^aubattafoon ^iljafuubeöfa*
3uopumu^rifoö, jo£ta fafolla pddfee, on tt>uoDeöfa ja
pdttt>d f̂d fpi;tettdmd. ?)l)teinen fppttdja, jofa on huo-
leton juopumu^rifofjtöta matia vitäiöfä, menettää
mii^anfa ajaffi, tailta taiUti kruunun n>outi, jofa
et fpptd juopumu^^rifo^ta t> t̂eiftöfd fofoufjt^fa, menet?
tää 3:n fuufauDen palfan. 5taf)^en tobi^tajan toDi^-
tu^ on ftylldfft juopuneen fppttdmifeen, maiffa muut
ld$nd olleet n>afuuttaiftn>atfi, fttd et fyamanncenfa.

Kalastaminen.
VCleveefL 3ofainen maafunnan afuja faa Fala^taa

arootmeäfa mere^fd, kruunun jaari^totn, rantain ja
luotoin tienoilla, jotfa eitvät fuulu etindiftin mail)in ja
joita erindiftlld egoilla ei nautita, kalahtaminen me-
reöfd, faarten mdli^fd, pibetddn fen omttuiena, jonfa
rantaa ja faareja on fen pmpdrrätolld; mutta arDot-
milla ranta^efilld, taiffa jo^fa ei faartötoa oleffaan,
ja ulfo^puolella faaritftoa, ei faa maan ja rannan o*
mi^taja (aientaa falan pppntodnfa ja n>ettdnfd ran*
naöta mereen juoffetioaa ranta-matalaa etemmd. ©uo?
men afuffaat faamat, tvan^an taman mufaan, t>f>tct=
fe^ti maan.-pfalli^ten fan^fa itämättä pptdd ftla^ia,
meri^, metfd*, fari* ja tMtfavantaYotfitfä, f «n maan
ja rannan omistajat, pppnto^aifana, omat 2:na pdi?
n^dnd, maanantaina ja fetffinmffona, tietäneet enft apa--
janfa; jotfta hiitmti erotetaan ne rannat, joilla tpan*
t peltoja eli niittuja on, kruunun erinätft^fa
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fftfastueffefa mereefa, jotdfa, fo^fröfa ja jdr»i£fd ei
faa fufaan ta\a$taa 3vutt>ew66rin lu»attaa, 50 tai.
fafon fyaatftolla, jotf nti^fa kruunun fjoobpfft fafa^fc*
taan. Riitta kruunun |)^tetfidfä fala.-ttieftefä,
fitta pmmdrretddn: femmoräten kruunun metfain feu*
builla, joita kruunu ei ole itfellenfd erottanut, (jät-
»i£fd) iaavoat fifttaftjnnan ja pitäjän afujat £afa$taa,
tafentaa tt)erKo*()Uoneita )\ n. L, 5vtm>et'n66ri(tä (u=
»an faafuaan, n>aan ei ilman fttd, 5 tai fafon ^aaö?
tolia» ^Mtajän pf>tci^maan tienoilla (jdrmi^fd) faa?
m>at ne ppptdd falaa, joilla pl)tei^^maa^an on oifeut*
ta, Oi ftritenfaan muuten fun loukuilla, jo^ uftammil*
ta ofa-miel)iltd lupaa ei ole); mntUi futaan muu,
jRuroernoorin lumatta, 5 tai fafon ^aa^tolla. $Betf>
fo^uoneita ja fala-pirttejd eli tupia faa meren ran?
noilla pbteifille paidoille ja kruunun tiloille rafentaa-
(diat St 18: 1, 3, 4 ) .

3»ofa tahallaan purjehtii eli foutaa nuotan eli »et?
lon padlle, malfafoon \aUoa nuotalta 50 ja »etfolta
10 tai. SOJaan omistaja, jtofa jättää ajelulle fa^an jau=
f)oja, Ijitfiä j. n. e. niin fifille jofi^rantaa, ttta tuima
ne n>iepi menne^fddn, maffafoon faffoa 10 tai ^o-
»alla paftafella ja paljon lumen aifana ^afatfoon maan
omistaja, 50 tai fafon l)aaötolla, amentoja jdd^dn
femmoiftUa jdrmilld, joi^fa falat muuten tu{!af)tuifi»at.
20 tai faEon taatolla fielletddn futu?aifana fala^ta?
minen tt>aate-pcratfiUd nuotilla, tuo»u£tamifella ja por^

3 f f faJaeraEoot fen
tniefyet tarpeeffenfa fefd nuotilla tttä »etfoilla.
tafetoo falan pi;t)t)^ftd »eteen rakentaa, (patoja,
Uja j. n. e.) tehoon maa-ofanfa ful)teen; tä
m\)Q$ naapurinfa l)dnen fantffanfa rakentamaan
fi^fa, »irroiefa ja falmtöfa, joita ei tdp jataa.
emät fltf>en rupea, tutfifoon ja mddrdtfoon Oihu$, j
ollenkaan ja milld tamalla pi)t)Dt)̂ td fiii)m faa rakentaa
ja fdntfad* 3>o£a toifen erindife^fa faia?met>ĉ fd



31

taa, fafotcttafoon 3 tai, ja jos fe oli futu=atfana taif*
f a nuotalla, 6 tai. 3oFa luvattomasti falastaa, mc-'
mttää mpoS faaliinfa; vene, nuotta ia verhot faa-
Daan mt)6s ottaa panttfft (ovat & 17: 1, 2, 3).

3fo*fafoa pitdisfd jdtettdfoon fala*veft «$teifetfi;
ja ritbat fen viljelemifeStd ja jafamifeSta ovat mt>
tain rat£a$tatt>at 3oS ofamieS tahtoo jafaa pateista
pppntoypaiKaa, olfoon jtiljen taalta, jos tuomari tut-
Itttuanfa pddttdd jaon, muitten ^aitatta, fdpnodn laa*
tuun (diat 17: l)» £KiiJ)oisfa lala=tt>ettcn tDiljelemî
fcStd ja jafamifeSta mcnnddn £il)latanan Oifeutcen.
^ ö VOalta-juonoa.

kantaa eli syyttä.
j f eli @twttdjdfft futfutaan fttd ritta-tvcltd,

jofa £>ifeut>esfa jotain ^afee taitla valittaa» l k
to,

Kartta-paperi.
on feuraavaifeSta amoSta: 4, 6,

8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
«op., 1 3vupl,, 1 9vup(. 20 l, 1 SKupL 50 f. 2, 3,4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40,
50, 60, 70, 80, 90 ja 100 DvupL arvosta.

StaifeUaiftin frrjoil)in, olkoot minfa nimelliftd ja min-
ta laatuifta ta^anfa, jotfa Oifeufftin, ammattikuntiin
eli tt>irfamie^itte annetaan, niitten ebeSfd naptetddn,
taitta ovat niitten annettavat, niin mpoS erinäisten
ihmisten vdlilld tehtäviin vdli=firjoi^tn ja velvofuS*
firjoi^in, on fartta>paperia fdptcttdvd, fen mdaran
mufaan ja filld tavalla, £un taSfä jdlestdpdin afete*
taan» kirjat ovat vdlttdmdttomdsti firjotettavat itfe
fartalle, eiEd Mt) (niinftun ennen oli lupa) niihin pan*na lifd'i;arttaa, muiSfa !un feuravaipsfa tapauffisfa.€ttndiSren ihmisten vdlilld ttfytyt välikirjat, niin*
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f un tauppa-, ialjja- ja maifyetu^firjaf, muofra? di a*
renti=firjat, melfa^firjat, famoten mpotf ^atfcUaifct ofo=
tutidivjat (anmi£nina.it ja a#'anatjtoonit), firjotetta*
foot 12 f op. fartafle; mutta jo$ fc fartta ci noufejti?
f)en armoon, jofa futffafi fifafuube^fa on määrätty,
on fe, jo$ fe OtfeuDetffa eli muutffa ammattifunnaäfa
tulee ndt)tettämd?jt, marutftettama fen armoifella lifä?
fartalle, ettd lifä^actta ja tt>atfta mainittu 12 f op.
fartta, pl)teen lufiin, tefetioat fen fartan amon, jofa
tofafi 43ifeut)e^fa eli ammattifunna^fa on läyUttätoä..
5{ftan*omainen ^anffifoon itfe lifä=Fartan /amaffafoon
ftKe (tuomaviUc eli muulle mirttomiefyelle), ;'ofa nitoo
fen pädditjaan 5 fop. ^op. ttmin>a£tanfa.

3 o ^ ecindifeen titjaan tarvitaan kalliimpi tattia,
fun fattuu olemaan faapuilla, \aawat aftan?omaifet
fen fiaan täyttää tatfi eli uftampia n)d^emmän av-
njoifta farttoja, filld egolla, tttä niitten toteen la^-
fettu am>o tefee maabittaman favtan mdärdn (a tttä
firjotutf ofafji jiofaifelle fartalfe ftrjotetaan. 3 o ^
ufiampia tväivtivjoia, joitta jokainen otvat, tä=
män afetuffen mufaan, tavtta-papmUa maru^tetta=
tt)at, fir/otetaan famalle fartalle, fäptettäfoon (ti^en
niin fuuri f aitta, että fen anto tefee faman mäd=
rdn, fun ne erindifet tavtat p^tcenfd tefiftttmt, jo$ jo=
fainen tt)dH*firja eri tartalle firjotettaiftin. 3o^ noäli-
tivja on niin lattia, että fttä faaDa fopimaan pielle
fartalle, /olla on täpft armo, faattat aftamomat*
fet fit̂ en inttää muuta taitjalli^ta paperia, ntinpal/on
fun tarvitaan. @ama fäänto on mpo^ feurattatta
lifä^fir/ain ful)teen, jotfa Oifeuteen eli muufyun wiva$t
toon annetaan.

3 tt>äli;firj'an fartta^paperin artto on määrätty
fata-lutt>un (profentin) ;alfeen, ja fe armo fattuu ti*
femddn fellaifen lumun, ttui fiifym fopimaa farttaa ole
olema^fafaan, ja ctttiwät mpo^fdan pienempien fart?
tain armot, pljteen laehttuina, fti^en fomi, t ä ä
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foon fellaifeen tt>d(i=frKJaan f)aln>empi tattta, jofa on
tt>a£>ittatt>aa Mm Idfyim

5tit*|a eli firjotutf, jota jtötai maafunnan ammatti
funnatfta ferran on annettu, olfoon, tt>a£tebe£ famaan
eli muuhun ammattikuntaan annettaitffa, fartan fuf)*
teen fatfottarca fdnjoflifeflft, mitta fe olift muulle pa*
perille ^li ala^mddraifelle fartalle firjotettu* ©amote
feln>atfoot mpo^ erindifet v&äMitjat, jotta ott>at tfy*
bpt ennenfun tätä afetutfta rulettiin feuraamaan, ia
jotta jtif)en a$ti feurattatvain afetu^ten fdlfeen ott>at
fdpft*mddratfeUd fartalla tparu^tetut 2öaan (itä em
nen te(>bt>t erindifet tvalutivjat ja firjotuffet, joihin fart*
ta*yayma entisten afetu^ten jdlhm et tanvinnut täyt*
t&ä, mutta jotta tätitaläfyn omat fartottettan>at ni ip
mt)6^ erindifet tivjat ja fellaifet firjotuffet, jotfa tdmdn
afetuffen mufaan ein>dt tvdlttdmattomd^ti ole itfefar*
talle tivjottttamt, yitäa, f un niitä £>ifeut>e$fa eli muutf*
fa ammattifunna^fa naitetaan eli jtnne annetaan, iva*
ru^tettamaan fellaifella lartalla, fun fu^fafi ff
fa td^fd on fäätty.

*&avtta anomu6^ti*jot^tn, jotta vvtvaetot^m am
mtaan.

5lnomu^?, n>atitu^, fe(tti)&i?irj'oif)in ja tva^timiin,
tvalta? ja tafau&fitjotfyin, jotfa riita*ajtoi^fa annetaan
jdlfeen mainittaviin ammatteihin ja ^allitufjtin, tay
tetddn tavttatpaipma feuraamaift^ta avmiäta, nimittäin:

1) W ©enaati^fa 40 fop. 2 ) £ott>UOi£euS>e&
fa 20 fop. 3 ) ^ddni^aUituffe^fa f^unjernoovtn n>|*
ra^to^fa) 16 top» 4 ) £atmännin ja SKaatfturcan Oi*
feube^fa, ^anftäfa ja ^Janfin mai^etu^jfonttuon^fa,
p^teife^fa maa^mittau^fonttuortefa 12 top. 5 ) Ät(j#
lafunnan, ^aa^jaon ja ^dmndri=Oifeut»e^fa 8 fop,

^aiKiin tobi^tufftin ja Eopiioifyin eli lifi-lirjoi^in
^lipdin, jotfa riita=aftoigfa annetaan OifeuEftin j
matteil^in, tajutaan fartta=paperia puolta d^

3
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tä amoSta, lun anomu&firjoifyin j . n. e. ontäsfdeöefr
Id määrätty fäptettdrcäfft fuSfafi ammatisfa.

&ama?paperin ^«ojennue ja tvapaue (Iita.
$l)teinen fanfa maalla, fotamtef>et, ttjafytimtefKt, ja

roartiat kruunun tt>anfi^uonet^fa, fefyro?, tt)o- ja o-
jennuS-fyuoneiSfa, tulipalon tvartiat O>rann>af)&it)/ po*
(iifin ja fauptmajn palroeliat, fdfi-ammatin oppipojat,
fauppa4aitt>an merimiehet ja erinäisten ihmisten palfok
(ifet ia monet muut niitten tvertatfet, famoten mpoö
mainittuin miesten vaimot ia k$ht nautitfetvat fart=
takaperin ^uo;ennusta Otfeufftin ja ammatteihin an*
ncttatpten livjain fu^feen, ftlfd taroalla, tttä ()efaatt)at
Ut)ttää 4 fopeifan fartan, /osfa 5lfetuS fäätäd 6 ja
8 f op. fartan, ja 8 f op* fartan, josfa muitten tu(ee f ayt*
taa 12 eli 16 f op. farttan, ja 12 f op. fartan, josfa
muille op mddrdttp 20 ja 24 fop. tattta.

^drna huojennus foSfee mpoS niihin firjotuffiin, jot-
la lifd^trjoina feuraatt»at anomuS-firjaa.

€t>elld mddrdtt)Sta fartta^paperin fdpttdmife^td erô
Utaan pois. l)^>et^een nimi? (ilmotu^O liput foenft»
panoSfa. 2 ) paaston ia tieDon antamifen tobistuffet tiif

ta< ja melfa^ajtoisfa. 3 ) 5lftat, jotfa foSferoat t)f)teifen
lain ja huoneenhallitus?, furi- ja fota^afetuSten v\H&
mi$ta, niin npoS pf)teifet fanteet, joitten nimellä ei lui*
tenfaan pmmdrretd fanteita laittomuubeSta papin tvaa*
li$ia ja muiSfa fellaifiSfa tiloisfa, fun ne etn>at foSfe
mliata rifoSta, n>aan oivat oihutta mt)6ten riita=a(t*
otfft luettavat. 4 ) Riviat ja ftrjotuffet, jotfa pitäjän
lotouffim, pf)tet(tin njaalei^in, niin mpos fkUomuyo&m
(fitffo.-raattin) annetaan, ja laiUi mitä (kita firjote-
taan. 5 ) 5l(tat, jotfa foSEetvat uubis=tafoin rafenta?
mifeen ia metfän fatfelemuffeen* faSfi-maafft, famoten
mpoS buonetten fatfelmufjtin ja tutfmtoiMn kruunun
puuStälleilld ja muilla kruunun tiloilla. 6 ) Oihuffifc
ja ja ^Immatc :̂ a eteen tulemat aftat, jotfa fosfe?
n>at huomen; seista ^alo^apu^fcuraa^ xafennuStenja
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muitten toimitusten feuroja, firmoja, foodin froito*
(aitoja, pitäjän toara^aittoja (mafafiinejd); fuitenft
ainoaltaan ne firjat, jotfa näitten laitosten /a rafen*
nutften puolelta £>i?eutTtin ja ^Immattci^in annetaan
eli (teitä niille firjotetaan- 7 ) ^ilin? teot ja lun>un?la^
fut alcMfdteten lasten omafuufcetfta, pnnd niihin fuu*
luroat lifä=firjat+ 8 ) testamentit Vuolijoille, lapftlle,
rankemmille, neljille ja fifarille, famoten mt)6ä jo£ te&
tamenrilld annettu tatvara ei noufe 30 dlnpl arn>oom
9) spefdsftrjotu&fit/at (puuptefninait), perinnön jah-
firjat duolleen pefdefa, ;oS tamara eli perintö, fuluin
madettua, ci noufe 30 bop. fKupL armoon. 10) £a\)=
jotuffet, jotta rat^aöfa eli armonfa jalfeen eitvdt nou?
fe 50 ävupl. plitfe. 11) tyäävt&tnjat crinditften pal'
tioelu^tvaeHe* 12) ©ellai^ten ifymiöten jutut eli nita*
afiat, joitten fdr>l>v>t>̂  on p^teife^ti tuttu eli joilla on
otollinen fot?̂ t?i?t»en to&i$tu& 13) ^ddtoffet, refolut*
(toonit, U$tyt, toö^tuEfet tafau&mkeun tar?fi=n)ara?
fuuDeöta, niin mpöä p a n t t a u s t a (intefningi^rd), taih
la muut toDi^ttiifct, jotfa ennen oifein fartotetulle a>
nomu^' eli muulk Arjalle firjotetaan. 14) 9H>alitu^=
ja anomu^-firjat, jotfa t)l)teinen fanfa ja muut ebel?
Id (anotut iftmifet ^eifariin ar\ta\vat, niinmt;6^ taiUi
niitten firjoin tuomiot, padtoffet ja refolutftoonit

?O?utta taitti ndmdt mainitutfi firjat omat, tdmdn
afetuEfen mufaan, fartta^paperilla maru^tettamat, jo^
ne riita= eli tt>elfa=aftot£|a, taitta mpo^ jol)onfuf)un a*
nomu^^firjaan liitettpind, mirfafunni^fa eli ammattei&
(a ndptetädn.

Sofaincn erinäinen firja, jo!a ei ole, tdmdn afetuf*
fen mufaan tdt)ft=mddrdifelle fartalle firjotettu, tailta
fttten lifd^fartalla tuomarin cbe^fa maru^tettu, pibe?
tddn laiefa mitdtönnd. Sätitä fuiten!i erotetaan U&
tamentit, jotta faa firjottaa tamallifelle paperille; mut?
ta joo niitdfi tuomarille eli Oifeufccn cDe f̂ä, laiöifc^tt
malmomifeffi, ndptetddn, on tdpfi-mddrdinen
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ta niityn liitettäpä, jo£ eimdt ne, cbelfd mainitun fddn?
non jofjfcotfta, ole fartta^paperi^ta Monanfa mapaat

5?otffa aftamiefyelle, 4;n §:n joftbotfa 14:^fa &M
mutffa Oifeubenfdpmtfen $aare£fa, fallttaan ndpttdd
ammatetefa ja OiFeuffttffa, fartta^apctilla maruätet*
tuin pad^irjain afemetfta, niitten mafymitftetut topiiat,
niin pitää, \o# päMiviat omat erinäisten ihmisten, ja
fttten fun tama afetutf tu(i fcurattamafft, antamat, to=
teen naptettdmddn, omatfo pdd=ftriat ollenfaan, ja mi*
^in madrddn, ja milld tamalla fartta-paperitla n>arû >
Ututf jof ne, tdmdn 5lfctuffcn jdlfeen olijtmat far=
talle fivjottttamt eli fiöd tvavuettttamt 3o^ t&
md (atminfyobdan, eli muu puuto$, pdd^icjan madra*
tyn fartfa=papcrin fu^teen, fyamtaan, pietään fopiia
mitattomana.

^obt^tu^fet tva^ta mainitutffa tila^fa omat erino?
mättäin 2Jvaa$turoan pddmte^en eli fii^en afetetun paU
tt>e(u^-mieben annettavat faupunai^fa, ja maaKa tuo*
matin, papin eli kruunun palmelian* 3o^ muut re?
f>el!ifet miehet mfymftaytat toDi^tuffen, omat, paitfi
f)tibän nimednfd, mt?6 f̂in fteibdn mitfanfa, taiffaela?
tu^feinonfa ja afuma^paiffanfa tobtetuffeen pantamat*

^ofa lamataan tefemdn mippia eli pttotita tavtta?
paperia layttaitfa, rangaistaan ^ain /dlfeen.

%ama'papevin myynto. 3ofaifeen faupunfiin ja
pitd/ddn on mdf)intddn pfft fartta=paperin mpp/4 afe*
ttttam, mutta famiampiin pitäjiin uftampia. @el=
(aijet mpidt mddrdd ^uroernäort.

älfoon mx)X)\h xoaatilo mittaan faxtatta enempdd,
fun fen tdmppeli ofottaa, muutoin rangaistaan fyän
famoten fun tumattomalta pl6^*fanno^ta, ja mutaan

p famalla mt)t)nt6-toimttuffe^tanfa»
tTJaava, jonlfa jälkeen Bavtta?paperta käytetään

feuraavvatftsfa Jtrjotefa.
l:o %auppa*, (abjotu^ ja anto^tpfat fitntid^td o*

mafuufceäta faupungi^fa ja maalla, eli muteta rafen^
nulfitta ja (aitof^ta, jotfa feuraamat tiintiaä omas
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fuutta ia ftalfeoifeufjtneen mt)t>t)ädn, ja joihin oifeuf*
ftefa fauppa*fulutuf!fet (lain^uuboQ ja panttauffet
(intefriinait) annetaan, omat firjotettamat l
rille feuraaman määrän jdlfeen, nimittäin:

armo on fuurempi, forfeintaan 40
60

100
200

rm määrä.
SRupl. fop.

omafuuben armo ei noufe pii 20 dinpl — 12.

— 40.
— 80.
1: 20.

400 „ 2: —
600 „ 3: —

„ 1,000 „ 4: —
„ 1,500 H 6: —
„ 2,000 „ 8: —
„ 3,000 „ 12: —
„ 4,000 „ 16: —
„ 6,000 „ 24: —
„ 8,000 „ 32: —
„ 10,000 ,i 40: —

j . n. e.
firjotetaan fartta^paperille faman

jdlfeen, fun Ia\xppa4iviat, ja maistetun oma=
fuufcen armo on mai()etu^irja^fa mälttämattomä^ti ra?
f)aäfa määrättämä, jo^ mai^etuö on latlltöna
md, ia jo^ päälliftä on annettu, tulemat mpo^ ne
fuun latttaa määrdte^fä.

^al)jotu^»firja^fa on mpo$ laajan armo mälttamät=
tömähti ra^a^fa määrättämd, ja fen mädrän jälfeen
la^fetaan fartan armo.

2:o Tk\it\t\t£vc\at:
Omafuuteen jonfa armo ei noufe pii 40 3vupl.
$un fen armo on fuurempi, forfeintaan 80 „

160
300

~ 4,
- 8.
- 16.
- 30.
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fen armo

n

n

n

on fuurempi, M'-
feintaan öOOSKupl.

n i

n i

v i

a \

V 1

II 1

II 1

II 1

II 1

" 1

700 „
, 1,000 „
, 1,500 „
, 2,000 „
, 3,000 „
, 4,000 „
, 6,000 „
, 8,000 „
, 10,000 „
, 15,000 „

—
—
1:
1:
2:
3:
4:
6:
8:

10:
15:

50.
70.
—

50.
—
—
—
—
—
—

f. n. e.
3o£ ftinne^ir/a on ndt>tettdtt>d Otfeubetffa eli muu&

fa ammatttanagfa, titä pä&tkjaa ole faapuitla, n>aan
protokollan ote eli uloömeto fiitä ttta fe on £>ifeube£=
ta uloSannettu, eli jo$ muu tobi£tu£ ftitd eteen tuo=
baan, firjotettafoon mainittu protofollan ote eli tobi&
tu$, pibättdftdffenfä Mn>oUifcna, niin fuurclfe fartalle,
fun itfe fiinne?firjalle on fddttt), jo^ ei tvoiba ndpttad
toDcfft, että tmntdixia on tdpji-mddräifelfe fartalle en-
nen fir/otettu»

3:o Äontrafrtt eli liitot, lirjallifet:
2lrenti=, f>pprp« eli muofra=firjat tailfa firjallifetfti

fotvitut maffot eli tDuoFrat, joita maalta Cp^o^ta,
nittu^ta, laibun-^aa^ta, metfdötd j . m. f.J, majalta,
tuoneelta, aitatta, mpUp t̂d, fakv^ebe^td ja muusta
fellaifeöta maffetaan, omat titjotetmvat latttayapt'
riKe, (olfoot fominnot muuten millaifet tahanfa) ja
fartan armo (aöfetaan arentî fumman eli muunral)a^?
fa maffettaman maffon jdlfeen feuraamalla taroalla:
3 muofra f̂umma eli maffo ei

noufe pii 30 dlnpl - 12.
fe on fuurempi, f omintaan 40 „ — 16.

II H M OK) a " Zöt.

70 OKJ+
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fe on fuurempi, forfeintaan 100 Dvupl* — 40 .

150
200
250
300
500
750

1,000

i

n 1:
„ 2:
„ 3:
, 4:

60.
80.
90.
20.
—
—
—

j n» t
3 o ä fontrafytia piöefädn pii (tina mddrdtyn ajan,

livistetään fen uufcntftutf t)l)td fuurelle fartalle, fun fon*
ivattiin tamitaan. 3o$ maffo eli tuuofra lorotetaan,
jbttntetaan fartta fen jdlfeen. Qoö £ontral)i£fa, paitfi
Yoiöfiä val)a=fummaa, on ef>Dofettu etuja, joitten artt>o
d ole raf^asfa mddtdttp, taiUa /o^ fontrafyti tt>aan
mainitfee feltatfta etuja, on farttcupaperin madm (i?
fdttdrod enft tapauffe^fa 4 fop> ja jdlfimmdiftefd 6
fop. fartalla.

»g)uomen4a5ja^tt:ja ja ft>dltpufje*firja naimi(t^fa lxv
jotetaan fattta^papertlle famoten fun fontra^it, jo^ nit&
fd n>î ft rafja^umma mddrdtddn; mutta jo^faluaam
netaan, eiM rahaa, fdptetddn fddbplltfelle 2 Svupl. ;a
talonpojalle 1 OvupL fartta.

4:o i\uuliuu6;fu'jat naimtfeen*
^ e , ru^t^ollin ja rcapatalon Raitioille 1: —

ja kruunun maitten ifdnnille * \ * — 80 .
Q:ilan (?0?aan3 töuoframie^iUe ja lampuoteil^

le, ofa-ttiljelioille ja pitdjdn fdfi?ammatti=
(aiftUe — 40.

t a l o l l i s t e n p o j i l l e . • . • . • • • • — 3 0 .
torppareille, loi^miel)ille (|)Uone=mieRilleX tren?

feille ja ^etbdn roertaiftlle . . . . • • - - 2 0 .
5:o Pefd^ii'jotU8^ti'jat ja pmntojaon tivjat:

vainajan tavara, fuluin ja maffoin maf-
fettua, tatvaran ftrjotu^^firjan jalfeen tefee
njd^intddn 30 , aina 100 OvupL; jofa paperi-
arffi • . • • • . — 4 .
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enemmän, aina 1,000 Diuplaan, jota atffi — 8.

10,000 „ — 12.
30,000 „ — 16,
60,000 „ 30,

/• n. e.
3 tamara et noufe 30 3\upL, ei tamitatavttaa

6:o Cestamemtt ftr/otcttafoot tamallifelle paperille;
mutta /oö ne malmottamina Oifeubesfa ndptetddn, ma*
tuetetaan ne fartta=papertlla feuraamalla tamalla;

a) testamentit tdpfcen fyaltia^oifeuben fan^fa anne»
tu$ta, tviöfiM ra^a f̂ummaKa maävätyötä omafuubeö-
ta, oroat fartalfa tt>aru^tettamat famote ftm fontra?
bit; mutta jo$ ei roteftd fummaa di wi$fiä armoa ra?
^a^fa ole testamenttiin fir/otettu, varustetaan fe fart?
takaperillä fen jalfeen, f un tuomari, testamentteeratun
omafuuben armon mietittyä, fo^tuulltfcffi ^tvaitfee,
n>d întadn l:i)en 3*vuplan, korkeintaan 20 Dvuplan lat-
Ma.

b) testamentit ainoastaan nautinto=oifeubella an?
mtueta omafuupesta, omat famoten marustettamat
tuomarin tuttimitita mpoten, md^intddn 50men fopee=
fan, forfeintaan 10 Svuplan fartalla, olfoon omafuu^
misjtin armoon rabasfa mddrdtt», tailta ei,
7:o 1Lvan6povttutauppattiv\at kruunun tiloista:

a) kruunun ruStl)oIleiSfa, famote fun fauppa»fir*
jat b) kruunun mailla ja muilla kruunun tiloil?
(a, olfoot miöaifet ta^anfa, omat l)erras=fddtt)isten
puolesta marustettamat 12 fop., ja p t̂eifen fanfan puo?
Ueta 6 fop, fartalla, jota avHu

8:o TOdf&tiviat ia vodta<fetelit (anmiSninait ja
asftanatftonip/ iotta erindijtlle i^mifille annetaan, olfoot
mtnfd faltaifet tajjanfa, jiriotettafoot fartta^paperille
feuraaman l a s t a idlfeen:
^ maffettama ra^fumma tefee forfeintaan

60 DvupL — 12.



l u n fe tefee endmmdn, Uvhintaan 100 Dvupl. — 20.
150 ,
200 ,
400 ,
600 ,

1,000 i
1,500 ,
2,000 i
3,000 ,
4,000 ,
6,000 ,
8,000 ,
10,000 ,

1 1:
r 2:
, 3:
, 4:
; 6:
; 8:
, 12:
, 16:
, 20:

30.
40.
80.
20.
—
—
—
—
—
—
—
—

n. c.^elfafir jat , joilla pf)teinen fan\a faa jt)n>id lai-
naan kruunun puoteina, eittmt tavroitfe firjotettaa
Fartta^paperille.

9:o j
1 fKupl. 'Kvuunun maan 50 fop.

Katselmus eli syyni-toimituksett
Bufrlaftmnan ^atfelmus. %o# maan omistajat viu

telenodt t i l u s t a ja afun=ftain rajoita, fuo^tufoot pi-
tämään omi^to^atfclmu^ta tt>i£ftnä pdtn>dnd. 3o^ iv
mdt ftlld fon>t,, ^afefoot tuomaria ja ndptfdfoot fdrd?
ji^fd peru^tuffenfd. 3o^ viitaa fatfclmuffetta et f p
pddttdd, mddcdtfoon Oifeu^ ivi()(afunnan fatfelmuffen,
jonfa tuoman lautamiesten fanäfa toimittaa. 5vatfel-
mu^?pddt6^ on f>ctt paifalla julistettapa C?0?. 5v. 14:
O* 3oS tuoman mkttii tarpeelliftfjt, eli jos riita?
n>eli tahtoo, pitdd maanmittarin olla faapuilla antamaöfa
tarpeellipa felitpfftd afictöfa. ^atfelmu^ta faapi toi*
mittaa mtlld ajalla tafeanfa n>uot)e^ta, jo^ maan je
läx) laatuun. 3o^ fantaja eli maötaaja ei tule mad-
rattpnd pditt?dnd ^i^lafunnan fatfelmuffeep, maärat*
foon tuomari fatfclmuffen n?aötebe^ pi&ettdn>äf|t. 3
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jompikumpi ei ftlfonfaan tule faapuilfe, eiM
tätettä ndptd, pibcttdfoon fuitenft fatfelmuS (diat £•
12: 7 ) . '3Brt. tTJaa?jaon (Dtfeue, &ajan Ääyntt.

iLafmanmn £at(dmue. 3ofa maan riibatffa taiffa
pappilan, n>apa? eli n>ero=maan 5« oncf atfctm uf fc^fa, $il)-
(afunnan öifeuben fat(elmuS?pddtöffen ei ttjbt), ttebdttd?
foon £afmannin Oikeuteen, (famalla taialla, fun muit?
ten afiain n>et)dtt)ffe£td (l f») on (anottu), ja joe ^af«
männin ^atfelmu^ lamataan tarpeelii(ef(t/ toimitettakoon
(e ldf)immdi(en u!fo*fiWafunnan lautamiesten Id^ndol?
ê fa ( m $. 14: 3. O. & 25: 1). ^oi^.olen?aae on
£afmannin fatfelmu^fa fama la!i, fun £tl)lafunn<m
fatfelmufjeeta {anottiin ( ^ Ä* 12: 7 ) . 3 o e fitta ra?
joilta eli muilta tilusten erotufft^ta ei ole fellainert
että fatfelmu^ta tamitaan, n>aan ^afmannin Oifeu^
muuten l)an?ait(ee tarpeellifeffi talou^=fat(elmuf(ella afi?
a$ta (elmdd faaba, ja paatos paifalla julistetaan, me-
nee tt>et>dti)S ^o^u-Oifeuteen»

3\ttari''Eatfdmus. Riitta joS riita on (emmoifte*
ta tilusten erotuffista, tttd fatfelmusta tarmitaan, dl-
foon mbäkttäU £afmannin fat(elmuS?pddt6etd, ttaan
anofoon tptpmdton 90 pditt)ds(d jteifanlta Öviitari^
fatfelmuffen, ja fyanTOoon otolli(en tafauffen fuluiSta
ja tt>af)in(joSta, ennenfun (en tbun \aapi, ja jos nel)=
tätta uita on, pannaan (e (tf(t tafa=tt>aariffoon (=0.
Ä* 25: 10) . ävitari=fat(elmuf(eS(a on efitnicJ?end jo?
In maan forfeimpia n>trfa=mtef>td, (mpoSfin 5vutt>crn66?
n ) ja 4 muuta lain-oppinutta mieStd, 5lil)lafunnan
lautamiesten fcjnSfa, jotfa titvat (aman paifan ebellt-
fts(d fatfelmuf|tS(a ole olleet. Dvitari=fatfe(muf(m pdd?
tof(een ei f at) hafea muutosta (43. 5v. 25: 10).

ivat(elmuS toimitettaan kantajan fuStannuf(ella, mut?
ta on fttte (en maf(ettan>a, jofa, riiban pddttpisfd, (ti?
f)m n>elmolli(eE(i l)ati?ataan ($)l 8. 14: 4 ) . 3oS Kii-
tä on fifylafrmtain njdlilld, ppptdfoot ^ o n ? i ' (
ulfo?fil)lafunnan tuomaria ja lautafuntaa.
salilla olercasfa riibas(a mennddn ^ei(ariin (f. p.
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<ouone;fatfelmus ^Kruunun tiloilla. %)litm ta*
louS=tutiHntoa ptbetddn ^uninfaan fartanoisfa ja &u*
ninfaan farMartanoiSfa ja ©otalai&puuStdlleiSfd, t
Zaloue',tmtint<>. 3oS tilan fyaltia fya\vataan f>uoli*
mattomaifi, toimitetaan fyett l)dnen fuStannuEfella laif-
(incn fatfelmuS, mutta muutoin pifcetddn lailltncn eli
n>dlt^atfe(mu£ n>uofratuilfa tiloilla ainoaltaan jota
10:nd muotena; ja on famoin mielten toimttettatua,
l'otfa (abto- ja tulo^atfclmuEfet pttdnoat.

5tatfetmu^i3ifeubcn pddtofftd Eatftöfa ebelfd maî
nttuiöfa tiloiöfa tvalitetaan ^vun?ern66nlle 30:fd ya\~
mdefd, pddtoffe^td (ufiin* (9H5alituffet fotalai^tilotn
fatfelmufftöta annetaan fafftttain ja tafau^ pääteiltä
maffo^ta pannaan), ^utvernoonn pddtoffeen tptpmd-
ton ^afefoon muutolta ^etfari^fa it>alituffella, jo?
ta 90:fd pdimdsfd, pddtoffen faamifetfta lujiin, ja*
tttään 5lun)ern66rille, pnnd tobt^tu^ta, ^ttä ^atfclmu^-
Oifeuben ia ^utioernoorin pddttdmd maffo on Iddnin
ra^aötoon pantu. @otalai^=tiloilla fatfelmuffen ptbet-
tpa, pitää ^atfelmu^Oifeuben aina, \vaiffa roaltstuö?
ta ei oliftffaan, pddtoffe^fdnfa ajlan-omaiftlle äU
life^ti ilmottaa ajan ja paitan, jo£fa valitetaan, ja
mitd ftind on h>arin=otettatt>ana.

Äatfelmu^ta ^ir!foj)errain puu^tdllei^fd maalla toi*
mittaa tuomari ulfo^pitdjdt^ten lautamiesten
5vt*uunun, ^on^toriumin ja pitäjän ajtamietften
nd olle^fa; kappalaisten puuStalleiSfd maalla ^
nan tuomari lautamiesten fanSfa, kruunun ja
jtStoriumin aftamiesten idSnd olleSfa.

3ofa ei tDfct), l)uone-Fatfelmuffen toimitettua
pein puustalleisfd maalla, annettuun pddtoffeen, men-
foon n>ei)dtpffel(d ^afmannin Oikeuteen (43. ^. 2 5 : 1 ) .

Kauppa.
maan afu^aalla on lupa marffinotlla

faluanfa mpoSfennelld (5l\ Ä\ 7: 3 ) .JtaifcKaincn ;pn>din, jauhoin, maa^omenain eli po=
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taakin fauppa ja ftiljetus on tuapa, 3)l)teinen
fa faa eStdmdttd tuottaa ja mppbd omia ja naapu?
reinfa eldimid, fafi-aloja ia faali^ta, ja nautitfee täp*
Dellifen purjefytimifen rcapauben FaifrSfa paifoiefa roaU
tafunnasfa.

^aifellaifet taffat ja pl)teifet ^inta.'mddrdt aufjtoo*
net^fa j. n. ev o^to^innat arennit ja rouofrat, mppn*
to^innat, kauppamiesten, fdfkmimattilai^ten ja muit-
ten (uftun-fatffut (rdtingit), palkinnot, pakollisten ja
)>«in)dmieSten pallat, ja muut fellaifet el)bot ja mafr
fo-mddfdt, joista ©uomalaifet feetendnfd @uo=
meSfa fopitvat, mddrattdfoot ^opk*a()asfa, ja dU
Ufc maEfot ja l)innat muusfa ra^an laabusfa mat-
fettarotfft ofotettafo; faabaan Munii fen ftn>u&
ja, l)opio?ra^aa tvastaah)a arnoo paperkraljatffaff mad*
rata. 3oS firjallifesti tê DDtSja n?dli?pu^eisfa tdtd a=
fetusta ei oteta VDaariin, pibetddn ne OiFeubeSfa mt=
tdttomind. ^uu^fanalla tei>Dpt rodli=pul)eet enndisten
ihmisten tralilla faabaan Mtcnti mddrdtd ainoastaan
papeti-rabasfa, niin fauan fun fe ral)an lat on maa*
funnaSfa fdppdd. ^aiffi maffamifet faabaan futtenfi
felnjittdd f)opio=ra^alla, hopto^afyan feteleilld, ^öend?
jdn fulta= ja fupari=ral)alla ia mpoS paperi^rahallaft,
tndavdtDn lasfun (furfin) jdlfeen.

Kestikiiwari.
^fyteisten maanteitten ja merimiatfoin feStifiimatHt

eitt)dt iaa olla fa!)ta peninfulmaa etempdnd toiftetan-
fa. ©efd maalla ettd faupunaiöfa pitad fc^tifiiroautö'
fa olla tarpeelltfet juoneet matfttSta^aiftlle, mafuu?
n>aatfeet, lafanat, pöptd-Hina ja muita buone^oneita
eli talon faluja, fpnttiloitd ja polttopuita, ruofaa,
iviinaa, olutta, fabtia, ja maSEuStajain f>crDoftlIc $ty
xia, f auroja, l)einid ja olfeja; ja niistä ei faa ottaa
forframpaa maffoa, fun 5\tf)laEunnan =OifeuS ja 5\u=
tvernoori maalla, ;a DvaaStuman £>ifeuS faupungisfa
^inta-mädrdsfd (taffasfa) on afettanut ^uttenfaan
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dlfoon fe£tifiitt>ari oftafo maffoa fyuoneetfta, popbdtftd
eli (an>i()taöta.

3)f)fcen l)cn>ofen rcebettdroddn ajo-neuvoon dtfoott
pantafo rahaani paa fuormaa ?un 20 leimräfdd, tiU
faf)t)en fyenjofen tocbettdn>tin roaunuifjin enempää fun
40 lemnefdd. 2 matfutftajaa faa ajaa it>b£>etld bemo*
(elia ja 3 faf>beöa, (fy»;timie$ ei tule ftifyen lukuun)
(a dlfoon Mddn olfo muaöfa enempdd fun fof)tu(ai?
nen e^d^.-reppu eli putfft, tailta pienoinen arffu* 3 o ö
matfu^taja ja fyytitfiä muulla tamalla fopimat, fopt?
foot n>aan. (£t muuta Fun t)fft f>cnfi faa vatialaa
Abelia J>cit>ofel(ar eifd fyeroofen felfddn panna enem?
pää, ftin fe ()e(po^ti moipi tantaa. RtfäUit, oppiko?
jat ja merimtebet etrodt faar crtndifettd lujatta, fe^-

d l
^ ^ otetaan feötiftitvari^ta Uttitiitoa*

riin, |'o^ ei po=(ta eli matfan pdd muuhun patjaan
fatu+ 3 o ^ mattuttajan fe^tifitVDariin tultua ei ole f)e=
n>o^ta, fulfefoon, jo$ ft>ptî mtef>cnfd fan^fa fopii, fa?
maila Ijercofella ebe^pdin, tatffa ottafoon f)ett>ofen m\$*
tä faapi* 3 o ö fyeroofta on, ottafoon ne, tvai^a toi*
felle tilotetutfi otifttvat. 3otEa ein?dt afu peninkulmaa
etempdnd h$tiftman$ta, tuletelkoot (tnne omin neu?
tvoinenfa, j'o$ eimdt futjfc pbteifilld afioilla. ^aupun-
filaifet emät faa fc^ttfttn>arUfpt>ttd mualle lun fe^ti^
fiitvariin, jo^ etmdt fulje p^teifilld aftotlla* 10 tai
fafon ^aa^tolla, paitft n)al)inaon ja ttmmptpffen \>aU
fintoa, f>anffifoot feefifiiroari ia fpptttftdt mattu$ta>
jalle felmollifta, /uonittomia ia ^enpttettpjd !>en>ofta*
3oö 5ett)onen uupuu taipaleelle, pitää matfutftajan faa*
ba l)eiuonen ld()immaife^td talolta eli fpldötd. €npn
tviefoot fjoUi^emofet tx)\)tz\ä, fttten feöttfiimarin, |'a
ttnimmeffi apu^taloin ^etpofct.

50?atfu^ta;'an tt>iitt)t;ttdmife^td fafotetaan
ria eli fpptitftdd 1 tai- tiimalta; famote
jaa ffyptitfidn n>ttn>t>ttdtnife t̂d. 3 ° ^ böllimieö foima?
fanoilla öifeteUe matfu^tajaa, miettifoon tuomari vU
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foEfen, ja tuomttfoon rifoffen alaifen faamaan enft fer-
raita 10, totfelta 16 pavia raippoja; folmannelta Idfye*
fettdfoon I)dn kruunun tpof>6n. 3oS fyoHimieS n?aa=
tit juoma-ra()aa, rangaistaan 6:Ua parilla raippoja»
€O?atfu t̂ajar jofa fyeroofen eli ajo^neutron turmelee,
palfitfoon roafyimjon arn?io?mieSten mietteen jdlfeen, ja
fafotetta^oon 10 tai, joS fen tahallaan on te^npt
•$Sftatt\x$taia\lt, jota tpäli=\mitaa tefee, on 200 tai. fa '̂
f o, ja pitdfoon ^n>dndnfa mitd famolla fai. 3o^ i)dn
muuten (pöpi taiffa foima-fanoiKa fofctclee fe t̂iftiroaria eli
^dnen tvdfednfd, faafon tatfmUttaifen fafon fen fuhteen,
jota lafj muuten niietä rifoffteta mdarad. &ama iäti on
mpo^, joä feetifiireart eli ()dncn mdfenfa nain fol)telee
matfustajaa clt ^dnen mäfednfd. — 5te^tifiiroarin ja l)ol-
(imie t̂en pnfepö ja n?aöta^afofuuS ilmotettaEoon ku*
iternoorille, jofa pdattdd aftan, jos rangaistus et nou-
fe t)li \ 2 paria raippoja, muuten menee afta ^ifylafunnan
ÖiPcutccn. ^öalituffet firjotetaan muuton feStifiiroariS'
fa olenkaan pdimd^irjaan, ja fttl)en pitää mpoS nimis?
miehen, jonfa tt)df)intddn fercan fuufaubeSfa on tut;
fittanja Uetitiivoavin tilaa ia jdr;eStt?sta, merfitd, ;oS
jotain merfittamdd f)arpaitfee. 5l>j;tt^palfaa, jota ei
maffeta fi'eUa, mitta f)en?onen otetaan, roaan mi^in fe
jätetään, tulee maalla 2 fop. f)op* C&enajdn) mtt*
taita, mutta faupungjäta lal)tiin maffctaan iaifinkv*
täinen ft)i)tt;palffa; fderp^a^aa tulee 1 f op. [)op. lO.lta
virstalta. 5teetifiirDari joutuu 10 tai. faffoon, joSet
feSti^iirpari^uoncen feinalla ole kolmea, feettfitmaretta
foöhxvaa, afetusta, jotfa ott>at fddtpt n>uo(tna 1734,
1766 ja 1829. 3'oä feStifiitrari antaa juopunelle tt>d=
femid juotamia, fafotettafoon 10 dinpl l)op. enft fer̂
raita, mutta toifelta ferralta menettvid f)än hetftiitoavi*
n?tran.

^)ollimieStd alfoon pa^otettafo miemddn f)emofel*
tanfa monta fyptid muoro^aubeSfa. $)lati\i$taiat jaas

pjat, totfianfa mztaan tullesja, fddntdfööt inmpiti



47

•töafemmatte fdbelle niin että fyelpoSti toistenfa ftn>u
yäätitään.

Kihlakunnan oikeus.
£)n maalla enfmimdinen tuomioistuin ttelfa-, uit*

Uh ja rifoS=aftoiSfa; josta fttitenfi erotetaan (Juone*
fatfeltmiffet ja kuvernöörin eli ?0taa?jaon O
beSfa tutfitfan>at eltffd «Öomi.-O )
menemdt aftat ( 1 nO* itii)IaEunnan Oikeuteen
nemdt m\)U Mlli (ain4)uut>ot e(t maamfuudituffet,
panttauffet ja naimifen tvdlupul)eet, tuaan ei muullon
fun (atllifi^fa fdrdjiefd, joita fal)i)e^ti muobe^fa
taan, (moniaiefa pita/tefd maan ferran
&nfi fdrdjd^pdirDdnd, öifeufcen tutfti^fa b ,
panttauffta, kruunun ja pl)teiftd ja nfo^afioira, fir-
jotuttaroat tantajat fcfa ^aaötefut ettd toiftsta Mrdji^
td tt?£att>t aftanfa, jollon mpoS fir|'otu^ra{)a maffetaan
(L Ktrjatn eli protofoliatn iunastuö) fettatfi^ta a?
fotöta, jotfa fuu f̂anaKa haastettuina enjt ferran tuk-
tvat Öifeuteen. 3oS afiain paliouö roaatit, jaetaan
•ne wSfeind patmina tutfittatfiffi, /olion aftan?omat&=
ten ja todistajain pitää buufcolfe tuUa faapuille. 3oS
iantaja ti)dli?fdrdjid haluaa, ppi;tdf66n nittd ^oxc^Oif
leubeefa; mutta maffafooon i^tc fulut (O* 5v* 4 : 2 ) .

Kihlaus.
pitdd tapahtumaan naittajan ja neljän

laSnd olleSfa (laffi miehen ja fafft naifen p
lesta], muuten ftrd ei pibeta [ailiifcna ( ^ & 3: 1) .
ällföön fufaan menfö fi^lautfecn, jofa ei taiDa tox*
teeruffen fatfismusta ja ei ole fdpnpt ripelladn. 3oSjofu naittajan (utvaffa firjaflileSti fuoStuu fifylauffeen,\\\tä ei tä\) perdpa {$1 5?. 3: 2 ) .Äiblaus faa mennÄ mtcatromtm. 1) 3oS jofuon pafotettu fiblauffecn t\U \)i?ä ole maannut mor*ftantaam 2) 3 ^ jommallakummalla ennen



tailfa ftfte faatu, falainen tarttuma ja parantamaton
tauti eli fauljtötamaifta roifoja on. 3) 3o£ iompi-
ftimpi ennen frfylautfta, toifen tietämättä, on faaötu*
nut fala^muoteubella, tailta fifylatiffen jdlfeen te^not
fellaifen eli muun fydpidllifen teoffen. 4 ) 3o$ mietf, ot~
tain mddrdn nimen ja fddfcpn, viettelee naifen Fifylauf?
feen. 5) 3o3 juomufftefa olletffaan ftfylauffeen men?
nddn 6) 3oö mtetf fi^latun mocftammenfa mpa*
tafytoifteti jättää ja l)dnen fuo^tumuffetta on poifa
n>uoben pii, olfoon morftammeKa malta eron fjctfemi;
feen. 7) 3fo£ talfiin fil)laufftin mennddn. ^njlmmdi?
nen fi^lau^ olfoon laillinen, jo^ morftan haluaa, \va\U
ta X)\lä olijt maannutit toifen morfiammenfa. 8) 3fa£
ftf)(attutn mdlilld fpntt;t) xvifya, viita ja fatferuu^ 3oö
fe tapahtuu erinomaifttta, ennen fi^lau^ta tuntematto-
mitta fptttd, alfoon olfo mifa-pddtld mitaa mennd
toifeen amio4iittoon, ennenfun f)t)ljdtt)n on fomittanut
9) 3o^ fifylatut muuten tahtomat erota, ja \)itä ei
ole maannut morftantaan, ( ^ ^. 4: 1—8. 3 : 5 ) .

3>o£a naittajan lumatta menee fifylauffeen, fafotetaan
10 tai maimaftlle, jo£ naittaja ftdntd fpt>ttdd» %o$
muu tun laillinen naittaja on lirauttanut, faafoon
fe 15 tai fafon. 3o$ naittaja fil)lauttaa piifanfa^?
belle, (aafoon 30 tai fa?on> 3ofa Fa^ben fan^fa me-
nee fifjlauffeen, fafotetaan 30 tai.; jo£ mie^ fi^laa en*
nen Fiftlatun piifan, faaFoon faffoa 15 ja piitä
30 tai. 3ofa ottain mddrdn nimen toifen ftl)lauffeen
mietellot on, faFotetaan 80 tai. 3ofa muuten on fpp̂
pää fil)lauffen riffomifeen, fafotetaan 30 tai.
fi^lotffi annettu on, menetetään mt)6$, oftttain
mafille oftttain fppttomdlle fi^la^umpanille. 3o^
ftan fuolee, antakoon t?lfd mainajan perilli(tlle mitd
on jaanut, ja ottafoon tafafin mitd on antanut 3
X)\lh fuolee, ottafoon morjtan laf)janfa tafaftn, voaan
pitdfoon omanaan taihn irtaimen tamaran, jonfa tt>ai?
najalta on faanut ( ^ . ^. 3: 1—8. 4: 6. 9*. £ . 3r
1, 8. 4: 6 ) .
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Kirjain lunastus.
;'f* ©enaati^ta annetuilta ftrjotöta ci

© f f
j f

©en ftaan maffetaan niiata feuraaroatfet
maffot;

YPam?a6ten ja tyo^uonetten Iättömiin.
(toonia t>eferfftoont;tuomioiöta, fon>intoin fy
fi$ta ja refolut(toonei£ta, fun apan a m o on aina

1,285 «KupL 72 fop. &op. maffetaan 2 Diupl, 58 top.
2,571 „ 43 „ ;, 5 „ 15 „
7,714 B 29 „ „ 10 „ 29 „

12,857 „ 15 „ „ 12 w 86 „
25,714 „ 29 „ „ 25 „ 72 f,
\. n» e.

•^uomioi^ta, pddtofft^td ja refolutftoonei^ta, ;ot^fa
madrdttpd fummaa eli armoa et ole, 2 Dvupl. 58 top+
^ d m a t maffot otetaan tiooittaroalta fiita;tt>elj'eltd ja
falollifilta talonpojiltaan, paitft ticttatt>a t̂i fop^iltd.
^aöottauja riita=n?elt maffaa aina tt>aan 2 SKupL 58
top* @ilitj)fp^td, n>a^tt)i^tufft^ta eli toimeen=fddnnoi^
ta, joita erindifet bahmt, feM prototollan
(ulo^mebo^ta) 1 Ovpl. 72 top> ^ditiod
tufft^ta 86 fop. »g)altia^oifeut>en n > a i ) t t > i $ t f ,
ra4iitoieta, tveto^itvoi^ta, fdilptp^toDi^tuffi^ta, fefd
myo$ viitaftvjoin hpiioitita ja otteitta, jotta 2lrrtitt>aa*
rt ja SKcaitftratori mi)toi$taa, 86 top* ^ruufin eli
muun lattoffen afettamifen lutva^ta fama maffo fun
lupakirjan tavtatita.

%avtta-papevin tvatuutfetfi: SJCelfain, rafttu t̂en
ja neroin maffon tt>apauttamife^ta kruunulle, 2 fa*
Mta. 3vu^tl)oHin fiinnttt)ffeötd ja tt>ero^ir;oi^ta,
48 top> manttaalilta, ^at^etu^ftrjoi^ta ja anomuf=
ftUe firjotetui^ta pddtofptd 1 3vpL 44 top. fX
totftoont' ja befertftoonutuomtoi^ta, fon>innon ^
tt>tötu£(Bta ja tvalitufftlle annetuilta päätotfietä ma?*
faa tDoittaroa ritta-iveli, oltoon fantaana ett n>a^-
laajana, 1,440 (>op. Svuplan artt>o'';..>ta ajta^ta l

4
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p 92 fyp.; 2,880 Svpl. arrooifeSta, 3 SKpt. 84
f op,; 8,640 ÖvpL eli endmmdn ant>oife£ta 5 SKpL 76
fop.; jo$ a w o a ci ole mddrdttt), 1 tfipl 92 f op. —
£>ifcu^ eli 5lftaruajan tafajtn »oittamifetfta, 3 SKpl.
84 fop. ©elitt>l!ft£td, tioaOtötetuFftefa, fddnnoitfta ja
protofollain otteilta, 96 f op. — Qäötä maffotfta eitvat
pdafe muut fun peräti fopfydt.

Hunasme maffaa:
^<mtt*<Dtfeube6fa. huomio, enft (paperiO oxlli

2 fXpL jofatnen muu avUi 40 fop. ^aatoffet japtpf
tofollan otteet, jot^fa pfft eli uftampi pddto^ on, enft
axlix 1 3vpL, muut 40 f op. $?uut protofoUan otteet,
niinfun fuulemtfe^ta Oifcube^fa, testamentin ja muit=
ten fellai^ten ftriottamife^ta protofolfaan, jofa adH
40 fop. huomion eli päätöffen fopita, enfi aviti 85
fop-, muut 20 fop. ^rotofollan ote, jofa acfft 20.
$iebon*antamifen (fommunifatftoonin) fddtdmtfeöta ja
muilta fupliifeif>in firjotetui^ta p a a t o s t a ei maffeta
untaan. ^)aa^to, enft avlti 85 fop., muut, (amoten
mpo^ (»aa^ton cmomuffen Fopiia, jota attti 40 top.
'ploötfr (Dvemiftooni) ra^a, 96 3\pl. Ovett>ifiooni=fir?
jat ja protofolfat, jota avUi 40 fop. 3o^ molemmat
riitam>cljet remiftoonin fallimt^fa ^afenoat, faavoat xfo*
teife^ti lunastaa firjan, mutta fumpift maffafoon eri
fartta^papevin. 5vtintidn omafuuDen panttau^tobt^tuö,
fun n>uot)en panttau^protofolla läpi fatfellaan, 30
f op.; faman tioerran funfi tvuoben protokollan Idpi-fat-
felemifeeta, ja erittäin jofaifen fardjdfunnan proto^ol=
(i^ta. ^olbojan afettamifen tobi^tu^, ulottuma 3 n>uo?
Um a£tt, 40 f op.; fttd etemmdfjt, jofa »vuodelta 10
I?op. ?D?uut ^tl>teerin ia 5lDtvofaati=tt)tefaalin ja muut
tobtötuffet, 40 f op. ^lla^Oifeuttcn tuomioin, pddto^
ten ja protofollain fopiiat, enp arffi 40 fop., muut
20 fop. ^)on>i'Oifeutecn annettuin firjain topiiat, jo?
la atUi 30 fop. 5lEtuartuffen (ftr/ain fdifyttdjdn) to^
b ennen otettuun fopiaan, jofa axtli 10 fop.

l l n jinetti-calja tuomioilta, paatföfiötä



51

tt>alta<Ftrjot£ta, julfifttfta fyaaötoiöta, tobtötufftöfa ja
firjoi^ta, jmeta (unatftutfta madetaan, 20 fop.

Hatmannin (Dtfeubeefa. kirjallinen fyaatfto, 40
fop* huomio, enft arffi 70 fop. toinen 40, jofainen
muu 20 fop. *)>ddto£ ja protofollan ote, joSfa pfft
eli ujtampi paatos on, enft arfft 50, toinen 30, jofat»
nen muu 20 fop. SOJuut protokollan otteet eli tofcid*
tuffet, enft arfft 30, jofainen muu 20 fop. huomion
eli pdatoffen fopiia, enft arffr 30, muut jofainen 20
fop. ^rotofollan otteen fopiia, jofa arfft 20 fop.

^tbialfunnan (Dtfeubcgfa. 5tirjallinen ^aa^to, fyaafc
tettafoon pi)td eli ufiampaa, jofa tappakzöta 20 fop.
3ulftnen l)aa$to, 40 fop. protokollan ote, jo^fa
tuomio eli paatos on, enft arfEi 40, toinen 20, jofat*
nen muu 10 fop. protokollan ote, joSfa paatosta et
ole, enft arffi 25, jofainen muu 15 fop. c2Bcbatt?^-
ra^a, 30 fop. ^ain^uuto, firjotettu fauppa^ftrjaan,
20 fop. ^anttautf, firjotettu röelfa^firjaan, 30 fop*
^erifanta^luna^tuö^firja, 60 fop. ^anteefeen panemia
fen raf)a, fuu f̂anaUa baa^cetuisfa riita?a(toi^fa, 10 fop*
©uusfanaOinen l)aa^to ja firjallifen haa^ton iDtemtnen,
jofaije^ta Ijaaztctuöta, iauramicf>eUc 10 fop»

^efd=ftrjotu^^irjan öifeuteen firjottamifesta maffê
taan, f un vubMö tamaran fumma on tvdbempi f un

60 kuplaa, 10 fop.; fttd enempi
120 Dvuplaan, 20 fop.; „
360 „ 30 fop.; „
600 * 40 fop.;
ja fttd enempi, 85 fop.

$ämd maffetaan traan Oifeuteen jddmd^td firja&
ta, mutta mainaian periUtftlle tafafm annettatvan t'\p
jan pddKe*Fii'iotuffedta ei maffeta mitddn. (^rinaiötd
protofoHan otetra ei tarttttfe lunastaa, ^nnen anne*
tun pefd îrjotu^=firjan fopita^ta, jofa arffi 20 fop.

5liinnejfirja piennemmdlle fun 1 manttaalin maalle,
85 fop.; ftita aina fofo manttaaliin astr, 1 fKpL 25
fop.; fttd fuuremmalle ja 2 manttaalin maalle, 2 9 l
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50 fop ; fuuremmalle fun 2 manttaalin maalle, jofa
manttaalilta 1 3vpL 25 fop> ^viinne^irjan fopiiaöta
maffetaan puolta ttdfyemmdn. $obistus tt>elan=alai?
fuubeSta, pfyben nmoben panttauS^protofollaa Idpi tau
fottaiefa, 20 fop., ja jota n>uobe(ta faman rcerran,
jos ufiampia tulee fatfottaroafft; ja jofa Mrdjdfunnan
panttauS^protofollan idpUfatfomtfeSta erittäin. $:ot>tS'
tus ^oll)oiana olemifeöta, ulottuma blmeen vuoteen
a^tt, 30 f op.; jofaifelta n>uobelta fttd etemmd f̂t ltfd=
taan 10 top.

^afau^otolltfuuben eli tdt)(t^arafuuben tobi^tu^elt
muu £if)laftmnan tuomarin tobi^tuö, 3Ofop. Slrmio-
ja fatfelmu&ftrj'a, jofa arffi 20 £op* ©otalai^ten ja
lappalaisten puu^tdllin fatfelmu&firjotöta fcfd ifo^jaon
toimttuffcn roal)tvi^tuffeSta $tf)la£unnan OifeuDe^fa et
malfeta lunaötu^ta.

SfBdustoimituffteta erinäisten riiboisfa tulee ^i^la?
funnan tuomarille 1 DvupL 24 Eop+ pdttvdltd, n>aan
puolen fiitd, joS fyalia antaa ravinnon; paitfi fttd 3
^ f fpti=raf>a. ^ofaifelfe lautamiefyelle 32 Up.

d ja 1 bemofen fppti-ra^a; mutta puoli ftita,
j fyatia antaa ratvinnon. $alia on aina n)eln>olli=
nen lunastamaan protokollan.

tTJaan^aneluaefa ja VTiaantlkQntmoviefa. tyaät
toS, refolutftooni ja protokollan ote, joSfa pfft eli û
fiampi paatos on, enjt arKi 60, toinen 30, jofainen
muu 20 fop. ?Q?uu protokollan ote fuulemifeSta eli
muusta fellaifesta, joSfa pdätoM ei ole, enft arKi 40A
toinen 30, jofa muu 20 fop. paatosten, refolutftoo-
nein ja protofollain otteitten foptiat, enft arffi 30, jo-
U muu 20 fop. ^alonpojat ttiaffatvat taitieta nais*
ta puolta rodfyemmdm © fuitenfaan maffeta lunas?
tusta refolutfiooneista, jotfa f o s t o a t metfdn fatfel?
muffia kruunun t>f)tete-maiUa eli fasEen f)aKaamiS-
ta, tila fddnnoiStd maanmittarin toimituffiin uubis?
taloin afettamtfeffi ja firjain ldf)ettdmife?|t ?D?aa=jaon
Oifeuteen* ?0?p6sfddn ei madeta lunastusta
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mittarin reviftoonin p a a t o s t a , jos ei aftamomainen
mabi protofollan ja pddtoffen fopiiaa, jollon niitä
maffaa enft arffi 30, jofa muu 20 f op* ^mijtoont*
firjat 70 f op. 5\opiiat puolta vdfyemmdn. 3luvern66s
rille jdtettpm firjain fopiiat, enft arfft 30, toinen 15
(a jofa muu 10 f op. $:o£)istus Mafian naittamaan
fopiiaan, 10 fop. arfilta. ^iebomannon (fommunl-
fatftooniO ia remisjt=refolutftooni j . m. f. 20 f op. ar-
filta. $)Mta jof refolutftoonisfa mpoS fddtddn tafct?
maariffoa, rt)6ston eli matfuStamifen fteltoa, maffe?
taan lunastusta jamoten fun pddtoffistd ja refolut*
(tooneista. ©inetti=maffo pddto^jtsta, valtakirjoista,
pasfeista ( f. on 6 fopv n>aan tiebon-annon ja re*
miSft=pddtoSten ftnetistd ei maffeta lunastusta. $)lat<
fuStattaifen paSft ja pasftn fddnnoS, 40 f op.; roaan
pakollisten paSft puolta tt>dl)emmdn,l?otimiaaSfa matfus?
tai^a. 3oS uftammille t)l)teinen paSft annetaan, maf-
fetaan lunastus n>aan pl)t>estd.

5vuulutufjt'Sta tmiftoonin anomufjtSfa kruunun
maalle ja rusthollille, famoten mt)6s tverolle^oStoiSfa
maffetaan faiffiaan 1 Ovupl. Qofainen tDero^ir;a 1
3?vupl. 65 fop. ^:afauS=tdi)fttiöarafuut)en tobiStuS, 40
fop. ^obiStuS firjain antamtfesta kuvernöörille, 30
fop. Ottttt maa=fir(otSta, 30 fop. ar^i.

^ u m n u n paliveltaCle. kruunun n>out>in eli ^Iv-
mismiel)en fatfelmuffen Cfp^nin^ ja armion toimitus^
tiirja eli muu tobt^tuö erindifelle, 15 fop. arffi. ^o*
t)istus eli paSft talonpojille omasfa maasfa matfttSta*
mifeen, 10 fop. -SRlaa* eli manttaali-firjan ote, elt
ttöi$tu$, 20 fop. arffi. Erinäisten rt)6Sto=aftoisfa faa
kruunun vouti ja Nimismies t>f>ben l>evofen fpptin
ja 42 fop. pditpdltd* 3oS aftan^omainen matii fir-
jallista ofaa toimituffesta, maffaa fen lunastus 10 fop.
arfilta. ^)uonetten fatfetmufjtSta afuffaan muutofjtS^
fa Svruunun mailla faa kruunun vouti fpi)ti= ja $ai*
vd-palffaa faman verran, fun erinäisten n;6sto=aftoisfa
meta fanottitn. $?utta jofa folmantena vuotena, elt
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j>uonon ruofon ^tvattua ufeittimin, toimitetfatuat ta*
fou^atfelmutTet tefytäfoot maf jotta* Sfteljdnne^ ja
(autamiiefyet faavvat erindi|t'3fd toimituffttffa 32 ?op.
päimitä ja t>bt>cn fyemofen tyytin.

$6pl)dt, joilla ei ole maraa mafiaa, faavvat maf*
fotfa mitd OiUntta fyafeaffenfa ja puoUu^tuffeffenfa
tatmitfemat, hin foi?^;i?tcnfd to is tamat Si mt)6^-
fddn maffefa (unatftutfta firfon-fofouffen ett ftrffo?
raaoin protoMitfta ja päättä(i$tä, eifa paptn^irjoi^ta,
olfoot millaifet ta^anfa; cifd erindieten afimta U$h*
tvain tuulututikn juli^tamtfe^ta fitfotffa» ^Baötaanja
riita-n>e(i et ole n>e(tt>oUinen lunastamaan 5iil)(ahtnnan
Oifeuben paatosta, ja Oihubm Ratiat faafoot ^l(a?
Oifeitfjföfa tafafin ftnne jdtett)t firjanfa. OifeuDe^ta
annetui^fa firjoi^fa y>ttdd oUa rcdl)intddn 24 ritvid (vas
tia) jofa (Imulla, ja ei Ea^ta formea lemidmpdd äävtä*
^una^tu^raf)an mddrd on nxHtfdmättomdäti f tr jaan
merfittdn?d. ^ ö r t Äavtta^paperi.
Kiwi-huoneet.

p mvot ja tounun-maiKa, joi5tn tiiktitä eli
d on rakennettu fcfa fatfft ta^otöa maru^tetut

juoneet, että mt)6^ karjakartano, on 50 vouofcen ma?
pau^ fota-mden majotuffe^ta; mutta 25 muoben ma*
pau£, jo^ ainoaltaan tacoilla maru^tetut juoneet, tat̂ =
ta ainoaltaan fofr> farja=fartano on ftmestd rafennettu»

Kopiia.
H Oihubtn eteen tuotamat lopiiat pitää Cifeu?

ben palmeliotlla tiitta muilla u^fottamtlla mte^illd ma^-
tri^fetfaa juuri p^tdldifttft f un pdd^trjat; ja ndptet-
täUfc fuitenfi pää-tivjatti, jo$ Qihu$ eli ritta=melt
matii (O. Ä. 14: 4).VnaUi topiaa ivapxvietaiefa: &ana$ta fanaanmeille ndt)tetpn pdd^trjan mufaifeEft tobietatvat
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Korko eli roswo(intr&Sft),
Maan ottafo eli firjotuttafo itfelleen

ampaa EorEoa, fun 6 fabatfa vuofittaim 3ofa fen
tefee, eli ottaa foron foroSta, menettdfoon fofof oton,
(a maffafoon faffoa TV pdd-n>eta^ta, vaitioaftlle ( 5 t
5t 9: 0 ) . 50?utta jos tt>e(fa;?irj'a molempain fuo^-
tumuEfella uudistetaan, fopii panna maffamattoman
foron pdd^elan lifdffi (f. p. 7 ) .

3oS Jotfoa tvela^ta ei ole madrdttt?, ei fttd mt)6^
Man tartvibte maffaa; mutta jtö tt>e(faa et maffeta
mädrdtpUd ajalla, luetaan mddvd^pditpd^td fotfoa 6
faijalta» 3oS mlalfi faatua falua ei maffeta mad*
rdtplld ajalla, maffettabon mt)6^ mddrd-pdinjdstd Ut*
ha 6 faDalta. 3oö tti^fid maffo;pdin)dd ei ole mad*
ratti), maffetaan 5 fabalta, lufiin ftitd afatita, jma
maffoa OifcuDröfa batttiin (f. p. 10, 8 ) . Ä u l t o i ^
ta roetfcufirjotöta ei maffeta forfoa filtd ajalta, jofa
fuluu maffo=pdtrodn ja Oifeuteen menemifen tt>ä\\M.

Koti-warkaus.
mies falaifeSti tt>iepi tamaraa tuaimottanfa, eli
mtebeltdnfd, eli lapfet tvanfyemmtltanfa, elit)^
olen?aifet toiftltanfa; olfoon uhalta

inttää («J>a^ Ä» 51) .

Kruunaus.
^ ^ ^ f

mddrdtd faifellatSten mitta= ja punnituSmeutpoin
naajifft maa^mittareita, joilla on tdt)Dellinen tieto 5
nauffeen fuulutviSta aftoieta; ja mddrdttdfoot ttisfit pii*
rifunnat, joisfa t>ett)dn tulee fruunata. 3oS tacn>e
tt>aatii, faa ^utvetnoortSt mddrdtd eli tuomarilla maa*
rdpttdd, !ubunfi paiffaan, pitäjään eli fala^fatamaan,
fafft eli uftampia jlelld afut^ia, luotettavia ja tvcjnno*
tettuja miefyid fruunaajifft, jotBa kuvernöörin mddrdd*
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mdlld palPinnolfa, tutfiroat ja kruunun ja oman merf-
finfd polttamat ja piirustamat piiv, terma=, Pala* ia
fi|)a*tt)nntn'eifjin, joita Paupitaam

3>oS Paupan pitajdlld on kruunaamattomia mitta--
eli punnttus-neumoja, menettdPoon ne ja faPotettaPoon
10 tai 3oPa Paupasfa taippa faatamaanfa eli ma!?
fettamaanfa felmittdisfd täyttää mätiä eli f ruunaa*
mattomia mitta* eli punnituS=neumoja, rangaistaan fa*
mote f un marPaubeSta; ja mitä liha?, tcrn>a=, ptfi- ja
fala=tt)nnt>reiJjtn tnkt, menetetään famalla fauppa=falu=
fin G& ^ 8: 1, 2) . 3o^ mitta? ja punnttu^neu*
n>oin fruunaaja ja ojentaja niitä madrentdd, menettd?
foön ^enfenfd» 3o^ jofti muu niihin panee 5truunun
meriin, menettdfoon Funnianfa ia maffafoon \aiUa 100
tai Sofa mddrentdd fruunattuja mitta* eli punnitus*
neuloja, olfoon kunniaton ja fa^otettafoon 50 tai Ci*
p. 3) . ^dmd afetuS et fuiten^aan foSfe tvddrdin tpn-
närein Jruunaamifella tê ft?t>n rifoffeen; jtlld fe tapa^
tuu tan>at(tfe^ti fyuolettomuubeSta; ftttd fafotetaan n>aan
falun armo, jaettamaffi kruunulle ia ilmi^faattajatle,
^:i;nnt)rin teftd eli muu, jofa tefee eli fruunattamafft
tnopi epd*mittajta aetioita, fafotettafoon 3 diiff. 16
filL panfosfa, ia maffafoon fruunaajan paitan, toaih
la atitia joutuu mi ta t tomat .^uitenPi iäutään aS*
tian=tefidn ti)6*marafft Portteli neliPolle, 2 forttelia puo*
lipolle ja 4 Porttelia, eli puoli Pannua, tpnntjride,
min muttei n>d^emmin»

Kruunun kyyti.
kruunun iyyti jaettaPoon tafan PaiPPein pp

teollisten n>dlilld maalla, paitfi apu; (refernn*) taloja,
jotPa (titd omat roapaat, \a toapa-maita, joitten maan
foban aiPana, Pun Poma tarme on, tulee kruunun
ja mero=maitten rinnalla roiebd Ppptejd ja Puormia, juu-
rempien fota*jouPPoin (300 eli enemmän) PulPiiSfa. Ä a *
pa=maat ottajat ofaa fePd taufyan että foban aiPana



57

tdllaiftöfa tiloiäfa ainoaätanfa puoleffi kruunun ja n>e?
ro-maitten fufyteen, ja omat faifi^fa mutöfa tiloisfa ma=
paat kruunun Ipoti^td. f̂yfcelle f̂ cnoofeUe dlfoon pan*
tafa enempdd fun 2 fulia jaufyoja eli 3 fulia fauroja,
jotfa civodt faa painaa pddlle 32, fotfetntaan 38 lei*
misfdd; fairaita f uljettai^fa ei uftampaa f un 3 mietftd
t>f>t>ellc f>eirDofelle. Syytvvatyaa, jonla kruunun mnti
maffaa, tulee puoli toiöta fopei^aa l)op. C2Bendjan3
toir^talta* ^anfe in fy\)t\$tä maffetaan fama mddra.
3ofa, e^d Uöhtty, on kruunun !t)t)titn menemättä,
fabtetaan 1 Dviff. ja 32 ftU. panfoöfa, ja fyänen l\xi-
tannuffella tiouo^tataan ^eroonen (taan. kruunun pa(=
n>e(ta feuratfoon njalttdmdttomd^ti kruunun fuorma=

d

kruunun maa,
kruunun maitten afuffaat ja ^eibdn lapfenfa faa=

ttjat, niin lauman fun juoneet ja maan rooimaäfapi*
tätvat, afua mie^miel)cltd maalla, efittdin aferetun jdr-
je^tpffen mufaan, ja afu^aan lapfilla on bcillitu^?oifeu^
n>an^empainfa jdlfeen.

3otf kruunun maan afaltö fuotee ja jättää mi*
mon eloon, ja voainaja naimifellanfa l)dnen lanöfa on
faanut afunto^oifeuben, olfoon nöaimoUa, jofo l)dnuu*
jtin naimiftin menee elt on menemättä, afunto^oifeutf
tdEfenfd, joö f)än maan felmollife^ti viljelee ja ftitd ma!?
fettamat maffaa. 3o$ k$?i on tullut maalle naimia
fella mie^rDatnajanfa fan^fa, nautitfoon (jdnfi mtefyen*
fd afunto-oifeuben le^fend olle^faan, maan eimentpdn*
fd uuftin naimiftin; ei l)dn mpo^ faa lunastaa fem.<
moista maata merolle. ?OJiel)e t̂d tulee tdtffd afta^fa
fpfpmp^ ainoaltaan, jo£ l)dn on nainut k$Un, jolla
entifeSfd naimife^fa on ollut lapfta, ia jo^ l)dnnaimi=
fellanfa on faanut maan ja jddpi roatmo^tanfa leöfef*
fi; olioon Janella fama afunto^oifeutf fun voaöta mai-
nittiin vaimolla oleman. ^e^!i?mie^ eli maimo jofa
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maalle jddpt, pttdfoon mpoS fyuolen mainajan aiantdu
fiötä lapfiöta, ja tnn f)dn ei enddn moi maata fyoitaa,
faafoon maalta elatuffem

3oS afufas fuolee tita jätä kehä, jofa ottaifi a-
funto-otfeuben, taxlta ;o£ ajufatf niin Mmidd, ettei l)d;
netffd ole maan pitäjää, tulee afunto?oi?eu£, O'oö ei fe
maan turmion eli tdpttdmättomdin melmollifuutten tdl)?
Den fatfota taihti menetettdtvdffi enft ld^to=pdin)dnd)/
tt)an^immalle pojalle, eli l)dnen tapflllenfa; taitta i&$
ei niitä ok, tli jo# maata niitten haltuun ei u^fota,
eli i'o^ Reillä ennestään on omaa eli kruunun maata
voiljtltämnä, tuke afunto=otfeuö tpan^imman idlfim-
mdifelle poialle eli l)dnen lapfillenfa, tatfta jo$ poi?
fa=lapfta ei ole, ttanfyimmalfe tpttdrelle,;'. n. e» 3o£
afunto^-oifeuben faaja on alamainen eli mallan-alainen,
^oitafoot fufulaifet fyänen puolelta maan, ja nautit-
foot m^o^ muut alanfdifet lapfet fiitä elatuffenfcu Raib
li ndmdt aftan=l)äarat mat 5tun)ecn66nn tutfittan>at,
jolta laillifeen ifdan eli oma?n)altaifefft tullut afufas

6 ^afeEoon imiftoonin. t
afufa^ fuolee eli menee malta, /dffdmattd eloon

eli rinta^pertlliftd fo^ba^taan la^fenenja^fa fu?
n>u^fa,fuulututtaa 5vutt>ern66ti jvi^lafunna0fa,an)oimef?
fi joutuneelle maalle uuben afuffaan tuleman otettamafjt.
?)6^fd ja n>uo£)e£fa, luftin fuulutuffeöta, pitää fen, jo?
ta luulee itfelldnfd oleman afunto^oifeuben maahan, il*
mottaa afuffaafft fii^en ^aluamanfa, ja maa annet-
taan fille, jofa lain jdlfeen on entifen afuffaan ldf)in
perillinen. 3o£ M(i eli ujlampia, jotfa omat \)f)tä UK
fufua, pprKi maalle, maan maata ei fdt) jafaa, mad?
rdttdfoön armalla. .ftaifitffa afunto=muutoi^fa, jo^ ne
laiUifina omat ptbettdtvdt, pitää afunto^lupa Turner?
nooriltd faatamaan; paitfi jo# keli mie^mainajanfa
jalfeen maalle afeutuu. 3o^ afufatf on firjallife^ti jdt-
tdnpt maanja muulle, f un mainittuin perustusten mufaan
(df)immdifel(e lapfellenfa, ei fellainen faa a\mtua maalle
mnutm hm efybollifeSti, eli^d ftfft fun, afian fuulutet-
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tuet, on ndj)tt), jo£ jofu, jolla maahan on parempi oi-
te, f>a(uaifi ftifyen afuffaaf(t; ja jo£ ne on>at ata*il?di'
fid japfta, mddrattdfoon niille aftamieS. Alutta jo?
fe, jolla maaban parempi oifeuä on, eli muut perillä
(et etmdt mdardtplld ajalla moiti faantoa, aitoon ()ei(=
Id fen pera^ta olb fiitä pufyumitfta, n>aan l)a?efoon
ala=i!dinen, tdpft-ifdijefft tultuanfa, palfintoa l̂ ol̂ ojaU
ta e(i aftamiefyeltd, jo^ ^dn ft)t)td fitfjen luulee oteroam
3o^ Idbeiftmmdt perillifet eirodt moiti faantoa, olioon
fytitä ld()immdifelid otfeu^. ^ o ^ maalta ldf)tenpt a?
fufctf on erottanut itfellenfd etuja eli elatuffen iaffen?
fd, pitdfoon ne, \va\Ua maa joutuift folmannenfi mie-
hen ftalfuun. 3o^ amoimefft joutunutta maata fopit
jafaa ja petillijM on ufiampi, jaettafoon; mutta i;fft
tilan nautinto toaah MeKi. 3&VL Vttaan ja^o» Simu>
nun maan afuffaafft tulleöfa tt>aaöttaan tafauö afun=
to-rDe(n?ollifuutten tapttdmtfeefd fefd maalta meneväin
fuluin ittä maan ja fyuoncitten moima^fa pitdmifen
fubteen. ^obiötafoon mpoä ^t)tt)d^maineefen olemanfa.
Smifiooni-firjaa ei anneta ennenfun 5vutt>ern66rm pdd=
to^ afunto=otfeut>e^ta on tofcitftettu faaneen lain woi*
man.

$?ef)tdd on lupa miljelld talon tarpeefft, muttei lau*
pafft, fafjinfertaifen (afon ^aaötolla fefd afuffaalle dta
ostajalle. 5la^fen tviljelpffe^td kruunun maalla t f.
kruunun maan afufa^ alhoon voicfo maalta poiö re(>ua
(eläimen ruofaa) ennenfun fiitä muuttaiöfanfa (Dvat
& 27: 10) ; fuitenfi iaapi ^umernoori, afian=^aarain
(uuteen, antaa lutuan mppbd l)einid, 5lina fun 5vruu*
nun maalle tulee uufi afufaä, pitdd kruunun n?outi
fatfelmuffen; ja jofa kolmantena vuotena eli uftam*
ma^ti ftlld tt'dlilld pitää kruununvouti elt ^ i m i ^

fal)ben lautamiehen fanefa fatfelmuffen (f. p» 1)»
kruunun maa ei mene rpotftoön afuffaon velalta.
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Kruunun maksut eli wero..
$?arfamattomia kruunun maEfoja ja roeroa ei U\)

tpaatia folmen muofcen fulutfua fen muofren (opusta,
jotta mero eli maffo luetaan.

Karkulainen eli irtain-mies.
5\ulftilaijtna pibetddn laillia 15 muotien idlle tullei*

ta, jos f)e eimdt tarjota maan eli muoren mijtlptta, pop
ttjann eli muuta (un>allieta elatu^feinoa, taiffa eitvdt
ole kruunun eli muu^fa pf)teife£fä paltveluEfeöfa, täit-
la maalla civoät ole naimift^fa, eiM l)enfi=ral)alfe titt
• joutui ia tDafinaife^fa paitana afuvDatfet, io^fa ott»at
n>eimolltfct työtä tefemddn ja re^ellife^fi ^anKimat ela?
tuffenfa, taitta jot f)tiUä ei ole ^oibettan?ina pimiä
(apfta, eli raajamffoja ^an^empia, tailla io$ titvät
erinäisten afetuSten ja paatosten / o l o s t a ole ^ulfulai*
fieta erotetut (mt Pal^oUtfet).

^dllaifet fulfulatfet (famote ne, jotEa, paln>elu5festa
tvfautua, eireät raiöife f̂a ajatifa ole l)anffineet toitita
paimlmta, ja nefr, ;otfa, ranaai^tuffen fdrftttpd, ei?
imit ole menneet palmeluffeen j. n. e*) o\vat mi^fd ivaan
tamtaan, $im>ernö6rin toimella Idtetettdmdt t;^teifeen
tpo^on ^eapori in . (Viipurin Idäniläifet ix>iet»ddn (tel=
Id olemaan pjennu&jHioneefeen). Slöalitu^fet ^
noörtn pddtoffc^td näiöfä aftoi^fa lähetetään £eif»
näätiin 45 pdin>a f̂dr lufiin pddtoffen faamifeeta.
latjtin tp64aitoffiin n>iefc>ädn maan mie^mdfea. y
mon=puolet lähetetään ^urun, ^3orin, Uu^maan ta
hameenlinnan Iddneistä kruunun fe5ro?f)uoneefeen ^ur*
fuun, mutta muieta lääneistä ^ruunun fe^ro^uonee?
feen lappeenrantaan, )ol)on mpoS rifofflsta kruunun
tybfyon tuomitut maimon-puolet taiteta ladnetStd ld=
fcetetddn. %ota fyaluaa palmelu^feenfa ottaa fulfulai*
fen, ifmottafoon fen ^umernoorille. $o?a tahtoo pal?
Mitta tt)6- eli o/ennus?^uoneesta, maatifoon fttd ^
nun palmelian Uutta eli niiiUn laitosten
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fa; ja ftafemulfeen on famaUa pantama papin,
nun palvveltan eli fal)ben luotettaman micf>cn ^
tttä Mafialla, afetutften jol)t)o£fa, on lupa patfollt^ta
pitää.

3ofa tieten fyuoneeöfaan pitdd ja falaa fuurta pafyan^
ttMä, fafotettafoon 40 tai. eli enemmän f^af). 5L
01: 4 ) . 3ofa l)uonee£fanfa fuojelee fulfufoi&rodfed,
eifd f>eti anna Ijtietä tietoa faupungräfa 3vaaötun>an;
Otfeuteen eli poliifcfamariin ja maalla papille, fafo-
tettafoon 9 3vupL 60 fop, f)op., ilmi=faattajan omafft*
3o^ fe, jota fuojellaan, on ^öendjan farannut fota^
mie^ eli orja, mie^ eli tpaimo, ja ftlla tpotaft tctttt
taan, maffa!oon mt)6j? fuojelia jota tpo^pdirDdltd täyt
Den pdittcupalCan, tpiimme muoben mar^ongtn jalfeen,
jofo l)dn oli tietdmdttd eli tieft, fen ^öendjdn taitu*
laifen olethan.

©otamie^td alfoon erindifettd latvatta tpo^on o*
Mato, tvaan fatfottafoon far^utaifeffi. 3ro?a fiinnt
ottaa faranneen (Jöendjdn fotamiel)en, rangin eli pa>
^an^teEidn, faa kruunulta 10 3vupl. paperi^fa; famo?
te ©uomen fotamie^ten tiimi-otolta. Riimi ottttu
tt)iebddn ^imi^miel)elle, jofa fiitä an taa toDi^tuffen,
jolla k r u u n u n rooubilta palfinto l)ett faabaan. 3»ofa.
ottaa ftinnt ja tviepi ^imt^mie^elle Ojennu^-^uonee^ta
faranneen, eli fen, jo^a ei ole (dfytenpt O j ^
feen, efyfd hdn finne on tuomittu, faa mpötf
lituffe^ta 10 paperid'uplaa»

Kulku-tauti.
p a a l i a ilme^tt)wdn i^mi^ten tatKa eläinten ruton

pitää pappein ja kruunun palti?eliain l)eti ^vutpetv
noorille tlmottaa, 3fdntd, jonCa eläin ^an>ataan erino*
maifelta eli faaötuttattalta tauoilta iDain)attuna, ilmot^
tafoon fen, 40 taL fafon fyaatftolla, tviimmeötddn tiouo-
ro^aubeefa, Dvaa^tutvan £>ifeut>elle taiUa kruunun pa(-
n>eUaUe. hipiät eläimet erotetaan unvmtä ja ruofi» •



62

taan erillään; ja ruttoon fuolleet fyauöataan crä^paifr
taan, ja auttakoot naapurit, kruunun palroelian la&
fyn fatuaan, 20 tai \afon fyaattoUa, tdtffa tilatfa
tiaapurianfa. 3o£ palbllinen et lafte auttamaan, me=
nettdfoon puolen nouo&en pattan (d\at Ä; 22: 5)»
3ofa faaätutetulta paifalta fuljettaa eläimiä, fuolat*
tua eli [autuutettua li^aa, muotia, tDilIojarnMlla?rDdr^
fia, /oul)ia, Uvmja, taiia, rangatötafoon, jo^ rutto
niittä ft;nti;p, 30 parilla raippoja, taitfa fiiä xva$taa<
maUa tranfeubella tt>eberia ja leitvdlld, ja paffitfoon
tt)a()in,gon. 3o£ ei roaf)inEoa tule, fafotcttafoon ?ui-
fenci 100 tai. 3ofa ilEiaefd aifomuffeefa pyytää eldin?
fen ruttoa ktvittää, ja wat)in?o fiitä fyntt;i;, olfoon
f>cn!cnfd risonut ja palfitfoon maömgon. 3 o ^ w ^
^infoa ci fpnnp, faafoon 40 paria vaippoja eli 30 pa<
xia rDitfoja, ja feifofoon maajaefa fpaaluöfa) f)dpiä?
mägfa, eläimen fatn>t fdt>e f̂d. ^alf*olli^ten ja muitten
joilla on tittoa tdllaifetfta UMötä priti)ffe^td, pitää,
tuumiin rangatftutfta taiUa faffoa ttälttdätTeen, fen
fytti \\msttaa.

Kumous, tuomion (ruotf. J )
Maan $eifari£fa fumou^ta ^afefo eli laimim

lt)6n)ä;0iFeu& eli aftan^aifaa tafafin pyytäU, jo£ ei etino?
maifia fpitä n>oi eteen tuoba. jSnnen felfaiöta anomia*
ta pantafoon talauö Culuî ta ja nMfyimjotfta, ja tay*
tettdfoon mitä on tuvmittu. 3iiita--m{i fuultafoon fiU
U ajlaöfa, ja .^eifari fäätad fo^tuuben mufaan. 3ofa
fr)t)ttd pyytää ^umou^ta, fafotettafoon 30 — 100 tai ( O ,
& 31: 2).

3o fa uujta fyita on loptdnpt, joilla lain rcoiman
faaneen pddtoffen luulee mitdttomdfft tefemdnfd, fcafe-
foon 5veifarin lurcan afian uuteen tutfimifeen, jafeta?
pafytuu fitna OifeuDeefa, jo^fa ofta n>itmtnefjt on tuo^
tnittu. €nnenfun flelld ft)ttdan faa tuopa eteen, pan*
foon tafauffcn fuluiöta ja n?a()in^o^ta ja tehoon mi*
ta on tuomittu; tt>anno£oon mr;6^ fpitd ei ennen tien*
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ticcnfd, taitta niitten tdrllcpttd ci pmmdrtdneenfd, ja
ettet t)än fyae fumou^ta töaf)ingoittaaffenfa ruta*n>d*
lidnfd. 3o3 afta fyatvataan toiftn olettan, palfitfoon
riita^eljenfd fulut ja n>al)inc)on )a fafotettafoon Oi-
feufcen pitfatfa. 5tuitenfr faattaa ()dn fttten mennd
forfiampaan öifeuteen, famoten fun 'Söebdtpffe^fd (f*
Q on [anottu (f* p. 3)* 5\umouEfen anomus toimia
tetaan Äeif. ©enaatin O f ^

Kuorma-kirja.
fuljettaiefa olfoon luorma=fir;a mua^fa, jo*

ta fdt; fivjottaa feuraamalla tankalla:
torpparia Pietari 50?atinpotfaa mt)6ten (asetetaan

^auppiaö 3 \ ^lut/anlle luopioon [curaatvaräta fa(ua:
20 (eitDisfdd foferiä, 6 lem>i^dd tuliEitvtd, f, n. e,;
jo^ta mainittu ^tctari ^a t inpoifa , f alun re^ellife^ti
ja n>iatoinna paifalle fu(;etettuanfa, faapi f l j l f
faa 4 $\upL f)opio^fa. 43u(u^ta 6 pdin>.
1847.

Kuwernööri.
(!2öuonna 1837 muutettiin Maaherran nimi Turner-

noorifft.)
kuvernöörin luona fyaefaan tte(fa;tt>anfeutta ja ta*

fa?n?aariffoa. kuvernöörin tefemife^td ttel^a^ ja rpo^
to^ajioiefa, f. Kyoeto, VPelfominen. ^aitft niitd
luutuu Äuroernoorin tutkintoon: 5tc0tifm\>arein afetta*
tninen ja muuttaminen, f>ollt=fpt?fin järjestäminen, uuU
ten Uittm ja (litoin rakentaminen ja jakaminen, omi^s
to* ja raja^riiDat 5vruunun, maicten afufatften tt)d(illd,
l>attia?oifeu^ mainittuihin maibin eli kruunun ru^thol?
teihin eli niihin fuulun^iin litd^tabi^in, maan jafo, me=
ron ^uojennu^, tioeroUejoeto, milje(t)^i)ritt)ffet kruunun
mailla, autio^maitten raitvaaminen, uudistaloin rakenta-
minen ja n>apa=tvuotten mddrddminen; viitoat fotalai^-
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maffamifeSta, fotamiefyen peStaamifeSta, fulfu*
iaifieta ja EerjdldtftStd: n>alituffet l)uorie*fotfelmttf|t&-
ta ^ota(atS=puu$tdlletSfd; ritbat puuhallein afufaSten
mdlilld idfytöspdircaStd /a muutolta; papin ja l)dnen
fanan fuulioitten tiimat fymmenpfjBtd eli muulta ya-,
ptn faatamaSta; malttttffet 5\il)lafunnan O t o b e n pdd?
toffeetd palo=att>un aftoi^fa. ^vumernoon antaa malta-
firjan pitäjien M^ammattilaiftlle, pa^ftn matfu^tamai-
felle, mddrdd maamiittacit loimituffi^in j . m. fellaijta
ajloita.

Tlnomu&tivian malli xvetä&afioi&fa.
2öapa=fu?unen (tovtiaetujaio) $ttva Äumevnoon

ja $df)ttmie£!
€l)famd olen muistuttanut ^:ndd maffo*pdtman&

felmittdtnddn faatamani tvelfa-fir/an jo^bo^fa O pdtnv
O l uuta 18—, ja jo^ta maf)mt^tettu f opita tdäfd feu?
raar et ole muitftutuffeSta ollut apua. ©entänen ppp?
Dan noprimmdäti (»dnen lailltfe^ti melmottamt^ta mal-
famaan, mainitun n>e(fa*Kr/an jo^bo^ta, minulle tule*
\van fa^afumman, 00 Dvuplaa ^op. fa^monenfa, ja
mi;6s palfrtfemaan lain^fdpnnin fulut. Rovlia funniaa
ofottatn olen mind

^apa.-fufufen fforfia^tt^jalon) #erra
ja ^dl)ttmtel)en

noprin palkeita
%%

5vopitaa (f. Q tDa^mi^tai^fa pitää:
m\)b$ tobtötettamaan alfu=perdtfen melfa=firjan oleman
tarpeelltfelle fartta-papecille ftrjotetun. ^utnfa fa^moa-
luetaan, t f- ml XVdtti

Rännäri-oikeus.
tutfit ja tuomitfee faupunai^fa taih

ft tiita? ja rifo^-afiat, jotfa lain (a erinäisten afetuS-
ten jdlfeen emät muuhun Oikeuteen fuulu ( 0 . 5 t 5 :1 ) ,
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Käänteet

<25euraan>ai£ten täänttitttn pddtbtfid Mp, t)aa$tttm$t
fa eli roefcätetytefd riifa=aftoi£fa, n>alituf jtlla mttdin ptt*
littaa: 1) fddnne, aftan ei fuuum>an ftifyen £>ifeu&
toimeen; 2) uftammilla olethan aftaan ofaa, jotfa
fiie oliftmat f>aaötettan>at ^al i ttaja ilmottafoon fen
i)ifeubeUe ^eti, eli miimme^tddn ennen feuraatt>aifen
pdimdn loppua, ;a feanffifoon jitfe malituffenfa ^onoi-
Oifeuteen puolta Ip^emmd f̂d aja^fa, fun ^almannin
OihuMta n>ebdtett)tlle ajtotttc on määtätty* <&ittt
mddrdd -fyoxvizOihuö riita^eljelle u^a-fafolla tt>a^
taamtfen aianr ja tuomitfee aftam Sofa fppttdontvp
fittanut, fafotettafoon 30 tai eli endmmdm ^d^d
pddtoffeen ei ole lupa f>afca muutolta ^eifari^fa*
jofu tefee fellaifta täänttitä ^on>i-Oifeut)e^fa f^
tanfa alettanot^fa aftoitffa, ilmottaEoon fat)ottan>a at
ftan^omainen ennen fello 12 kolmantena pditvdnd, yaä*
tofcyaimä lufematta, tttä f)dn pddtoffeen ei tpbt>, pan=
hon no£to*ral)an (96 TRupl f)op.\ ^anffifoon tatauf*
fen fu^tannuffe^ta fa n?al)inao^ta (f» VOebatye) ja
toimittafoon »alituffenfa 5?eifariin puolta trdljemm^
fd aja^fa (ftitf 60 paitvd^fd) fun muuten fettatftefa
apoi^fa on mddrdttp (O* 5̂ * 16: 1 - 3 ) . M i
td riEo&ajtoiäfa, t tdalttue, ja tt>elfa?afiot^ta

fd, t tX>el^ominen.

3 muullainen, Un (anottu, fddnne tfypddn, y
tafoon tuomari fen erittäin, jof afia tvaatii, mutta fttd
dtfo&n mlittttato muuten fun pdd^afian faneja (f* p* 4 ) .
OifeuDen fdilpttamtfefft fellaifeen nmlituffeen, ilmotet=
tafoon t^tpmdttompp^ fuitenfi etjelld mainitulla ajalla*
^aiffi Udntttt otvat 43!feut>cn-fdt>mtfen alu^fa ilmo-
Uttarvat, joö roaan fe on madollinen; muuten fafo=
Utaan aftan n>iitt>t?ttdmifê td (O. 5t 16: 5)* (
Slain*Hythtfm xoita, L & ' )
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Kääwi. (ffiuotf. 3äf).
(Luomana xvaetaan. laillinen Uätvi on: 1)

tuomari on jommallekummalle ritfa=roeljelle |tHdtan>at*
(a fuftia elt fellatfe f̂a lanfoube^fa, jogfa an>to4ittto on
fiellettt), joihon mpös luetaan veljesten ja ftfaru^ten
(apfet, fyeimolaifuufcesfa muttei lanfoubeäfa. 2) 3>o$
tuomari on jommanfumman riita^eli, eli 3) julfinen
tiMtya-mie^ 4) 3o$ Janella, eli n*a$ta mainituilla
jufulaiftllanfa, on ajlaan ofaa, taiffa faattavpat ftitd
faaba fuurta f>pott>d eli tvafytnba, eli 5) jo^ bcin muu^
fa Oifeube^fa on ollut famasfa apa^fa tuomarina, eli
6) aftamajajana, eli 7) todistajana, eli 8) jos l)dn
ennen> olle f̂anfa Oifeufcen eli kuvernöörin fd f̂pldtfc»
tid, on fddtdnt)t jonfu ftit)en afiaan fosten>an päättö*
fen, eli 9) jo£ Janella on famallatnen afta muuefa
Oifeube^fa (=0. $. 13: 1), — 3ofa fopimattomaöti
fantaa fddtvid tuomaria taotaan, fafotettafoon 5Atl)la?
funnan ja ^dmndri^Otfeube^fa 10,2almännin ja fKaa&
tutkan 20 ja #on)i*OtfeuS>e£fa 50 t*k.{£>.SL 13:2).

Zotoietajaa ivaetaan. Qobititajatfi ei Mpaa: 1)
tt>ala=patto, 2) maafunnatfta f>P̂ Mt:tt?, 3) lunniatto?
mafft tuomittu, taifEa famaan aifaan fytjtetty funntan
rifoffcöta, 4) riita^elt ja 5) julfinen tvi^a^mie^, 6}
mielipuoli, eli 7) jofa ei ole tdpttdnpt 15 n>uotta, 8)
tuntematon ja ttneraö, ennenfun l)dnen mainee^tanfa
tieto faafcaan, 9) ;oEa ei tunnusta Svrrätin u^fon^op-
pia eli on fellaiöta u^fon=oppia, tttä Janella on n>dd-
ra luulo toöig"tu^'tt)ala^ta; (ÄrtetiUifpp&eäfdnfä taitat
maton tulee papin foeteltatt>afft ja opetettattaffi) 10)
perl)e?tt)dft ja erinajfet paltveltat, palmeluffe f̂a olle^
fanfa, paitft, joö torfid riEo^ taloja on tapahtunut, ja
muita ci ole ollut faapuilla; (ne ?elpaaroat tobi^tajif|i
(umattoma^ta pelata ja mallan^alaifelle annetulta tas

tvara^ta) 11) rifo&ajtotefa, fe jofa on i(mi-faatta=
jana eli fanomaa rttoffe^ta on keittänyt, taifta tvaan
muilta fen fuuttut; 12) jofa ;ommaUê ummaHe riita-
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meljclle on (tila tamUa fu!ua eli lanfoubetffa, ?\m Mä>
mistd tuomaria mahaan ä$tm mainittiin; ja olfoon
fama lafi, jo£ fifylauäft maan on tapahtunut; 13) joi*
la, di jonca fufulaifella on afiaan ofaa, taiffa l)t)6tya
eli mafyinfoa fiitd obotettamana (paitfi jo£ fanfaftinta
valittaa kruunun palmelian mirfytd miratffanfa, jollon
toinen malitfajitfta faa fobt^taa toifellc ttfytyä roaävyyU
td; 14) aftamajaja ei felpaa tobi^tamaan mitd pdd-
mic^enfd, 43ifeutta fdpbe^fd, on Janelle fabben h$hn
usfonut; mutta j'o£ f)dn hamataan juuri fen fdf>bcn
otetun ajtan^aiajaffi', jdttdfoon a(tan ja olfoon tobi^
tajana (O. Ä. 17: 7).

Oviibotöfa laittomuubetfta pappein ttaali^fa, ei lut
taan feurafunnan jafeni^td ole, n>aali^uutonfa ofalfi*
fuuben fubreen, EddvDisfd tobi^tamaan, t\U mpo^Eddn
i?dnen t-oaimonfa, perpeenfd eli fufulaifenfa, joi tuaan
ei itfe ole valittajana, taiUa muuten viitaan tt>ebet£t>*

3o^' rtita^n>clt fppttelee tobrötajaa joitain, jonfa tdfy
ben f)dn muta ei felpaift toDietajaEft, mutta ttöi$ta<
taja ei mponm; fiii)en, ctfd riita^eli n?oi fttd fyett
tobeffi näyttää, mddratfoon tuomari faupungtöfa voi&
fin pairoan fppttelidlle, ndpttadffenfä fppn tobefjt'. ®laaU
la fuultafoon tobietaja Euitenfi tvalallife^ti, fuofemat?
fuuben tdt)ben, mutta afta l iataan tulemiin farajiin,
joi^fa riita=tveli tuofoon mainitun ft>pn tuomarin tut-
tittamtfi ( O . & 17: 8 ) .

3 o ^ riita=roetjet molemmin puolin fal!ifttt>at tobiäta*
jaffi jonfu bpva^maineefen, el>fa Mmi^fd oleman, tobi&
tajan, miettifoon fuitenfi tuomari, jo$ ftrd fallittanee
(f. p. 14) . ^orEioietd rifo^-aftoi^fa faa tuomari malat*
ta fuunnella laävotiidli olemaa ttötitajaa, jo^ ajtan
ftlld luultaan tuleman felfiammafft; ci fuitenfaan mam
hempia ja tapjta, puolifoja, meljeBftd ja ftfarufjta toi*
ftan(a maataan, paitft furma* ja murba^ri^ft^fa,
lotota muuten ei mitddn felmdd faafta. 3 o ^ riica^meli

fdrajdn^dpntid fen fanefa, jonfa tktdd oleman
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eli tuleman tobistajaffi l)dntd maataan fddfetpfft, jtlld
tamalla f)dntd tobiStamaSta etftdaffenfd, felmatfoon fe
luitenfi tobrätajaffu 3o$ jofu talla tamalla pprfii to?
bitftajafft tulemalta, olfoon fama lafu 0O> & 17:15.)

Lahjat
tuomari , jofa i> t̂dn>ppt>en, ladoin eli l)t)6bt)n tdf)=

ben mddrin tuomitfee, menettdfoon tmtfanfa ja palftt?
foon ö>a^tnaom 3fo^ jofu fellaifen tuomion jo^bo^ta
metfettad ^enfenfd eli funnianfa, ranaai^tafoon mpoö
tuoman famoten Ĉ O» ^ U 1 2 ) -

Lahjaus.
^erinto=maata dlfoon Maan antafo ^ j 3

niin tapafytuifi, olioon pecillifelld malta, antajan fuoU
tua, ottaa (en tafaftn. (St fuitenfaan ftelletd (jo^
antajalla on uftampia perint^maita, eli jofu fuuri pe*
rittp ftinttd omafuu^) perinto?maata elin-ajafft anta^
ma^ta ftlle, jofa re^efltfe t̂i on antajaa palmellut, ja
joä antajalla ei ole anjto^maata* 5ln(to-maa annetta-
foon felle tafyanfa. ^erifantaan lunastetun maan ^in-tä faa annettaa lafyafji %$$ lahjan \aaja on te^nptjulfi^ta tt>ddr»)t>ttd ja ma^infoa antajalle, fcdnen lap=ftlle eli fille, jofa fydnen enftn pm, olfoon f>eiUd maltamatia lahjan tafa(tn, jo^ fe mield on faajan feallu^^fa, ja joö Oifeu^ mitttii fen rifotuffiL 3ofa on faa^nut laajan tpo^tdnfd, maima^tanfa eli palmeluffetftan*fa, ^dnen ei tarmitfe fttd tafaftn antaa C^* ®> 8:X

1, 2X
$\intia$tä omafuubeöta faupunatöfa, jofo fe on pe=

rittpd eli anfattua, f di? | ofa annettaa la ĵafft (f* p» 3).

malli.
allefiriotettu lahotan ja annan talla tamalla

minun anfaitteman, i manttaalin, mero?maantA
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5ft. ntmeltd, ^ m pitdjdtffd, ^l:n fifylaftmnasfa ja Sftm
Iddnräfd. ^dmdn maan, jofa on lapettu OOO fyopio
ruplan araoifeffi, ja laitti mitä ftif>en fuuluu, tvan*
fyastaan on fuulunut taiffa matftebetf tulifi f uulumaan,
faa 9u 14 pditt>. SOtaalisfuuta tuleroana vuonna ot*
taa fyaltuunfa ja omaffenfa ja famalla oifeupella, fun
fc on ollut minun omani, fttd mijtM ja c^tdmdttd o=
mananfa pitää; ja fen wuoffi mind jdtdn Janelle faan*
to?!irjani ja erotan itfelleni n>apaut>en faupan
mife^ta. ¥1. O pdm>- O fuuta 18—.

9 t (
©ttte feuraa todistajain nimet

Ial>jau6^ti'|an matit.

SlittoUifuutta ofottaaffeni ja palfitaffeni 5R:n uutte^
tuutta ja re^elltfppttd, pa(n>c(uffeöfant olle^faan, an=
nan mainitulle ^:lle talla tamalla minun ofani puo?
teen, 5R:fft nimitettppn f$ manttaalin mero?ru^t^olliin
^ : n pitdja^fd, 5 :̂n ^ifclafunnaöfa ja ^ :n Iddni^fd,
fuolema^pdinjddnfd aUi n)ilje(tdmdffi ja ^allittan>afft,
mainittua maata feuraarDai^ten fypottnn ja fuluin
ia. $1. O pditt). O fuuta 18—.

%l. (armo.)
nimet.

Laina.
^oifelta lainattua falua dlfoon turmeltafo, n>aan

annettafoon tafafin pl)td lamana fun otettiin. 3 o $
(e mppbddn, pantataan eli annetaan poitf, tailla tkU
ietddn otetufft, ja fuitenft tietenfd fdft^fdan lopbetddn,
fcanfittafoon fe tafapn taitta maffettafoon raballa, ja
fafotettakoon fen puoleen am>oon (Sv. Ŝ . 11: 1, 2,
4 ) . ^Ufoon fufaan omalta eli toifen tvelasta vibäU
täU lainaan faatua falua, jotf ei Janella pantti^o^
feutta ftifyen ole; tamdn riffoja fafotetaan 10 tai, ia
antafoon tafaftn mitd lainafi (f. p. 3) .
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Laina Suomen pankista..
feyf 3ofainen maan omis-

taja faa lainata rafyaa maanzn>iljelt}^fdd£t6£td, \vat*
finfi miljelldffenfd fefyno^agrooräta maata ja tuimtah
fenfa jdrmejd, foita, nemoja jL n. e. lainataan hiitm-
li, \u marat ulottumat, rafyaa parantamifefft nuijat
faampaaft maata, ^(i-maalaifet iaavoat muitten ebelld
tdllaifia lamoja.

9}di£td (ainoilta, jotta cimdt faa nousta pdalle
1,500 OvupL hop. VutitUi lainan ottajalle ja joita an-
netaan fefdtdt)fkt>araifella tafauffella että myoomapa-'
eli n>ero<maan enft panttauffella, fummin lainan otta?
ja fo»t)eltammafft f)an>al)tee, maffetaan forfoa tt>uoftt?
tain 2 fabalta, ja ral)a faa olla (ainatffa, mljtly&tybn
tvaifiamman eli helpomman laabun ful)teen, fotfeintaan
12 nuotta, ftita lufiin, f un fe panfiöta oli otertaroa?
na; fuitcnfi filld egolla tttä lolmaö ofapdd^fumma^
ta folmena tviimmefend vuotena, ennen rouofcen lop?
yua, pantiin madetaan.

'Vil jelymaan ^pobp, laaöun ja m\)b$ jttfeen mene?
n>dn fu^tannuffen la^femifefft toimitnUttatoon YoUjtiyfr
paitaUa Fatfelmu^ maa-mittarilla eli muulla funnolli*
fella mieJ>cUar tjnnd fafjben lautamiehen elt fa^ben muun
talollifen ja maan-'mi(jeli)!fen tunteman niaa=miei)en
fan^fa, ja tcf>tdf66n armio, futnEa fuuri fuetannu^
tvaabitaan juurten ja fantoin ^d»ittdmifecn/ n j a to / a
ri^ti=ojaih fairoamifeen, fimein murtamifeen, maan polt?
tamifeen ja fuofftmifeen. ^uitenfaan ei tule arroio*
la^fuun mttyän ^affau^ detftdminen, (»op^tdminen, (te?
memjpmdt j. n. e» 2lrmto;mie0ten pitää m\)U miet?
teenfd antamaan, onb aitvotfu tt>iljelt)S maf)Dollinen
ja fellainen, ettd fe mräfiefd ajaöfa moipi palfita fti()en
menetiodn fu^tannuffen. 3o^ jofu muu ta maa^mifc
tari toimittaa fatfelmuffen ja armion, maf)n>i^tafoon
tuomari eli kruunun paImeliä toimitut- ja armio^irjam

$ft omistaja, jofa on faanut lainan lj
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f on tvclmoflmen ennen ttuoben loppua, faa*
tuanfa vahat, njfytpmddn roiljelt)S*tt)6l)6n ja fttd lafr
Eamatta fiimuttdmadn niin ettd fofo laina=fumma ntb
jdsfd muofceSja, lainan oton jdlfeen, on tt>iljeh;S*tt)6l)6tt
täytetty. 3oS lainan ottaja 1) Raivataan muulla ta*
maila menetelleen eli jos l)dn 2) , luolleitten ett fydmen-
nettten taftouSmiiesten (taan, uutta tdpfi=n>arai^ta ta*
tauota ei toimita, tulee fofo laina maffo-mddrdifefft,
pnnd forfoa 6 fabalta, lufiin, enftmmaifeöfd iapanb
fe^fa, lainan fdjtin faamife^ta eli p a n e t a Id^ettdmi?
fe^td, mutta toifcäfa tapauffe^fa ftitd ajaöta, jona iau
nan ottajan oltft pitdnpt, panfin fddnnon muEaan, fyanb
fia uufcen tafauffen. ^atna, fe^a pdd=fumma ttta (ti*
ta (uoffcroa forfo ftfft !un tdt)(t maffo tapahtuu, fyae*
taan rr>6 t̂ol(d tt>itmme^tddn 3:^fa fuufrutbetffa fen pe-
väztL

^öuotista forfoa ma^fai^fa, jola lainanottajan^!-
potuffefft faafcaan ladnin ^utvetnoonlle felrDtttdd, pit
taa, filfi fun fofo laina?fumma tt>iljelt)ffeen eli tveben
laöfemifeen et ole fulutettu, maanmittarin eli muitten
JunnoUieten ja fddn>î fd otemattomain mielten anta*
maila ja feurafunnan papin eli kruunun paltioeliatt
tt)al)tt)i^tamaUa toDi^tuffclIa ndptettdmadn, fuinfa pal?
jo tpotd ja kustannusta tviimmeifend vuotena tDtljeU-
mifeen on fulutettu. 3oS fe laiminlpobddn, tviljelp^
tpon jo alotettua ja ofan !aina?ra^aa fti^en lax)Uttya,
taftta jos muotista forfoa ei maffeta mddrdtpUd ajaU
ia elt toitmmestddn fuufauben ftitd fuluttua, tulee lai*
na maffo?madt'difefft; ja niistä raaoista jotfa jo on>at
n)il;'elpS;tt;6^6n Uyutpt, luetaan httoa 2 fabalta, mut?
ta niiötä, jotfa tvield oraat fidpttdmdttd, 6 fabalta,
lainan otosta lahtiin.

3oS lainan ottaja fyaluaa ennen mddrdttpd aifaa
maffaa fofo n?e(an eli ofan ftitd, ilmottafoon fen fir^
jallifesti ^anfftin, ja maffafoon (ttte tai!fa fyti eli
fuufauöesfa fen perdstd maEfettatvafft ilmotetun toclfa^
fumman, ei fuiienfaan muuten !un tdpftSfd fata^ruct*
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(aijtSfa lumuisfa, pnnd lottoa fuluneelta ajalta ja
v&ktä t>l)beltd fuufiaubelta maffon ilmottamifeStaftn.
3?oS lainaa määrätyltä ajalla ei maffettaift, jaetaan
maCfettamafft ilmotcttu laina^fumma fotfoneen \)tt\
rpoStollä ja 6 fabalta forfoa, lainan ma£fo-päitt>dstä
läntiin*

lainaa fyafiisfa ^aamttnljefy&fäästöstä, on fyah*
mu&ftrja tfytätvä erindtfen $?al(i=Cii'jan mufaan, ja
fii^en ebefla mainitun faltatncn fatfelmu^= e(t fpt>ni-
ja avm&tivja iiittttavoä; mutta jo£ lainaa ppöetddn
panttausta (tiU ta?au$ta) mötaan, omt rvkiä mo?
nelfaifet mutttfi tobt^tuffet ftî en liitettdmdt

Lain-huuto eli Maan kuulutus.
^ ^ Dmmdrretadn niitä huutoja eli Euulu^

tufjta, joita £>i£eui)e£fa toimitetaan, f un fiintiaDe o*
mafuubelle tulee uuft omistaja, ja joita Vöaabitaan MU
(ifen fiinteen faamifefft. ^ain^uuto pitää ftî  toimi*
tettamaan, jo^ tiintiä omafuuö ontolla, jaolla, laajalla,
testamentilla tii panttauffelfa tulee toifelle omi^tajaUe;
mutta peritetffd fttd ei tamita. Quuto otetaan maak
(a ^i^lafunnan Oifeube^fa, ja ^aupungisfa 3vaa^tu-
tvaöfa, ja jos ei laillifeSfa ajaSfa fen pwä$tä tnoikt-
ta ilmau, annettafoon fiinne=fiirja ja omafuuö on lain
tt)oiman faanut 5?o(me ^uutoa tarvitaan niisfd maan
paifoiSfa, joiSfa f asbesti ttmobeSfa pibetddn ^drdjid;
ja fyuuto päättyy folmanneSfa fdcdjdsfd» ?D?utta joS-
ia tt>aan ferran muobesfa Mrdjid pibetadn, ei tamita
Fan Mfi fyuutoa, ja ^uuto päättyp niisfd todjrtffä,
joisfa toinen (>uuto tapahtuu. 3oS ei moitdta ilmau
ennen ttmmmesta ^uutoa, on ostaja melmollinen otta?
maan fitnteen lain n>oiman ftlld tavoaUa faaneefeen o*
mafuuteenfa;

«jpuuto pitää toimitettamaan faupungisfa folmesfa
fuufrmbeSfa, ja maalla n)iimmeStddn niisfd fdrajisfd,
joita pibetddn fuuben fuufauben pvcätitä, faupasta lw
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f iin. 3oS tdmd laimtnlpofcddn, )at otetaan ostajaa
fcn fartta-paperin armoon, jofa ostetun omafuuben
fauppa^inafft tarmitaam 3>oS lainhuutoa ei oteta,
moipt mpoS fe, jolla entifeltd omistajalta on [aarnilta,
ndpttdin pantti* eli mel£a;firjan, jolle panttaus on lu*
mallinen, faafca panttauffen omafuuteen; ja fyafefoon

•fttte ostaja omanfa majalta.
©aabaffenfa enftmmdifen fyuubon, ndpttdfoon ostaja

£)ifeu£)esfa fauppa^inan, famote mpos mdlttdmdtto?
md^tt entifen omistajan faannon to6istan>aifet firjat.
50?aalfa on mpoSfin maan laatu, (onfo fe fruunun
taiUa iteroimaa) tdt)beUifeSti tot)iStettati?a+ 3p^©uo*
men ^anffilla on [aarnista omafuuDeSta, pitää osta-
jan, ennenfun folmas ^uuto annetaan, ndpttdd toDeE-
fi, melan ^anKiin tulleen maffetufft eli ^dnen (oSta=
jan) maffettamaflt muutetuki, taitto, tyantin fuoS?
tnmdfi lainhuutoon.

huutoa ei anneta, joS fauppa et ole laillinen f.

^ain^uutoa et ptfäyteta mitta fitd moitittaiftin^i;
mutta fiinnettd ei anneta ennenEun moite on tuthttn
ja tuomittu, ja tuomio on faanut lain moiman (_$?.
^. 5: 8 ) . (?0?oite?ajaSta t ©aantoO ^aitotnta faan?
toa td\) moittia ja omafuus tafapn moitettaa, rvaitta
fitnne^trjafi on annettu ($?• & io: i ) .
t)ot vakuuttamat pefifanta4unastuffeSta.

Lain-käynnin kulut.
3ofa fuulutn ja mafyingon palfintoa joSfafuSfa Oi-

feuDeSfa voaatii, antafoon, ennenfun afia joutuu tm*
mittamafft, Oikeuteen fuluinfa lumumlasfun, joS l\v
jallifeSti ajaa ajtanfa, taififa felittdfoon ne fuu=fanalla,
joS on faapuiOa; mddrdtfoon tuoman ilman fitdti paU
itnnon a(tan?omaifelle fyaaötoöta, met>att)&ral)asta ja
pddtoffen l u n a s t u s t a , jos fofytuullifefft lamataan
( O . Ä» 21: 1) . 3oS fulut ja ma^info omat fellat*
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fet, ettei niitä fyiti moi armata, olfoon ajkmomaifella
n?a(ta pyytää erindifen £ain*fdt?nnin niiötä (f. p* 2 ) .

3ofa ajtan fabottaa, palfitfoon ritomeljelleen faif-
ft, mitä fen on tdptynpt riitaan fuluttaa. 3o$ afia
lamataan olleen niin pimidn ja epdilfdman, ^ttd fpp=
td on ollut £ain=fdt)ntiin, taiffa jo£ ntta=n>en on ma=
(alle faatettu, fdrftfoon fumpifi Culunfa (f. p- 3) . 3o^
5til)laEunnan eli ivdmndti-Oifeuben tuomio on jonfu
puolella, mutta £afmannin eli Ovaa^tutvan tuomio l)än-
td n>a^taan, taiUa /oö ^vifylafunnan eli 5 d d i O i
feuben tuomio on taotaan, ja £afmannin eli
tuman 43iteut»en tuomio puolellanfa, mutta Jfr
feuben tuomio maataan; taitla jo$ molempain ala?
oifeurten tuomiot omat puolellanfa, mutta ^)on>i?.Oi?
feufcen tuomio Ypaötaan, menfoot fulut roatftaffaa, jo$
ei tuomari erindift^td fpi^td mieti fo^tuullifefft mad?
rata jommanfumman fuitenfr fuluja maffamaan, 3o^
afta^fa on uftampia fanteita, joita muorottatn moite?
taan, toiftn Janotetaan, fdrftfoon fumpifi fulunfa (f.
P- 4 ) ,

Lain-käytöksen vika.
3o^ riita?meli tahtoo ndpttdd pddto^=mir(>een eli

muun fellatfen mian lain=fdpt6Ffeöfa tapahtuneen, ttta
päättä on mitattomana pibettdmd, malittafoon J&omi?
Oifeubc^fa puolta l^emmdöfd aja^fa fun ^afmannin
ja Svaaetuman oifeube^ta mebdtetpille afioiUeon mdd=
rdttp. ^ain?fdt)toffen miafft luetaan; 1) jotf tuomari ei ole
laillife^ti tuomarifjt afetettu, taiffa 2) ei ole tuomarin
mlaa mannonut; 3) jo$ Öihu$ ei ole ollut tuomio-
moipa; 4) jtö kääntämätön on tuomittu, eli 5) fel-
lainen afia, jota ei ole ala^otfeufceeta failfife t̂i mebd=
tettp, eli 6) jo^fa meDatt;£ ei ottft ollut lumallinen; 7)
jo$ jofu entinen, lain moiman faanut, tuomio on vi-
fottu; 8) jo£ Oifeuö on päättänyt päd-afian, ennen
fddnteitten päättämistä, eli 9) joö afia on ollut toi-
feen tuomioistuimeen f)aaötettu, eli 10) jo$, laillista
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afiamktta kuulematta, fcn afia on tuomittu, jofa itfe
ei ole »oinut Otfeube^fa tvatitata; elt 11) jo£ a|tan*
ajajatta ei ole ollut aftan^omaifelta laillista »aitasit:;
jaa; eli muut fellaifet feifat, jotfa laillifeen oifeuben?
fdt>mifecn eimdt fon?i 0 0 . &. 25: 21). $lt=tuomari
dlfoon ottafo n>a(ttu|ta lain*!dt)t6!Jfen mtasta, ennen*
f un ala.-tuomari on päct-ajtan tuominnut (=0. SI. 16:4) .

3ofa «&on)i;OtfeuDe^ta 5^cifariin tahtoo »alittaa
lain^dptoffen mifaa, banffifoon tafauffcn fuluiöta ja
nja^nao^ta, ja täpttdfoon mitä tuomittu on [tXOe*
ödtye), ja totmtttafoon röalitu^^tcjanfa fama^fa a-
jaöfa, fun muutoffen Mafialle »ebdtetpiöfd ajtoiefa on
mddrdttt?. Jyoö ^dn, noalttettuanfa Iain;fdt)t6ffen vov<
laa, ei »oi fttd tobefft ndDttdd, \atotettakoon 100 tai
C Ä Ä. 30: 18). 2Brt. XOalttue-

Lakmannin oikeus
?O?itenfd »ebdtt)^ 5viblafunnan pifeube^ta menee

Mmanntn Oikeuteen, ja miten ftcUd fdrdjid Mpbddn,
ja mitenM riita?afta ebe^pdin pitfitetddn |)on>i?Oifeu?
teen, l tPebdtys, SBrt 2(|tan^;jaja, Kddtri, Vtlaam

j j
^afmannin fdräjtd piDetddn fabbeöti »uobe^fa, en?

junmdiftd 15 pdiman »alilfd ^ammifuuta ia 1 pdt-
»an ^ou^ofuufa, ja toifta 1 päirodn »dlilld <St?p^
fuuta ja 15 pdtmdn ^oulufuuta. €rindifid eli n>dli=
fdrajid ^afmännin Oifeufcesfa, jotfa o»at l)afian
fu^tannuffella pibettd»dr, pppbetddn -g)ott)i=OifeuDê fa
(O. Ä 4: 2).

^afmannin Öifeuteen ctroat fuulu fellaifet ajtat, joigfa
mebdtt)̂  ei ole luvallinen, ja joräfa »alitufftlla muu?
to^ta jaetaan; etreat fiie rtfo^-afiat, paitft pienemmät
riifoflet, niinfun ^dlina ja melu, färäjä;raui)an vitfot
minen ja tappelu tav jd^aifana. 3o^ jofu on mbäu
tdnpt fellaifen aftan, jo^on on tullut pienempi nfoä,
jofa ftita on allunfa faanut eli fufyen foefee, feurat=
foon vito&afia pdä^aftaa (=0. 5v. 3: 4).
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Liika-maa.
3 3fo?jafoa pitdräfd fjamataan maata oleman e?

mmmdn lun afetuöten mufaan taloille on tulema, e?
rotetaan jddnnotf kruunulle* temmoteta maata luu
futaan £itfa;maaffL 2Brt- Uubts.-talo.

Luwaton wiljelys.
Pellon ja Hutun. 3o?a leijaa eli mittaa toifen

ptltoa eli niittua, palfitfoon elon elolla ja beindt fyti*nilld, ja fafotettafoon 1 tai jota faralta* 3o£ jofufylxvää toifen pefto^faralle, ottakoon faran ifdntd voii-jan. 3ofa itfelleen aitaa naapurinfa ofan tajamtyl*fineen, fa^otettafoon 6 taL; jo^ j)dn aitaa ofan vaja*merEfittd, fabtettafoon 3 tai: ja purfafoon aiban,taiita faafoon fafpnFertaifen fafon. $o?a nattaa toi-fen peltoon, (ttd turmellaffenfa, ^u^a^auvaa eli muu-ta rifTa^uoftoa, olfoon funniaton, fafotettafoon /ofafaralta 50 tai ja paffitfoon mabingon (diat 8:1 —4 ) . 3fofa tefee tien eli polun toifen pellon eli niitunIdpi, fafotettafoon 2 tai ja palfitfoon roafymaon (JRat5?. 25: 9) . 3ofa Mjzttaa eloanfa toifen leiffaamatto^man pellon pii, fafotettafoon tai ja paffitfoon ma^in?gon (jKaf. ^ . 5 : 7 ) . 3ofa tal)aUanfa la^fee eldimepfd toifen leiffaamattomaan peltoon eli niittdmdttomddnniittuun, fafotettafoon jofa ^ettofe^ta ja tdt;(ife t̂d nauma^ta eli fiaäfa 3 marjaa, ;ofa l )ta (nuorelta), muo^e^ta ;a lampaalta 12 dprid,fttota, n>uof)en ja lampaan farif>taöta 4 äyviä, ja pfittoon ma^ingon. ©ama lafi on rnpo^, ;o^ Ilmo-nen tli muu eldin finne lieataan. 3o^ fe rapautuun>iljan forjattua, taiUa Iaibun4)aa^fa, olfoon puoltamärempi faffo. 3ofa ajattaa eldimenfd toifen ecindi-feen mertaan, fafoon neljännen ofan \alUa (diat $.9: 6) . 3o^ eldin menee peltoon eli niittuun felmotto?maeta aiDa^ta, pdd^tdfoon fiinni.-ottaja eläimen poitf,
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mutta aiöan ifanta palfitfoon tt>a()ina.on ja fafotetta*-
foon lain jdlfeen (f. p. 3). 3ofa ilfcpbc^td fdrEce:
l)ilan, n>erd;dn eli aiDan, palfitfoon roafytngon ;a fa*
fotettafoon 10 taL 3 ° ^ ()dn muuten fen fdrfee, faa»-
foon 3 tai fafon. 3ofa naffaa aibaffta toifen at^
foatfta, fafotettafoon marfan jofaife^ta. 3o^a fdrfce
feipdttd, (a filla aitaa turmelee, fafotettafoon tai jofa
fein>dö=pariöta, ja palfttbon rDabingon (JKal §;. 5:
8): 3>ofa fulfee ivcrdjdn eli ^i(an Idpi ja fttd et (ui*
je, fafotettafoon tai., rtmiffei n>a{)infoafaan tapafytuifi
(diat Ä. 9: 5 ) .

VHebtan. Jyofa p^tei^maalla eli toifen ttluffiUa lu*
n?atta faataa ma^to-puita eli muita fellaifta fuuria
puita, fafotettafoon jofa puuäta 1(3 Dviff. 32 fill. pan=
fo^fa, ja muulta ifomma^ta puulta fKifftn ja 32 fill».
panfo^fa, ja palfitfoon n>al)tn#on, jofo ^dn on n>tent)t
poitf puun, taiffa ei- 3 ^ pbtei^maalta eji totfen
tilufftlta ottaa turppaita, tuohta, lehtiä, niiniä, taiffa
fyaffaa ^alfoja, aibafjta, feipdttd, ^irftd eli mitd tal)am
fa, fafotettafoon jofa l)imltd 16 fill. ja jofa fuotv
malta muuta ainetta 16 fill, miehen tataita 4 fillv
ja palfitfoon roafymgon.

3ofa turmelee fauni^tuffefft eli fuojafft ittutzttuia
puita, taiffa toifen if>tutu£-mel)tdd, fafotettafoon pa-
ban=tefonfa mufaan ja pddllifefft jofa puulta 3 pviff.-
16 fifl» panfo^fa; i^tufoon mpotf pl)tend patinana jalfa*
puu^fa * ) , puun-offa fdbe^fd, ja juli^tettafoon faarnatf*
tuolilta, minfa rifoffen td^ben f>dn jalfa=puu^fa i^tuu*
3o^ Janella ei ole roaraa faffotn maffamtfeen, palftt5

foon ne tpollddn afianomaifen luona, jo£ $dn rvaatiu
3ofa toifen ferran eli uftammaött lumattoma^fa

roiljelemifetffd tamataan, faafoon fafftnfertaifen fafon*
3olla oifeu^ on fyyttaä luvatonta roiljetidd, filld ol=
foon mpoö tvalta ottaa hdneltd, tatvatliia ^

•) f. f 27 fttpufla.
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fanfa, (>emofen, tt;6=afeen eli muuta vanfifft, ftfjt
fyanffit puoleltaan tafauffen-

lumattoma^fa miljelemifetffä taroattu rupeaa
matftutftelemaan, fafotettafoon 6 Ö\iff. 32 fill panfo^?
fa. 3 o ^ l)dn Ipopi tapaajaa, fafotettakoon 13
16 fiUv ja mttäin fyaarvoitita, lain jdlfeen;
foon mpo^ lain jälfeen, jos mäfimaltaa kruunun mie?

tel)Dddn.
lumatonta miljeMtd iifein Anotetaan,

foon tuomarilla malta määrätä ufyfk f̂affoja
X 10: 5 ) 4 diupl 80 f. aina 36 l)opio<Dvuplaan-

Lykkäys.
3 l p p riita=n>e(i yy ) )

Jjanffiacjenfa uftampia toDi^tuffia, eli muulta fy^
ja tuomari b^tv^b^ ftn fo^tuullifefft, maarättdfoon
Janelle miett aifa, jona fodnen tulee tobietuffenfa ^anf-
fta. ^dtä l^Cd^td ei Mp fenenfään valittaa, io^et
tuule faattamanfa näyttää, afiaa ftlKi tamaKa j
ti tt>iitt>pteftäroän; ppptäfoon fillon muutolta
O t f ( O . Ä. 16: 6 ) . 2£>rt> YOaiitue.

ähetys-kirja
3 toifen läfyetp&frrjan arpaa, (ufee eli toifella (uet=

taa, taitta tlmottaa mitä ftina firjotettu on, ja totö*ta fillä taivalla n>ai)ingoittaa ja l)ätt>ai£td ppi;tda, fa-fotetfafoon 20 tai., eli enemmän, ja olfoon fun-niaton, joö vitoe fen anfaitfee Ctyat). $X. 8: 4 ) . 3o*fa po^tt-buonee^ta rvaatii ja ottaa muita fun fyanelletulemia labetp^^irjoja, ja niitä fttte falaa, faf of että-foon 48 Dvuplaa l)op. ja palfitfoon mahinaon, @a=fo^ta tulee puoli iirnt faatfaialfe ja puoli *oeti={)uoneekk. 3 ^ rimoja ei moi fattoa maffaa, rangaistaan!)än raipoilla «ilt mefi4eipä-n?anfeuDella. 3ofa ldl)e?tp^firjaöta ottaa rabaa eli rahan armoa (enemmänfai^fa mäftemmdn) ja niin maraötaa, (jirtettdfoon*
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Lähtö-päiwä.
on maalla 14 päm>ä $?aali£fuuta; faupunaigfa rciinv
meinen pdimd $?aali£ftiuta ja rmimmeinen pdirod ©pp&
fuuta* ^Buofratuitfta ©otalaitften puuhalleilta muu-
tetaan, Idtyto^dgfyttdft, muofra?ajan fuluttua.

torpparille, jolla on maan tviljelptftd, on Idf)t6?fd&
fyn ja ldf)to=pdin)dn fufyteen fama laft Un
miehelle, t XOuoha. mt d

Löytö.
Raitti loptnt, roebe f̂d ja meri^dbd^td forjatut fa-

lut, ilmotettaEoot tyti päiväkunnan ^un>ern6örille.
3ofa fen laiminlpopi, ptSetddn n>arfaana ja rosmona,
menettää lot/tidifet, ja Mifloon ruumiin ranga^tuffen,
taijtfa menettäfoon l>enfen|a, jo^ a(ta roaattiu ^B

Löytö-kalu.
3 jotain löptdd, ilmotta^oon fen f)di ia Juufotut*

tafoon folmena funnuntaina perdfejtadn Id^immdtfe^fd titMia ja mpotf Äibla^unnan Mrdji^fd (tlitta tavupunajefa Dvaaötuma^fa"). 3o^ omistaja tulee, anta-foon fol)tuullifet loptidifet. 3oö omistajaa ei tule ponja tt>uoben fuluttua, ottafoon 5vruunu | ofaa ja (oi)?tdjd -J- ofan. SQjaa^an fairoetuöta aartee^fa jameDenpof)jadta lot)tt^ta taroara^ta taitla muulta fellaifetfta,Jolle et tule omistajaa, ottafoon maan ifdntd puolenja I6t)tdjd puolen. %o$ fe on ttanbaa ral)aa, fultaa,l)opiota, fuparia, metallia taitfa muita fofafmufpa elitaito=faluja, ilmotettafoon lopto 5\ruunun palroelialle eltSumernoorille, kruunulle tar;ottan>af(t. 3o^ kruunufen lunaetaa, maffaa fe ftitd tdpDen binnan ia l- paaUle; jofa laiminlpopt tdllaifen ifmottamifen, menettddI6i)tonfd ja faa faffoa fafftnfertaife^ti falatun 6latun awon (^a^ . Ä> 48: l , 2) . 3o$ eldtn
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tddn, fuulutettafoon ferran, ja omistaja palfitfoon ruo*
fon ja muut fulut 3oä omistajaa et tule pon ia
muoöen fuluttua, pitäfoon löytäjä omananfa. 3 o $
fpptd on epdilld fen puhetta, jota fanoo loptdneenfd,
puftbrätafoon itfenfd marfaufceäta fuulutu&toöitftut-
fella ja malallanfa (f. p. 3 ) . 3o$ (6t)to^a(ua ei fuu?
(uteta, annettaEoon fe taf*a(m ;a faatafoon faffoa faf̂
finfettaife^tt (opto^alun armo (f. p. 5J. 3 o ^ rifof=
fen alainen faKoa ei mi maffaa, muutetaan fe ruu/
miin rangat̂ tttffeCft f ofan armon jdlfeen» ^Bvt ^ o

Maa-jaon oikeus.
f Oi^eubeefa on itftumaäfa pf(! eftmie^ ;ofa

tuomarin tviran tuntee, ;a idfenina 2 eli 4 ^ d
ncieta, funnollt^ta ja refyellräta mie^td. ^Riitd
femat pitdjdn miehet (aillifeöti fuulutetu^fa
fouEfe^fa, jota ^umernoorin fd^fptaincn ^itää ja \$$'<
fa ^uuto.-miefjet roaftttntftetun maali-firian idlfeen luu
futaan fyuutojanfa antamaan. pom=Oiku6 antaa ftt-
te fdänÄffirjati ejtmie^ette, ia päättää ejtmie^en rvaa>
li^fa no^neet viibat; mutta idfenid n>alite£fa no^neet
riiDat ratfafee 5vutvern66ri- 4 3 t o ^ ottaa mpo
fenfa ©ifyteetm

^LBiipurin Iddni^fa on maEinainen ?9?aa=iaon
sp?aa;|'aon Oifeuteen fuuluroat maan taxllx 3fo?iaon

pitdmtfe^td fpntpneet riibat, fefd maitten omiatajien
matilla fd^endnfd, tttä kruunun \a maan omistajanmdlilld.300 riita on pitäjän vajaata taiHa eri pitdj'i£fa ole*main fpldin eli taloin maatita, tuifoot fummanfi pi-täjän ?Q?aajjaon OifeuDet pf)teen, ja ratfa^foot fe^futfteltuanfa riiban. ©ellaife^fa Oifeube^fa tarmitaantvaan t)fft ©i^teetl3o^ eflmie^ ei tule laillife&i kuulutettuun lolouhfeen, fafotetaan t»dntd 50 tai ja palfitfoon ma^ingon;ja maa-mittari ifmotta^oon fen 14 pdin>d f̂d ^u*
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tt>etn66rille, 28 3\pl. 80 fop. f>op. fafon fyaaätotia.
$o$ ti maa=mtttarifaan tule, ilmottafoon nimitfmietf,
faman fafon Ijaaötolla, tefaufcetffa fen ^umernöonKe*
tfytaamittavia, /olo on poifa fofouffe^ta eli jolla ei ole
tarpeellifia firjoja mua^fanfa, fafotefaan 30 tai., /a
palfitfoon rpafylnaon. 3o$ ;dfen on poifa foEouffc^ta,
fafofetaan bdntd 20 tai., >a rttfa=n>e(;et afettatuat toi-
fen l)dnen ftaan. 3otf ©t^teeri on poifa, afettafoon
Oihuö toifen hänen ftaan /a fafottafoon ^uolimatons

ta 20 faf. - ©elfaifeen pdaioffeen anotaan muutotita
#ott>ifcOifeu&e$fa, famaöfa aja^fa fun »alituitte Rty*
(afunnan Oifeube^ta on määvättt), ja anomuffeen lii?
tettdloon ta?au$ faffoin maffamtfeöta. StBvt XVali'
tue. <2Löaiffa aftan^omainen eli p t̂etnen aftamie^ ei
fuliftffaan faapuille, tuttitaan Mtmli a(ta+ - $äät
n>i£$td Otfeuben jdfeniä eli ©i^tcecid maataan on fa^
ma lafi fun fddn>î td (X f ) on fanottu; mutta dl*
Bon fetddn fatfottafo otoafji Mdn>î fd fentd^Den, ettd
fydnelld mualla on maata Sfo-iao^fa, eli fentd^en,
(ttä l)dn toifen Oifeuben fd^fpldifend eli ^un?ernooriti
tDica^toefa aftaan on rp^tpnpt

$ääntei$tä faa £)ihu$ antaa ttittäin mietteenfd, ;o^
a|k Yoaatii, ja a(tan=omai(tlla on, pddsa(tan päätettyä,
»alta famalla tvalittaa laiUia OifeuDen?fdpmifen a;'al?
la annettuja pddtoffui Oikutta fielletddn fottaött
aftaa (aiOifetta fppttd mmyttämäetä, eli fellaifeen rp(j=
tymäötä, jof)on Janella tuomto=tt)ajtaa ei ole. 3 o ö
ufiampain fpitten ndpttdmifefft ixfiläx)* fallitaan, mad?
rdttdfoon ftifren lyfy aita, u^fcufafoffa, ettd afia fut»
tenfi pddtetdan ja että mitdttomdfft joutunut fofouö
tulee fyffaptftd ppptdneen maffettamafji, ;o^ ̂ dn, afian
pddttt î̂ fd, lamataan fyyttä Ipttäyttä pitäneen.

3oö fatfelmuö ja tutkinto rii&atffa olemilla tilufftlla
lamataan tarpeellifefft, toimittakoon Oikut fen famalla.

3 o ^ 3fo*j'aon tutfinno^fa maanmittari fyatvataan
toäävin tiluffet /afaneen, palfitfoon Mut ja nja^inöon,
ja jo$ voita on feöainen, että fe uuMia 3fo=;aolla on

6
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ojennettaroa, määrätään toinen maanmittari, voitapaan
fuStannuffella fitd toimittamaan. 3oS mifa f atfottai*
ftin tt>irea=rifoffefft, fpptetädn f)dntd 5UI>lafunnan Ou
feubeSfa.

3ofa #ftaa<jaon Oifeutta fyaluaa, ppptdfoon fttd
9)}aa<jaon öifeuben cfimtef>e(td

&un Otfeus on fuunnellut a(tan*omai|ta, tutfinut
riiDan ja julistanut tuomion, ilmotettafoon tuomiosfa
aftamomaifille ivalta tuomion moittiminen, tvaUtuffilla
^eifariin, 92Löa[ituffet pnnä tuomion, protofoUan ja
muitten tarpeellisten firjain fanSfa, Id^etettdfoot 5vit*
tvern66rille 30 pdimdefd, pddtoffeStd hifiin, ia voalu
tufftin (iitettafoon mpoS tafauS fuluista, tvafeinaoeta
ja fafoSta (joS fa?Eoa on madrattp). Qihuf on me(?
teollinen f>cti antamaan jtifyen tarpecllifet ftrjat, tun
niitä ttaatntaan, ©amalla mddrät!66n mpoSötfeuS
tttäf pufceen fabotuffen paastolla, tafauS on pantaroa,
jofo tdt>t>ellifet tvalituffet, taiffa ainoastaan tt>ara?fir'
ja, mddrätpUa ajalla toimitetaan. 3oS valittaja l\xv
tenfr (atminlpo ta^auffen panemifen, n>ai!fa sfiUaija*
on Oikne fen on faatdnpt, dlfoon 5tun>ern6ori toista,
tt>ara?firjalla anottua, n>alituS?aifaa faUtfo taiffa tiita-
toeljen felttpstätvaatifo, voaan lä^ettdfoon maraffirjan fytti
^eif. ©enaatiin. ©aatuanfa tdpöellifet tualituffet, tt>aâ
ttfoon ^un>ern66ri fuufaut»cSfa riita^rceljen felttpffen 24
DvupL upa?fafolla. 3foS roalittaja ei anna tdpt>cUiftd tt>a(t̂
tuffta, tvaan n>ara=firjalla (t Q tobistaa firjain puut*
teen eli muitten ^tttttn fiif)en ft>pnä olleen, eli anoo ai-
taa muulle fanteellenfa, taiffa jos tvalituf(Iin ei ole lii?
tettt) ^aa^jaon Oifeuben paatosta elt protofollaa eli
firjoja ja maanmittarin farttoja, joita tpalitufft^fa mai?
nitaan eli muuten tarmitaan, mddratfoon Äuii?ern66ri
tvalittajalle 24 DvpL ubfa^fafon, ja jos fe laimintyo*
baän, pubeen fabotuffella, fomeliaan ajan, joefa tay
bellifet ti>alituff:t eli tarpecllifet ftrjat on>at eftin tuo=
tatt>at. ^irjot.'; nifeen taitamattomain puolelta annet*
taxviin Cirjoî ir. i irettafoon mpos noalta^irja, fanne*
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firjan alle firjotetulle aftamajajaDe eli firjan firjotta*
jalfe.

(£|tmie$ nautitfee patffaa matfa= /a toimitu&pdi*
miltd 1 fXupl, 24 fop. fop. pdttvaltd, <Si^tccrt 62
fr>p. ja f umpioi 3 fyemofen fr>t>ti=raban; jdfen, Ijerratfs
faasinen, 42 fop* ja 2 fyemofen fpptin, mutta la\ita<
mies ja muu tafonpoifainen 21 £op. pdinodttd ja 1 i)C*
mofen fyt;tim ^ilfoön palffaa luettako ujtammalfa toi?
mitu^paitudltd fun ftita altain, jona Otfeuö rupcft is-
tumaan ia fit^en aött, jona päätotf julistettiin; dlfoon?
M mpoetadn tottnttuffen aitana okvoiita pt>f>d-pdttt>tf̂
td. dKlacm haltioilta alfoon tt>aat>ittafo maffoa n>au-
nun tDuoro^ta eft fyytittä fclfatfilla matfoilla, jotta to<
tovitta pitäitfä maan^atfelmuffen toimittamifefft omat
kptyt, heta maan haltiat owat n>e(n>ollifet Oifeuben
jafenid ftnne ft;ptitfemadn. ^dmat mafjbt otetaan
aftan-omaifttfa, tuomion julistettua, mutta aitoon
niitä eftmtel)elle eli ©il)teerille maffettafo, ennenfun
afian.-omaifet omat tuomion fäftinfd faaneet.

^dmdn palfan maffaa »?()tei)Sfunta fen ofan jdlfeen
fun tnti on jaosfa maata faanut kruunun maitten
afu^faat omat mpoS melmollifet majamaan ja pappi-
lan ofa madetaan tivhn mavoista. ^uustdllit jafel?
laifet tilat, joilla on tailti maanfa crillddn naapurei^-
tanfa, omat maffosta mapaat 3o$ 9)?aa=jaon Oi-
feutta l>aEeneella ei nal)Dd olleen fpptd malitu^feenfa,
palfttfoon Oifeuöen, maanmittarin ja riita^meljenfd
ttotor

?D?aa-jaon Oifeuben palffaa Viipurin Idanisfd maf?
^ttaan fdattppn mddrddnfd pfyteiftstd maroista» €ri?
ndifet jdfenet faamat ftelld palfaffi 31 top, fyop. pai*
tvaitä ja 1 f)emofen fyytin.

Äti-jatn lunaetus: ^aa-jaon Oifeuöen tuomio eli
paatos, enfi adii 70 top., toimen 40, jofainen muu
20 fop. ^ddto^ eli protofölJan ote (uloS-meto), jos?
fa on \)t\i eli upampta päätbtfia, cnft avtti 50, toi?
nen 40, jokainen muu 20 top. $)luiit protokollan ot=
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tttt, jotSfa pddtotftd ci ole, enft arffi 30, muut 20
top. huomion eli pddtoffen fopita, enjt arfft 30, muut
20 fop, protokollan otteen fopita, olfoon (tina pää<
toStd eli ei, jokainen avtU 20 fop. Splutta maa-mitta^
rille tuletvaSta tuomiosta, pädtöffe^tä eli protofolfan ot-
teesta ei maffeta lunastusta. € i mpoStadn laljetetyifr
td fuulutufftSta eli ftr/atn Idbettdmtfe^td po^ti^fa, etfd
pdin)d=fit'ian ;'a tuomiokirjan Id^etpffe^td

Maa-kauppa.
fufaan maalla pitäU fauppamiel)en faluja

(frddmdd) faupafft tafo^fanfa eli mitä fplafpldltd f au*
pitelEo, eli maalla o^tafo maan viittaa, mppbdEfenfd
maalla eli faupunai^fa, muuten menetetään Mu, jofatulee tafan kruunulle, ilmisaattavalle (a tifimmdifellett>aitt>a£ten?f)uoneellc* 3ofa uftamma^ti td^fd rifoffeö=ja tasataan, fafotettafoon lifdfft 20 tai (5L ^. 6:i ) . ®ama lafi on mt)6^ niille, jotfa maalla taMta<tt>at fauppa^alua* (St futtenfaan fielletd fetddn tal=leltamasta omaa it>il/aanfa eli faali^tanfa, ja mt>t)md&td fitä mi^fd taljanfa. 3 o ^ maamies omaffi elatuf?feffenfa ja tarpeeffenfa mifyttaa falua faluun, eltfel-tvdlla radalla oötaa totfen hiljaa, (ttd ei maakauppa-na pibeta (f* p. 2, 3 ) . #en>o&£auppiaat faatvat tnUfea pmpdri maakuntaa, o^tain ja mppben fyemofta.kaupungin li^a-fauppiaat ja fatamie^et faamt maaUtali, faupungin tarpeet, ^taa teuraskarjaa ia tuo-retta falaa, fun Reillä tvaan on 3vaa$tutt>an paffi (f.p. 4 ) . ^ienempdin faupunfetn ri^fama= (frddmdOfaupitteliat fielletdan, 2—3 muoben ^ruunun tponufyfa^farolla, pmpdrt maafuntaa fulftin, mt)t)mdstdrif)fama*falucL kruunun palmelian pitää, tiebon ftitdfaatuanfa, pibdttdd faupittetiat falutnenfa, muuten l)dnmenettää tvtrfanfa: mpo^fin faa fufa ta^anfa tyitätiedustella ja tlmi^aattactkaupungin pomarit, jotfa eläinten fauppaa pttd=tt>at, faatvat talonpojilta maalla ostaa teuraseläimiä.



j faa Mi fotî tarpeeEfenfa oötaa, taiUa meri?
faupunaeisfa tai^a rannoilla ja £ala=paifoisfa maalla»
MpoSfin faa fe, jora itfe Maötaa, e(i ?ofa tuoretta
falaa o^taa ja fuolaa, e^tdmdttd mppöä fuola=falaa,
talleltaa fita faupunaisfa eli maalle iätytttäL SOtaan
afurtaat, jotta afuvat faupunajsta lO:td peninkulmaa
etempdnd, faamt mppbd fuoloja* «?)plfeitten r a ^ a n ,
jj)tt)din ja faitpetterin mt)t)nto ei piDetd maakauppana.
?0?aan n)itjelid faa, mieltdnfd mpoten, o^taa, tlättaä,
eli mppbd juhtia. Älap^ fimi- ja potfliinkrätiain
ful/ettajat ja fepittdmdn fauppiaat faamat, f u l t o
maalla talolta taloon, mppfcd fellai^ta faluaj muttei
5vuvDern66rin pa^fitta mennd lllfo=lddniin» paperi*
pruuEin fyaitiat iaarvat iäbtttäa ^utpernoorin patfftlla
varustettuja mieö* eli n)aimo?if)miftd, jotfa tivoät muu#
^un tpol)6n Itkene, ostamaan farmoja, fefuimia eli
tattia (vaafe?refuja), joita ê \aavoat itfellenfd vcau
fytttaa pienempään, oman maan tefemddn, frddmd;fa?
luun, talonpojat faamt itämättä ©uome^fa ful«
jettaa ja mppfcd omia ja naapureinfa viljaa ja fafc
aloja. 3o!ainen vafmainen afufaö maalla faa naa?
puriltaan o^taa faifellaista pellon, niitun, t)rtti= ja puu?
tarhan, mebtdn ja vefoen viljaa, farjan annetta, ;a
mitd fcp^dnfa uutteruudella ja fafi-tDolld valmistetaan,
ja on l)dnelld mpoS valta naita faluja, micltdnjd mp6-
Unf taitta fotonanfa tallettaa, mppfcd ja mibtttaa,
tailfa faupunfiin laattaa omaffi ^oöpffi mppbdffen*
fd; mutta dlfoon Janella ftelld ?ui?enfaan olfo (ltd
varten omaa fauppa^puotia. ^dil)in falui^in et lueta
palo=vitnaa, josta erittäin on afetettu.

3*vtiboisfa maakaupatta veDdretddn ^
OifeubeSta «5ovt;;0ifeuteen ( O . 5t 25: 3 ) .

Maa-mittarin palkka.

Maanmittarille ja ^dnen taifamafft tututulle (effa?
minoitulle) apulaifellenfa tulee, erindtftd toimitufjta pi»
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tdtefdnfd, jofatfelta matta- ja toimitu&pdittdltd palfc
laa 83 fop, l)op* ja fa^bcn fyeraofen fyt)fu (pellon,
nutun, mebtdn j* m. f. m i t t a u s t a maffetaan erttptfen
taffan jdlfeen)» «Suoneen, polttopuut ja fpnttildt faa*
tt>at fye maffotta; famote mpoä ruofaa (uonno^fa, tai£=
fa, jos fyaluaroat, 42 fop. ^op. ruofa^ta^aa pditt)d(?
ta; mutta maanmittarin oppilaalle, jonfa maanmittari
faa apunaan pitää, maffetaan n>aan ruofa^ra^a eli
annetaan ratDtnto» *)M;()d:pain>iltd tulee maanmittarille
tt>aan ruofa.-ra^a, ja fabe^pdittiltd, joina l)dn et mi=
tddn \iito't\)otd faata toimittaa, paitfi ruofa^rafjaa,
puoli pdin?d=palffaa, ^Biipurin Iddni^fd, jo^fa maa-
mittarein itfenfa on ruofa ptfceitdroa, faatvat ^ejofai?
felta toimttu^pdimdltd 1 Övupl. 24 fop. fyop. (pt)j)ds

pditviltd fii^ ei tule mitadn); mutta matfa?paitt>iltd
ja fppti^rabaa faaroat fee etiella mainitun mddrdn jdl=
leen.

3fo=jafoa ja muita fyldftmnan p^teifid toimituffta
pitäi^fd, maffaa Mi maa, ofanfa mufaan, maa-mitta?
rtn palfan; ja rajan^dpnni^ta, jol)on jarUlinjoin fdpn?
tid ei luetar maffaroat vaja-mit^t fen mufaan, fun
fjeilld rajaan ofaa on.

kruunu maffaa 3 M a o n fulut tounun uubi^ta-
loilta, joitten n>apa=rouoDet eitvdt mield ole pddttpneet
Sfonjao^ta ja mittauffteta maffatioat fotalai^? ;a ftvr>it?
IK-puutftalletn f>a(tiat t^aan ruofa^ra^an, mutta jtruu?
nu f>cibdn ofanfa fypti=ral)aan. ^appein puu^tdllei^ta
maffetaan fellaifi^ta t o i m i t u l t a tdpft palffa, pitäjän
eli firfon radoilla.

sftlaamittavi faa tvaan ferran n>uot>ê fa fppti- ja
matfaral)an jofatfeen toimitu^^paiffaan ja fteltd tala*
ftn, jo'̂  tvcöät maan omietajat tee eli p\)\)H toimitut
fen nmppmtetd,

Maa-mittarin toimitukset
Maanmittarin toimitufpa oraat: tilusten piirustami-

nen fartalle; ifo-jafo; maan^jafo; tilusten jafo; aitain,
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ojain, teitten ja fala=roetten jafo; rajankäynti; ft>t>nl
ja fatfelmus maan riitain felittdmifefft, ja luvattoman
tmljefpffen ritbot^fa, tatffa jos n?eft4attoöten rafenta-
mifecn eli n>il?e(pö=t>ritt>ffitn aimotaan rpfytyd; ftymme*
npSten pano, maan lasfeminen tioerolle, j» n. e*

Maanmittaria pt>pbetddn 5\im>ernöoriltd, jofalunaS*
tuffetta antaa fdsfyn maanmittarille» Viipurin ldd=
nisfa antaa ^ää*3n$peft6ori fd^fpn. tylaamittati
mddrdd fttte toimituffeen rnisftn paidan, jota feura*
funnan tivfotfa kuulutetaan mafcintddn fa^ta mittoa
ennen; mutta jo$ jofu afian=omaifta afuu ulfonfi^la-
funnatffa, taiKa jo^ jofu 3fo=jaon toimitus on tei)tdf

tvdnd, famoten faifellaiffäfa maanmittarin t o i m i t u t
fa Viipurin (ddniejä, fuuluteraan toimitut folmea
tviiffoa ennen» 5lftan?omaifet fd^fefoot faffi Uavoifc
fd olematonta lautamiestä faapuille totmttuffccn, ja
ijanTOoot tpivmie^id, jos niitä tamitaan. 3oS
tamd laiminlpobddn, palfatfoon maa=mittari miebia
(taan, ja niitten palfan ottafoon kruunun paln>eliaty*
ti faimintyojältd, toaiUa laillifen eSteenfi fanottaiftin
ftî en fppnd olleen» 3oS maanmittari ei tule fuulutet?
tuun toimituffeen, maffafcon faffpa 3 D\iff» 16 f i l
panfotffa, ja palfitfoon tt>af)inaom 3oS \)dn feuraa*
tvanafaan pditioänd ei tule, ftllon, n>aan ei ennen, mens

foot aftannomaifet ttel)cnfd. Qfyta ofamie^et eli p^tei*
nen ajtamieS eitt)dt tule faapuifle, ei (e t$ta toimitut
ta; ei mpoStadn omiSto=oifeut)en tiita; mttat?oon
n>aan fe, jonfa l)allusfa maa on» Olfoon fuitenft poi*
fa olcroaiftUa tvalta latllifeSti moittia toimitusta» 3>t-
fefullafin olfoon n>alta ilmottaa laillista fadtvid toimi*
tuS-mie^id )®a$taan, mutta dlfoon ilman fttd fetddn
ptbcttdfo toimituffeen lelpaamattomana» 3oS maan
omistaja vastustelee toimitusta ja ftlld fen t^tdä di
tt)iin)t)ttdd, fafotettafoon 1 Sviff» ja 32 Eill. pan!» ja
palfttfoon fulut. 3<>3 maanmittari, lailltfetta tötttttä,
alotetusfa toimttuffesfa fesfei?p, fafotettafoon 16 fKiff*
32 fill» panfosfa» $)laamittati firjottaa totmituS-pro^
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tofollan, /oljon mt?6s aftan*omaifet panemat nimcnf<L
lautamiehet faatt>at, maa-mittarin laitin jdlfeen, palf*
fanfa kruunun palroelian amUa. diiita<a\'iat maa*
mittarin tmrfatfifofftSta, ja mtjös palEan maatimifeS-
ta ndisfd aftoisfa menemdt Svifylafunnan £>i(?euteen, ja
n>a(ttuffet fteltd ^ottnnOifeuteen. ^ ö r t JkvuunaamU
nm, ttHaasmictann palata.

Maa-mittarin tutkimus eli Rewisiooni.
^umernoori ;a ^dd^maamittari^onttuorin ty

reftöori, tatfta tytibän eöu3=mtei)enfd,$?aa=fibteerin f
far toimittatcat remiffoonia fifyiaftmnittam, ^ammt» ja
^)elme^uu^fa, fuitenfaan et ennen 24 pdinx ^
ta. ^uufautta ennen pitää fe juu^fettamaan.
(toonilla tar^otetaan maanmittarein tpon ja
tuin tutfimu^ta, menneeltä ttmofcelta*

sftlaamittant jdttdfoot »iimme^tddn 5 pditt>dnd
^ammifuuta taiUi pa(f!a?la^tofa pitäjän Sftimitfmifc
^elle; muuten ^eibdn latuja ei oteta fen tvuot»en re*
iviftooni^fa tutiittatvalfi. 3 o ^ maan omistaja fttte
p\)t>tää, on Nimismies rcefaoolfinen fyanzU lufemaan, fe?
(ittdmddn ja antamaan (a$£u*firjan, ja juli^tuttamaan
feuraamana pyfyänä, fenelle \)än la^Eu-firjat on antanut

SOtaan omistajat, joitten luona maa-mittaci^oimi»
tuEjta on mennd «juonna pibetti;, tulfoot faapuille vt-
nnfioonin, jos arvelemat n>tr^ettd loptproan palffofas*
tupia, tpoSfd eli maanmittarin muusfa fdptöffesfd.
©ielld faan>at ^e, juusfanafia taiKa KcjallifcSti, fan*
taa fanteenfa. ( © e on tietfp ettd itfe: toimitusta mual-
(a laittifeSti faa moittia.) Dvemiftoonin toimittajat tuU
tivoat ja miettinjdt f anteet ja niitten fefitpffet eli n*a&
timet, pnnd mpoS laSfut ja maa-mittarin malmiota*
mat fartat ja firjat, ja päattärvät aftan» Maanmit-
tarin pitää tyisfjsfd ajaSfa oifaSta n>irfeeet; mutta ftp
feen a f̂i pibdtetddn palfasta fttd tvatitaam mddrd.
^öalituffet remijtoonin päätbifätä, jotta omat
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riin mcnemdf, jdterddn Svtiroernöorillc, 30 patmdtffd,
lufiin pddtoffen jultötamifetfta, taiila, jo£ tiita vmk
(toonin jalfccn sfiUaJantiiiatia päätetään, 30 patoaa*
ja, luetin päätoffen faamifedta* 3veroiftoonin protokollan
ote pitää Yoaiitue-iivjaa feuraamaam ^offcttaroafft
tuomitun palfan tulee kruunun palroelia luiunli lanta*
maan, eli jofti muu, ionia Oxennftoonkmicbet ftî en
mddrddmdt; mutta maa?m!ttan it\t et faa fttfyen rpb-
tt)d- ©ttte (d!)ettdf6ön palfan lantaja, ennen 5̂>etnd̂
fuun loppua, ^un?ern66nlle fefd tilinteon utä maa-
mittarin luitin; muuten maffafoon itfe palfan.

^d^emmi^ta toimitulta, nitnfun fatfelmufft^ta,
fymmtnt)$iia$lM$ta, lumattoman tt>il|'e(t;̂ fen tutftnnoi^
ta iattuiUa mailla, vajan Fdpnnt^ta fellaiftlla mailla, eli
Oifeube^fa auttamife^ta, tt>aan ei maan, atfcan eli
fala r̂̂ ebcn jaolta, tifa fellaife t̂a työttä, joita
nu palfan maffaa, faa maanmittari, fä^mättä
(tooneja, lantaa palfan; mutta antafoonjafeltttdfoon
maan omistajalle palffa4a$?un. 3oö maan omistaja
armelee moitteen pt/ömvän palffa^a^fuun, ilmottafoon
fen 5\un>ern66rille futtfauöeefa, palffa4a^fun faamifê ^
ta lulitm 3"o^ moiutta ei ole ilmotettu, eli joö ku-
tt>ernoort fyatvaitfee palfan tbtltäpäMi malfetiavoalfi,
antaa l)dn maanmittarille lupakirjan, ja maan omi&
taja maffafoon, vt)6$tbä malttddffenfd, mainitun firjan
l)dnelle näytettyä, muttei ennen, maanmittarille palfan
ja ottafoon Janelta kuitin; mutta tuofoon maanmitta?
ri fuitenfi, 10 J)opio^Kuplan fafon bflägtolla, tulekaan
ren>t(tooniin tutftttamifft, \dä tdllaifet paiUaAaetut että
toimttu^^irian; ja ftiion faa maan omistaja, d0fen
mainitulla taialla, iantaa fanteenfa.

Maan-jako
50?aan jaoefa jaetaan fen ttluffet erindijun pienem-

piin o(tin, mttäin noiljeltdttifft; ja tuli ofa tulee, a=tt>aruutenfa fu^teen, telemaan taittia maatta menemidmaffoja ja fuluja»
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(Et mittaan tamUa Cotfoon faupalla, ^ f
panttauffella, muofralla taitla muulla foroinnolla) facr
roeron alaista maata rodfyentdd, jonfu maaban fttulu?
ivan cbun erottamifella, jo$ et jttä ttagtaaroa roero
mpoä feuraa erotettua ofaa. 3o$ fe tapafytuift, tulee
erotettu ofa, matffa fen runne=firja£m oltfi \aatu, vai*
ftnnotta entifeen maafyanfa p^bi^tettdnxifjt, jo# tvaatt
t)li*muitftoinen nautinto (f. fl) ei ole etfteena, (
tX>uofra). 3 o ^ n>eron alaifen maan ^altta,
t>en, mai^ettatn eli muuten, maata mttaa, eli n>d*
^entdd /otatn lain j'dl£een ftt̂ eti fuulumaa, olfoon
fe laiton ($?• ^ 4: 9 ) . $alonpoifa dlfoon fotvin?
nolla tiodfyentafo tt>eron alaitita maata (43. 5L 20: 3)*

kruunun ja tt»ero?maita ei faa ;afaa pienempiin o*
(tin, fun ettd niitten afuKaat onjat talolli(ta eli toi-
meen tulemia, filld pmmdmtddn, ettd l)e ipoitt>at maa?
ofallanfa eldttdd petfyeenfd ja, maa^ofaa f>dtt>ittdmdttd,
feltuittda ftitd menemdt maffot» ^apa^maa jaetta--
foon miten tal^anfa.

3 o ^ maata jafatefa ofat eitpdt tulee i manttaalia
pienemmifft, faapi roero-maa, erindifettd pppnnöttd, \attt
taa; famote tt)ero=ru^tl)ollit ^ e r o * ia kruunun mait-
ten (afoa pienempiin hm neljdnneffen manttaalin oftttt
ei fallita, }tö ei jafoa fyaluama mene naimifttn» © l
laifeen jafoon tvero^apa-maalla tarmitaan
omistajan, ja tt>ero=ru$tl)olli£fa ̂ umernoorin

3oö t&ero* eli kruunun maata halutaan jataa
nempiin ojtin, ilmotetta^oon afta 5\i5lafunnan O
teen, jofaf tuttittua, io$ maa, jaettuna niin pieniin o?
jtin, tulifi l)d^idmddn, pddttdd ajtan, jo^ n)ero=maal=
(e jafoa jaetaan» ^ u t t a kruunun maalle jafoa f)Of
fii^fa, antaa ^i^lafunnan Oifeuä n>aan mietteenfd,.
jofa Dnnd tutfintoa jdtetddn ^utvernoorille, jofa aftan
pddttdd, ja jtiben ci fap J>afea muutolta, ^iblafun-
nan OifeuDen paatosta ivero^maitten jafo^aftotefa, n>e?
Ddtetddn ^afmannin Oifeuteen, tvaan ei etemmd, 3a*
fo4un>an faatua, taitta i$$ ei fttd ole tarvittukaan/
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anotaan (£utt>erno6ri(td) fdtffy sftlaamittaviUt jaloa
toimittamaan»

3o$ tvero.-maata jafatöfa viita ofa<mie$ten n>d(tl(d
fyntyp, ilmottaa maanmittari [en 5D?aa*jaon Oifeuteen,
jofyon mt>6$ rcalituffet maanmittarin fttytoffeätd anne*
taan.

Maan vuokraaminen maalla.
sftlaata tt>uoframiief)elle (lampuottlle) rouofratetffa

foftittafoon rouofraäta pitemmdfft e(i fyfyemmdffi a\ab
j l 3ofa e(in=a;affenfa maan muonalle ottaa, nautit*
foon tvuofran niin FautDan !un eldd, tvecon ma!faa
ja pttdd maan (aillifeöfa n>oima^fa; maimo nautitfoon
m\)U tvuofran köhnä olle^faan ($?•,£• 1 6 : 1 , 2 , 1 5 >

3 o ^ ttuiofra on fotvittu mi^feifft tt)uofiffir dtfoon
tvuofra^mieö, ttatmonfa e(i (apfenfa, ftdäfytettdfo maa(?
ta ennen muofra-mddfdd. 3o£ mie^, jofa n>uofraUe
pani eli jofa otti, fuolee, olfoon fuitenfi tt)uofra=mda?
ra le^felle ja (apftlle rtffomatonna n>uofra?mddrdn
loppuun (f. p, 3) . 3 o ^ rDuofraKe annetun pm-
tyn maan omistaja fuolee, nautitfee ttmofra^mietf tvuo*
fran ainoaltaan 5 tauotta, io$ niin monta ttmofra-
nuotta on jdlilld, lufiin puoli-paaötoeta omistajan fuo*
leman jdlfeen, joeta perillifen pitää muofra-miebelle tk*
to antaa; ja fellainen tieDon^anto tä\)p\ perdp^-fanan
eli poi&fäefemifen afeme^ta.

3 o ^ muofra^mie^ folmena vuotena ei rakenna lain
jdlfeen, fafotettaEoon ia paititioon tva^inöon; olioon
mt)6ö maan omistajalla tt>afta ajaa ^dnen enft lät)to=
pditvdnd rouofra-maalta (sD^ j \ . 16: 4 ) ,

'IBuofrasltitto ei tule rifotufft muofratun maan mpp*
mifella. 5lnfaittua maata ei faa panna n>uofralle pdd(-
le 50 muoben.

SlöiimmeStddn nii^fd fdrdji^fd, joita pibetddn 6 fuu=
fautta n>uolfra=Utton jdlfeen, pitää fe ^i^lafunnan i3ifeu*

f ndptettdmddn, julfifeeti fielld luettamaan, ja pant-
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tauti prot of ollaan fana^ta fanaan firjotettamaan; jofa
•livjotut on jofa 10:tend rcuofcna t:ut)î tettan>a»

3o£ maan omistaja eli muolramie^ fyaluaaperdt)d
(titoöta, ilmottaf oon fen, fafyben tobrätajan Idönd olle&
fa, ennen Ottomaan pauhaa, touotta ennen tt>uofra=
mddrdn loppua, ;a olfoon jttte ftmofra^mietf paifallaan
feuraan?an t^uoben, ja totfena $?aa(räfuun 14:teen päu
vodän (ml iLabto^pahra); antakoon futtcnfi tu(en?a(=
(e afuffaalle puolet juoneita, ffynttelin pairodetd (d ?̂
tiin. ^öuofra^mie^ ei faa perdpd ttuofraöta ennen
tt>uofra=mddt'dd, ;'o^ et f>dn pane ftaanfa tointa afu;aar
;of)on maan omietaja faaffaa tytyL 3o^ ei ti>uof?ra*
ntie^ ennen (d^fo^pairödd (ailltfeefi perdp&fanaa anna,
tva^fatfoon MUi fen rouoben maFfot. ^o^ maita e(i
farfanoita n)d(tspu()eella muofralle pannaan eu'otetaan,
a(B6n ttd(t;pul)etta vieottafo (®l. Ä» 16: 5, 6).

^anttauffet ;a muut tiodat, joilla on du-oihui panU
tausten fufyteen, ja joilla omafuu^, ennen n>uofra4tt=
ton fopimi^ta on vaetautittu, pyfytvät riffomattomina.
©ama oifeu^ on m\)b$ nitlld, jotfa faamat rceloillen-
fa fellaifen tuafuutuffen niiefd fdra/tefd, joiefa it>uo!ra?
liitto n)af)mî tetaam ^BuofraimitytM on fuitenfi n>al?
ta, jo^ maan fyaltian tvelfa on Janelle ollut tuntema?
ton eli ilmottamaton, famoî fa fdrdjtöfd, eli tvtimme^
tään fuufaube^fa niitten jalfeen, purfaa tiouofm-liiton*
tyanttauö, jota fyaztaan eli faabaan niitten fdrdjdin
jdlEccn, joî fa tt>uofra*lutfo n>al)n>î tettiin, et rifo
f4 d f d d d Sö )

43ma=maltaifefft mdardttt) n>aimo?i^minen faa pan=
na maalla oleman maanfa nmofralfe, QBvt XOaUan*
alainen.

VOuotvattiv\an malli.
^:lle annan mind, 5 tt>uobê ft, lufitn tuimasta

puoli?paa^to^ta famaan atfaan rouonna 18—, ^ .
nimifcn .V manttaalifen VDerô maant, jofa on ^:n tyu
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täjääfä, ^ : n &if>faftmrKt$fa ja
fralla n>tl;c(tdn>dfft, feuraanmiftlla egoilla:

1) yBmha-.mkä on tt>eln>oUinen pitdmddn idä fy
neet tttä tiluffet fyprodtffd tooimatffa, ja muofra^mddrdn
fuluttua minulle tafafm jdttdmddn maan faman ar?
tuoifena, f un f e, tvuofvan ttfytyä, ^uone^atfclmuffe^fa
Itöhttiin.

2) Slöuofra=mieö ei faa maahan fuuluroaa mestaa
^dtviftdd; ottafoon fttta rcaan talon tarpeet; mutta mi?
nulla olfoon ttalta fitd mieleni jdlfeen n>ii;elld*

3) <2Buofraa minulle tulee 00 Dvuplaa ftopioöfa,.
(00 tpnnpnd ;ptt>tdr puolefft rufitta /a puoleEft o^rta),
jofa mulle tt>uofittain 53?iffe(in aitana on maffettan>a;
ja paitfi fttd tt>a^taa n?uoEfa=mte^ maalta menemdt
fulut ja maffot, ja n>aabin tvieldfin itfelleni feuraa^
tvaijet ebut, nimittäin: C5^^faattatiDat olla: afun^uo*
neita, ruofa^maata eläimille, ofaa peltoon ja nitttuun
eli muuta fellaigta).

^anfoon mpo^ tt>uo£ra=mie£ otollifen tafau^fen nait*
ten etuin täyttämistä. W> O pähv. O f uuta 18—.

($?aan omistajan nimi.)
^dfydn tt»uo!ra4iittoon olen mind tptptvdinen ja lu?

paan fen tvilpittomd^ti täyttää.
( ' S ö f i ^ nimi.)

©ttte feuraa talaut.

Masto-puu.
)^a^topuut ja muut ifot puut (jotfa otvat x

tddn 30 fyndraä pitUt, 16 peufaloa eli tuumafut tptDe^td ia 11 tuumaa lattra^ta) omat maanmi^tajan omat n?apa= ja rcero^maalla; mutta $vuunun maalla dlfoon maan fyaltia laatah femmoijta pui?taf ^unjernoorin lutvatta; muuten fafotetaan 24 uvpl.^op ja palfitfoon puun fyinnam * 3o^ kruunu ottaa
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puun, faapi maan fyaltta fantorafyan, afetetun faffan
jdlfeen, taiffa puolen fyntaa, jo$ puu tnpp&ddn auk
ftoonräfa.

Mehtän pedot.
£arf>uja, fufta, ilttefftd, fettuja, afymoja, näätiä,

faunoja, majaroia, fyplfeitd ja muita raatelemia cld=
tvid, famoten mt)ö£ fotEia, ^ubfajia, (>auffo)a ja mui?
ta ^au0fa=(intuja, faa fufa taf^anfa ampua e(i p\)\)tää
ja pitdd omananfa- ^pl^cifa, [auffoja ja muita meri=
e(dtt)td ci fuitenfaan faa pihtaa roifen n>cfiftd, jo^ niit-
ten pt)pnno£td enttdin mvoa maffetaan. 3>ofamuul*
{on, fun fuben ajo^fa e(i ja^Diefa, tappaa n>a()tngol(ifcn
tne^tan eldmdn, nautitfoon ^i()(afunnan fafera^oiöta,
eli faupur.ajsta, jo^ fe on tapahtunut kaupungin maa(=
la,. tdpft=fa^tt)oife^ta far()u^ta 4 tai., farfyun penifa^ta
talarin, futata 2 tai., fuben p e n i l t ä talarin, fetu^
ta 16 dt;rid, fefun penifa^ra 8 aprid (Dvaf. 23: 1,
6 ) , Mtaeta 20 apria, ifomma^ta ^aufa^ta 10 dpria,
t)ubtaja$ta ia fafa^fdd^fe^fa ti dpria, pienemmältä l)au?
faöta ja tar^a^pollö^ta 6 di;ria, ja jofaifeöta niitten
munana i ä\)tiä ja jofa pojalta dt;rin, lO.-^ta for-
pi^^a, roareffetfta, naaEa^fa ja navl)t$tä 20 di)ria, 10:^td
^arafaeta 10 dprid, 100:£fa njarpufeeta 20 aprid, ja
20:ötd niitten munalta 4 dpria, ja 20:6td pojatta 6
dpnd hoptogfa* ^aal i^ ndptetadn pitäian tutioa^fa,
lautakunnan ja pitäjän mieöten la^nd ollcefa; ja fitte
ilmotefaan afta färäjitffd, palfinnon faamifeFft* 9v49*
Uttyä leifataan format na()aeta, pdd muferretaan ja
munat (aretddn.

5Cai^i, joilla on eldimid, tote^oot ja^ti^Fpd; ivaan
papoila, Invarin talo ja il)te=olett>ainen tt)aimo;il)minen-
on?at fiitä tapaat

fil)(afunnan jahtiin tuhoon mie£ jofa ruofafunna^*
ta, ja iehmto^faloöta jofa toinen torppari, maru^tettus
na pt/^fplld, feibdalla ja firmeella; mutta pitäjän jafo
tiin p\tää jojaifen, jolla eläin on, tulla. 3ofa
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fydn eli huonoilla afetUa tulee, taiffa melua pitää eli
luroatta menee tiefyenfd, faUotettafoon talarin, ja jofa
ti ollenfaan tule 2 tai.

Mehtä-walkia.
?D?el)td=tt)alfian ilmetftotöfa rientdfoot naapurit ja

pitdjdn miehet [ammuttamaan, 2 tai. uWa*f<tfoUa. Jyoä
tvaara enenee, iltiiotettafioon ldl)immdifelle kruunun
paltveltallc, jota panee arpa^apulan matfaan; ja jofa
fen feifautfaa, fabtettaf oon 10 tai. 3 ^ a ruofafun*
tia^ta pitää t>f>t>cn miehen tulla n>alfian jataan, fa?
mote mi)6^ ratfaätajan, fotamiehen ja merimteben, wa-
tuetettuna firmeelld, lapiolla ja tve^a^tialla. 3ofa on
tulematta, (anotetaan 5 tai.-, jofa mpobdn tulee, 3 tai.
3o$ 5\i()la!unnan ja ^öuori^oubit eli 3af)ti?me3ta=
tit, tiebon faatuanfa, etn>dt tule, fafotetta^oon 30 tai.;
^laifempi Idffpldinen 10 tai. (SRaf. 15: 4, 6 ) .

€nnen tt>den erfanemi^ta tutfittaEoon mifu^ti, miten
Ralfia on paäöfyt irti. 3oö matfuetatvatnen eli ir=
tain^mie^, eli fc jonfa ei nd^Dd tTooin?an n>al)tn6oa
palfita eiM puole^tanfa tataueta ^an^ia, ft>t>pdaf(t
loptddn, otettakoon fiinni, ja tutfrfoon ^il)laEunnan
£)ihu$ tyti a(tan (f. p. 5 ) . 3 ^ tvalKa on päaS*
fpt irti faehöta, n>dtoäKd tuulella, vouta^aiEana,
di fen tvuofft ettei fitd ole (ammutettu, fafote*
taan 100 tai.; jo^ ttalfia fenenfddn fpptta pää\ukti
faöfe^ta, on tt)al)info?fa^o 5 tai ; jo£ fe feDolle muu*ten fytytttptä nuotioita pddfee irti, on faffo 100tai. ^aifiefa ndi^fd tapautftöfa palfittafoon mi)6^töa()info (f. p. 1—3). 3 ^ a tahallaan fptt>ftddme^tdn ja pal)an=teoefanfa tasataan, ranaaiötaan fmote fun muueta furma^polro^ta, mitta bfaan ei tapabtuift. 3 ° ^ a ilmi^faattaa fp»)padntvalfiaan, jofa ei ta$h$ta ole pdätffpt irti, faa yfinnofft 33 Dviff. 16 HU. panfoäfa, jo^ n>aan fpt;-pddl?(d, paitfi fafba ja röabingon palkintoa, on tvara maffaa.



Mehtä-wiljan pyyntö.
3vaatelett>ia ja vcafytnaollijta mefytdn eldmia ja ljau&

?a4intuja faapi pyytää ja tappaa mitffd ja millon ta*
fyanfa (r\ tTJebtan pefcot). ?0?utta muuten ei faa
ppt)tdd eifa tappaa mel)td=ttnljaa toifen tiluffilla; )'a
ftttd on fatTtnfertatnen faffo, jo^ fe fii,tna*aifana ta-
pahtuu, ^Bapa-fufuifella |'a ftert^miefjelle on lupa pt>t>-
tdd tilufftllanfa ^obptti^ta mej}td^iljaa. 5vitma? eli
ftelto-atfa iuttaan 25 paitvd^td ?O?aa(i^fuuta 9 päi-
wään ^(o^uuta; ja ältbbn ftllon 3 panffodufftn l ö
frll fafon ja faaUtn faDotuffen fyaa^tolla, pt>pbettaf6
eft tapettako me^tdn efdtt>ia ([)trmc;a, peuroja ja ja-
nefftd) eli f>i>6bplltftd mebtd-ltntuja. 9löeft= jämättä-
lintuja, jotfa fpot)d felpaamat eli joilta fetmoUifta i)W-
kerniä faabaan, pppDettdfoon milfon ta^anfa; mutta
niitten munia dlfoon pefd^td n>ietdf6r titä emdd eli poi-
fia pefdäfd f)dtt>t>tcttafo.

tumaton pppnto lintukoirilla ja merfoilla on 40
marjan u^o^fafolla fiellettt?.

kielipuolella pitää olla f)olf)o;a; et ^dn faa rt>r>ti>d
fauppaan ei?d muul)un fomintoon. t (Dsto, VOai-
lan*alatnert.

Mitta, määrä ja waaka.
^t)nnt)ri=mitta pitdd fofo ©uomeäfa olla p^en^fo*

fotnen ja jaetaan uuben, mitta-a^ttotlfe mddrdttjn, foon
jdlfeen, 30:een w$ä$tyyn fappaan, ja on tvaan ppfc
U$ty mitta £di)tettdtt>d mitate^fa jymä ja muutatV
tdefd ei erotettua, fuitvaa falua; mutta n>uori= ja polt*
to-fpftd, polttamatonta ftpftd (ruotf* Qip$), taittvtitoiä,
lintua ja muuta fellatöta farfiampaa falua, jota ei
^ pyfyläf ta, famote mt)6^ faifellaifta maa- ja puu-

d mitataan tufo-pddDd mitalla, ;a mttfa^a^tian
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laitot ovoat mddrdtyt (iBfon olemaan H Jalu=peufalon
(tuuman) leropifet ^appein patftnto=Jt>n>ia, (ruotf»
roeberlag) ja fotalaitften patffrHpnnd maffatefa, joita
ennen maffettim, 2 fapan ptödttdmifelld tynnyrille,
34:Ud ppfyfttetolld fapalla, mutta jotta nt>t mitataan
uufcelfa tynnt>ri*mitalfa, pMtctään fii$ TV tynnyria, ett
l f uutta lappaa tptinpriUc. — Spivdtn ja muun fum>an
falun tynnyri-mitta tt>etdE6on 63 fannua (fappa 2TV
fannua), ja olioon neli^nurffanen; famote ftî en fuutu*
ivat piennemmdtft mitat ^aitva^fa faa pporiddfi mittat
tt)nnprid täyttää, xvaan pibettdEoon neH^nurffanenft
faapuiöa, että ottaja faapi, jo^ tahtoo, pporidn fofoa
fiU foeteöa.

^aiKi t»ero-, fymmenp& ja \aatamt jptvdt laabtu
tafoot i)iljaa fälititä tpnnpriin, joö mt)t;jd eli maffa/a
fitd tvaatti, noaan muuten mitattafoot aina fmiäöti
)a tafafe^ti, niin että mittaaja feifoo tynnyrin vokxte*
fd ja lapiolla molemmin fäfm taataa lapion nendetd
tpnnpriin, lapiollifen fetra^faan, i^an t»nnprin laibal*
ta, ei tvi^faten älä lapiolla eli jalalla tpnnprid foli&
tain, ja tynnprin niin täytettyä, pyf)fä$taän fefuoral^
Ia fartuDa, jofa ei faa olla terdtvd-fprjdinen, tpaan
jotain pporetvd, titä ala-puolelta 2 peufrtloa totdmpt*
pienemmillä mitoilla, faupatffa ja muuten mitate^fa,
menetelldn famotem 3 o ^ maffaja eli mppjd am>elee
mttate^fa n>ddrt>ptta te^tdtvdn, faa fjdn ityt mitata
mainitulla taial la; maffafoon fuitenfi mitta*taf)an,
jo^ mittauti oltft laittifen mittaajan toimttettatva* Oi
ta mitateSfa tuarifee maahan, olfoon maffajan eli
jdn, 100 tai fafon fyaaitoUa p e , jofa fitd tahtoo
mittaa, ©aman fafon ^aa^toöa ja falun fabotuffel*
(a on mpoS fiellettt? muujlaifeHa mitalla eli mittaami*
fella fauppaan fuotftua* mtoon fufaan mitatfo pienem?
mdlld fun tynni^mitalla, ja mitd tynnyria tvd^ems
pdnd mppbddn, mitattakoon niin fuureda mitalla fun
tarn>itaan> — puntareita, joita ei faa Uf)ha pddlle 2
feitvtöfdn ottamia, faan>at maamkfot »)lipdin täyttää,

7
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mt)b$?i punnittav&ia marjoja felmittdt^fdnfd* 5taupun*
gin fauppiaat faarcat täyttää puntaria tt>aan tuoreen
falan ogtogfa ja mt>t)nnö£fd, ja muuten «?aan foti-
tarpeeffenfa, ja mt)6tf punnittahan falun faupatffa marfr
finotlla; muuten fapttdfoot tvaan maalaa ja f ruunat*
tuja ja laillifia paino/a eli luoteja. 90?drfätn atnetten
tpnnprt rcetaroon 48 fannua, ja jattaan 4:ddn neli;
foon ja 8:aan faf)bc^fiKoon (ottinfiin); Uyttttätobn
mt)6$ aarnia (ptt&a 60 fannua), puoli-aarnia ( 3 0
L ) , neljdnne^=aamia eli anturia (15 i ) , puoli
l uria (7.V f ) . @aman noetoifet, nimittäin 48
nun, ja famoi^in opin jaetut olfoot mpoö fuola?,
1)0?, lî a= ja fala^nnprit. ty\t\< ja pp
faaroat olla puolta fannua runfaammat, muuttei 48
fannua pienemmät

3rofa mittaamifetffa eli punnittemife^fa voaävyyttä
tefee, roaiffapa fruunattuaft mittaa eli maataa täxjU
tdift, fafotettafoon 10 tai ja palfttfoon n)a(>inaon* 3 o ^
tteron ottaja fen tefee, menettdf66n vuirfanfa ja fafo-
tettafoon tatfinhvtaiföti (& ®i 8: 4).

Muutto-aika..
1 pdiröd ?O?arra^htuta on palfolli^ten muutto?aifa

feEd faupun^iöfa tttä maalla, ^ r t &at)to*pahvä,

Myllyt.
3ofa aifoo rafentaa uutta mfv eli fuuli?mt)Ht)ä

(nimittäin ttjero^mpllod), ilmottafoon fen fdrdjisfä*tuomari fatfelfoon lautamie^inenfa paifan; itälutttUfoon mpo^ a{ia$ta naapurein ja niitten fanäfa, ;oiUaennen on niillä feutmilla mpllpjd, ja miettifoon (ttte,jo^ uutta mpllDd, mainittuin naapurein, mt)öp omiö*tajain ja muitten feaitarta, ?a\) fille paifalle raEentaa;antakoon fittt tiebon Svun>ern66rille, jolla on »aftajtUta fddtda* <25af>oi0ra olfoon fama iäti (% ^ 20:4)*
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kruunun eli tt>ero=maalle foti*tarpeefft rafenne*
taan mpUpd eli fafyaa, menetellään famalla tanmlla*
kerolle pantansa mplfyjd ei faa rafentaa, jo£ ei nii&
ta muoftttain faaDa n>äf)tntddn 4 fpnnprid jymämyU
(t?̂ tt>eroa. kerol le la?te:uffa mt)Ut;8fd dlfoon olfo c?
vityiöiä fitt)t-pana fott=rarpccn /auf>amifcPft\ Rotutav
peen tuutî mpHpja ei (a^fefa nerolle; joita ftî  faa iU
tuottamatta ja fatfeimutita pitämättä vaientaa; mutta
ta\U\ iotvtatpun ttefcmpUpt laeEetavin nerolle, paitfi
mapa^i^tunto^tabtefa, voapa-- ja pappiiain maalla.

tilusten Idpitfe juoffetvaan ja p
nuffille fotveliaafeen joUm olfoon fplaldifilla ojaa fen
fufyteen, tun fpldn maifymfi. 3o^ heti juoffee fa^-
ben fptan rDdlilla, fa mofemmtKa on mtjllpn ftaan o?
faa, faafoon fumpift puolen. 3 o ^ pfft tahtoo rafen*
taa, mnttti toinen, fddtdfoon OiUue (j)vai ^. 20:1)»

3 mpUpjd on plempdna ia alempana fodfeen rafen*
nettu, dlfoon plempt pibdttdfo mtta alemmalta, ja äU
foon alempi fulfeb tvetta plemman f>aitaf|l, muuten
fafotetaan enft ferralta 3 ja muilra ferroilta 6 tai,
ja tt>al)info palataan (d\al $. 20: 6).< 3 o ö n>efl
laattaa haitata peltoa eli nuttua, pitää fulfu, tta^ta
mainitun fafon baa^tolla, amattamaan- 10:tena pditt).
^oufofiiuta. DviiDat tveDcn fulfemifcsta fpfft>IIa meneroäf
5til)(afunnan Otfeuteen. 3ofa n?erottoma0"fa mpllp^
fdnfd Uyttäa toifelle jauhoja, fafotertafoon 3 talavia
enft ja 6 tmfiita ferroilta, ia menettdfoon p p
ron (dtal Ä. 20: 5 ) . 'Söero.-mpllpn omistajalla
foon, 5 talarin fafon fyaatftolla, n?aafa eli
mDUo^fddn, ia mpllt)=muoro on ^utvernoortn mddrdt?
tävoä, ^iljlafunnan-Oifeuben mietteen mufaam ^
tioallinen mi)llD?n)uoro on fappa tpnnpriltd, SH3
mutetotnen nautinto»
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Myrkky.
$(fo6n Maan, faupungitffa eli maalla, paitft apo*

teefarit, mppfo minfdän faltaitfta mt>rfft>d, 16 panffo*
riff. 32 fiU. fafon paastolla.
Myötä-anti.

^t)6tä=annifft futfutaan maata, juonetta c(t trtatn-
ta tatvaraa, jota tfd eli ditj antaa pojatlenfa eli tyU
tdrellenfd natmiftin mennetffdnfd, ei omafft n>aan nau?
tittan>aEft. ^potd-anti lirjotetaan paperille, ja irtaimelle
tavaralle laöfetaan kohtuullinen ^inta, ia Mtti ftitd

3 d f d f

h ^ i f
otetaan. 3ofa mpotd^annin fai, pitdfoon fen niin fau

ifd j ii ldd 3 if f l i
3 p f , p f

tvan fun ifd ja äiti eldd* 3o^, toifen fuoltua, perintö-
tulee jaettatvafft, idtettdfoonfai^itafaftnjafoon; mut*
ta ftitd faatu i)t)ky ei tule lufuun. %o$ a$hn mau
mttua lirjotu^ta ei lopbt?, antafoot mpotd-annin otta?
jat, tvalan rcannomifella, tafajtn tailli t>f>td f>t>n>dnd
fun fen ottitvat, tailta maffafoot fen fyinrtan* 3oö poi*
la eli tptdr fuolee lapfetonna, menee mt)6td-anti tala*
jlm 3*$ topf}a MaPi jälhm, olfoon niillä mpotd?
antiin fama oifeutf, fun tvan^emmillanfa» 3o£ lapfet
fuoletvat ennen iompaafumpaa mt>6td*annin antajaa,
jdtettdfoon fe tafaftn. ^anfyemmat \aamt fuitenfi,
ta^tenfa naimi(tin mennetffd, laftjottain antaa Reille o*
mituifefft ra^aa, ivtainta eli fiintidd tatt>araa; ja fttd
ei tafaftn maffettafo C^. ^ 16: 1—3).

2?aritm matit*
3fdltdni (appivaariltani) 9^:ltd olen mind, mem

nê Tdni naimiftin piilan 5R:n fan^fa, faanut mpotd-
annifft feuraatvat f alut ja tavaran:
C^itte luetellaan tan>ara falu?falulta ja niitten fjinta).

MUia tM t ode taan . 9 t o p&ito. o fuuta 1 8 - .
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9 t f

Naima-osa.
Äaupungtn (Dtfeufcen jdlfeen tulee pormarille ja

njapaattomalle faupunfiCaifclle naima -̂ofa puoleen perin*
th- ja anjiomiaafyan ;a fyuoneiftin faupungiäfa, ja laib
feen irtaimeen omafuuteen feEd maalla ttta faupungitf*
fa; mutta maan oifeufcen jdlfeen mddrdtadn naima*
ofa fiifyen fiintiddn tavaraan eldiminenfd ja pelto-afet*
nenfa, jota Reillä maalla on, eli jota fielld faamt o?
maffenfa. VCiaan <£>itmbm jdlfeen faapi naimifctffa
tt)apa?fufuinen mieö ja talonpoika f ofaa, ja «oaimo
i ofan, faiffeen irtaimeen tavaraan, jota Reillä maa(?
la ja faupun^räfa on, eli jota n?a t̂ebe^ faatiöat, ja
maalla f aiheen atvio^ liiton ailam faatuun fiintiddntavaraan, splaafyan eli fyuoneifiin ja tt)eft=rafennu5*(Iin, jotfa mie^ eli n>aimo ennen naimilta, eli an>iosliito^fa olle^fanfa, on perinet, eli^d ennen naimilta an*fainnut, ei ole toifella puolifolla naima-ofaa; ttmotinenfaali^ niittä luetaan futtenfi irtaimeffi omafuube ĵt»3 o ^ fteilld on ftinttad omafuutta faupungi^fa, men-foon fe faupun^in oifeuben jdlfeen ( ^ $. 10: 2, 3 ,5 ) , tyavpifrfäätytftt, maalla eli faupun^i^fa, iaamtnaima=ofan puoleen irtaimeen tatoaraan fefd fartanoonja fartanon (taan faupungtöfa, ja an)io=liito^fa anfait*tuun maahan maalla, S&aan dlfoon Reillä naima*ofaa olfo toi^tenfa perinto?maa^an maalla eli ennenan)io-liittoa jielld anfaittuun (f» p» 4 ) ,3 o ^ fttnttdd omafuutta maalla, avoio-liiton aifana,jommankumman puolifon perifantaan on lunastettu,olfoon fiifyen molemmilla laillinen naima^ofa, jo^ etfaupa^fa mttäin ole fotuittu, tttä omafuu^ on mpotpainoalta fuftia olemalle puolifolle, eliffd ^anen puolel-ta perifantaan lunaetettu; ja fillon on toifella puoli=folla naima^ofa tr>aan o t̂o= eli luna^tu^^intaan. 3 o öfaupunftiainen eli tvapaton an>io4iiton aitana muuttaafaupungiäta maalle afumaan, eli joö mapaton plennetddnd mddrdttdtoon naimasofa maan f
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fcen jdl ta* 3 o £ talonpoifa muuttaa faupunfiin afu*
maan, fapfoon naima?ofa faupunajn oifeuben jdtfeen
(f* P- 6 ) .

la inen, jonfa tuoman, el)ta ttifyfimtfcttd, on atvio*
tt>aimoffi mddrdnnpt, faafoon naima^ofan miehen ta-
saraan. 3o£ mk$ pnfcpDegta ei tdfyc n i i l l e , fat>ot=
tafoon, jo$ ci ojenna itfearin, naima=ofanfa tioaimon ta*
naaraan (f- p. 7 ) .

tTaima^ofa tabotetaan. 5ttDio=ltitoöta erauten
^uocuuben taaten, eli fiblotöfa olle^fa Ruorin td)s

ben, jofa fttöta ti)il)Fimifen jäleötd tlme^tpt); ft>pn a?
lainen menettää puofen naima^ofaanfa ( ^ k, 13:
lr 7 ) . 3 ° ^ m > ^ eli n?aimo ilfepfcetfta j^ljdä puoli=
fonfa ja menee ttefcenfd ulfomaalle, eifd palaa pö^fd
ja tvuoDesfa, luftin fuulutuffella fd^femifeetd, menetä
tää bdn fofo naima^ofanfa (f* P* * ) • 3»^ avDio=ttit*
to puretaan falatun tarttuitan taubin eli muun fopi=
mattomuuben tdl)£>en, eli jo^ /ofu on avioliittoon pe=
tollife^ti n>iete(tt), dlfoon olfo fpn» alaifella naima=ofaa
Cf» P- 8)» ^aima^ofan menettää mt;6^ fe, jofa ta=
Rallaan tappaa puolifonfa (3n. ^ . 6 : 3 ) j^ famoten
fcfi, /ofto rifo^tenfa tdf)t>en on tuomittu Siperiaan,
ja )'onfa an?io=tiitto (ti^ menee mitättomdEft.

Naittaja.
pt)i)td^66n pitaa naittajalta. "Naittaja onifd,

)a, ifdn iuoltua, diti, fe^fu^teltuanfa ldl)immdi^ten \\x-
-lulaieten fan^fa, tailla, molempain fuolrua, lähimmät'nen elo^fa olema fuftilainen, feuraamaifeeta yty&tyl*fe^fd: l)n>cli; 2 ) ifd?puolinen meli^puoli; 3 ) dtti;puo=linen roeli.-puoli; 4 ) ifdn ifd; 5 ) ditinifd; 6)fetd;7)eno, >, n. e» 3o£ fufulaifta ei ole, olfoon l)ol̂ o)'a nait-tajana (9c. l it 1: 1--3J. 3 o ^ naitta;a=otfeube^tatiitautaan, eli ;o^ laillinen naittaja et ole (ti^en fomê( eli fuopu-ma, fddtafoon tuomari (f. p. 4 ) ;fytav menee naimiftin tva^ten ifdn eli äitin taty
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toa, olfoon fyeilld roalta tef)t)d fydnen perinnottomdfjt,
3o£ potta eli feöfend oletva fytdr fen tefee, olleäfan*
fa roanfyempainfa I>uoneê fa ja rua^fa, ja jo$ fe ta*
paatuu tmfepDeetd eli naimiftin mennen pafyarniainet*
fen fantffa, olfoon fama lafi ( ^ 5L 6: 1, 2 ) . 3o$
ptifa, ifdnfa /a dittnfd fuoltua, laillifen naittajan fuo*
jtotta menee naimiftin, ja bdn tulift naittajaa penmdan,
olfoon naittajalla ivalta tel)bd ^dnen pcrinndttömdffi
anfaituäta maalta ja irtaimelta tamtam. 3o^pii-
fa ei ole ^dnen perillinen, maffafoon faffoa n>ain>afitte
^o -»fan omalta htaimttita ja anfaitu^ta omafuuoefc
tanfa, jo^ naittaja ^dntd ftitd fypttää (f. p. 3 ) .

Sotf ifd eli diti eliffd naittaja t$tää an>io;liittoa,
jota laillife^ti haetaan, miettifoon tuomari aftan. 3 o ö
naittaja fen tefce, ^potpd faabaffenfa, fafotettakoon 50
tai ja palfitfoon tvafyingom $)lutta noan^emmilta ai*
foon faffoa titä palfintoa otettafo (f. p* 4 ) .

Ojat.
S[Balta=ojat ft)ldöfa tefttdfoot jakamattomalle maalle 2

eli 2 i fpnndrdd lemt?ifet pl^ddltd, fppndrdn fercrnfet po5s

jalta ja mpod fppndrdn ft)n>t?ifet, eli fen jdlfeen f un tarpeet
Unen ja tjlaa on (JRal &• 4: 2 ) . ^ a t o ja tultva*
ojia pitää täitkin fpld^fd tilu^tenfa fu^teen pitaa*
3 o ^ fpldn oja fo^taa toifen fpldn ojaa, ojatfoon fum?
pifi puoleltaan ttlu^tenfa Idpi, taitta fafotettafoon 2tai ja palfttFoon «oabingon. 3o^ jofu tefee ojanpef*lollenfa eli niittullenfa, ja toifen fpldn niittu, farja=lai*tmn eli muu feto fo^taa, dlfoon fe fpld tveben juoffuaetftdfo. 3 o ^ ei tveft ojatta juoffe, eitt?dtfd be fon>tfummanfa tulift Uima ojan, ratfaäfoon tuomari m*ban (JRal Ä. 6: 2, 3 ) .Oikeuden pilkka eli

3 n â̂ ten felfioitd fr>itd ja parempaa titoa ftu*
fu^ta toieta Oifeuteen n>etdd, maffafoon faffoa $ify
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faftmnan ia $dmndri*Oifeut>e$fa 5:$td lOmeen talartm,
2almännin ja Dvaatfturoan £>tfeuDe£fa 10:$tä 20meett
tai, ia #ott>h£M?euöe$fa, jo$ molempain ala=£)tfeufr
tm tuomio on fyantä mattaan, 30:$td lOO.taan ta-
toriin (£>. £•• 29: 1, 2 ) . $?iten Slftamajajaa
tetaan, L f.

3 fpptfd ttjaltffaa ^utternoorin paatosta, fafo-
tettafoon 10 tai e(i enemmän (IL Ä» 9; 4 ) . 3ofa
»a^ten felfiottd fpitd ja parempaa tktoa, tt>et)ättdä
ajian ^eifaritn, fafotettafoon 500 tatoria ( O . ^»30;

) ^Bct. huomion t

Oikeus-aika eli ajtan^aifa.
^afmannin ja ^t^afunnan XMfeuDetffa loppuu Oi*

F fello 7 illalla, mutta faupun^etöfa olmitfa
Otfcuffföfa puolen pdimdn aifana fello 12. 510'oi^fa,
joi^fa Oihufratfa on fuufauftttatn, eifd paimittdin,
mddcdttt), luetaan jofa fuufauteen 30 päimää. työn
ja tDiio&en taitta n>uoDen ja päitvän Oifeu^-ajaHa pm?
mdmtddn almanakan n>uoft ja pfjt paitt>a ttfafft, Oi-
feui)en?fdt)mifen ^etfen loppuun* 3 o ö ppfoä* eli ju^Ia*
pditvd fattuu Oifeu^.ajaffi, luetaan feuraamatnen av
fcpäim Oifeufcajaffl Ĉ O* *- 25: 23) . ^endjdn
tJ^folaifilla on mpo^ fama laft, jo^ ioEu SXBendjdn u ^
fon fuuri^ta juf)la*pdiwi^td fattuu Oikue^atfu Ov
feu^=ajan mddrddmife^fd »eDdtefp^fd ja tt>alttetut^fa
aftot^fa et tule tamallife^tt fe päirod lufuun, jona tuo?
mio eli pddtotf päätettiin, taitta jpna, talous eli n>cifa=
aftoi^fa, rita=weli fai päätötfen fafunfd; joi^fa aftoi^
fa tvoittama riita*n>eli toimittakoon ritta^eljellenfd pdd?
toffen n>a^tt)iftetun foptian, jofyon pdtma, jona fe ta*
paatui, on tmouttatva. =Oifeu^?aifa malmoi^fa U$*
tammttiä, n>alittaiöfa tiintiän omafuuben jaantoa j*
n. ev fatfo n. QQvt Ziebon antaminen, XOavadhja.
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Oikeus-sia eli ÄotytUDifeuS.
Titoon mifdan OifeuS, 5\eifarin (uhatta, tutfiaf*

fenfa ottafo muita f un ftifyen Öifeuteen fuu(un>ta afr
oita, tvaiffa ritorceljet ftt̂ en fuo^tuiftnoatfi (£>• &•
10: 11).

SXito ja tt>elfa=aftoisfa fyacrätetaan vastaaja, mitä
ttfeenfd tulee, ftifyen £>ifeuteen, jonfa alla l)dnen pefdn*
fd ja afuma-ftanfa on; mainio, fotona oleroaifet lapfet ja
palfollifet fuulumat famaan Oifeuteen, f un mies, ifd

ja tfdntd (O* ^ 10; 1 ) . ^d^fa on^uomattamana:
jotf uftampia on ofalli^na p^bcöfd ritoajtaäfa, i)<xa&
titaan fytitä fii^en Oikeuteen, jonfa alle fe fuuluu, jo*
fyon afta enin fo^fee (f. p* 7 ) . 3oS upammat on>at
tvelan tehneet, ef)fd fuo^tumatta maffoon jokainen loäh
iein ia taiUi jofaifen puolelta, fat> faiKia |Md noet-
foa, jo^fa t)ffi tvelallijtäta afuu, jos riita fpntpo tt>e?
lan fe(fet?bc t̂d fatffa funft n>c(allifen ofallifuube^ta fti=
l>en (f. p. 6 ) . ^i^lauffen riiDat tuomitaan ftindÖi-
feubeöfa, jo^on morftan fuuluu; (jo^ morftan on fan<
tajana, faa fydn ^afea plMdnfd fen afuma?paifaUa)»
3o£ viita noufee puolifoitten mdltlld, jotfa toifi^taan
on?at eronneet, ja fyppddn foto-paitaa tutacm, tuomi-
taan ajla ftind Oifeube^fa, jonfa alla fypton puolifo
afuu (f. p* 8, 10) . 3olla ei ote ttafinaitfta afuma?
ftaa, famote miera^ta, fpptetddn fu^fa tasataan (f.
p. 1 ) . @ama lafi on ful toan n?elfa?firjan fu^teen.
f. tX>eiea*eir|a.

perinnöstä, testamentista, roainajan n>elaSta, pefd?
erosta ja perinnön luopumuffesta noSneet riibat tuo?
mitaan ftind OifeubeSfa, jofcon vainaja fuului, taiUa
joSfa ^dn palroeli Cf* V* 2)» ^afauSta eli tdpttod
perinto.-jaoSfa jaetaan ftelld, fusfa perittiin (f. p. 3)»
»&olf)ojaa Raastetaan taiffa fiifcen Öifeuteen, josfape*
rittdtvdn pfd oli, taiffa joSfa itfeafuu ( f . p . 4 >

^aupaSfa fo^baStaan noSnut viita tuomitaan ftind Oi*
ieubeSfa, jonfa alla fauppa tehtiin; mutta muuten
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taajan afumayailatfa, jo$ fydn et tuk frtupunfiin, jo&
fa fauppa tef>tiin. ©ama ialx olfoon mlaeta, jofton
efatuffen, ma;'a«n)uofran faiffa muun tarpeen täfybm
joudutaan (f. p. 5 ) . c3Be(a0ft otetun tavaran lastu*
fivjaeta no^nut riita menee (lifyen Oifeuteen, ;o£fa vef=
fovan on f>aettan?a n>e(allî ta. 3oö matfu^tamainen
turmelee f>oUi?l)ett)ofen, tuomitaan afia ftind OifeuDe&
fa, jonfa alla turmelut tapahtuu

sftlaitkn ja tiheten riiDat maalla, olkoot omtöto?
oifeuöe^ta, f)allituffe^ta, nautinnolta, turmioita, tt>e-
ro^ta ta\Ha luvattomalta tt)il/elpffe^td ;\ n. ev tiitU
^uonee^ta ja fartanon fia^ta faupunai^fa, tuomitaan
juna .Oifeubeefa, jofjon maa, ^uone eli fartanon (la fuu?
iuu(X>. •& 10: 14, 19). kruunun maitten afufaeten
viitat maalta /a f pian rajoilta ratfafee ^un?ern66ri.
3oö toifella puolella on n>ero= taitaa wapa~-maata eli
jo$ pbtet^maata fattuu rajoille, menee viita ^iblafun^
nan Ötfeuteen, joefa kruunun aftan^a/a/an pitää olla
faapuilla, 5?il)lafunnan öifeu^ tuomitfee mt)6^ riibat
iuraattomaäta n>il/elpffe^td kruunun maalla (f. p* 16)»
3p^ mx)X)ia ei tät)tä mitd Wn faupan ii?a^taamife^
fa on luvannut, tuomitaan flelld, jotffa ^dn afuu (f*
p. 18) .

3 o ^ t)aa$uttu tahtoo ^aa^taa fyaatitajaanfa, $aa&
tafoon famaan Oifeuteen, j'o^ rtfta-aftat toifunfa foefe?
n?at (f. p; 1) . *]Md;afta£ta erittäin fannettavaffie^
öotettu viita tuomitaan famatffa =Oifeut»ê fa f un päfc
afia (X p. 12). dxiita on famaäfa. OifeuDe^fa paxt
tettdvd, joefa fttd alotettiin, voailta voaetaaja rtiban
a/alla tulifi, tilan^fa fu^teen, muuhun Oifeuteen fulu?
maan (f. p; 13) .

9vifo^=a|lat tutfitaan ja tuomitaan mitffd rî o^ ta--
pafytui, ja jtf$ vihtfia on ttfyty uftammilla patfotöa,
tutfitaan fu^fafi patfa^fa, ja tuomitaan viimmen fiu
nä Oifeuöe^fa, jo^on julmin rifo^ fuuluu (f. p. 21 ) .
%ola luultaan rifoffen alaifefft, taiUa ftt̂ cn ofallifefjt,
fi?t)tetdän ftind Otfeubeafa, ;o^on f)än fuuluu; mutta
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jo$ oitia nfoffen teftd tulee ilmi, ipMtddn afta fft
Oifeuteen, jofyon l)dn fuuluu, 3?o£ uftampia onvftob
feen ofallitfna, tututaan ja tuonittaan ftina Oifeube^
fa, jof)on ufiammat talun>at; mutta jo$ afta jo on
alettu ftina Oifeufcetffa, jofyon jofti rifoffen pddmtefyid
fuuluu, padtettdfoon mpoö fteUd* 3o^ jofu foima*
fanoiUa fo^telee totuta tDtrfamtetften tdend olleefa, jo^fa
tuomio?i^tuinta ei ole, tuomitaan a(ta fen patffafun*
nan îra^oiEeubeefa C^* $* 10: 25)» kruunun pal?
ttjeliaa, taif^a tveron fantajaa, ft)ptetddn iDddrppbeötd
tttrfanfa toimituffe^fa, ftelld, jo^fa vih$ tapahtui, tafö
fa mi^fd fopttdjd afuu (f. p. 27 ) ,

3 o ^ öifeuben ebe f̂d fppttomd^ti tointa rifoffe^fa
fyptetddn, tuomttfoon fama öifeu^ rangaötuffen ftitd'
l\, jo^ et jtta fatfottane enndtfefft pdd-aftaffi (f. p. 24) ,

^döfd mainitut phteifet OifeuDet oraat $ompihu$,
^afmanntn Oihu$, diaaötman Oihu$ ja Ädmndri*
Oihuf. ^araallife^ti fyaatiUtaan afta enftmmdifeen
5lla?oifeuteen ja pitfrtetddn fittt n>ct>dtt>ffeUd ( i Q
tailfa tt>alitu?feUa ( i Q forfiampaan Otfeuteem $)lvit(
ta montaat aftat fyaaötetaan fol)ba^taan ^li.-oifeuteen,
sftlitU fellaifia omat, fyatvataan nitetd fappaleiela, joî ?
fa mainittuja Oihuffitita puhutaan.

^aitft naita t)5teiftd, on muita eftndiftd huomio*
istuimia, niinfun ^inna?Oifeu^, @ota?Oifeu^, huomio*
lapituii }. m. ~

Osotus-kirjâ  (tuotf. 3nn)iöning).
3 ^ n>elfott>a on faanut rcelallifelta ofotu^^irjan,

maatiaffenfa faatanmnfa joltafulta muulta, mutta f)dn
fita ei faa, olfoon Janella raalta fyafea rt)6^ton ofotu^^
firjan antajalle, ja forfoa 6 fabalta. 3 o ^ velallinen
fanoifi ofotuf-fir;'an faajan oHeen ft;pn fiiben että mU
la oifialla ajalla tullut maffetufp, dlföon fe rpoatod
eötdfo; mutta raelallifella olioon njalta tyaka Oifcu*

f tatafin mitä \)dn on menettdnpt, jo$-tt>aantt>oi*
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pt (U. & 4: 6), <2Brt ftyosto, Wctta*frfa ja fa*
mtfet, VPelEominen.

Osto.
£unt tdn taivaram Oäto on laillinen faanto, ja

tefjtdfoon firjalltfetfti fafyben to&tetajan lätfnd olfetffa*
)

©uomen afuffailto, Q'ofo ht fuufamat n>a#
papin, pormarin c(t talonpojan fddtDpn) on oi'
panttia ja omintaa faifellaräfa maata, paitft \&

tunto^maifa, ^arja^acfanoita, raja* ja pitri^maita, ;ot-
!)in tvaan n)apa?fu?uifet faatt>at lain^uubon ja ftinne*
ftr/an. 3 o ^ jofu ttapa^ftittuton on joutunut tdllaifen
maan fyalttaffi, olfoon mapa^fufuifella oifeu^, fddtt??pe=
rifcmnalfa, fen itfellenfd lunastaa» 3^tunto?ru^t^olli^fa
faapi talonpoika ja vDapa?fumuton olla fyaftiana»

?O?iê elle et ole toaitaa mppbd rpaimonfa fitntidd tat
roataa maalla, jof?a on maimon erinäinen omafuutf, ja
jo^on miehellä et ole naima^ofaa, eifd mpoöMdn xoai',
monfa maata eli juoneita faupungi^fa, jo$ et tvaimo
iDapa^efitoife^ti (it^en fuotftu, ja faf)«)en totti^tajan ld^
jid olle^fa nimenfd fauppa^firjaan firjota, taxtla Oy
feub^fa fauppaan mponnt? ( ^ ^ 11: 1) . potyoja
dlfoon m\)\)U n>allan=alaifen maata eli fitntidd tavoa*
raa, jo^ ei ^an tuomarille ndt;td lon>an tarpeen fiif
fyen oletvan, ja tuomari, fe^fu^teltuanfa ldf)immdi£ten
fufulai^ten fan^fa, mt)t)nt^6n lupaa anna Ö)kr. Ä»
22: 3. $)}. Ä. 4: 8 ) dlfoon fufaan ilman malta?
titjaa m\)\)U toifen maata, (juonetta eli farjanon (taa
t$)l 5v. 10: O- 2öallan=alaifen fan^fa et faa tauy,
paa tel)£)d ctfd mpo^fddn, manljempain eli fufularäten
fuo^tumuffetta, (en fan^fa, jofa Reiltä elatuffenfa
titfee; ei mt)6$fddn mielipuolen et̂ d oma=tt)altaifefft
ratpn pitfan fanöfa (p^ XOaUamalainen). —
li lauyat näitä afetuffta maataan otvat laittomia»
linenfi fauppa faattaa mennd mitdttomdfft perifanta*
(una^tuffella. (t. Q
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Raitti tiintiä tamta, jota ostetaan, ljuuöetfafoott
fatöfa (t. JLasmbuuto).

Ottaja ottadoon tarfan paarin, tttä Ijän faa lait-
ti entifen omittajan faanto^irjat, ndpttddffenfd niitä
lainhuutoa ppptdt^fd. ^utfifoon mt)6£ ttafuubeffen*
fa, jo$ maalta meneroid fufuja ja roeroa kruunulle
on matamatta, kolmen rouoben roero tulee roero*
maatta ennen muita tvetfoja maffettarcafft ($fl. £•
17; 3 ) , ia n>efa£ta, joita maan*panttau^ on otettu,
madetaan tovto piUmmäitäli ajalta.

3o^ maan, (juoneen eli fartanon jtan o£toa moi*
titaan, ^aaötafoon ottaja laiUtfttti myyjää. 3o£faup*
pa tulee purcttan>afft, maffafoon myyjä talafin taitti
mitä on faanut ja palfitfoon lua^inaon* 3o$ faama*
mieltä on ujtampi, jotfa toinen toifeltaan otvat faa?
neet, ^afefoot omanfa mie^mie^eltd. 3o^ faupan*
rahtaajalla on fan f̂a^pertöifid, joita tafytoo fan^fanfa
fauppaa n)a^taamaan, antafoon itfe teille \lita tiebon.
3o^ ostaja ei faa tafaftn omaanfa fdftimmdifeltd fau-
$anttoa€taaialta, ^afefoon toitta, folmatta j . n- ev
fuitenfi jdrjetftpffetffd, toitta toifenfa perd^ta. 3
oifia faama^mie^ on fuollut, voattattoot perillifet
pan, joö eitvdt perinnottömifjt ta^bo tthyä. S o ^ p p
ja ei tal)bo n>a^tata fauppaa, panfoon fen felfid^ti
fauppa-fifjaan ($)l. &. 11: 1, 3—6). kaupan moit^
timife^ta muuten fun pertfanta-lunctftuffcäfa, t &aan>
to* 3o£ myyjä, maata mpt)be^fd, efjbottaa itfellenfd
elatuffen, pitää fe £auppa*firja£fa mainittamaan* n>rt
IZlatu&liitto, Panttaue»

3rmtmen taivavan oeto* laillinen o^to olfoon
feifotva, eifd purettako 3 tai fafon ^aa^tolla p e jofa
yutlaa tafytoo. %o$ taluta hakataan witt)i, jonla
mt)t?jd tobi^tetaan tietäneen, ottafoon falunfa ja anta?
foon fen l)innan tafajin, maffafoon mpo^ rcafyinaon
ja 10 talarin fafon» 3">£ voitfyttttä ei ollut tktoa,
puvettafoon fauppa fafottamatta, jo^ ei fttd f d f
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fi ole erotettu, ^emotfta ostai^fa faafoon ostaja
folme ttmorofautta Foettelemu&aifaa (5w & 1: 2,4)>

3oi?a Falun mt)ppi Fafybelle, palFitFoon roafyincjon,
ja faFotettaFoon 10 tai., ja enftmmdinen ottaja pitä*
Uoti Falun* 5UFöon Maan, hm tyrmättä Fê Futftel?
laan, feFauFo toifen Fauppaan, tarjoten enemmän fa=
luäta; faffo td^td on folme talana ( ^ 5?. 1: 5 , 6 ) ;

älfoon fufaan otftafo toifen vaimolta, lapfilta eli
palfoUiftlta, jo$ ci niillä o(emot)nt64upaa; muuten me*
tiee fauppa mitattomatft, ja fafofettafoon 10 tai ( ^
51* 1; 8 ) . Saluja, jotfa ott>at faupunatn forto^ eli runfi-
mielten tutfittaiuat, dlföon ottaja ottafo (uoffenfa ennen
futftntoa; muuten fafotetaan fefa o^tajaa tttä mpmäd,
10 tai 3ofa tieten mippi pMlltita falua, olfoon
omaa taiUa toifen tefemdd, rangaistaan fun tT>ara&
3oö fdft-ammattilatnen fen tefee, menettäfoon 6
ammatti^oifeutenfa (j. p. 10, 9)»

n malli,
maata myybe&fä maalla*

aitoimella Fauppa^fif/alla mppn mind 51.
^ nitnifen h manttaalin, ^:n pitdjaeTd, 9?:
funna^fa ja s^:n kaanista olehan n?ero=maani, faifin
^uoneineen ja tituffineen, olfoot maata, peltoa, me^
tää, niittna, fala-n^cfta eli muuta, mitään erottamatta,
jota fiiken fuuluu, roanfyuubeöta on fulunut eli n?a£t*
cbeö t^oirettaa taitaan, t)änm, SO?:n, omittt:taxt>atfi,
f>aHittan>afft ja omana pi£>eträtt>a?ft, Fe f̂enamme fo*
n>ittuun hintaan i?F(t tuhatta n>ii(ifataa( 1,500) Dvup-
laa ^optoöfa. ^ÖMtntttu hinta on minulle maffetta*
wa niin että ottaja, maalle pdätfreefään, j'oFa jaapt
tapahtua 14 paimänd tuleitaa ^aalieFuuta, maFfaa
minulle 1000 Tfcupl ja 31 paimdnd 3ou(u?uuta, fen
penätä, jadnnoffen, eli 500 Ovupl.; f'an?aätaan mind
51. taita n>uot)e(ta maasta menemdt fulut ja n>eron»
$)2ita Fauppa^innaäta, ostajan maalle päattttfä, on
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maffamatta, ftitd luetaan 6 fabatta lovloa maffon ta-
paJ)tumifeen a$ti

kaupan mastaamifeen mdmotan if>tcnt £ainjdlfeem
$at(i tdllaieta kauppakirjaa on firjotettu, joilta X)l-

fi on fummalteffi annettu
©uuremmaffi tt>aftuit>effi olen, alfefirjotettuin tobi$*

tajain laSnd olleSfa, nimeni omalla f a M d tähän faup?
pa-ftrjaan fir;ottanutr ;'ofa tapahtui SR. O paino- O fuu?
ta 18—.

%
(armo.)

^dl)dn fauppaan ttjbpn mind taifin puolin, ja lupaan
puolestani fen ttilpittomdätt täyttäL (Sbelld (anotulla
ajalla ja paiEalla.

(armo.)

Palkolliset.
5vaiffein, jotfa on?at taittaneet 15 tauotta jativ&ät

maata n>iljele eiM fyavjota erinäistä tumallista elatus-
feinoa eli M|i'tt?ötd, eimdtfd maalla ole naimijtSfa, taif?
la joilla ei ole pienid (apOa eli fimulotjta tvanfyempia
ftoibettamana, pitad Ijanttia irfelleen muofi-palmeluffen,
muuten l>e pibetddn fulfulaifina. torpparit ja fefa?
miehet dlfoot nautttfo puolfuSta, maan pibettdfoot luU
fulaiftna, joS eimdt ole fofo muotta melmotetut puol-
luStajanfa palmeluffeen (a tpol)6n, ja mt;6s ^dnen ifdn*
td=mallan alla. ^lla^fdifet palfollifet eimdt faa men*
nd muita palmelemaan, jos man^empanfa tahtomat
^ettd palmeluffeenfa. 3 o s manbemmat eimdt tar=
mitfe lastenfa palmeluSta, faamat ^e madrdtd ala*
ifdtfelle enpmmaifen palmetuS^paifan, josta f)dn, ala*
ifaifend oUeSfaan,ei faa fyeiban lumatta lahtea pois.
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^ tehoon toimituf fen ia tpon, joljon ifdn-
ta U$ht 3o£ f)än fyuolettomuufenfa, t>nfct?benfd eli
muun fopimattoman fdptoffcnfd tdlj&en faa ifdnnaltanfa
mfttita eli Utuluvitueta, farftfdon fen not>rd£ti /a pa>
rannuffeffenfa* 3fo$ palkollinen ei fuitenfaan jdtd il?
fepttddn, tatffa jo$ l)dn on tuottamaton eli tpperd
ttjo^fdnfd, ajettakoon poi^ pahveluffe^tanfa /a menet?
tdfoon pal^anfa. ©ellaifi^fa tapaufft^fa ilmottafoon
ifdnta aftan 9vaa^tun>a^fa ^aupungi^fa, ja kruunun
n?outil(e eli nimt^miefjelle maalla, jola fd^fee palfollifen,
jo$ tvaan ifdnndn pufyeetffa on perdd, va iMa lätyttä
paltteluffetftaam 3o^ ifdntd tuomarille fyyttää pal-
folli^ta fellaift^fa tvioitta, jotta f?oti*ftirilfa tiyät ole
tulleet foroitetuifft, antafoon pakollinen, /o^ Wn n>ian
alaifefft ^an>ataan, tafaftn peötinfd, menettdfoon palf?
fanfa ja pal^itfoon tt>af)inpon+ feama [ali olfoon
mpo^, jo^ pakollinen moittii tatralli^ta talonpo/an
ruofaa, taitla /otenfi ifdntddnfd eli emdntddnfa pa<
nettelee. ©amote mt)6^ jo$ pakollinen arfi^pditvdnd
ei Id5t)e tpof)on. tyaitfi fttd faa^oon pakollinen, t\)fc
mietf, oppi^poifa eli merimies fellaife^ta pnfetjbeätd ja
n>apa?maanantain pitdtntfe^ta faffoa, enft ferralta 3,
toifelta 6 DvpL, mutta kolmannelta ja uftammalta ter-
ralta 12 DvupL f)op. ja t;l)tdnd pt?f)dnd j'a(ftH>uun * ) •
%ota tahallaan fyopi ifdntddnfd eli emdntddnfa, ran?
garätafoon (mie^) 32 parilla raippoja, (roaimo) 24
parilla tti^toja, eli 24 päimn me(t=leipd^anfeubella,
3oö fe tapahtuu pifaifuube^ta, rangai^tafoon (mte^)
18 parilla raippoja, (n>aimo) 14 paMa natoja , eli
16 pditDdn tt)eft-leipd.'tt)anfeubella 0}>al). $. 15: 2) .
%o$ palfollinen ^o^telee btita foima^fanoilla, faafoon
fattoa neljd fertaa enemmän tm muuten foima?fat?oi&
ia fafotetaan (f» p* 3)» 3o^ palfollinen tva^tu^telee
tyitä utyautfiUa, pilffa^fanoilla eli ptlffa=faptof0lld, fa*
fotettafoon tt>anfeut>ella (f. p. 4 ) . 3ofa loppi ddll

») f. • 27
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micdtdnfd eli ifdnndn fiaitita, fafotettafoon nelinfertai?
feeti; J)auffu-'fanoi£fa folminfertaifetftt (f* p> 6, 7 >

palkollinen, jofa rcitmme^tdän 3O:gtd nmobetftanfa
on roa?an>a£ti ppfpnpt famatffa palmeluffetffa ;'a ftind
fulutfanut pavaat tyom>oimanfa, faafoon ifdnndltd da*
tuffenfa, fun hän ci maan tt>oi työtä U\)i)L 3»oä u
fdntd fiibtn ci ft>fcner nautttfoon clatuffcn fcurafunnalta*

^alfolli^tcn muutto-atfa fcfd faupungi^fa cttd maal*
(a on 1 pdin>d tylatvatfuuta* ^Ettfon jäkötä tnunU
to<aja$ta, pitää laiUife^fi peitatun palfoKifcn maaUa
tuUa pafmeluffeenfa, ja faupungi^fa 3:n, tt)tinimc^tddn
4:n paitvdn ptväM (5l\ $. 14: 4 ) . 3 o ^ palfoKincn
p d a/al(a paltvcluffccnfa ei tuk, fa tfäntä futtenft tafc
too ^dncn pitää, tnenfoön ifdntd faupungt^fa dKaafr
tupaan ja maalla kruunun paln>clian (uo, ja näyttä*
foon, tt>a^tt>i^taaffenfa otfeuttanfa, palfoDifcn pdd^to=
ftr;an; ftttc roietdfoon palkollinen palttcluffcenfa, paU
tt>elfoon 3 fuufautta paitana ja pal^itfoon roabingon*
3 o ^ ifdntd l)dntd ci tafybo pitää, ja /o^ palfollinen
pnfctjbeötd on ollut tulematta, antafoon tafctfmpetftin,
fafoteftafoon puolen palffaanfa ja palfitfoon n>a^ingon;
l'oö palfollinen on ollut tulematta muulta huolettomuus
tottita, tila t)nfept)e^td, menettdfoon 2 fuufauDcn paU,
fan. $umpafc£fa£in tapauffcefa on palfollifcn, maals

la fuufaubc^fa ja faupungt^fa 8 pdttudtffd, pantitta*
ma toinen pafttelutf, tatffa fatfottafoon fulfulatfcEft.
^altt>eluffeen tultuaan ndpttdfoon palfollinen fytti pa-
ptn^ir;anfa ifdnndUc,/a 2:^fa n>ttfo^fa feurafunnan p&
piile.

palfollinen dffoon palffaanfa roaattfo ennenfun on
atfanfa paltvellut; ifdntd maffafoon fuitenfi, minfd
taf>too, efccltdfdftnfi, jo^ palfollinen pt>t>tdd» 3o^ tfdn-
ta tkitää määmttyä palffaa, tuomittafoon fe Janelta ja
faafoon puofen lifdfft faffoa, palfollifen omafft. 3>otf ifdn#
ndn fuoleman td^ben paliwlu£ fd^fe^t;r mddfdtfoon tuo=
mart palfan tatvalfifunDen ja fo^tuuben mufaan. 3to3
ifdntd fuolee, palmelfoon palfofiinen määrätyn ajan

8
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loppuun, jo$ perillifet tt>aatitt>at; jo£ eimdt maabi,
maffafoot palfan cnft muutto=aifaan, ia elatu&ral>aa
jtfft fun toinen pa(n>c(u^ faafcaan.

S M palfollinen farfaa potö palmeluffcdta, olioon
tfdnnällä malta tuottaa l)änen tafaftn, ;a pakollinen
tnenettäfoon vuolen muoben palfan ja palfitfoon ma~
pingon* €nnen muuttamiltaan tebfoon palfollinen ti<
(in falut^ta ja tpo^afei^ta, jotfa (>dncn f)altuunfa omat
annetut; jo$ irtain puuttuu, olfoon ifdnnalla n>alta pu
tättaä palfollifen falua, ftfft fun faa palkinnon. 3 o ö
ifdntd ajaa palfollifen paImcluffe^ta muulla ta ia l la
fun npt (un>aHifefft on faUittu, eli j'o£ ^an pyttii vaa&
ta erilleen n>ilpitt6mä£ta palfollife^ta, palfitfoon ma?
pingon ia maffafoon tdpben ftuofcen palfan.

Q>alfoUiöten afetuffen jol>boöta maffettamat fafot,
jotfa eimdt ole määrätyt afta-miehelle, jaetaan tafan
ilmi?faattajaUe ia feurafunnan n>aimafille. 3 o ^ palfol*
Unen ei moi fytti maffaa faffoa eli mabinaon palfin?
toa, otettafoon ne jtitd palfaöta, (onfa palfollinen maät*
eöee anfaitfee, io^ fe maan tapahtuu fa^bcefa muobe^-
fa, ia joö ifdntd ottaa maffon maötataffenfa; muu?
ten tomutaan ne t)l)teifellc (^ruunun) tpolla* ^ ö
3 4 Pcetaue, Padöto^trja. / i

Palo-apu.
3ofa paiffafunnaöfa pitää p p ^

ftinnan mielten mdliUd te^tamadn ( d \ a t $. 24: >
€ripdifet pitdjdtfi faamat tcf>t>d fellaifen pböi^ton ttfr
fenanfä, \a omat fitte xt>apaat palo.-amun maffo^ta
muihin pitäjiin.

3 o ^ mabinfo on tapahtunut tapaturmatta eli fcOat*
felta, jofa fitd ei moi palfita, pitää 5li[)lafunnan t<x*
(oin maffaa palo-apua tarpeellisten fcuonetten, re^un |'aeläinten ruan, muttei muun irtaimen omafuubcn, pakfinnof(t. 3^tunto? ja farja^taloin ja pappifain ei t a vmitfe palo^apua maffaa, io^ ê eimdt l l ^ ö
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menneet 3faä fy palo;pl)£>i£t66n menemdt, ei (>uonei=
ta nttefa amata faUtimmaffi fun talonpojanfaan ta?
M a (SXaf. & 24: 4: 5"). ©otafotepuuftäBit to*
tuivat mt)6$ palo=phf>tötöon. ^klo^apua madetaan
huojennetun manttaalin jalfeen.

3 o f a palon mahinfoon on joutunut antafoon, armio*
miel)id faafcaffenfa, (litta tiebon tuomarille, jofa juli&
tuttaa pdtmdn, jona afta tulcroiefa 3värdjtöfd tulee tut?
fittatpaffi, ja ftllon madratdan palo^amun mad ra, ja
minfd merta fiitä tulee manttaalille. 3ofa 5^i^lafun-
nan OifeuDen palo^atvun mdaradmifeen ei tpt>t?, antas

foon 30:efd pairod^fd, ptäto&pciiftaä lufematta, Turner?
noorille ^oivbOifeuteen menemdt tvalituffenfa. ^alo?
amun pi)t;tdjd faa fuitenfi, tafauffen toimitettuanfa, puo*
(en 5\iblafunnan Oifeubeefa mddrdtr>0"td l
^ l ö t Culi^palo, t

Palo-wiinan poltto, myyntö ja kuljetus.
P poltto maatia* ^olttoyoifeu^ feuraa

maata niin ettei Maan muu, fun maitten haltiat eli
ne, jo:lla maitten eli maa^ofatn n>ilj'el»?erd on, faa palo?
tviinaa polttaa. 3fo£ uftamrain maitten Ralfia itfc
ei halua nautita oifcuttanfa, antafoon fen, jotf tahtoo,
pielle eli ufiammille afuffaille tilufftHanfa, pde$bol?
la fuitenfi, ettei roiina^pannuin amaruutf i^teenfd ole
tfompt fun maille taillife&i on tulema, ja että maitten
omistaja fillonfi n>oötaa polttojahan maffon kruunulle.

^alo-miinan poltto^aifa, fefa laupungi^fa että maat*
ta, jofa afetu^ten jalfeen oli mdarattp, jo£ ei erindî »
td fieltoa tule, 8:fft fuufaubefft muobe^fa, eli ^ammk
luun aluöta ^oufofuun loppuun, ja ^ofafuun alulta
^oulufuun loppuun, on täUa tyaa)®aa, ja ftfft fun toi*
(tn afetetaan, mdhennettt? 3:ffi fuufaubef(t muoDe^fa,
ntmirtdin fpffplld 15:$td pdimd^td ?D?arra^fuuöfa
15:teen paimdan 3oulufuu$fa, ja talmeUa lö.^tä yav-
toaita ^foiefuuefa iö:teen pdimdan g f
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XOiinatpannuin avvavuue maalla. 5£oFo mant?
taalin maa faa roiman polttoon pitää 50 fannun
tvetoifen pannun, josta n>uofittain madetaan n>eroa 12
leitioi^dd ruftita.

@eutaatt>a ofotutf ndpttda todfyemmdn manttaalin
maitten pannun atuaruuben ja tt>eron>

Manttaali- jannun a*raruu$. Sikro.
JTannua. 2etroi-3fäö.

Jt 15-18 1
fz 15—18 U

1 22 2
1 22 3.1S

(itd endmman i a$ti 26 3.V
i 26 U
f 30 6*
J 34 7
| 38 84
f 42 9 |
J 46 11

tyflaa, jolla on muun fofbinen manttaali, fatfotaan
i)^tdldife!ft fun fe manttaali efcellifetffä o fotu^fa , jo?
ia on läl)in fuurempt, ja fe tafotu^ kiinan poltto?
tveroefa, jofa 5\uninL ^Ifetuffen jo^bo^ta' 12 pdinx
glofuuta 1800 ̂ teife^ti on jaUittu maille ja tiloille,
joitten manttaali on fuurempi lun T

lo, ftaan ei noufe
pddlle l manttaalia, tulee mpo^ td^tcbcö tsaariin otet=
taroaffi, niin tttä mainituilta manttaalin ofilta tvuo-
ftttain maffetaan n>eroa folme leitti^fdd tutiita. "Söe?
ro faabaan, maffajan mielen jdlfeen, felmittdd luonnot?
faan kruunun puotiin, taxlla radalla, tt>uot>en marf?
ionain (ei f^fi-matffona.in) jdlfeen, ja tulee mdfyentd*
mättä te^tdiDdffi, ttaiffa poltto^aifa on folmeffi fuu?
faubefjt n)uoöe^fa mddrdtty,

^ienempdin maa?ofain fyaltiat, jotta ajtm>atfama&
fa talo^fa eli famaöfa fyldtffd, faatvat pitää t?ftteifen
yannun, mutta fe ei faa olla tfompi fun fallitaan ity
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belle maalle, jonfa manttaali on näitten maa=ofain tyfy
teen lapetun manttaalin fofoinen, ja ei millddn muo?
toa ifompi lun f of o manttaalin pannu; ja vero maf?
fetaan fuitenfi fultafi maa=ofa[ta manttaalinfa jdlfeen*
(Sellainen pl)£>i$t6 on kuvernöörille ilmotettava.

*J3alo?viinan parannut (ttöleerauf) erindifelld 6 fan?
nun pannulla on, milld aitaa tafyanfa vuobesta, in*
valimen niille, joilla poltto=oito on, ja faamt fte
fatfin aioin pitää fellaifen pannun talo^fanfa.

Qmvaton iviinan poltto. 3olla, maalla eli tan=
punai^fa, kiinan polttoon oifeutta ei ole, alfoon mi)o&
fddn luonanfa pitdfo, omia eli muitten, poltto-afeita,
niinfun faulaffaita fattiloita ett pannu/a, pannun l>at?
tuja, piippuja eli muuta fellai^ta, 9 SRupl 60 fop»
ftop. fafon ja poltto^afetten fabotuffen ^aa^toDa. 3 o $
fe, jolla poltto.-oifeutta ei ole, polttaa eli muilla poU
tattaa xminaa, omilla taitta muitten poltto=afeilla, fa?
fotettafoon enfi knaita 21 DvpL 60 f., ja jofa muulta
ferralta 43 dipl 2 0 1 l)opv ja menettdfoon mpos jofa
ferralla poltto^afeenfa ja poltoffenfa» %o$ fen luona,
foUa polttozoifeutta ei ole, tavataan, viinan polttoon
(oveliapa, hapanta, maltailta ja iä$ti#tä valmistet-
tua, md^fid, menettdfoon fen ja fafotettafoon 9 Dvp(.
60 fop» l>op. enft ferralta, ja faffmfertaifetfti muilta.

3ofa luvattomalla pannulla, taiffa muulla laitto*
maila tavalla, polttaa viinaa, menettdfoon, efyfd Ijfe
nelld on poltto^oifeuS, poltto^afeenfa, ja fafotettafoon
enft fermlta 14 Ovupl. 40 fopv toifelta 28 DvupL 80
top. ja folmannetta 43 9vupL 20 fop» top-/ ja olfoon
m\)U riffonut poltto.-oifeutenfa nefjaffi vuobefft, mut»
ta maffafoon mddrdtpn veron ftltdft ajalta»

alfoon mtjoä fufaan, e f̂d Janella on poltto=oifeu$,
pitdfo fotonaan ujtampia fun luvallifet poltto^afeet,
ja ne ovat: faula^pannu ^attunenfa. 3oS jofu onfao
nut ^altuunfa fellaifta luvattomia poltto^afeita, rnpt)*
tdfoot ne 14 pdivdetd, faamifeSta lufiin, eli xo\tt&
Uk kruunun palvclialle talteen, taiffa te^tdfoot f)ä*
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tien (dtfnd ofle^fa mitdttomtf|t, 14 Tl\npl 40 fop, (jt>p.
fäftm ja afetten fabofuffen fcaaätotfa.

3o$ pienempdm maa?ofain fyaltiat, jotfa yfykitia
jtamiua pitdVDdt, fdpttdiftmdt muita fun fetlatfcn t)f)--
fcteton poltto-afeita, eli ;o£ uftampain, fama^fa Iddni^fd
ofcroain fa omalla n>dcUd tnilieltpin, maitten Haitia,
fofa on faanut (uman t?bbcöfd paifa^fa polttaa voiu
ttaa faiffein maa^ofainfa puolelta, polttaift taiita poU
tattaifi voiitiaa muaKa, fun mainituöfa paifaefa, o(?
foot f)C faman rtfoffcn alaifct, fun (umaton polttaja*
3^a d(f66n »iimmcPft mainittu maa=ofain haltia pitaU
pi>(tto--afeita muafla fun mddfdtpefd paifasfa, (utt>at?
toman poltfamifen fafon ^aa^tolla. feama faffo on
m\)6$ maan haltialle, jota, poitto^oifeutenfa muille an?
ncttua, futtenft poltto?afeita tpfondnfd pitää e(t polt-
toon xx)tyx)X).

Siclto^aifana pitää kruunun palrcetian, omistajan
fu^tannuffella, ftnetilld (ufita fatfiH muuratulla pan-
nulla maru^tetut ttnnan poltto^^uoneet. %o$ omietaja
fielto-aifana riffoo ftnefin, e(t on riffomifeen fytjpdä,
fafotettafoon 24 dxuplaa. irtaimet pannut hattuinen?
fa omat 8:efa x>ä\tt>ä$\ä, polttohan fuluttua, jattttä*
xvät pitäjän fdtlpfp&paifaan, )'o t̂a ne faaöaan ma&
fa 8 pdtmdd ennen polttoputkan alfua» jannun omî =
taja, jota ei toimita poltto=afeenfa fdilpt^=pailfaan,
menettafoon ne.

3o^ (ofur e^fa fydnelfd on poltto^oifeu^, Mto=ajaUa
polttaa eli poltattaa roimaa, menettdfoon poltto=afeen=
fa ;'a miinan, ja maffafoon faffoa enft fertalta 21
3vupL 60 fop., toifelta fafftnfertaife^ti, ;a jofa ferral?
ta fen jdleötd 72 SKupf. feopv ja menettdfoon mpo^
toifen ferran pwä$tä fuujbefj? rcuo&efft poltto=oifeutens

fa, mutta maffafoon nitltdft muofflta poltto-meron.
^apanta, maltaita ;a jä$ti$ta valmistettua mdefid
ei faa fielfo?aifana olla fenfdan luona, /olla on poltto?

i f ; maan menettdfoon maäfinfd ja fafotettafoon
Svupt 60 fop, enftmmdifeltd, ja fafft mertaa toi?
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jtfta ferroilta. 3o£ poltto-aifa on tyfjempt ftm 8 fan*
tantta muofce^fa, faafcaan 3 pdimdd ennen poltto*
ajan affua malmietaa mdäftcL

iLamsftfynts. 3o$ lifcmddrdifelld pannulla nm*
naa poltetaan eli lumattomia poltto^afeita löptddn,
masratfoon ifantd, jo$ fofttafi taiota ei afu, maan
tt>iljefyttäa fttd omalla mdelld.

tumattoman miinan polton eli mppnnon rtfofft^fa
toaötaa mke n>aimonfa tpot, ja foti--n>dfenfd tpot mt)^,
l'oö ^dn talotffa afuu; mutta jo^ ei fielld afu, t\U ole
fdefenpt roäfenfd ti?6l>6n trfitpd, maffafoon pakollinen
fafon- ^oltto^afcet fuitenft menetetään»

3ofainen faa ilmi ^a<ittaa laitonta miinan polttoa
eli mppntod, eli lumattomain poltto=afetten pitämistä
ja Uthmiztä, fuitenfaan ei lapfet man^empianfa, eifd
palmeluffeöfa olema palmelia ifdntd?mdfednfd» 5lino?
aötaan ?O?aan?mî faaleilla ja kruunun patmeltoilja on
oifeu^ pitdd maalla lumattoman miinan polton ja fu*
mattomain poltto^afetten etftntod, ja panna ne tafa*
maacif^oon» 3fa$ (^ jonfa luona etfintod pifcetddn,
on ft)t)ton, joutuu maan ilmi*faatta/a madtuuffen alat»
fcfft. €t(intod faapt pitää fello 5:^ta aamulla fetto
9:ddn illalla, feitto^uoneiefa, prplp? ia leipo=tumi$fa
eli mui^fa fellaifi^fa l)uonet^fa. 28 fKupfan 80 fop*
hop. fafon baaötolla dlfoon etfintod fiellettdfo; eifd tulla
ftjpn alaifefft, mai^!a ei mitddn laittomuutta tarcattalt
\i?taan. ^atumUaöta fa^otetaan lain jalfeen» tyfy
teinen fpt>ttdjd eli mi^faali, jofa rtffoo miinan poltto*
afetuffta, fafotettaloon fafjtnfertaifeäti ja menettdfoon
mirfanfa. haal la , ei peninkulmaa etempand faupunai^?
ta, tel)ti?jd rifofjta faa pl)feinen fppttajd fantaa fau*
puniin Oifeuöeefa. laittoman miinan polton eli
mt)pmifen, eliffd lumattomain poltto^afetten pitdmifen
fafoi^ta tulee 5\il) la? un nalle eli faupunaille i, ja f
tdjdlle eli afta*mie()elle |* ©amote jaetaan mt)6$
mattomat poltto-afeet eli laitoffet, jotfa f f

dd 3 uftammalla tamalla rilotaan, fafote*
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taan erittäin jofaifesta. ©arot otetaan fcM fiinttd^
ta että ivtaimem tatvava$ta, niin faumatf fun fe ulottuu,
ja ainoatita mitä uupuu [omitetaan ruumiin rangaätufc
(elia- ©ottajan ofa otetaan enfin, 2Biinan polttoon ja
juopumuffeen kuulumat rtf offet tutfitaan mäli?färäjtöfä,
jotf ajta voaatii; a(tan?omaifet ia tobiötaiat, jotfa et-
mät tule faapuille, tuotafoot omalla fu^tannuffellanfa.
@9pn alaifcn pitää palfita fcfa pfeteifen fp9ttd|dn mä
tobi^tajain fulutr ia mpötffin, ;oö tuomari tvaatii, lu*
na$taa protokollan ja tuomion.

myyntb \a tuljetue*
5linoa^ta maan fyaitiat maaUa ja FaupunEilaifet,

joilla on poltto^oito, faatvat v&iinaa estämättä mpyt
bd ja idä maalia että faupunfiin Mjtttaa. $t$tifti*
roareilla ia ran>into?majan pitäjillä on erittäin (upa
miinan mppntoon.

?O?uî tutu^: Viipurin, Haminan, ^dfifalmen, ^ o r *
tatioalan, lappeenrannan ja ©aronlinnan faupungeiö?
fa on minän ia oluen mppnto ttja^tafeffi tvuofrallc
pantu, /onra muofft finnt tDietdmää palo-miinaa ei faa
mt^fcä muille fun muofra^miel)ille; muuten miina me?
nenetddn; mutta ajtan=omai£ten on ^uoli ää
ettet talonpoifain miina joubu liian halpaan
SSBuofra ajalla pdäfemdt maan omistajat f
maffamaeta \ miina-meroa. ©uomen linnoina on
miinan mtjpnto annettu muofra^mietille, joitten pitää
maakunnaita miina^-maranfa ^anffia. 3ofa palo?mii?
naa linnaan tuopi ja fita muulle fun muofra?mief)elle
mt?ppi, ran^a^taan lain jdlfeen. ^ädporin linnaan
et faa talonpojat, eifd muut fun muotomietf fuljet*
taa eli (teliä mi^bd palo?miinaa; muuten raenettämdt
miinanfa^ ilmi^faattajalle* ©^terpäfin pp^fp=pajaötoon
^Riiputin ^ädni^fä ja fen pmpdri^tolle, 5:i)en menä?
jän mirtftan (ifdlld, ei faa fuljettaa palo-miinaa eifd
muita mdfemiä juotamia, paitfi jotfa meritfe ulfomaal-
ta omat Pietarin faupunfiin tuobut, ja joilta tapfl
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•tvMuvaba fielld on maffetttu ^alo^miinaa ei faa u(-
fomaalta tuoöa luomeen- haal la , 5 peninkulmaa
taiifa efempdna merestä eli meren labDetffa, faa palo?
voimaa estämättä fuljettaa; mutta lifempdnd merta,
jdrmilld ja meren faartötotöfa, ei 30 fannua enempdd,
jo$ ei erinäistä yaöfia ole Dvaatftuman Oifeubclta,
kruunun moutilta, nimitfmiefyeltd eli tulll-fyuoneetfta»
Merellä et mt)6££ddn faa laimatffa kuljettaa 30 fan=
nua enempad*

£uvt?aron ttntnan myynto. i(un>atonta palo-wit'
nan mppjdd faf otetaan enft ferralta 14 3*vupL 40 f op»
^op, ia muilta ferroilta faffmfertaife^ti. ^
mt)p)dfddn et faa'mantelien palo=miinaa m^bd,
ia mdbemmdn fun 2 korttelia ferrallaan: mutta
pungi^fa ja matffrnoilia ei fannua n)dl)emmdn.
naa dlfoon mitattafo torilla, fabulla eli avoimella
marffina^paifaUa, n>aan tvietdfoon fe ostajan maja-
taloon» ^dmdn afetuffen riKomife^ta fafotetaan enft
ierralta 9 diupi 60 fop» ^op^ja jota muulta fafftn=
fertaife^tt; ja jo£ vi?o$ on tapahtunut marffinoilla eli
faupungröfa, menetetään mpo^ voima, joil la et ole
lupaa mppbd Miinaa n>d^emmdn fun 2 forttelia, ftel*
letddn mpo^ faman fafon fyaatftolla, fallima^ta o t̂a=
jan nautita roiinanfa paifalfa di mppjdn talo^fa, ©a*
mote Itelletddn mpb$ feetifiitvareita manttelien mt)pmd£s
td miinaa muille fun mattuätamaiftlle, ja tppnni ftelle?
taan tytitä miinan mptjnno^td (paitft matfuetamaifille)
ppl)d= /a iul)la*pdimind; (neljdnneffen (tfdlla Wolta
©n ifompi faffo mddrdttt;). 3otf fe fuitenEi tapahtuu
pt)^d-pdimdnd, fafotetaan mpoä pp^d^pdtmdn rtfoffe^ta.
^ppnni fielletaan mt?o£ miinan mppnto aufftoonet^fa
ja muiäfa mden fofoufji^fa, 3ofa fala.-froumauCfella
(juominain pitamifelld) eli lumattomalla miinan mt;t)s
mifelld toifen ferran ri^oo, rötufoon lifdfft t;l)tend fun?
nuntaina jalfci=puu£fa *)> mutta folmannelfa ja feuraa*

) f. * 27
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voilta tervoilta fdf>etcttdf66n t>f>tetfeen tt?6l)6n 6:fft to
Uubdfi, mk$ t>f>teifeen tyo^uonefeen ja vaimo hfytut
fruonefeen. 90?enetettdf66t mpotf fala?Hrouvauffen ri*
Joffeäta faiffi risojalla tavatut vdfevdt juotavat
£uvattomaeta viinan mppnnogta ft>t>ttdî fd faa osta»
ja olla tofciätajana, jotf Wn muuten ei ole fddmt^fa»

Panttaus (3ntefntnfi).
fj>anffauöta tvelallifen fiintiädn omafuufeen jaetaan

fic/allife^ti, maalla fdrdii^fd, faupunatefa ^vaa^tutva^
fa, /a famalla jdtettdfoon Öifeuteen tvctfa-firia eli fen
iDa^ttiefettu fopiia, taiifa muu KälUiivia eli päättä,
jota n?e(an ndt?tfad. -Oifeu^ mddratföön fittt melal?
(ifclle pditvdn fen tvaöraamtfeen Qo$ ei ;o ennen ole
panttauffeen fir/allife^ti juontunut, eliffd ftlfon faapuil?
la ole ja ftil)en fuoötiO* 3 o ^ roelallinen fttfe tva^ti^
me^fanfa mt)6bittdd tt>elan, eli joö bdn mddratplld a*
jalla ei tule tvaötaamaan, el)fd pddtoffestd tiebon on
faanut, tvabmi^tetaan panttaus lujafft \iitä pau
voäöta, jona (itä enftn t)Mtiit\; ja tvafyrorätuffen liv
jottaa tuomari ive(fa^ir/aan. 3 o £ velallinen fieltda
tvelan, ;a fen maffetufft eli muuten mitdtt6mdf(t (>crt
tobi^faa, olfoon panttauffeeta rcapa» 3 o ^ ^dn fttd
et rpoi, annettafoon panttaus (O. S. 7: 1)»

^llfoon felmatfo fe panttaus jota fiintidn omafuu*
Den pattia itfe anoo, n>elan antajaa ia roelMummaa
mainitfematta, rcaeta muta faabaffenfa taljaa lainaan.
?0?utta jo^ velan antaja ja laina^fumma anomuö^ir?
ja^fa mainitaan, tuofoon velan antaja Oifeuteen ve*
lan ottajan vetfrufirjan, maalla enp fdrdii^fd ja iau<
punaitfa htufaubeefa, panttauffeu anomife^ta luliim
3 o ^ ei nain menetellä, piöetadn panttaus mitdttomd-
nd, jdle£tdpdin?i laillife^ti ^aettuin panttausten fu^teen.
*)knttau&vaf)VMS'tu£fen ftrjottafoon tuomari lE
rdifeen velfa-firjaan, ja panfoon nimenfd alle.
velEoroa afuu muuefa paiffafunna^fa, faapi ^ d f
olevaöfa Öifeuöe^fa napttäd velfa^itjanfa, ja otta
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foon fen totostuffefft protokollan, jofa fttte annetaan
ftifccn Oikutttn, joSfa panttausta jaetaan, ja feln>at*
toon fc pl)ta f un pdd=firja olift fMd ndptettt); mutta
muuten dlfoon panttausta annettafo, uubiöttttalo eli
mitdttomdffi tebtdfo, a(fu-perdista n>el£a=firjaa ndpt-
tdmdttd- iaiUifc^fa jdrjeStyffeSfd faabulfa panttaus
feöa olfoon n>oima ja etu^oifeus lain jtälfeen, mutta
fotfoon, jota luetaan panttauffen ^afemifen $äiYoä$tä,
et ole etu^oifeutta fun loimelta n>uobefta. ^linttaan
omafuuteen ei anneta panttausta ennenfun fen taltta
on fen laräfa l)uut)attanut ja ^aUia^otfeutenfa fiil)en
ndpttdnpt (f; £ain-buuto).

3oS ostaja ei toimita lainhuutoa fiintidlle omafuu-
telle faupunatsfa, 3:efa fuufauöesfa, ja maalla, CuuDen
fuufaubcn peedstd pibettdtt>isfd fidrdjtSfd, faupan teos*
ta lufiin, fallitaan entifen omistajan ttelfotviile, latllts
fiSta meloistanfa, panttaus omafuuteen, ja ostaja fya*
fefoon palEmnon mppjdltd.

haatta partaan ja annetaan panttaus ainoastaan
laillipsfa Mrajisfd.

3oS m^pjd ei ole faanut fofo fauppa^intaa, efyfd
fauppa^irjasfa on fen faaneenfa fanonut, olfoon f>d-
nella, ostajan muitten n>elfon>ain fuf)teen, etu=otfeuS
mt>i?tt?pn omafuuteen, (ti^en asti ftm ostaja onfttnteen
faanut, tvaan ei etemmd. JoS mt>t>;d fttd ennen ei
ole fyafenut panttausta, dlfoon ftdlld fitte olfo parem=
paa rtua f un muillafaan mi? omilla ($)?. Ä. 11: 2 ) .

3>oS panttauffella ttfytyä n>elfaa ei maffeta 10:Sfd
tt>uot)eSfa, lufiin panttauffen otosta di fen tt>iimmefeS?
ta uubistamifesta, uubistettafoon panttaus; ja fen etu?
oifeuS luetaan ftitd päivoättä, jona fttd enft ferran
jaettiin. 9vdin uudistamatta on panttaus voimaton
(O. ^ 7: 2 0 , n>atMa laillinen tötttti ilmotettaijtin»

3oS laillifta fdrdjid uubistamifen ajafft ei fattuift,
anotaan $omi*=Oi?eut>eSfa n?dli^drdjdt, ja niitten ano?
muffeSfa on afta tattaöti ilmotettama, ja tvelfa-ficjan
ja entifen panttauS=tobiStuffen hpiiat liitettdfoot \valt-'
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tdmdtfomdsti anomuksinaan. ^ali^ärdjtöfd faatu
uubi$tu$ ilmotettacoon enjimmäiftefä laillifiefa taväiifa
fa, pamtamdiviain (aiflifceti fir/otfamifcfft; muuten
on pantrau^ mitaton.

5\un n>el£a, jo£ta panttaus on otettu, maffetaan,
ilmotetaan [e Oifeu&etffa, rcellMirja ndprerddn ;a pant*
tau$ te laan famaKa mitattomani (43. 5v. 7: 2) .
^anftau&riifcotefa mennddn wa(ituf(iHa QotvifOihU'-
teen. t VOalhm.

3ofa on tafenut tpo t̂on pantatulle fiintialle oma=
fuuDelfe, l)anWoon, /o^ muilla njelfonjilla on panttaus
omafuuteen, aifafin f>eiTTe tiebon mppnnô td, taiffa to*
Disratt)ai|tlla fuulutu f̂illa, joö melfotvain afunto-patf-
la tietddn, tfxxlta fuuluttain t)f)teifiefd fanoma=lê t)î fd
3 feutaa, joilta nmmmeinen êrta tapahtukoon mafcin5

taan fal)ta tviitUa ennen aufpoonia.

Panttau6;vr>elfa?Birjan matit.
%ttdmotettu maffaa ^:lle, O fuufaufccn $tva$tä,

jommanfumman maEfô Mett̂ td lujiin, OOO pvupl. f)o*
pioefa, t?nnd fot̂ oa 6 fabalta n>uo(ittoin; j'a annan
mind luit>an %lle, tämän ttelan maffoa ma!uuttaaf*
fenfa, minua kuulematta, l̂ afca 5vtl)lafunnan Oifeu?
t)es(a laillifen panttauEfen minun O manttaalin n?ero?
maahani, ^ . nimeltä, 9?:n fpläefd ;a 9i:n pttd/â fd*
9}. O pdtm. o fuuta 18—.

vHMa on 000 fKupL l)op.
%

(amo.)
^obi^taiain nimet.

@irte feuraa Oifeuben panttau^tobî tu .̂

Pantti.
Riimuin omafuuben. 3o^ roallan^alainen pant*

taa omafuutta, taiffa mieö maimonfa omafuutta, täit-
la muu fun omistaja n>a(ta?fir;atta panttaa omafuut?
ta, taltta J)olf)o;a eli toimitu ?̂miê  orpoin eli tallan-
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alaisten omafuutta, on panttaamtfeSta fania iäti fun
ostosta, (t fO t

3faS jofu felmdstd vafyaäta panttaa maan, juoneen,
fartanon jtem eli Patoa (tain on n&töftin rajapintaan at-
tt>attan>a), ja ei lunasta fttd taPafm mddrdtplld ajalla,
faapt pantin ottaja fyuufcattaa pantin famalla (allia, fun
ostosta fanottu on (P. £atn=l;>tuito), ia armunttafoon
fa(un, jo^ eimdt fen ^tnna^ta muuten fomi (50?» ̂ . 9 :1 ,
3). tuomari pitdföon 8:öfa fuufauDe f̂a, enft ^uuboöta
luftin, arrcion, jo^ta fefä pantin ottajalle tttd pamalla \)tti
pitää tieto annettamaan; ja jotf eimdt armioon fpt̂ >>
bafeEoot fuufaube^fa, fen jdlc^td, uuöen armion (£•
f } ; Pa|)ta ujtampaa armiota et fallita. ?D?aan omi^
tajalla on oi£eu£ pantin (una t̂uffeen ennen fen fard*
;dn loppua, joefa Iatn4mi&ot paattyitvät ^aupungi^-
fa faa omistaja lunastaa pantin 12 n>iiEô fa, (ufiin
3:£ta ^uubo^ta (®l 5v. 9: 3). 3o^ pantti ama*
taan EorEiampaan pintaan fun jo^ta fe annettiin, faa?
foon omistaja /ddnnoffen; jo^ fe ^altt>empaan av
taataan, tdpttdfoon puutteen muulla tan>aral(an|a ($)}+
$. 9: 4). 3o^ raräfid aitaa mian maffamifeen ei
ole mddrdttt), ilmottafoon pantin ottaja pantin panialler
aifomanfa Iain4)uutoa pyytää pantille, ja fen Umo*
tuEfen tofcuftuEfella faa f>dn lainmuuton (f. p. 1,

laillife t̂i ^tl)lafunnan eli O\aa^tuma Ö
on ottanut pantiltaan panttauffen, olEoon f)&

nelld ftiben etu=oifeu^ niitten (uuteen, joilla o t̂on eli
tvaî etuffen jol)i)o£ta on faami^ta pantin panialta ($?•
5?. 9: 2). 3Brt Panttaue.

3tofa ra^too pantti=oifeutenfa toifelle antaa, iimoU
tafoon fen enftn pantin omistajalle ($11. Ä, 9: 6)»

$oifelta pantifft otettua falua dlföon turmeltafo titä
ttfytatb ftif>enr ttaöten omistajan tahtoa, tarpeettomia
fuluja. 3o^ maata on n>i#tft ajafft pantu pantifft,
ja omistaja (ttd ennen fuolee, olioon perillifelld toalta
lunastaa maan taEajm; fallittafoon fuitenft pantin ot=
tajatte laillinen muutto*ai£a ($b. Ä. 9: 8, 9).
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$tintidn omafuuben faannon moitteelta LÖaanto.
'Jttaimm omafuufcen panttaaminen. 3ofa panee

pantifft fultaa, kopiota eli muuta irtainta tavaraa,
tehoon fen fafybcn toDtetajan Idtfnd olleäfa, eli otta*
foon tobiätuffen. 3o^ panttia ei lunasteta mddrdtpk
td ajalla, on pantin ottajalla malta fuulututtaa fen
^tfylafunnan faraitefa ferran, ja faupungigfa folmena
maanantaina, ja fen fttte laillife^ri armuuttaa. 3«^
pantin panta fttte fyaluaa lunastaa pantin, lunasta?
foon fafybeefa miifoefa faupungi^fa, ja maalla fuuFau*
be^fa, fuulutuffe^ta luftin, ja maffafoon mt)6^ mddrd^
ti?n itäm 3o3 ^dn et fcalua lunastaa, madrdtfoon,
miclcnfa jdlfem, pantin mt;t?tdmafft aufftooniefa, taib
ta pantin ottajan lunaetettamafp artt>to4)innalla. 3ddn?
noffcn ja puutteen fufyteen on fania lafi fun fiintidetd
omafuuköta fanotttin (5\. 5tt 10: 1, 2).

3o$ pantti ^uolettomuube^ta turmellaan, maffafoon
pantin ottaja tdt)i)en palkinnon (f. p. 4) . 3 ^ pant*
ti l)uEataan ennen armiota ja lain fiinnetta, maffa*
foon pantin ottaja faffoa £ pantin binnaöta; jo^ fe
omistajan luroatra muille anneraan, on faffo |f fen
t)iniaa; jo^ (itä omistajan lurcacta nautitaan eli muil=
le lainataan, on 6 tai. faffo. 3 ^ ^ taf)allanfa antaa
petolltfen pantin, faaföon fafofft \ fiitd, jota lainaan
pt)X)ti. 5iaifiefa ndiefd tapaufftefa palfitaan
tt>ahin!o (f. p. 3, 5 - 7 1

3ofa omin malloin ottaa pantin, antafoon fen
tata\\n ja maffaFoon fa0foa 20 fal. (U. Ä* 1: 4.)

malleja

fttmtaa rairaraa pviniiiian panrtffu ^autamte?
fy ^ l c maffan minä, folmen ftiufauben fulurtua fiitd,
f un toinen eli toinen meistä on antanut fanan ma?fa*
mifegfa, 00 3\up(aa fyopioefa, ia 6 fabalta muoprtain
forfoa; ja mafuuttaaffeni lautamiestä ?R:ndd \aata>
n>anfa maffoSta, annan minä pantifft O manttaalin
^:n merojmaani, R̂;n pitajatffa, ja jdtan fiis luman
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Janelle cttd, minulle mttäin tietoa antamatta, l)afea
^tfylaftmnan OiFeufceefa laillifen panttauffen mainittuun
maahani, 9u 0 pdinx 0 f uuta 18—.

:£aina fumma on 00 Dvupl. l)op.

91 9t.
&un irtainta taivaraa pannaan panttffi 9Me

maffan minä 0 fuufauöcäfa, luFiin ta^td pairDastd, 00
kuplaa bopioäfa, pnnd laillifen foron, ia tvafuut?
taaffeni ?R:ndd faatatcanfa maffosta, /dtdn Janelle
pantifft l)opio=pifarin ja 6 fyopiotöta ruofa-lufi^aa.
W. O pditt>dnd O fuuta 18—.

91

Pantct;to^i0tuffen malli.
fyf oo ^opio Övuplaa, /onfa 9? v an-

nettuanfa tdnd pdimdnd roelfa^irjan, on faanut mi*
nulta lainaan, olen Janelta ottanut pantifft bflftuum
^opio=pifarin ja 6 l>opioi^ta ruoFos(upPPaaÄ jotfa falut
oh>at talletetut puifeen, finetilla n>aru^tertuun, raftaan.
9^dmdt pantti=falut faapt omistaja riffomattomina ta<
fa(tn, ?o^ ^dn lailltfe^fa ajaefa lunastaa n>etfa-fir/an?
fa. 9^. o pdm>änd O fuuta 1 8 - .

9k

Passi.
3 olfoon, matfu^taiöfanfa maafunnasfa,

otollinen pa^jt; muuten fatfotaan l>e fulfulaififjl :̂a?
(onpojat tixvät tamitfe, matfoillanfa maaFunnaeja, pa$f

jta ^umernooriltd, ottafoot ivaan toöietuffen papilta
eli kruunun pa(tt>elialta. SroFa ulFo-maalfc tahtoo mat=
luhtaa, toimittakoon itfellenfd laillifen paeftn, jora faa=
tiaFfenfa ^dnen on fyanfittaroa tafau^-mie^et paiaami*
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fe^fanfa määrätyllä ajalla. &aapi Munii 5vumern6ö%
ri felfaifetta fafauffettafi antaa talollifelle afuffaalle
patffm ulfo^maalle. %o$ patifiUati noaruätettu ei paiaa
ulfo^maafta folmesfa rcuobetffa, p a ^ f a määrätptftä
ajaöta luftin, eli jo£ jofu falaifetfti ja patffttta tavtaa
voaita?unna$ta ja muoDe^fa et paiaa, viUoo ^än pê
rinto=oifeutenfa ja muut fcinfallifet etunfa. i^nnenlun
pa^ft faabaan, ndpfettäfoon tobi^tu^r että kruunun
maffot filfä muobelta omat felmitetpt ^öirfamiel)et
ja laillifetfti petatut palfollifet mvät tacn>ttfe fellai^-
ta tobi^tu^ta.

?O?affu^tarDai^ten paeftiöta SIBenä/äKe on ttittäin
afetettu.

Pelit.
aiU\ »aarattifet pelit fortetlfa, arpa^paliEoilla ia muut

fellatfet on?at fielletpt. ^ämän nffomifeeta faUtttaan
jeEä talon ifdntä tttd ptlaajat 25 S#t£j!l panfv ja
fi peliefä olleet rafeat fabotettaEoof. ^ofatfe^ta
ta rifoffetfta on faffinfertainen fâ fo» ©amallatuuffeKa ja fafoKa omat faiffi muut pelit/paitft pil=javiiptlia, fielletpt juoma* ja fa^mt^uonei^fa. ^llfoon-M peliä faUtttafo ruofa= ja juoma=pai!oi£fa, ci a;'an=fulufftföan eli fygttn muoffi, ja miHa mäitettäiftinApelin olleen rahattoman. ©eEä ifäntd tttä pelaajat(anotetaan 3 ävi!f. 16 ftlL panfo^fa, jo^ta puoli tu?lee ilmijfaattajalle ja puoli (aeten fatfroatu&fää^toon^uomeöfa» 51la?iMifet ja jotfa nautitfemat elatuffenmanhemmiltanfa, taitta fyeibän n>anl)empanfa eli fyoU^ojanfa faav&at, tva^tuuffetta jo^ olift fppttomd^tiKi,antaa tuomarille eli kruunun paftrelialle ilmi niitä,jotfa fielleti)llä pelillä on>at tytitä pettäneet kruununpalmelia ajaEoon fellaifen aftan. Omat palfolfifet hU\>aamt tä^fd tobi^tajifft, t 2Udwt.fruunaamattomain forttein mt)t)jd fatotttaan 50dlupl t)op.; ja niillä ptlaam 5 Diupl* ^ o p . ^tajalle pfjtnddn; ja fortit menetetään.
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Perikanta-lunastus (tuotf.
f on, fpntt>nfd fuftteen, ertndift^fd ti-

foisfa otfeus lunastaa myytyä, pantattua, rcaiptttttua,
testamentilla eli lafyoittain annettua fiintidd oma-
fuutta; nimittäin: nitojan lapfilla ja vinta^pmUifiUä,
fitte rankemmilla j'a ep=iftlld ja fprjd=fufufai|tlla, tt>el*
jeSfen ja jtfarusten lapftin a f̂t* Äuifenfaan ein>a£ faa
mtjpjdn ifd.-puolifet fufulaifet lunastaa mppjdn diti-puo?
Uita maata, tila ditt-puoUfet tfd^puoli^ta maata ($#.
SK. 6: 1 ) . ^una^tu^^mie^en ostaminen ei c$tä niitä
lunastamalta, joitta on pfttäldinen perifan(a?oifeu^
lun j)änelld* 3 o ö ifd perii (a^tenfa äitepuoufen maan,
eli äiti fjeiban ifppuolifen maan, ja fen fttte mt)t)pi,
offoon m»?t>|dn id^immdtfeKd penllifeOd (una£tu&oifeu&
3 o ö perifanta-luna^tuffe^ta nitautaan, olfoon (dfyem*
pi perillinen (d^empt lunastamaani $afa*fufuiftf faa?
tuat lunastaa luli ofanfa- 3oS omafuuS ei fiebd ja-
foa eifd upampaa fun pl)i)en afuKaan, lunastakoon
tfompi ofallinen. ^:afa=ofasten viita ratfaStafoon ar-
ivalla. 3oS ldl)in lunasta/a on ala^ifdinen, mielipuo*
li, taiUa ulkomaalla eli tvanfina, lunastakoon holhoia
tatfta a(ta=mies* 3>oS fe laiminlpoDddn, dlfoon fttte
maata tafaftn faatafo, ivaan fauppa feifofoon C ^ ^
6: 2—4).

Mainituilla fufulaifilla on oifeuS lunastaa p p p
maan maalla, fefd peritpn tttä anfattun maan, f)uo=
neen ia fartanon (tan faupungisfa (?D?. 5u 5; 1 , 2 ) ;
testamentilla annetun fiinttdn omafuuben iaupunqitfa
Ĉ Per* ^» 17: 5 ) ; tvelan maffamifefft /dtetpn perintö?
maan maalla, eli juoneen (a fartanon ftan f p i
fa (?9?. 5 t 5: 7 ) ; maan, ;onfa perinnottomdffi
tynyt oCtft perimddn tullut; muuhun omafuuteen
^etetun pertnto^maan maalla, ja juoneen, fartanon ft̂
an ja fartanon taupun^a, erindifisfd tapaufjtSfa (f*
VOaibeme); pantatun ia lainhuutoihin pannun pe*
rintamaan maalla, taika (juoneen ja fartanon ftan

9
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faupunaisfa, joita omistaja itfe ci lunasta; toft-oton
pantatuSfa omafuubeSfa ($? . & 9: 3 , 7 ) ; paitanta*
(unaStuffella ostetun anfto?maan maalla ($?• 5L 5:
3 ) ; perifanta4unastuffella ostetun ja te^tamentiöd am
netun maan maalla (*)3et\ 5L 17: 3 ) ; toifen fy(
tuun annettahan kruunun ruSffyollim

£unastuS?mieS maalla fyaastafoon ostajaa
taan niihin fdranin^ joisfa vmimmeinen lainhuuto am
tietään,/a maffafoon luna^tu^=ra()an Oifeutcen cnfim?
mdifend fdrd;d^päin>ana. 3oö pantattua fiintidd oma-
fuufta buubateman, ;a omietaja fttd ei lunasta, fyaafr
tatoon (una^tu^=mie^ oetajaa ja maffafoon (unaetu^
ral)an tu(en?i£fa fard|i^fdr lufiin lainmuutoin d
tmfeätä,

^apben luna^tu^-faf)an .Oifeuteen maffettua,
foon lunaötuömiie^, ftanfittuanfa tafauffen fuluitfta ja
tt>a()in9oöta, lunaötu^^rabanfa taEapn, j'o£ ostaja fttd
et tal)t»o ottaa» 3o$ l)dn aftan soittaa, maffafoon
lunastusrajan, muuten menettdd lunaötu^oifeurenfa.

agta otettafoon futtenfi omafuubcn \relfa.
o^ta;a fyaluaa ottaa i\ma$tix&vaf)an, olfoon wtU

näyttämään omafuuben ei ofercan t̂ cSa t̂a
panttina, ja mi;pjdn faaneen tdnben maffon; muuten
faafoon ostaja ainoalta mitd jddpi, feUaiefen maffa^
mi^ten maffeftua; ja maffafoon otetuista raaoista fo?
ron. (Sama laft on mt)o$ muisfa lunaetu^riiboiefa,
/oiefa ral)an tafa-ivaariffoon panemista laisfa voaa*
bitaan.

annetut lain^buubot imtaan innaitajaUt
^ faupaSfa mrn;bpSfd perinro-maaSta ei faa
jotain ofaa lunastaa, ivaan maan fofonanfa, 3o$
fefa perintö? ertd anfto?maata on famaefa faupasfa
maalia, on lunagraja ttelroollinen lunastamaan an*
jto^maanft, jos ostaja ei ha(ua fttd pitää. Ostaja
ja mpt)jd tirvat faa, lunastajan fyakafjl', purfaa toit*
la muutta tebfpd tauppaanfa, 50 talarin fafon paas-
tolla, ^ e omat mt;6S meimollijet malalla fauppa^tc-
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jon »a!j»rätamaan, jo£ lunastaja tvaatil £una£fa/a
on »elmollinen tvafalla tt>af)fti£famaan (unastaroanfa
petoffetta ja itfelleen, eifä fcfleffdän muulle, ^erifanta;
lunatftutf-ritfcatffa fanne et felpaa panematta rahaa w
fâ maaritToon. £una$fu&mie$, jofa tobî to/ana »ab*
tt)i^faa fauppa^ir/an, funatftu f̂a ebbottamatta, menet-
taa famaKa (una&u^otfeufenfa (50?. & 5: 1, 2̂
4 - 6, 8, 9).

perinnön jako.
perinnön )'afoon madrdtföot perilfifet tttefin pdt̂

itdn, ja fofoufpot (Hion jaft^paiffaan* 3oö fiitd cimdt
fomi, madrdrfoon tuomari ajan /a paifan* ^o^ )'o?u
perillifid on lantana, mddrdffoon tuomari ueFotun mie-
j}en f)dnen puolesta, ^ecinnon jalo piDcftafoon rehc(-
ft̂ ten ia luoteftamain miehen (dg'nd oHeefa, niinfun
pcfd?ftr;otuffe t̂a (t f ) fanotaan, ja n)al)tiM6terrafoon
perillisten ja jafo^mietftett nimein al(e=fir;ottamifella
($G. Ä. 12: 1, 2, 11).

^efdn n>e(fa maffettafoon jatamattomaöta tamvat*
ta, fttre jafafoot periKifet /'ddnnoffen. Slfoon hilaan
o(fo »aitoa ottaa teöramenulld annettua rarc>araa eli
jataa perintöä ennen tiettpin n?elfain maffamieta, eiM
pefd;firjotu6ta pitämättä |'afaa perintöä; iofa fen te=
fee, »aetatfoon fofo melan (^cr. jft. 10: 1,2). %8vl
Pevinro-liiopumtie, pefarro, Pefa^firiocue.

Clpon faäpä mie£ eli n?aimo ottapoon omafuube t̂a
ctu^ofanfa enfln ĵa fttte armalfa naima=ofanfa. £loon
;ddpd »aimo (aafoon mpo^ buomen-lahjanfa miehen
ofasta. ^ertttifet jafafoot fittt festendnja perinnön
C 3̂er. S. 12: 3).

3ao£fa pantafoot irtain ia fiintid omafutig, fef?
it>d vaha ia »elät pbtaldipin ofiin, ia nataafoon
niiata atipaa. ^eriliifet faanxit jafaa avnaiati, i'ô
ê taitfi fit̂ en fuoetu»at ;a ei ybiaan »aflan^alai^fa

ole* 3olla ifompi ofa perinnöe'|d on, otfoon i}aneHd
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otto;oifcu6 (f. o. faapt ottaa mtnfd ofan taf)too) en*
nen fttd, jolla pienempi on; mutta t)l)tdldifet ofâ -mie-
Ijet jafafoot arrcalla. 3o$ rcaan t>fft pdd.-fartano on
peritdrodnd, ottafoon rceli fen, ja ftfar faafoon ofanfa
pienemmiöfd tiloräfa, pdd^fartanoa njatftaaroalla yah
finnolla. 3>oä ufiammat faavoat ofan maahan, jota
et fopitva^ti iaata jataa, faa fe, jolla ifompt ofa on,
laillifen armion iäihm, lunastaa tointen ofat. Äau=
puniin oifeupcn jdlfeen ei ole fellddn otto-oifeutta.
3o$ ifd eli äiti on?at jo ennen antaneet lapjlllenfa aiv
n>ofaa tarcavaa, erittäin ftitd fddtdmdttd, tulfoon feEi
jufuun, muttei n?oitto eli fypotp fen nautinnoeta (?.
VTiyouvami). 'Söan^empain fulut (a^tenfa elatuffe^
jt, fa^tt>atuffcfft eli ^difft tixvät tule lufuun; olfoon
fuitenfi l)etbdn tt>alla$fa palfita fen fiaan toifet lapfen-
fa (tytt S. 12: 4—10) . 3ofa perinnön jafoon ei
tt)öt), ilmottafoon fen maalla ennen t;ön ja rouoben, ja
faupunai^fa ennen folmen fuufouöen loppua, jaolta
(ufiin C P̂er- £ • 13: 1 ) . t Zaxvavan jaf o eli murto.

perintö.
^aupungin oifeuben jdlfeen perii pomarin, faupun?

filaifen ja papin poifa puolen ja tt)tdr puolen. «Diaan
oifeuften jdlfeen perit rcapa^fufufen ja talonpojan poi-
fa falft ja tptdr folmannen ofan. ?0?aan oifeuDcn
/dlfeen jattaan fuitenft faupun^tlaifen maa^omafuu^
maalla eldiminenfd ja pelto^afeinenfa; ja faupunainoi?
feuben jdlfeen tt>apa=fufufen ja talonpojan fartano ja
fartanon fia faupungiöfa ($er- Ä* 2: l ) . ©aman
(aeftin jdlfeen, fun on faätty pojalle ja tyttärelle, jae?
taan faiffi perintö fama^fa poltue^fa oletvaifille mies-
ja fDaimo-puoliplle perilliftlle, fen fddbpn jdlfeen, jo^fa
pertttdtvd fuplleefanfa oli.

3fdn eli äitin fuoltua peritvdt lapfet vainajan o=
fan; lasten, eli jonfu fytitä, fuoltua, ottajat pojan lap=
fef potan ofan ;a tyttam lapfet tpttdren ofan, fen mu*
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taan, fun fycibdn ifdnfd eli ditinfd olift ottanut, jotf e?
fdtft* 3 ^ Idfyeifempid eli faufaifempia rinta=periHi|td
on, dlfoon Maan muu pdd^fo perimään* 3 ^ ei rtn?
ta?pct*iUiftd ole, perii ifd ja diti, ja niitten fuoltua peri?
mdt meljet ja ftfaret vainajan ojan» perittämän me*
ll-puolet \a fifar?puolet, famaäta \\ä$ta eli aitiota, jota
on fuollut, perimät faman fun tapftmeljet ja tdpft-jtfp
ret. $?utta jotf fceibän ifdnfd eli äitinsä mield eldd
ja on perimdsfd, jaamdt l)e il)te aiiuan ofotrami!ft*
3o^ jofu 'ttyfomljiä ia tdpft^fifaria dittä rcelupuolia
ja ftfar^puolia on fuollut, perijät fuolleen lapfet ^dnrn
ofanfa. 3o£ tvaan t>fft tteli eli ftfar on ja perii di-
tin fangfa, ottafoon fumpifi puolen; jo$ n>et;td eli [u
(aria taitia ^eiDdn lapjtanfa ei ole eloefa, maan ait
noa^taan lasten lapjta, ottakoon elo^fa olema ifd eli
äiti taitti ti)t;nnu — ©efd ifan ttta ditin fuoltuape.-
rifoot mel/et ja ftfaret, ja ottafoot famaöta tfaöta tul-
leet ifdnfd ofan, ja fama^ta aitiota tuHeet äitinsä o*
fan. 3o£ jofu taiffa ^e taitli omat fuolleet, perimät
^eibdn lapfenfa. — 3>o£ ei meljid eli (tfaria tita f)tit
i)dn lapfianfa ole, perifoon ifan ifd ja ifan diti, eli fe
^ei^td, joEa eldd (maan oifeuben jdlfeen 2 ofaa) \a
ditin ifd ja äitin diti (1 ofan). 3o£ jommaltalum-
malta puolelta molemmat omat fuolleet, ottafoon fe
eli ne, jotfa eldmat, faiffi tppnnu — 3o$ niitd et ole,
perifoot ifan ja ditin meljet ja fifaret, niin tttä ifd*
puolifet fuftilaifet faamat ifan ofan ja ditUpuolifet dt=
tin ofan. ^uoli=fufuinen dlfoon faafo perinnöltä muu-
ta ofaa tdpfi-fuftiifen rinnalla, fun fen, minfd f>dnen
ifdnfd eli ditin^a, jonfa tantta f)t tot^tenfa fan^fa o?
mat fufua, olift fufu=la^fun jdlfeen ottanut, jo^ eldtjt.
— 3 ^ niitd ei ole, perimät ifan ifan ja ifan ditin ifd
\a diti, ia ditin ifan ja ditin ditin ifd ja äiti — 3o$
niitd ci ole, perimät mcljctften ja (tfarugten lasten lap*
fet — 3o$ niitd ei ole, perimät nepaimet; ja joö
jofu f)titd on fefd ifan tttd ditin puolelta mainajatfe
fufua, ottafoon fefd ifan että ditin ofan. — 3 ^
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ta ei ole, pertn>dt ifdn ifdn ja ifdn äitin, äitin ifdn
ja äitin äitin noeljet ja ftfaret. — 3oö niitä ei ole,
tulee perintö noufemasfa nefjdntte^fd polmeSfa ifdn ifdn
ifdn ifdlle }. n. e. — 3>oS taaemmat fprjd^perillifet, jot*
fa on>at famasfa polrcesfa, mutta eri fyaaraSfa, rii*
taulat feefendnfd, ottaa fe perinnön, jofa vainajalle
oli iiEiftmpad fufua tantatfattä. 3o^ be fcEd fufu*
polmcn ettd fuEu^aaran fu^teen omat tafan l)eimolai?
(ta, olfoot fan$fa?periliifet. ^erittdmdlfe tullut rinta^
ft)r;d' eli tafa^pertnto perittdfoon niinfun fanottu on,
olfoon tamva tuUut mietä lannasta tafyanfa (^er*
^. 2: 1, 2, 3; 1 - 12).

3 o ^ toifilleen Id^immdifet perilltfet kuolemat fellai?
ji^fa tilotefa (foba^fa, merellä ;'• n. eO, zttu tktä,
fumpi ennen fuoli, perimät lifimmdifet fufulaifet fum?
manji. --- 3o$ äiti on luollut, ja ifd fuolee lapfinen-
fa jaleötdpdin, eifd tktä Ma (ifdfo \x>ai lapfet) enftn
fuoli, perifoot ifdn fufulaifet ifdn, mutta lasten ditin
perinnöltä ja muusta omafuubeSta ottafoot äitin pe=
rtllifet äitin ofan ja ifdn perilfifet ifdn ofan; jafamal*
la tamalla, joe ifd on fuollut, ja äitiIjäkötäpäin fuolee
lapftnenfa. 3oS faatetaan tobefft ndpttdd, ettd toinen
niitä enemmän aifaa eli, tulfoon ^dn ennen fuolleen
peridffi, /a f)dnen perillifenfd perifoot J)dnen- (^er . ^
4: 1—3).

5tuol!unna fpntpnpttd lasta ei faata lufea perilfifef=
O» 3pS pfft tot>ista;'a tobiStaa lapfen eldn>dnd fpntt)?
neen, ja äiti eli, fynnpttaisfd faapuilla olleet fufulaifen?
fa fen malallanfa n>a^n?istamat, perii lapjt ifdnfd, äi-
ti lapfenfa ja äitin periflifet äitin. 3oS muuta perine
toa tulee, lapfen n>ie(d ollesfa äitin fofyöusfa, ja lapft
eldn)dnd fpnti)t), olfoon fama lafi. 3oS äiti fuolee fpn-
m;ttdisfddn ja lapft jddpi eloon, perii fe äitinsä (^er .
^ 5: 1).

3os mies fiittää (apfen fala?tt)uoteeSfa, ja fitte am
taa an>io4upauffen eli ottaa naifen tvaimoffenfa, eli
joS fcdn fiittää lapfen an>io=liittoa lupain, eli l
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fen jäihm, dittd rodfteten maatun naifen fantffa, to\l*
ia fafjben morftammen eli fafyfcen rcaimon fanäfa, jott
la pttotföta eitiodt tietäneet; ne tapfet perittdt SftluU
ta atvio^upauffetta, taitta fyuoruubetffa ia lutt>attomi&
fa polrcisfa, fiitetft) lapft ei peri mutta fun omia lap*
jtanfa ja rinfa-periUtftdnfd* 3faä fellainen iapfi fuolee
ja iättäd omafuutta, fctofoon fen niin^un muunfi pe*
rinnc6n (tym Ä* 8: 1 - 8 ) .

$(l?ö6n ^ufaan fitd perifo, (onfa taljallanfa on tap*
panut; fcU tappaja tttä fatffi, jotfa fyanm fauttanfa
tu(iftn?at perimddn, menettdtt>dt perinto=oifeutenfa* ©a*
ma iäti on, jo£ ifd eli diti tutinaa eli pkliäd (apfenfa
fuoCjaffi (^>er. ^ . 6: 1, 5 ) ; ^erinto^oifeutenfa me#
ntttää mt>ö£: 1) jota on riffonut omafuutenfa ^ruu?
nulje; otta!oot tifimmdifet perillifenfa bdnelle tulenaan
perinnön (^er* &• 7: 1.); 2) jofa idEft on tvaltafuns
na^ta farFotettu, eli farfaa maalta fuuren rifoffen tafy
Den, ja ei faa armoa; (a f)änen lapfetfir jotfa fttetddn
olfesfanfa ulfomaaKa (^3er* ^. 7 :2 ) ; 3) jota, luopumi?
fen tdhben ^ttanfeliumin opiltamme, n>altafunna^ta a*
jetaan, tai^a ulfomaalla luopuu muuhun oppiin ja et
faa armoa; perintö tulee duolleen muille (d(>immdifitfe
pertHiftlie (f. p. 4 ) ; 4) (ofa pmti muuttaa majaa
ulkomaalle; Janella (a Wnen, lailltfeen ifdan tulleilla,
ftelld afuttaipa. lapfillanfa ei ole parempaa etua tun
famatffa maafunnaefa afumaipa ulfolaijtlla (^er. &
15: 7 ) ; 5) jofa, tijta varustettuna oifialla pa^ftlla
ulfomaalle, ei palaa tatafin tt>î ftlld ajalla, pasftäja
mddrdtpn pdin>dn tuluttua; eli ;o^a lumatta menee roal*
tafunna^ta, ja ei rotefi^fd aj'a$fa palaa, C ^ r t p a e f i ) ;
6) |'o^ ulfolatfet perillifet afuvat fellaife^fa maafun-
nasfa, jo^fa ©uomalaifet dn>dt faa perid, ja f)t ein>dt
ole lapfta eli rinta=perillifid ja ta^bo muuttaa täf)än
maakuntaan afumaan, ja fiitä tatauöta panna, tulee
perintö mainajan fotolaiftUe pertllifille, (a jtoö ei niitd
ote, .fruumille (f. p. 1); 7) jofa fuurten rifotften vant

on tuomittu idffi Siperiaan* Niitten o*
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mafuutf, jotta l)o£pttaaleil)in clt foodin (>uoneefeen tau*
puncjî fd eli maalla omat otttut, ia mitä f>e perijtmdt,
tulee (tifyen hospitaaliin eli £öpl)äin fjuoneefeen, jotffa
mainaja oli.

$}aimifella maaten ifdn ja aitin eli naittajan tah-
toa \aattaa mtjotf perintil-otfeutf fabotettaa (f* Vlait-

^ menetetään mt)6% jo$ fen laillinen mal?
luominen laiminfpobddm 3o^ penllinen afuu niin fau-
fana, ettei ^dn perinnöltä tktm mi faat)ar tatffa on
tilfomaalia, ia tktaän mt^fd ^dn on, pitda tuomarin
antaa Janelle afiaöta tiedon; /a ;o^ ^dn et tule t)6^
fd ;'a ttmofceSfa. tiebon annettua, fabottaEoon puheen-
ja- %o# foti^matfen perillifen afunto^paiKaa ei tktä,
pannaan perintö ^pnjddn talteen (tfft fun f>dti tulee,
jo^ roaan fe tapahtuu ennen 20 rouotta. $0$ ullo*
täinen penllinen miippp pon tointa n>uottar ottaroot
td^immdifet fott-maifet perillifet perinnön folmen fuu-
fauben ytvattä; /o^ fe laiminfyobddn, tulee perintö
^ruunutte. 3o£ foti^maifet perittifet ennen omat/afa?
neet perinnön, ja läfytmpi ulkolainen perillinen ei tule
mainitu^fa a/a^fa, tiH laiUiöta tettttd nayta, pitatfön
perinnön fe, jofa fen faanut on. 3n>$ noainajan pe?
rtUiftd ei fuulu pon ja tt>uoben fuluttua, tulee perintö
kruunulle, jo^ et perillinen jttte laillista töttttä ndptd
(^er . $. 15: 2, 6 ) .

Ulkolainen, jonfct foti^maa^fa @uomalaifet faamt
periä, faa faman oifeuben @uome^fa. ?OZaafunna^ta
ttMCtdn>ä$tä perinnöltä annetaan fuuDeö ofa kruunulle,
jo$ eitt)dt maafunnat toijtn ole fopineet (tytt. Ä. 15:
2 ) . Ulkomaalla olemalle merimie^elle perintöä alfoon
annettako tutfimatta jod ei fttd liene riKonut @
ma (aft on mpoö muille ulfomaaöa olemille»

3o^ perillifet, omafuuben firjotettua ja melan
fettua, fopimat, perintöä jatamatta, pfybedfd eldmddn,
littaa fomtnto=e56ot, fa^öen tobt^taian ntmelld xooty
totötetulla ftr/affa mddrättamddn; io^ ei niin d
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on pufce fabotettu, enetfoon eli voäfyitfoon tan?ara.
3 o s jotu periUiftd °n roalfaivafoinen, taruttaan fo-
rointoon fyolfyojanfi fuoStumuS. 3o$ jofti perilliftd f)a?
luaa jafaa perinnön, olfoon l)dnelld ftiben ivalta ^
SL 11: 1, 2).

Perintö-luopumus.
3 eloon jddnpt puolifo eli perillinen taf)too perin=

nosta luopua ja jättää tamaran n>elan maffamifeJfi, il-
mottafoon fen fuufaube^fa, luEiin laillife^ta pefcUftrjo*
tuffe^ta, tuomarille (faupungieta fKaaötutran, Oifeu?
belle) ja antafoon laillifen pefd^irjotuf-firian. 3o£ e*
loon jäänyt puolifo eli perillinen laiminlpo fellaifen \\*
motutTen, maPfafoon fatfen n>elan ja dtfoon faafo
luopumu^^-etua. ©amote fun roefallifen, jofa jättää
tatvaranfa tt)elfon>ain omafft, pitää mpo^ niitten, jot-
fa perintö luopumusta fyatmat, tuomarin ja mel toain
laSnd ollesfa, tvalalia nmfuuttaa, tatparan re^ellifestt
olehan firjotetun, ja ttuitoät ^e, eiM, ^eibdn tietenfd,
futaan muu ole md^intafddn ottanut taftataöta, ja
ttkitvät t)t, pddtettpdnfd n>elfott>ain fofoon futfumista,
ole rpfytpneet minfdan faltaiftin juoniin eli fetnoibin,fortaaPfenfa eli tva^inaoittaaffenfa jotafuta n>et!on>aa.tylutta |'oS mainitun ajan peraStd tietämätön n?el*i a ilmauu, niin tttti tapata ulotu n>elan maffamifecn,olfoon eloon iddneelld puolifolla eli perillifelld tuulavaben aita, n>elan ilmeStpmifeStd lufiin, omafuuben luo*purnutta fyaha, ja mannoEoon ttUi fydn ennen tuela^ta tiennpt, ja ma^faPoon mpoS fai^t omafuubeSta o?tetun tafaftn» 3oS ei ndin menettella, tabotttaan maunittu luopumu&oifeu^^>efd^irjotuffen laiminlpomifeStd fatfo Pefa^triperintö dlEöon jaettafo ennen roelfain m E f j ,t Pennnon jato. 3oS perilltfet jafamat perinnön,(ajoista pefd^fir/otuSta pitdmdttd, ja ennen faiffein titUtyin totltain maffami^ta, n>astatfoot faiffein n>elfaia
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ma!fon, ja olfoon melfomalla tt>alta melfoa fatsia-pe?
viUifiä eli feta f>ct6td tahtoo C^er. & 10: 2). %&
mitä on tietämätön ja ilmauu perinnön jaon jdletftd,
antafoot perillifet, malan mannomifella, perinnön tata-
ftnr tailla, joä fe on Inifattu, fen armon; maffafoot
mx)b$ foron, jonfa l)e (ti td omat faaneet, maan eifuis

tenfaan Eorfoa forotfta, eitä fttd moittoa eli ^6tt)d,
jonfa toimella ja uutteruudella omat anfainneet, ja olfoot
fttte mapaat; faafoot rnpo^ fofytuulltfen palfinnon taiteta
tatpttttifitita \a ^obpUift^td fului^ta, ;oita f)e perinnön
talien omat tehneet. %o$ jotu perillifid on bufannut
ofanfa, maffafoot tuitmti muut perillifet melan, niin
faumatf tuin f>eiban ofanfa ulottuu; mutta jo$ melfo?
ma ei ilmota tkttyä faatamaanfa 2;£fa muobe^fa, jo£
ulkomaalla afuu, ja muobe^fa, jotf fotî maa^fa on, peritä
tdmdn fuolema^ta lufiin, et tarmil)te perillifen maffaa
ofa^tanfa enempdd fun Wnen ofalfe meluaa tulee. (f.
p. 3).

?O?itenM puolifoin *>f>teinea eli erinäinen melfa on
maffettama, ja miten pefa^eroa fyattaan, t p d
XOelta.

Perintö-maa.
^erinto=maa on fe, ;'ofa manbemmilta (apftlta,

jiltd eli (tfarilta taitta muilta fuEulaifilta peritään-, fa*
mote mpo^ fe anfio* eli o£to*maa, jofa pannaan jol-
lain tamalla ^ufatun pertnto-maan (taan ($?. 5l\ 2:1)*

3o$ jolHi on perinnön jaoöfa ottanut irtainta eli
ftinttdd omafuutta Faupun^i^fa perintomiaan fiaan
maalla, taiita fen muuten latllife t̂i toifelle fjufannut,
pitää ^dnen fuolemanfa jdlfeen pf>fd l)pmd anfio-maa
eli, jo^ fitntidd omafuutta ei ole., ral)aa eli muuta ir?
tainta falua, eliffd fiinttad omafuutta iaupunaitffa, fen
fiaan pantamaan, ja jllld on |)ertnto=maan luonto fen
fyallutffa, ;ofa fen ftllon perii; mutta fitte perittdfootvafyat, irtain ja tiimiä omafuuä faupunat^fa, nitnfunfaupungiefa olemalta irtaimelta ja fiinttdtftd omafuu?
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bteta fanofaan (*}>er, 5L 17: 2). ^ennto- -maan fyn*
ta, jofyon perimä fen fyuffajt, olfoon peru^tuffena pal*
ftntoa mddrdte^fa* — lap io i t ta in eli testamentilla pe*
rillifelle annettu anfto*maa fatfotaan ^d ^ f f
anfto^maaffu

Peräys-sana eli ajan sanominen
3 pakollinen tahtoo erota ifdnnd^tddn eli ifdnta

palfollife^taan, antafoon perdt)̂ =fanan ennen 8:tta pai*
tt)dd fppefuuta, muuten fegtdfoon palmelu^ tulettaan
muuttospdin)ddn. 3oS ifantd olift poifa fotoa faffi
tioiimmeiStd ffuufautta perd^-fanan ajaeta, faa painot?
linen antaa piväye^amn talon ttdelld, fabt>en tobtö-
tajan iä$nä olleefa. 3 o ^ palfollinen tvasta mainitun
ajan olift ifdnndn afialla poifa fotoa, antafoon peräpä
fanan muorofaube^fa, fotiin tultuaan. 3oä ifantd ify
te antaa taiffa muilla annattaa perd^^f^nan, annet*
tafoon famalla pdd^to-firja, muuten on perdt;&fana
mitaton. 3o^ palfollinen antaa perdp&fanan, annet*
tafoon pdd^to-firja faf)t)en miifon ptva$tL 3ofa l)ou^
futtelee eli viettelee toifen palfolli^ta jdttdmddn palroe-
luffenfa, fafotettafoon 6 pviff. 32 fifl. panfoefa.

5D?tfen maata ja liintiäd tavoavaa tvuofrateöfa \a
ttnljelleefd p e r d ^ = f ^ n a a n n e t a a n , l t ä ä
XVuotva.

Pestaus.
Oifialla pddöto=firialla tDitmmefe^td palvel

n?aru^tetun palfollifen faapi ifdntd ottaa palmeluffeen*fa ja antaa fydnelle, fuo^tumuffen jdlfeen, peitin. tyaä&to?firjan ottafoon ftllon ifdntd; ja dlfoön fellai^tape^tauota purettafo. 3fdnta faa mpos, millon tal)anfarfopia palfollifenfa fan^fa tuleman nouoben paltt>eluffeö=ta, ja antaa peitin; mutta jo£ pddsto=fir/a jo on an?nettu, ottafoon fen tafafin; )'a älföon feliai^tafaan pe^tauota purettako.
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3 muulla tatmilla peitataan, otfoon ptötauö \a\-
ton, ja tfdntdd fafotcttafoon 6 diili 32 fill. ja pal=
f Ollilta 3 dlitl 16 f ia., ja petti jaettakoon tahtia il-
mi=faatfaialle ja roaimaftlle. 3p£ (e, jolla ftifyen lu=
paa ei ole, palfolfifen pustaa, pitdfoon pakollinen pei-
tin, mutta banffifoon itfelleen pa(n>cluffenr 8 päimf*
fd faupunaiöfa, ja hiufaubeöfa maalla, muuten !>dn
fatfotaan fulfulatfefft. 3otf ifdnndt rittaumat, fenelld
parempi otfeutf on faaba palmeluffeenfa palfollifen, feifo?
foon en)l'mmdinen paätoö, miila muutoStafi ^aettaifim»

3fdntd antafoon palf olltfelle, jo^ tt>aafc>ttaan,pattft pe^
tiä, pi$tau$=tQbj$tuffen, joöfa ftfä paitta että muut ebut
on>at mddrdttdiDdt; jo£ I)dn fitä tidtaa, fafotettafoon
6 SXtff. 32 M. panL ^alfoDincn, jofa petollife^tt oU
taa peitin fefd tvan^alla ertd uuDella pdd^to^trjalla,
menfoon fen paltteluffeen, jofa uuben pdd^to^firjan fai,
ja fafotettafoon puolen n>uofi<pal^aanfa ja palfitfoon
tvabingon. 3ofa, falaten tDttmmefft faaDun päättö--
firjan, roanljalfa ottaa paltveluffen, fafotettafoon
ft-palfaanfa ja palfitfoon tt>al)inaon. 2B
Palfolimen,

Peerau6=rofcnsruffen maili.
^. (^itfa &•) on antanut minulle entifen

ifdntanfd 9 :̂n pdd^to^irjan, faatuanfa minulta pz$tv-
rahan palmeluEfeeni, enft fäarrtölviun alulta famaan
aitaan tulemana n>uonna; ja tulee trenft (ptifa) 9^.
faamaan minulta n>uo(t?palffaa O kuplaa fyop., O fen-
fd^parit ja — ffi. O pdim. O fuuta 18—,

JR.
Pesä-ero eli Pesä-jako.

Äuinfa puolifot molemmin puolin n?a^taatt>at an>iô
liitoja tulleen n>elan maffon, ja millon puolifo faa
naima=ofanfa ja erindifen tatvaranfa erilleen ja pddfee
maffama^ta toifen puolifon erinäistä eli tvan^empaa
tt>elfaa, f. XOelta, XOälUpufye natmtfeefa.
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puohfo fyafee pefcbcrea ja ppptdd päästä
f melfaa, jofa taitia ennen naimilta eli toifen
puolifon fpp^td tullut on, ja jo£fa Naftalla ei ft>t>td eifd
fypotpd ole ollut, antafoon, faabaffenfa tamara^ofanfa e-
rilleen, anomuffenfa ftifyen Oikeuteen jofyon mtef)cn a-
funto^paiEfa fuuluu. juomari fuulfoon fitte fefä toif>
ta puolifota että tiettpja ja Id^na olemia roclfotma, ja
mddrdtfoon l)eti pefdn laillifestt firjotettamafft, jofa
ficjotuö tvtippmattd Oikeuteen toimitettakoon ja fefd
miehen ^tta mainion malalla mafymrätettafoon. ^ o ^
tamara lamataan ei ulettumafji melan maffamifecn,
Mefetddn julfifella ^aaötolla mie^, maimo ja Uitti
melfomat fofoon, ja fitte menetellään famote fun Vati
Äottfurfitöta mddrad; ja dlfoon olfo mie^ mapa mel-
fomife^ta, jo£ ei pppbd faifen tamaranfa luopumilta
melfomainfa tpbpttamifefft.

3oö mie^ ppptdd tamaran luopumilta melfomain
tt)t»pttdmife!ft ja maimo fyaluaa pefd-eroa, ilmotetaan
afia famalla f un tamaran luopumilta pppbetddn-
©t)t)t, joitten td^ben pefd^ecoa anotaan, omat aina erit*
tain ilmotettamat

3 o ö etoon jddnpt puolifo eli, miehen ja mainion
fuoltua, periHifet luulemat melan fellaifefft, ittä toifen
tamara^ofa ei taemttfe mennd fen maffoon, pitää \)tu
bdn, laillifen pefd^irjotuffen (L fO pibettpd, fuufau*
bê fvi, pefd^irjotuffeöta lufitn, Otfeubelle antaa ano?
muifenfa tamaran ja perinnön luopumu^fen fefa pefd-
eron ebuäta, t)nnd malalla mat>mi^tetun pefd^Eirjotu^
lirjan. <&\ttt menetellään pefa-ero^fa niinfun äöhn
(anottiin. 3 o ^ mainitun ajan fuluttua feltainen melfa
ilmauu, menetellään niinfun £a?i \äätää ^erint64uo?
pumuffeöta*.

$aili£fa pefd^eron riiboi^fa erotuttakoon tuoman \)t<
ti ta\x>ata$ta, mitä fyafta maafit erotettamaffi, ja fe
pannaan fitte talteen ja tafa-maartffoon, fifft fun afia
pddttpt?. $at\a faafoon fuitenfH feoltuunfa erotetta=
man ofan7 fyanfitfuanfa tafauffen feM fiitd ttta
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voafynaotita, jofyon n>e(fon>at [en tdfyben faattatftvat
joutua. %t>$ pefdtffd on fiinfidd omafuutta, jofa ei
erittäin fuulu erotettavaan ofaan, niinfun perintö^maa
tailta ennen naimilta anfaittu maa, jotffa naima=ofa on
tjfyteincn, mpi)tdfoön fellainen omafuutf fytti, jo$ aitan?
omaifet fiitd muuten cin>dt fomt* Äuitenfi faafoon pefd*
eron Ijatia tafauffella ottaa ofanfa fen fytnnatfta,

QiBeffotvalla, /ofa ei folmanncefafoan buubo^fa (pth
fon?ain Ilofouffetffa) moiti pefd êron anomusta, et ole
jttte enddn (titd puhumitta,

^efd-eron riiboi^fa annetaan firjat 43ifeuteen tatfiU
tain. 9JBrt n a i m a ^ r a , Perinnön jafo, Pefd^ip

VTJallt Pefa^eron anomuffeen.
jtorfia^ti funntottettatva ^i^lafunnan tuomari!

/a
Äunnioitcttanoa 5\il)lafunnan OifeuS ^ . n tyitäjfofäl

sftlicfymi 9t:n fuoltua 10 pdtmdna ^ammihmta tä-
nä rcuonna, toimitettiin iaiUincn pefd;firiotu^ 29 pdt~
n>dnd feuraatt>aa $)laaH$luuta, niinfun mijöe taf)dn iiu
tttix) pefd^fir/otti^-ftrja ndi;ttdd. ?O?utta fun pefdnta?
n>ara ei fyetifdän ulctu n?elfain maffamifeen, ia fuurin
tvelfa on tullut mtetfrcainaiani mencmifelld pfjin, pattft
minua, taEauffeen yi:n puolelta, joafa minulla et ole
mitään ofaa eli fypotpd ollut, fen td^Den anon mind fe-
fd omalta ettd ala--ifdi8"ten lasteni puolelta tavaran
ja perinnön foopumitf-etua mie^maina/ani /dlfcen, /a
pppbdn mi;6^ pefa^eroa, faabaffeni fonfurftn alaifefft
jdtctp^ta tavaralta erottaa itfelleni naima.-ofani, jo$
mieheni mainitut, t?ffinadn tefemdt, velat tulifivat fiit
J>enft fo^emaan*

kunnioitettavan f if>lafunnan Oifeuben
noprin palvelia

%
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Pesä-kirjoitus.
fuolema tapafytuu, pifad miehen ett roaimon,

/ofa eloon jaäpi, taitta jotf niitä ei ole, perillisten eli
niitten, joitten fyallutffa omafuutf oli, ftilpittorndsti il-
mottaa ja firjotuttaa Uihn tavaran, fellaifena Fun
fe fuolema=l)etfelia o(i, faifin kirjoineen, faamtjtneen ja
tvelfoineen, Faunein perillisten eli (jeibdn (jotyojain eli??
Id afta=mie£ten lotina olleefa. © e eli ne, jotfatatva?
ran ilmottan^at, panfoot nimenfd alle, tioalan tfafuu-
tuffclla, ei mitddn olcttcm tahallaan falatun eli ilmot*
tamatta jatetpn, ja olfoot tuittnti n>elrcollifet, jo^ ttaa*
Dttaan, fuu^valallafi fen ttal)tt>itftaniaan (^er. Ä* 9:
1) . $)l\\ut perilltfct eli f>etbdn afia?mtef)enfd ja firjo^
tu$mkt)Ct panfoot mt)6£ nimenfd alle.

5lun tamaraa maalla, eli papin talo^fa faupungi^fa,
peritään, futfufaan, mieltä mpoten, fafft arTOto-miê td*
3 o ^ perintö fuuluu Faupungin oifeuben alle, mddrdt-
foon ^orme^tari ja Ovaaft armio-mic^et Csl>er. 5v* 9 : 1 ) .

©euraaroaifet fulut omat pefd=firjotu^tefa maffet=
tmat: 1) Ätr/otuffcöta maffctaan faupun.giefa 1 fa?
i»alta !ofo armio;fummaöta (jo()on ei fuitenfaan lue?
••to epdmaffoifta faamifta) ja jaolta, jo^ fe pifcetddn, l
fabalta. paa l ia , taiita jo^ et faupungm mirfamiebet
toimita firjotueta, madetaan fulut fon?innon jdlfeen* 2 )
^ fabalta fofo artvio^fummaeta tvaimaftlle (Ä. $; 17:
4 ) . 3 ) i faöalta fo!o arrDio-fumma^ta, tvelfain ja fu-luin madettua, Cifeu^fcuran palfafft, maffetaan n>apâja papin taioteta faupungräfa ja maalla, ja faifi^tatvalla^^fddtpi^ten ja porvarein taloista Faupungiefa»5\ir/otuöta et faa ttMtttpttdd 3 fuufautta etemmdfuolematfta, jo^ ei pefan aftan4)aarat ole lattiat; fiUlon annettakoon fiitd tieto ^tfeuteen, jofa mddrdd n>i&(tn ajan pefd=firjotuffeen» s:)3efd--firjotuffcn topiia on£)ifeuteen annettapa amoinna taiKa (tnetilld luftttuna,fuufaube^fa faupungiafa; ja enftmmaijttffd fdrdjiefdmaaiia (^er. &• 9. 2 - 4 ) . 5lftan?omaifet antafoot



mt)6$ famalla Otfeuteen fuitit, että l)e on>at maffa*
neet n>ain>aft0e ja Oifeu&feuralle menerodt maffot.
3o£ pefä<firjotu£ on fmetilfä (uftttu, pttdd toimitu^
mielten, firjotuffella fen ulfopu oleile, tobitffaa fera mai?
ntttutn fuluin että fartta-papertn maäräm

3o£ eloon jääpä puolifo ei toimita pefd^irjotutfta
määrätyllä ajalla, menettäfoon perillifille | pfyteifetffä
pefaefa oletua^ta taivara^tanfa. 3 ^ ^ perillifetft iaU
mintpomtfeen oivat yfytä fpt)pdat, maffa^oot faffoa fai=
feöta tamtatita 3 faöalta, majtöaftlle. 3o^ fen jofu
muu latminfyo, jonfa olifi' pitänyt tamaran ftrjotuf-
fedta puolta pttdd, fafotettafoon 1 0 - 1 0 0 talanin
C^er. Ä. 9: 5 ) .

3o$ pefd on mefatffa ja eloon jddpd puolifo eli pe=
fillifet rt?t)tt>n>at omafuuteen, jonfa f)t ennen omitin
iotuttaneet, taiUa jo$ f>e firjotuöta n>iitt>pttdn>dt pad(-
le laillifen ajan, dlfoon fyeilld olfo voaitaa perintö
luopumuffeen, tvaan tva^tatbot fofo tvelan maffon, u?
lottufoon taroara ftif>en taitta ei. 3o^ 5olfyoja td^fd
rtf^oo, olfoon perillinen fypton, ;'o ,̂ malalla tvafuut-
tain, antaa tatafin mitä f)än permnotftä nautinnut on,
ja 5olf)oja maffatoon omalta tasavaltaan puutteen
(^er, 5L 9: 6 ) .

3ofa pefd^firjotuffeefa tafyallanfa falaa, eli petollifeö-
ti tlmottaa tatvaran, riffoo ofanfa (ti^en, ja maffafoon
mpo^ perilliftlle falatun tavaran arn>on. 3 o ö noalan
on tefynpt, fafottafoon tvalapattuube^tafi. ^o^ talon
palroelia, jonfa olift pitdnpt tatvaran ilmottaa, falaa,
fatfotaan ^dn mdaalfi (q3er. Ä. 9: 7 ) .

Pefd'0ti*jotuJ5fen malli.
®uonna 1840 7 pditvand ©t)t)$fuuta pidettiin lail-

linen pefd^firjotuö talon ifdnndn 3aafo Ojalan jdl-
feen, jofa fuoli 20:nd pditiodnd tviimme Qzinätuuta,
ja jdlfeenfd jätti letffen % 9v. ja folme laöta ^dnen
fan^fa toife^fa naimife^fanfa, jotfa on>at: poifa ^up?
ma$ nimeltä, 22 «ouoben tiainen, jofa laillifeen ilään
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joutuneena, oli faapuilla, ja tyttävtt saaria, naimtjfa*
fa täefd faapuilla oleman talonpojan @:n fansfa, ja
©aara, 25 tiouofcen rcanlja, naimaton, jonfa etua maf-
n>oma^fa oli läj)in ifd^puoltnen fufulaifenfa, pitäjän
fuutari ^. 2Baina/an lapjt eöellifedtd natmifetfta, pot*
fa SDlatti, oli mpotffi faapuilla.

^ f e n tofettim iimottaa omafuutf fellaifena fun fe
miehen fuolema^etfelld oli, ia mpo^ eftin tuoba pefdan
fo0fen>at fir/at ja papmt; ja tämä tlmottaminen ja
firjotutf tapahtui feuraamalla tamalla.

omafuue- mupi fop.
Kaarela, ^ : o 5 poh/amf^

f V manttaalia, jonfa »ainaja efoon jää'-
neen tvaimonfa fanefa on anfainnut . . 700 —

ra^aa.
kopiota . . . . . . . . . 50 —
^ . . 75 —

. . 2 — 1 2 7 —
Ixultaa.

2 £u(ta*fi>rmu#a 6 — 6 __
kopiota .

3 fKuoffefofittaa 6 -
1 ^toi 15 — 21 —

IKupatia.
1 9 9 3 t i n a - p a n n u . . . . . . 2 0 —
2 Sattiiaa 4 - 24 —

4 4 ? u f t f f a a — 4 0
2 ^ n t t t M n s j a f f l a a . . . . . . . z : _ 3 _ ^ _ — 7 0

<&iimtään 878 70
to



146

(Siirretty 878 70
Rautaa

1 SKauta=fonft 1 —

j . n. t.
Puusato ja .

1 rimmet 1 —
2 ©aarnia — 4 5
3 0 $9taito*pt?ttyd . . . . . . 1 —
|\ n. e.

P
3 —

3 ©arfa^oufut 1 5 0
j . n. e.

p 3
h n . e.

1 0 tyaitaa 5 — ö
|« n . e.

( E a l o n t a l u j a .
1 3f fo p o p t a . . . . . . . 2 - -
3 p ientä p o p t a d . . . . . . — 9 0 2
j . n . e.

15 ^t)nnt)rid ntfiita 60 —
|« n. e.

3 ^po^drrpt 10 —
4 ©afcrat 4 —
ö Äirme^td 1 —
i* n« c»

©iirrctdän 973 35



\. n* e.

30$afon ifdnndltd
f n. c.

££pama£foinen faamtncn.
)̂uonc-mid)t(td hintti j a l a l t a . 5
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973 35

i 50

3 0 __

$t\Hi spafojcUe, forioncnfa .
maffamattomat palfat .

$dnnin ruotinen kruunun rocro . .
pojan dirtn perintö, forfonenfa

ia anrio^mieeten
$atM tdf>dn pefd.-firjaanp ;

faDalta faife t̂a fattara^ta

Äaitti tapata 100$ 85

20 20
40 —
12 —

105 —
2

g
1 26J

ÄoifR maffot 180 54J

pefddn 829 30f

U\), aftan^aarain tnufaon, ftejottaa:
Kmofettiin tvaina/an et madrannccn maimoKenfa

l?/^, maan te^tamentittd (al)i&trane«n ^.-Jfe
p^ fupart fattilan, ja faffi J>Dpio=lufiffaa, /otto
td^fd pefd=Rrj'a$fa on>at fir/orerut ja arrcarut.

£opufft f irrotetaan:
SlUcfirjotettu tobi^taa t»a(aifetta tvclmofuffclla tdrndn

pefdn tavaran ja ajtan^aarain, fefa faamreren errd
maffamtöten fu^tccn, tvitpittomaett ia rebcHifcett U
to ilmotetuiffj (ellaifma futt m miesvainajani



148
^ oliroat, ja muodin ei mitödn tulleen tafyaU

(aan falattrtfi eifd potö jdtett)f|I
Ojalaefa niinfuin eöelldpdin

21. fX.
pefd^irjotuffetffa o(ttt>at alleftrjotetut faapuifla,
eDelldpdin»

Ojala @. saatti.
S8Man=alaifen tyttären ©aaran puolena,

^̂
5ilfefrrjotetut tobtötatpat talla tankalla tulleen,

tuffen jo^bo^ta, noifu^ti fir/otetufft ja arroatuffu

: ja armio-mie^et

pitäjän käsi-ammattilaiset
®euraan>aifet fd(t?ammattt(aifet faaroat afeutua mad?

(e: ^lapfme^tarit, tafan Ulidt eli muurarit, vaätävit,
fuutarit, fepdt, prtti-tar^an tyoitajat (t)fft fu^unfi pt*
tdjdd^ ia formarit» ©amote feuraaroaifet, n>aan ei 3
peninkulmaa lifemmdfft faupunfia: na^furit, puwftpät,
{atulan ttlidt, hatun ttlidt, fatten rcala/at, vatafrnidat,
iddmidä^aittojat, fello.-niefat (uurmaafarit) ja maalarit
SRditten afettaminen maalle tapafytuu niin ettd pitdjdn
mtef>id aftatfta fuunnellaan ^il)lafunnan Otfeubc^fa,
fofa miettii, tarmitaanfo tytitä vitajätfd. %o$ fyeille
Äi^lafunnan Oifeuöesfa lupa annetaan, n>ie£66t fen
ptotofoHan ^umernoorille, faabaffenfa roafuutuffen om-
mattiinfa. «̂ e ein>dt fttte faa (1'irtpd mieltdnfd mt)6f
Un pitdjäitd toifeen, ^i^lafunnan Oifeuben ja Turner*
noärin pdd$tfcpa$fitta> ?0 îefa ^i^lafunnan =Oifeu^
fyaxvafyttt tarpeellifeEft, faapi fdft-ammattilainen ottaa
äpu*miel)en (jolle famalla tcfbaia lupa (jaetaan), jtta
tulee maffamaan kruunulle famat maffot fun talon*
jjoifain palfolfifet ^ifdllifft dlfoon otettafo fetddn,
p f a ei ennen, oppi?potfana ollen, ole famallaifeen tt)6-
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fyon fyarjaunut. 5topDcn fefordptftd faapi, lupaa p i -
tämättä, bavjottaa.

Pitäjän yhteis-maa.
^itdjdn pfttei&maata nautitfoon pitäjä, ja jaetta?

foon fellainen maa pitäjän afuttaitte, luroan jaettua
&uroern66rtltd> ^>ifdi'dn tjfytei&maatfta, jofa on niin
amara, ctfd 4 tpnnprin ala tulee jofa manttaalille, faa
fyaluarca pfftnddnfi ofanfa erilleen, Qaluatva HmoU
taitoon aftan kuvernöörille iofa, pitaidn muita afufs
laita fuulutfteltua /a maan amaruuben tutfittua, an?
taa Mafialle lun>an ofanfa erottamifeen» $)lwttm ofa?
mielten ei futtenfaan tarroi^te erottaa ofianfa, tyfyttifc
maa, iota on ttaöta fanottua n>d&«nj>i, fcoiDettafoon
jo tviljeltdfoon niinfun enin ofa pitdjdn maamie^id^
maitten lumun jdlfeen lufiin, pdattdmdt» ÄuOctti maat*
le jaotffa tufema ofa muuttuu faman maan luontoifeffl

Puhdistus-wala.
*)Juf)i)iätu$-tt>a(alIe pannaan ftptt)d?maineinen, \o$

roaan t?!fi tobiätaja on ^dntd paetaan (O» Ä. 17:
29) . ©aapi tuomari muutenfi, joi foptd on, mad*
rata pu^bi^tu^?malan, n>aan ainoatta bätd.-tilaefa, ci*
Id ifddn fyenaen rtfofjl^fa (f, p. 30)» 3oSpubbitftu#
»alalle pantu ppptdd, mddratfoon tuomari Janelle miet*timifen ajan, maalla enft fdrdjiin, faupunai^fa lothin*taan fuufau&em 3 o ^ (>dn mddrat^Ua ajalla tulee,muttei n>oi n>alaa te!)t>d, tai^fa io$ l>dn, laillista tt*Uttd näyttämättä, on poifa, pibettdfoon fpp̂ pddnd»%o$ ^afmannin Oikut mdärad (onfu tvalalle, tttyta*foon fe ennen fardjdin loppua, jo$ tuomittu faaputttam (f. p. 3 1 ) .

Puuställit eli
©otalai^=puu^tdllit »uofrataan aufflooniöfa 25 tvuo*

^Buofra-auffiooni piDctadn famana pditvdnd
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$ejf. ©enaattöfa tttä Manin ^
^ j jt?tt>d*tt>uofraa, jota on mddrdtty foltnefft neli*
fof|t, puolefft tufiita ja puolefft obria, jofaifelta mitta»
ti?nnt?rin alalta aroointa peltoa, maffetaan nmoftrtatn
taf>am>uofraa, luihin f>opio;rup(iefa ia fopecfoi^fa, ja
tt»uofran bafiat filmotteletvat rouofrasaufjtooniefa ai*
noaeta raj)a=tt>uofr:a$fa. 5luf(iooni^fa et felpaa fen
tarjo, jofa ei ennen o(e antanut otollifen tafauffen en*
fimmdiöten 5 ttmotfen tt>uo!ran maffoöta. ©itte on
;ofa miiöenrcnd vuotena uuft ta?au$ banftttatva puu^
fdlfiefa pibtttättyään fatfefmuffeen. 3oö tt>uoFra;mte^
fen laiminli;6, Tp\:äd afia fadtr/Ue tDirFâ mtcJ>eUe tyiti
ilmotettamaan, ja olFoon tt>uofra rifottu ja puu^tdlli
tariottafoon uuDeetaan muofralle auffjooniäfa, joefa et
entinen n>uofra--mie^ |ofa n?a^ta mainitun eli i'onEu
muun fppn tahDen tt>uo!raöta on erotettu, eifd mi)6^
fddn fcdncn tafau^-micl)cnfd faa n>uofra?tar/oa UfypL
Soö n>uofra=tario toifeefa auffiooniefa ei noufe entifen
n>uofra?fumman mädi'dijeE(t, madtatfoon entinen rouo*
fra--mic^ tafau^miebtnenfa tdptteen. ?O?uut efybot ja it?eU
tDoKifuubcr jotta rouofra^miefyelfe iDuoFra?fir/a6'fa mddrd-
ttidn, on?at: nuiofrcurafya enp muobelta maffetaan muo?
fva;tt>uoöen altt^fa, ja fttte cnnafolta rouojtttain, ennen 14
paim ^aaliefuuta, tulemalta rouobelta ^ddnin vafyati*
toon (rantteriiaan) fuittia rcaätaan, jofa ftttt, tobtetuäta
tva^taan, toimitetaan 2:^fa fuufaubeöfa fen perdtftd
kruunun kourille- ^uofra^prodt maffetaan famalla
f un kruunun muut tt>ero?/prodt 3oö tt>uofra-mieö
fuolee ennen tDuofra-a/an loppua, ilmottafoot perillifet
6:^fa fuufaubeäfa ^un?ern66rille baluamanfa n>uofraa
yixtxttäa, ja banffifoot uuben ta!auffen, muuten pan*
naan puu^talli uuteen auffiooniin, ja perillifet »astua»
tvat luuofraeta uuben tt)uofra=mieben tuloon a^ti» Äui?
tenfi iaavoat tafautf-miefyet ftif>en a^ti ottaa puu^tallin
^altuunfa» 3oö tafau^^mieö fuolec ja tatau&aitaa
on jalelld pdalle t>J>Dcn n>uot)cn, toimitcttafoon uu(t ta*
f 6 fuufaubeefa Äumernoorille, muuten on rouofra
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rifothu 3o$ tt>uo!ra*mie$ haluaa toifeHe antaa ttniofe
ta^oifeutenfa, ilmottafoon fen $un>ern66rille. 3>oä
tt>uofra*mieä tefee fonfrirftn, cittjdt faa tafau^miehet
puuätdllid haltuunfa, tvaan (e tarjotaan heti uuöctftaan
nmofralle.

puuätdllin tt>uo?ra*mic$ laillifeäfa tt>d(i-fatfe(*
f f jofa on pibettdrod 20:tend tx>uo!ra-tt)uotcn^

^an>ataan panneen tvoimaan ia parantaneen puu^tdl*
M ia mt>6^ muut n>e(tt>ollifuutenfa tdpttdneen, faflii
Steif. ©enaati, 5lun)ern66rin puolluffen j'o()t>oeta, as
ftan^aarain mufaan, n>uofra^mie^en eli fyanen oifeu*
tenfa (>a(tian njtlielemdd E d i d d
25 nmoteen, entifilld n>uofra?

^ maalla ei faa tiiliä faupafft ttfoa.
feKainen mppnto puu^tdllin mefytdätd, eli fen luvaton
antaminen muille, on fiellettp fafftnfertaifella lutvatto*
man n>il|'elt?ffen ubfa-fafolla, fcFd puuhallin haltialle
tttä o$taj'alle> 3 M puu^tdlliötd mppbddn taiKa tvit*
t>ddn fontaa, fyetnid eli eläinten ruofaa, faPotettafoon
jofa fuormalta 96 fop» hop., ja ftitd tullut n>al>info
ja maan ruofottomuu^ palfittafoon (a puu^tdlliin toi*
mitettafoon fafjinfertaifeöti mitd ftitd mpptp eli voitti)
on. ^dllaifet afiat, famote mpo^ tvahingon palfinnon
mddrd luvattomalta me^tdn haffuu^ta, pddtetddn fa*
maila fun h««>ne?fatfelmuffen afta, SEBrL Uatfelmus^
totmtmffet, Jiuwaron vcil\elye, ilakt&pdittjä, Co*

Zatautfm maili
3 p l:n pitdfdöfd 9^: h

fa ia yim ^ddni^fd anncttaifiin n>uofralle ^clle, 25 tom*
befji, menen>dt allefirjotetut, fumpift molempain ja mo^
(emmat fummanfi puoleeta, tdrjteen omituifeen tafauf»
feen afetetun n>uofra4iiton tarfa^ta tdpttamifeötd lai*
fin puolin tt>iitend enfimmdifend ttmotena, eli puoli*
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paastotta muonna 1848 famaan aitaan muorina 1853;
jota talia tamalla maistetaan, tyaitta ia aita.

armo /a afuma-patfra armo ia afuma=paiffa
9*:n $altta. 9*:n pattia.

©ttte feuraa tuomarin elt pljteifen SftotariurTen to-

Alutta jotf ei tuomari eifä ^teinen 9totariu$ ofe
fr;aa fe^Dc f̂a faapuifla, faattaa taffi muuta

ulottamaa mietfta ma^miötaa fen feuraamaöa tamUa:
koetta ofcman tafau^fitjotuffen tulleen tafauö*mics

ftiffe («etufft ;a fe(itetj?ffi, êit>dn (ti^en fuo^tuneen ia
oman fdben firjotuffeDa fen ma&miötaneen, toöi^tamat
5 /a

Carmo.) (armo*)
fd tapauFfe^fa on tafau^fir/otu^ mpoäfrn

mt^tettama feuraamaifella toDietuFfeKa:
gfccllä mainitut ta?au$*mkt)tt ttyän tafauffecn

ftmtaifilfi tobtitaa. ^aiffa )'a aifa

tuomari e(i p^teinen 9fotariu&

palfo«ifen.

Päästö-kirja
^ i pantafoon: 1) JJ3alFottifen nimi ja

mi^fd talotffa, pitd/d^fd ia Cadnt̂ fd f)dn on fpntynpt;
2 ) fuinfa fauman pdd#6=firjan antaiaa onpafmeUut;
3 ) 5^nen maineenfa, funniaöifuutenfa ja ftimoUimoHi?
fuutenfa; 4 ) miten pa(me(uffenfa on toimittanut; 5 )
joä f)dn iof)ontul)un erinomaifeen täfvtvtybn w$tyt)'•?
C) tobiötuö mapau&etftanfa toifeen pafmeluffeen, ^
fdnndn nimi, afunto-paiKa ia faatt> fir/otettafoot mpotf
pdd^to^ir/aan» 3o^ ifdntd ei ofaa fttjottaa, pan*
foon puumerFfinfd ja firjotta/a fir/ottafoon mpo^ ni*
menfd ja fdatpnfd.

3ofa muuUaifen pddätöMirjan antaa, faFotettafoon
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f-, jotf uuft ifdntd f»t?ttdd. 3fdnfd jofa
y t f ci ilmota palfollifen fclmoUifuutta taiffa
j)dnen roifoja, fafotettafoon enft herratta 6 Svtff. 32
l i i panfoefa, ja fafjmfertatfeäti jota muulta ferralta,
••|'a palfitfoon uuben ifdnndn n>al)ingon.$un ifdntd an*
taa entifcn pääät&Eirjan tafajtn palfollifelle, roetafoon
firjotuffeen ri^tppitrrofftar taiUa fir/ottafoon toifclle puo?
M c uuDcn pdd£t6--fit'j'an antancenfa 3o^ palfollincn
armcfec ftaktta t)änt$tä fanotun $M$tfclivja&fa, fyaafc
tahon tfäntaa maatta enft fdrdjfiin, /a faupunat^fa 14
pditt)d|fd. $flitättbma$ta fppttdmtfc^td on fama lali,
fun ifdnndlk olifi ollut, ;o^ fppttdmifctffa perdd oli(l
oöut

ifdntd ficltdd päaötföiviaa, fafotcttafoon 6
f 32 HU. panfo^fa. 3 o ^ ifdntd ei anna pääöto*

titiaa, tattta jo$ ^dn pitemmän aifaa on poifa 2:tena
tt>iimmeifend fuufautena perdt?&fananaja$ta, (a pal-
follifcn ei fdt> obottaa tuloanfa, ottafoon palfollinen
faf)&en mieraan miehen toDi^tuffen, tttd Ijdn oifiaöa

j on $\)t)tän\)t yaäötä paltveluffeötaan ia tttti
pliviaa ole faanut; ja hahloon fttte filld bi
tuffeUa toieta paltvelu^ta. 2 B t t 3f<xnta,
nen, Pei*ay6?fana, Pesti , TOaaventamimn.

KClaUeja.

1) padeto^ivja ttentiUe. ^renfi 9 l v jpfa on fpn̂
tpnpt s^:n fpldäfd, ^ m pitdjaefd |a ^R:n Iddntöfd, on
oHut palmeluffe^fani l.fe^td pdin>. ^arra^fuuta 18—•
%än on rehellinen, ttfä juomari (taiUa: mutta xw-
pi^felee), on tpoöfdnfd ollut uuttera ja luotettava (on
monet ferrat ollut huoleton tpo^fdnfd), pp t̂i?p (ei p\)$(
tt)) tefemddn a/o- ja peltoafctta, ia pddfee palmelu^
fetftani enft muutto=aifana. ^:n pitdjdöfd, 9?:n ta*
io^fa O pditt). o fuuta 18 - .

talon ifdntd.
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2 ) p&Set&fofa piitaUe. tyiita «R., fpntytjitr 9*:n

fyldtfta, 9?:n pitdjdätd ja 9?:n Iddnitftd, on ollut pal*
meluffeäfani l:fe$tä pdimdätd $?arra$Euuta 18—l
$ d n on rehellinen, ^tilainen fdptofftefdnfd ja toimcttt̂
nen, (buifentelemainen eldmdefdnfd; huoleton toiefdnfd)
(uotettama ia uutttta; pottaa farjan felmoHife^ti, pp^
t\)\) (ei w$tyi) fefyrddmddn jafutomaan, ia pddfcepal?
mduffe&ant tulemana muuttomatkana. ^ O pdinx O
f uuta 18—, «Ä.

3 ) £ybempt, taxvaUimn faupungeiöfa. ^ i i f a ^ ,
f^renfi S^O, jofa on ollut paimeluffeefant O pdimd^
td O f uuta 18—, ja ftUd ajalla fdt>ttdnt?t itfenfd re=
^elltfe^ti ia (uroollifetfti, te^npt tt;6nfd felmollifeeti ja
minulle mieliffi pddfee tu(en?ana muutto^aifana
miutfötanu ^ O pdtmdnd O f uuta 18—,

m.
Päätöksen eli Tuomion rikos.

3 uube^taan n>etdd Otfeutecn ennen tuomitun
eli päätttm ja lain moiman faaneen afian, taiffa paf
nettelee öifeubeefa eli mualla fellaifen apan tuomio?
ta , fa!otettafoon kihlakunnan ja ^dmnari-Oif-eu&en
tuomioita 5, ^afmannin ja 9\aa£futt5an tuomioita 10,
^)ott>i=Oifeuben 100, Dutari* ja ©t?t>ni'43tfcur)cn 200
ja ^eifarin tuomioita 500 talavia (O. 5L 28: 1) .

Rajat ja kiwi-pyykit.
3 o ^ fyiat viitamat rajoilta, feifobot ne rajat ja

pppfit, jotfa ira-mutötotfta omat olleet, taiffa jotfa pdd*
toffettd omat ma(>mi$tetut 3 o ^ ppt;fejd et ole, ptbet*
tdfoot manaat aiDat, falliot, fimt-rouniot, eli muut
merfit rajoina, jo$ ne \ta*mm$to$ta omat rajana oi?
leet jxpldjn mdlilld olema joft, falmi eli jdrmi pibet»
tdfoon mpo^ rajana, joö ei muut rajat eli pppfit toijtn
ofota (?0?. 5?. 12: 1—3), S&rt 3?li mutetotnen
nautinto.
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5?t)fdin mdlilld pitfinpdin olemalta joelta, jdrmeä*
ta eli falmeäta olfoon himmallafr puoli; famote rapoö
fetffi jdrmesfd eli joeSfa olemasta jaaresta* 3oS jdr#
mi maatuu, olfoon fummallafi ofa ftif)cn entifen jdrmi'
ofanfa mufaan (f. p. 4 ) ,

3oS riita rajoilta noufee tfo=/a0oa pttdt^fd, il*
mottaa maanmittari, tutfittuanfa aftan, riiban ?D âas
jaon Oifeutecm ?D?utta »öja^iöat, jtotfa eitiodt ole
ifo-jaon pitdmifc^td noöneet, eitiodtfd ftif>cn fo^fe, me=
nemdt kihlakunnan Oifeuteenv

5vun rajariita on päätnttt) eli [omittu, fyafattafoon
fpldin ja maitten mdlille 3:n fppndran lempinen raja;
mutta 6:ben fppndcdn lempinen pitäjäin, ^ifylafuntain
ja kaanein mdlille; taiffa faimettafoon oja pitfin ta*
jaa. Dvajan polmet elt juoffu merfrtddn lailliftlla pi)t)f
f c i l i

Övajat naapurein md(illd faptdfoot mdl)intdin jofa
folmantena muotena, viitain mdlttdmifefft C ^ . &: 12:7)»

3 o ^ laillife^fa iä^fd olema, i l o t t a tel)t)dffeen, ftir?
tddelifdrfee ftmî pppfejd eli raja^merffeja, faafoon 20
tai fafon» 3 o ^ i)dt\ fen tefee I)dmmentddffenfa toifen
rajaa, fafotettafoon faffinfertaifegti ja menettäköön fun?
nianfa» 3^3 ala4fainen fen tefee, furitettafoon 5\nm?
nun palmelian Id^nd olleöfa ($)?• Ä. 13: 2, 3) .

Ryöstö.
lain moiman faaneilla pddtofftlld, joi^fa rpo^

to mddrdtddn, faatafoon fe l)eti; famalla otetaan mpo^faî Ei laillifet fulut, joö eimdt noufe pddlle 50 t a i ;muuten niitä bacttafoon laisfa ( t l M. 3: i. 5: 1)»kruunun moubin, Nimismiehen, Neljännet ja ^auta?miehen ruofa= ja fppti=rah«8ta erinäisten rpoSto-ajtoiö*fa, t Ätrjaitr lunaerue.. tlftampia rpoStojd famaf?Ia matfalla toimittaiefa, jaetaan fypti<taba rposto.mieshen foto^paifasta fuhunfi rooSto-pai^aan, niin tttäafian?omaifet phteifeSti maffamat fypterahan, matfan
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pifutiöen mukaan, kruunun elt n>ero<ottajjan faamijta
tyoötoM bafiiäfa, ci faa rpoäfiknictf palfintoa*

Dxpöeto faabaan mt?6$ pddtofftfld, maitia tvclallinen
niitä olift tt>a(ittanut: 1) 5\umern66rtn pddtoffcUd, >ô
marTettaroa ei noufe paatit 144 f)op. 3tpl. (U. i \ 9; 1) .
2 ) 3 o ö n>a$taaja ei toimita felitt)£tdnfd aftatffa, ja
ftitd Dffrpuolinen pdcito^ on annettu (f. p. 2: 2 ) . 3 ) S\af)'
t>en ^(a^Oifeuben t)l)td;'pitdn>dijllld pddtorftUd, eli fel*
iatfella^Ka^ifeuDen pddtoffedd, jolle OifeubenEdpmifen
kaaren mufaan r^ö^to on tapaf)tun>a (f, tPebatys) .
4 ) 92?aiffa aftan tabottaja valittaa Cainfdt>toffen tt>i=
a^ta eli muulta pddtöffen n>ir^ee t̂d (U* £• 3: 4,
•5) eli tafaftmmoittoa l)afee (L Cafaftnnvotrto). ytaifc
fd tapauffiefa panEoon Euitenfi rafyain eli tavaran oU
taja tafauffen, 3 o ^ ^dn (itd ei tuoi, taitta ti ^alua
vahaa eli taroaraa, pannaan ne tafa*tt)aariKoon.

3o£ afian fabottaja ei n>oi yaättttya vahaa mal*
faa, ennenfun afia $on>i?£>tfcuteen tulee, panfoon (tn?
ne täyDen tafauffen. 3od f)dn fttdfddn ei tt>oi, pan=
loon tafauffen itfe^tddn, tli menEoon manfeuteen, ftfft
lun ofia on päätttty ( i l $. 3: 6 ) .

SatfiUa lailltfeäfi iva^tDi^tetuiaa pddtofjlHa, /oi^fa
njisft raf)a;fumma eli tviöjt irtain omafuue mddrdtddn
rpostettdmdfjt, on rpoöto maalla, erindifettd faefpttd,
kruunun n>oubin toimitettapa, kruunun n>outi ei faa
rt)6st6d «)iin?pttdd päätit 3 fuufauben.

5lnotu^ta rpotftotfta on rcoöto-mie^ n>e(n?ollinen, lu<
natftutfctta, antamaan affa=miet)elle tobietuffen, joö
xvaabitaan.

3 o ^ velallinen menee tte^enfa eli piilottelee, toimiteta
tafoon fuitcnfi n?6$to. 3 o ^ tvieft falu on n^tetta?
n>dna ja fitä ei lopfcp, otettafoon rahana; joö ra^aa
et I6t)t)t?, otetaan irtainta tan?araa (tL Ä. 5: 1 ) ; ja
jo^ ci raijaa eitä irtainta tamaraa ole, otetaan fitn*
tiää. 3 o ^ ei fomita, mitd enfln rcoetetddn, otettafoon
fe enftn, jofa ftOd paifalla on, /oöfa nocfallt^ra rt>tio-
taan» 3 o $ fitnttdd tamaraa on pantattu, faafoon mU
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fova futfenfi, jos tahtoo, omanfa ivtaimteta (f* p.
5, 6 ) . 3oS juonetta, fartanon [taa, maata eli vefc
rafennusta rpoStolld Rattaan, dlfoon niitd, toi|t'stanfa
erottamifella, tefytdfo omistajalle I)p6öptt6mif|t (f. p.
7)- 3iO$ velotulla ei ole muuta Juonetta eli fotia,
faafoon maalla afua fyuoneisfa folme fuufautta
ton jdlfeen, ja faupunojisfa enft lafyto^pdivddn (f. p.

^elallifen tarpeellijtn omafuuS, eftmerftrTi, eldmd*
feinonfa afeet, rpoStettaföon viimmeEft. Dvpo^toonme^
neva irtain omafuuä arvattafoon. 3oS velallinen
arvioon ei tpDp, eli jos velfova ei tabfco ottaa oma?
fuutta arvio^inna^ta, mpt;tdB6n aufftooni^fa (U. 5t»
5: 2, 3)i

5viintidn omafuuben rpoStoötd f» 2l\xty\oonl
di\)o6toitä erotettafoon vieras tavara. 3o£ ve-

lallifella ei ole muuta jolla maffaifi, f un vuofrpalfs
fanfa, otettakoon ftita puoli (11 5̂ . 7: 2 ) , ja ajafft
vira^tanfa erotetulta (jofa jo on menettdnpt puolen palf?
faanfa) otetaan vaan neljännes» DvpoStolla ei faa
^afea Upfeerin palffaa, olleefanfa foöasfa; ei pen(too=
neja eli armo=laf)jotuffia; ei leSfein armo=vuofta eli
fyautau&apua; eifd vtrfasmtebeltd, usfollifeSta vttfan?
fa toimitamifeSta faatua (abjotusta. postitalosta äU
foon rpostettdio Revosta, tevofen ruofaa eli ajo.-neu?
vo;a; ei mpösfddn puuStdllejd ja kruunun maita.
3>oS tvokttma^ta falusta riitautaan, Ipfdtfoon ku-
vernööri aftan tuomarin tutftttavaffi (U. .̂ . 7: 3)»

Saanto-
Ättntidn omafuuben faanto tapahtuu laiUifeStt: pe?

rinnofld, vai^etuffella, (abjauffella, ostolla ja pant?
tauffeUa ( ^ 5L 1: 1) . VBvt n. ia t d m b m i t o .

öaatmon motrc. 3ofa fiintidn omafuuben faantoa
moittia tahtoo, (niinfun • omistajan fuoStumuffetta
mpptpd maata, eli joS vaimo eli fydnen perillifcnfd
moittivat vaimon erinäistä, miefyen mppmdd, maata,
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4\ oma?raaltaifeE|i tullut, rcallamalatena olleSfaan, f>u*
tattua maata j. n* eO, ottafoon tuomarilta fyaaäton
ennen t?6n ja rouobcn fulumitfta, lufiin ftitd fun fu&
fttft tilana on mddrdtty, eli pHpätn ftitd pdtmd^ta,
jona fpt? oifialle omistajalle ifmeörpi /a l)dn fai tilat*
fuuöen oifeuttanfa laiäfa rcalmoa, ia a/afoon fitfc afT-
onfa pdäl)än, pu^eenfa fabotuffen ^aaötolla. 5D?utta
foäfa oihufratfa tdlfaiftefa tiloi^fa ufein onepdroafai*
nen, on faätty, tttä faiffi maalla eli faupunat^fa l>al?
(ituffecn faatu tiimiä ornafuu^, )'ota oiftafft luultu o*
mietaja, eldi^fdnfd, taitta J)dnen fuoltua, perillifenfd
20:efä muobe^fa emät maitta, on fen vtraötä fatfe^
ta fanfeesta n?apa. Saupan toaetaamtfteta, L (Dsto,

Sahat.
^i !etddn fielletd fa^aa rafentamadta, fa$ fyän voaan

fopii fen fanefa, (onfa maalle faijan aiEoo vahntaa,
ja jo$ ei foefc^fa, /ofo fe ftiuluu Äruunun, mero* ett
ivapa maahan, ennen ole tt>eft*rafennuffia* SuinlapiU
tätfi aiafjt maata faapt rouofrata, t XOuoha.

3ofa tahtoo rafentaa mptjnto» eli tt>uofra=faf)an *\
antafoon 5vutt>crn66ri0c anomu&fir/anfcu ^dnen pi-
taa mpod anomu&fir/'a£fa luntata, tttd tt>i$fie\a
fa (forfeintaan 2:^fa tuuobe^fa) fal>an niin
taaf että {iitä, tterolle la^fettua, maffetaan fefd
ttta fanto^rafja kruunun me^ti^td. 3 o ^ fyan fitä et
lupaa, fatfotaan fydnen ^afemuffenfa mitdttomdfjt; M
joö fyan, faatuanfa luman fafjan rafentamifeen, ei toi?
tnita jd^aa tt)almitf(t mädratplld ajalla, menettää
tafentamifen otfeubem <&itte mdiirdd ^utvernoori,

*) Stfuuiifösfli&a on fe, iotfa pmtftaia moubäffcnfä (abattaa
t)ix\\ä Oinafta eli uuitlta o^fctu^ra inebcä^rö. äCuofra^fnba
on fc, fatfa omiftAiä «jiiofraHa falvutaa muttren birjtä.
2!onj.inifc§ii oivat molemman laauitfet fal)M vftesfä tatetu
nuffeffa.
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ttiote fun mt)tir)i$tä on fanoftu, fotfelmuffen pibtttät
nodfft (joäfa monellaifet, fabaan to$Utt>at, afiat nn*
fusti tutfitaan) ja, fen ptbcttpd, misfd ajasfa faba
pitad olla malmiona, ja m in f a tverran îrftd faaöaan
•»uofittoin fafyafa tm;t>ntiM*aba$fa.

3ofa ennenfun faba on mcroKe yantu, c(i /oUa
muuten ei ole lupaa, fal)aa n>uofvalla eli mpDbaffenfd,
tatffa ri!foo Janelle annetun faj)a=lun>an, fafotettafoon
enft ferralra 24 Dvupl. J>op., toifelta 48 ÖvupL ^op.;
folmannelta famote, ja mencttaföon faba^oiFeutcnfa;
jofa ferralla faDoretaan mpoä lun>attomaeti fabattu taif*
fa tnpptdtttdfft tvierp, ja puoli ftitd tulee ilmisaattaa
jalle. 3ofa rt>cî tetri»d eli balfaötuja [autoja fauppaa
«li roiepi faupunfiin, faafoon faman faEon ja menet?
tdfoon lautanfa; mutta Uftfatyalla fabattuja lautoja
faa entämättä mppba.

®aban omistaja pitafoou maarin ettei faban jau?
bot ivarife rceteen, n>aan Eootaan maalle; muuten t)än
mmttää faba^oifeutenfa.

^ a a n omietajar eirodt ole trelmollifet antamaan
mebid^tanfa tyirfta faban omistajalle, jos eimdt be fo»
tt>i ftträ tvapa^bfoijesti.

f)\afentaiela fafeaa fotisfarpceffi, menefelladn famolla
tamalla, t \Xiyilyt. (^ellaifen faban omieraja ei faa
fahata mirddn mppratvaffi, muuten menettää falunfa
ja faba=oifeutenfa; fuitcnfi faa ban naapurcillenfa, mab
folla, fabara hetbdn tarpcefjenfa, jos n>erolle laefemn
faban omiSraalle fiira ei ole baittaa. ^ e ein>dt faa
elia fen fuuremmat fun pffî teraifet, ja niietd ei mab
fe:a min^aanlaieta rccroa.

^ofa ofa fiibaami|eöa nffoo, mencttdd Falunfa ja fa=
f otetaan enfi terralta 10, toifclra 20, folmannelra 30
fal. j . n. c; tabdn ei fuitenfaan lueta rouofra fabaa*
tnieta. 5\ibiafunnan O\hu& mietti f oon ia Äumernoo?
tin tvabtt»iStettan>af|4 (ai>ettaf66n binra^dardn, p<iljofo
rahana, tvaan ei birfina, fuerafi i)ixvcs:d tulee faba-
tmofroa.
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Sakko.
©afot, jotta i}aräfa 'mddrdtddn fyopiostalareiefa ja;

panffo-riffei^fd, lapetaan ^Bend/dn ra^afft feuraamal-
(a tati?aUa: 3 tahtia fyopiosfa, eli panffozrifft, tefee
Dvuplan ja 44 fopeeffaa fyopiosfa, ;a talari ftiä 48
fyopio^opeeffaa. #opto*rupia luetaan 3 Dvpl. 5Ofop.
paperiöfa.

Wan£euöe£ft muutetaan fafot ftlle, jota fppttd tuo*
maria n>a(tftaa, tailta täyttää fopimatonta puf>een eli
tivjotuö-Aaatua % n. ev Ulosmittaus )'a Oifeubenfd^-
mifen kaarten mufaan; famote tailli uWa-fafot (U.
SL 10: 1 ) , niin tttä 1— /a 3 tai faHo muutetaan
3:n pditt>dn tvanfeubeFft, ftitd 5:teen tai 4:n päitvän,
fiitä 8 tai. 6 päitv., fiitä 19 tai 8 päin., (iitä 39
tai. 14 pditv-, jtitd 99 tai. 3 tviifon, ftitd 199 tai
fuufauben (28 päiw>), fiitä 209 tai. 5 nmfon, ftitd
399 tai. 6 tttifon, ftitd 499 tai. 7 nmfon n>anfeu*
Mfi; 500 ja uftamman talarin faffo 2 Juufauben (56
pdin>.) njanfeubefjt, jota on forfein mddcd.

TOefideipanvanteubetfi muutetaan 5Raimi^, 3̂ê
vintQ*, CO?aan?, diahmufr, $auppa-~, ^afeanteon? ja
3vangaiStu^^aarten io^bo^ta tuomitut fafot, jo^ erit*
tain ei ole aftttttu; famote fafot juopumu&a|toiäfa,
luvattoman n>iljelt?ffen ja muitten me^td^afetu^ten xib
fomife^ta, (unjattomatn fofouöten pttdmife^td j . n. ev
niinfun jofaife^fa ttlaäfa mttäin afetetaan. @afot
muutetaan feuraaroalfa tamalla: l:be^td lO.neen tala?
ritn a$ti 4:n pditudn voanhuMfi, fiitä 25:teen tai. 8
pdim., ftitd 40 tai. 12 pdttt)., fiitä 60 tai. 16 pdim.,
fittd 80 tai. 20 päiw., ftitd 110 tai. 28 pdirodn tt>an*
feubeEft, jota on forfein mddrd (pvana. SL 5: 4 ) . —
tumattoman pato-miinan polton ja mt^nnon, eli \\xt
mattomatn poltto=afetten pttdmifen fafot otertafoot fefdfiintt^td tttä iilaimeöta omafuube^ta, niin tauvoatfun ne ulottumat ja puute fomitettafoon meft--letpd*»anfcubeHa, feuraamalla tamalla: 9 fKupf< 60 f op.
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I4:dän Diupl 40 fopceffaan a$ti 8 pdimdn manfcu*
SeHa, ftitd 28 fXupL 80 f op. 12 pdin>-, fiitd57jXpL
60 fop- 16 pdim., ja mitä fen pii noufee 20 pdimdn

riffomi[e£ta [afotetaan 19 d\pl 20
fop., iofa [omitetaan 14 pdimdn n>cft-(etpd=tt»anfcubeUa
( I t Ä. 8: 8).

©affoja tr;6Eft muuttatefa luetaan (ofainen pdimd-
tt?6 4m pan!fo;fillingtn 6:bcn dpnn arn>oifefft

©afot palfolliöten afctuffen jo^Doeta, taiffa lun>aU
toma^ta mef)tdn ttiljelemife^td, faatrat muutettaa
tpofft. 3o£ irtainta \vähä tuomitaan feUaifeen fa^
foon, jonfa manFeuDcKa faapt [omittaa, ja riftoja ci
moi faffoa maffoa, olEoon telia ta^anfa malta ottaa,
fafon maffcttuanfa, fafotetun tpofyönfd, ja jofaincn pdi?
mtvtpo luetaan i ?D?arKon îöfa madrdttpd miehen
paimd?pal^aa; mutta faEotettu faafoon, paitfi fttd, ra?
mintonfa.

^ouffauösfafot [omitetaan mpo^ tt>6Cld*
^uEo^aftoiefa, joiefa ra^a-[affo on afetettu, \aapi

afiamtö, )'ô  l)dn on aftan ilmi^aattajana, [opia o?
[an[a puolesta, ja ruumiin ranga^tuS md^ennetddn
[en mufaan, jos maraa fa^on maf[amifeen ei ole»

©afotettu, jolla on mara maffaa [affon[a, dlfoon
[aafo [omittaa fttd ruumiin rangaStuffella. 3ofatdp^
td [affoa ei moi maf[aa, fdrftföon fofo [afon ruumia
laan (p\ana.. $. 5: 7 ) . ^alonpo/alta, jofa, ta(onn[a
l)dmittdmdttd, ei moi [affoa ma^aa, dlfoon (ttd ©tefc
talo, eifd (tltdfddn, jota [afon maf[ami[ella joutuift
tuan puutteefecn; fdrftfoot Ije fafon ruumiillan[a (f.
?. 8) .

Satimet.
^atimta, (Pei^ditd, (anfoja, ttfpuja ). m, [.) dl--

foon mcl)tddn eli mualle miritettdfo, ppptyfcpaifan,
$ää ennen, fuuluttami[etta. 3oS fuuluttaminen lat*
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minfyofcdän ja ihminen jtitd Ijenfenfd menettää, faa*
foon fpppdd puolen foenffcfaFon (150 taf., falaifen Fir-
fon rancjatftuffen ja paaston); mutta roaan tapatur*
ma-fafon ( 2 0 taL), jos jofu, ef>fd on talutettu, fan--
Jenfd l)dnen fatimiin menettää, eli jo$ fe tapahtuu far-
tanon ftalla eli fartano^fa, jotffa totfen otfia fulfuttc
ei ole O M . Ä, 29: 4 ) .

Senaatti.
©enaati, forfein Oifeu^ ©uomeöfa, on jatttn Ou

feu^- ja ^alou^eparftementtiin, ja fummaHaft omat
ermdifet afianfa tutftrtatt>ina ja padfittdn>ina. f eifa.-
rilftnen ©enaati pddtrdd pddtoffenfd ^cifariBifen
Sftlaimäatin ^otEiaan Nimeen, ja f)tnaatiin annet=
tatvat anomuffct, afetetaan 5veifacill. SDtajeStädtilfe.
5D?tten ritöat menctvdt QotovOihuMta ja muilta
OiUuM&tuimitta ©enaatiin, t T0alim&, XOebatye.

10 talarin fafon fcaaötolla dlPoon fufaan men!o
^eifariin femmoijtsfa apoi^fa, jotfa enfin muuefa Ou
feube^fa eli 5vun?ern66rin tutkittavat omat ^oifen
ferran fen te t̂t?d [anotetaan 15 tai taitfa enemmän
0 0 . £ . 30: 21) .
^ Äorfetmmaefa £>tfeut>egfa (5teifari^fa) tntfittavoaa

anomufta ei tay antaa ^eif. ?O?aje t̂ddtiöe ttfclieen^
tioaan jdtettdFoon ©enaatiin taiffa muuhun afian-o*
maifeen tvirfaFuntaan»

3ofa mirfafuntaa eli n>irfa?mie^ta motittaa, tn'cn?
foon roalituffellanfa ^dd-^utvernoorin, cft P
rin (uo ©enaati^fa, taitta fiî en n>ir!afuntaan,
voittamia fuuluu.

Sinetti.
© lafi eitä afetuffet maardd Ftr/otuffiin a|?an*omai#

ten (inettid pnnd nimiä; fc on n>aan yfytcinm tapa*
^Bicraöten mieaten toDistuö on t)t)tä fun ftnetin paU-
naminen.
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Sowinto.
%o$ riita?n>eljct fopircat ajtan, fttte fun fyaatftetfu

eli n>ci)dtettp on mi()infa Olauteen tafyanfa, ;a ennen
lain--?dpmifecn mddratttjd i)tthä, ilmottabot fen Oi?
feubelle fiifyen aifaan, jona ^ctbdn olift ollut Oifeuteen
tuttava; muuten fafotetaan fumpaafi, $if)lä?unnan ja
^drnndru-Oifeubesfa 5, £a(?mannin ja ^vaa^tuvoan Oi*
feubeefa 10, ja ^o^i^Oifeubeefa 20 tai ( O . £• 20:
1) ©ominto firjotetaan tuomio-firjaan, ja forotnto?
wai)\x>\$tu$ annetaan (f. p. 2) . %o$ fopineet riita^teljet
riifiiuroat mifenM fominto on oifein ^mmdmttdtiDd,
faiffa jo^ toinen [anoo tuUeenfa petetr^ft, etftfoon tuo=
maria, jofa [opinnon ^abmiöti (f. p» 5 > ^al)belja
rttta-rDcffcUd ei ole voaltaa jonfhi muun ^attafft fopia
riita^aftan (f. p. 3 ) . juomarin ebeefd tatfta muu^
ten tebtp fo^into olfoon (uja fun muufi felfid n>d!i-
lirja (IL $. 4: 14) .

Dvifo^aftoiefa dlfoon tuomari fallifo fotointoa, jo^
iulEtncn pa^ennuö tapahtunut, taitla pfeteinen ruumiin,
^enaen e(i omafuuben raufya rtfottu on (O* ^ 20:
4 ) . SB &H

Takasin-woitto.
3 Q 5 lb Oifeuöe^fa, xoaitacijcin laillifetta

töteettd poifa olleöfa, riita-afia pddtctadn ja töaätaaja
ei tule Oifeuteen tvebdtp^oja^fo, eli jo^ afia on niin
tr>df)dn arvoinen, ettei ^ebdtt^ta [alittajaan, on f)&>
nella oi to tafaftmrooittoa' fyaUa. ^uitcnfi tat)Utt&
foon tuomio, jotf iantaja, xvaatii, jota mpotf faa ta-
iauffetta ottaa mitd tuomittu on. ^Coittanja rtifa=
tt>eli ilmotta^oon fen nita=ireljellenfa, tt)ebati?^ajan
fuluttua, eli fyafefoon tuomion tdpttamifen niin atfa*
ph, että riita-tteljenfd enndttdd, (puhcenfa faDotuffcn
taaötolla"), haaeraftaa aftan enfimmatftin Idrdjttn, ta?
iaftn^rooittoa bafcaffecn. 3o^ iDoittama riita-tteli ftfd
ei tee, olfoon faöottamaKa, ticöon ^atua^ fama aifa



taPafimmoiton fyaPemifeen. 3 o $ fydn nd^bddn f6t;̂ t>i>-
tenfa muoPft ci faattaman maarutt;efä ajaefa tuomio?
ta tdt?ttdd, olPoon Janella PuitenPi malta taPa|tn=moit*
toa (>aFea, 3 o $ tuomittu on felfaitfta, että tuomion
tdpttdmincn tdifi tafafimmoiton mitdttomdP|t, jddPoon
tuomio taittamatta (£>• & 21: 3 , 4 ) .

Takaus.
£aiPPi tafau^Pir/at omat omalla PdDclld fir/otetta*

/a nimet famaffa tamaUa alle pantamat, taiffa
\x>at)tt>i$Uttatoot fabbcDa (a^nd olcmaifella tobidta/aKa^
niin ctta taPau^?firjan firjotta/a on toifena.

3 o f a menee tafauffcen toifen n>e(a^ta/ maffafoott
mitd n>c(allinen ei ttoi maffaa (Ä. 5\; 10: 8 ) . (2Be*
(attifen fuoltua maötatfoot petiKifct niin fauiva^ fun
tt>oina/an omafuutf ulottuu, ja tafau^^mie^ maEfafoon
mitd puuttuu. 3oS tafau^^micö fuolee tafauffeäfa oh
leffaan, n?aatifoon it>elfon>a uuben taPauffcn metaUifeU
ta, ia fen fyantittua olfoot fuoKcen tafau^mie^en pe-
riöifet maffoöta mapaat; mutta jo$ tafayeta ei ^an-
Iita, fjafePoon tvelPotva pian maPfon tvelaKifelta ja puut-
teen taPau^-mieben omafuube^ta (f. p» 10) . ^dmda-
fetuä loePee rcaan (aillifeen taPauPfeen, )'o f̂a tapaus
mies on rcelroollinen maPfamaan mitd n>e(allinen ei
n>ot maPfaay muttei omituifeen taPauPfeen, joefa taPa-
u^micö on ottanut toifen rcelan omaPfenfa.

3 o ä taPau^^mic^ on ottanut toifen n>e(an omaPfen*
fa (f. o. mennut omituifeen taPauPfeen), fyahtoon totU
fotva PumpaaPa tal>anfa (Ä . 5?. 10: 9 ) . 3oPa, niim
fun omanfa, talaa toifen tt>e(an maPfon h>elPa=Pir/a$fa
mddrdttpnd maPfo^pdimdnd eli muulla mddrdtplld a?
jaKa, olPoon taPauPfe^tanfa tvapa, ;o^ f)dnta ei melota
ennen 12 PuuPautta, maPfo^pdimdötd eli määrätyttä a-
\aita luPiin.3 o ^ Paf(t tli upammat taPau^mie^et omat taPauPfeenmenneet, joPauien PaiPPein ja PaiPPi joPaifen puolelta, $&
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Heloon n?eli?ott>a maffon Qo$ tafauS on omituinen, U*
to n>c(an; mutta jo$ fe on laillinen, ainoalta mitd
»elollinen ei rooinut maffaa) fcltd tafau^miefyeltd
cafyanfa, ja olioon filld tafau£<mtd)eUd (tttc fama noaf»
ta baha tafau&fumppaneiltanfa mitd ojanfa pddlle on
maffanut. ^afau^miefyet jotta civodt talla tatvalla
ole toiftanfa taanneet (ciroatfa ole fauppa t> t̂>iet6öfd
fotötenfa fan^fa) tva^tatfoot luEi n>aan ofa^tanfa ( £ •
Ä. 10: 11 ja II. & 4: 12).

3?ofa on mennpt tafauEfecn mtebeöfd muttei n>e(a&»
ta, ^anEfifoon miehen faftlle eli maffaloon tvclan (5?»
f. 10: 12).

'SBallamalainen dlfoon menfo tafauffeen tita xvai*
mo miel)enfd fuoetumuffetta (5t. Ä. 10: 13). 2

\
kuluin, n>al)in9on ja faffoin tafaamife^ta ^

mifc^fd f. VPölttiiö, XPct>acy6r ja tafauffe^ta erindt
jtäfä tiloiefa, t niitd»

tilalleja.
1) &aivatiimn vx^elfa^irjan ratau6. (Jbella mat#

nitun fumman 00 3Rupl. !>op. pnnd fiita mddratpn
ja fu l tean foron maffo^ta, menetrdt aMivjoUtut,
fumpifi molempain ja molemmat fummanfi puolelta,
tdi)tcen laillifecn tafauffeen (tdpteen omitutfecn tafauf?
feenreli tafauffeen niinfun omasta n>ela£tanfa). tyaiU
ta ja aita.

(armo.) (armo)
3»o$ tafau^-miel)id on ufiamipi f un faf jt, firiotetaan;

jofainen faiffein ja faiffi jofaifen puolelta, ^ofonaan
pote jätetään ne fanat, }o$ tuti tafaa n>aan omalta
puole^tanfa.

2 ) £atn;faymtfen tafaue. ^aifi^ta fufuteta ja
tt>al)ina,o^ta, jo^on forfiaatt funntoitettaroa Slcif. ty
& O f tuominnee ^:n r f^nen ajatefanfa
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tptä f)!)ttin funni otettaman S3hn oifeuben tuomioita,
jofa on annettu O pdtm, O luuta tänä muorina, fya*
nen ja 9t:n mdlilld - aftatfta okmaefa viU
bae*fa (<5afon maffo^fa O Dvupf. O fop. ^opto^far
jonfa alaifefft Sft. on ^:n rifoffc^fa tuomittu 'iftm
^tblaEunnan Oifcubc^fa pddtoffcKa, jofa on annettu
O paitrdnd O tuuta) mchemdt allefiriotetut Funtpifi
molempain ja molemmat fummanfi puolelta, taiteen
tafauffeen. ^. O pdim. O ?uuta 18—.

(armo.) (armo.)
<S5trfe feuraa tdt;(i?marafuuDen (tafauffeen fefpaatnis

fen)

Taka-waarikko.
3o£ pfu, peljäten mejallifen pafeneman poitf eli läu

leman tamaranfa, pr;t;tdd Äutvemoonltd l)dnen tama?
ran panemilta tafa^aariffoon; miettifoon 5\umern66?
x\ frpt, ja fadtdfoon tafa^maarifon, taEauffella eli iU
mantu 3 ° ^ °" faanut tafa-maarifon, olfoon mel-
mollinen f)eti anomaan pddtoffen, e(i ilmottafoon ifc
f)immdifend fdrd/d--pdimdna aftan tuomartHe (tl . &
8: L 3) .

pantin efi fdpbcn tafauffen fjanftftuanfa faa me-
(allmen tafafin tafa-maariffoon pannun tarcaranfa (f,
P- 4 ) . 3oö tulo eli muo!ra pannaan tafa=maarif-
foon, mdardtfoon fyaha i)f)Den eli upeimman fiita \yaat
via pitamddn. %o$ melallinen moittii ftaav\n--pitäjää,
miettiköön Äumernoori aftan, ja olfoon bdnetta mpoö
fibalta, jo^ afia \x>aatii, fkltää frintidn eli irtaimen taitoaxan mi?pmifen taiita ^uffaamifen (f. p. 6 ) .3oFa tafjallanfa liikuttaa tafa-maariffoon pantua,di kruunun merfilla merfittpd falua, fafotettafoon 40tai 3ofa maöfen 5\umern66rin fieltoa antaa fyaUufctanfa tafa=martffoon pantua ialua, fafotettafoon 10tai ja palfit^oon n>a{)in(jon (f. p. 8, 7) .
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Talous-tutkinto (tuotf. efonomij! fceftgtning).
$alou&tutftnto piöetddn, tahallisten fyuonc^atfet*

muStcti tiodlilld, £uninfaan Eartanoiefa, puuStdlleiefä
ja kruunun mailla, maan fjojbon ja roiljelemifen tnU
fimifcffi, eli muietaft fpistd, ja toimitetaan haltian eli
niitten laSnd olleefa, joihin tutfinto foSfee* ^utfinto*
ftrjaan ei panna tattallifeeti f)an>attuin n>tr(>ettcn ac-
n>oa; ne tvaan merEitddn firjaan* ^urtint_o«tniebet il*
motta^at mietteenfd peitoin ja nttttuin roiljelemifetftä
fa ^uonetten ja aitain tvotmaäfa pitdmife^td h n. e*

'äöuofratuiöfa 5\uninfaan farja;farfanoi^fa ja tav*
tanotefa toimittaa kruunun n>outi 2 lautamiehen f
[a, jofa 5:tend vuotena, tutkinnon. ^
fotalaiö=puu6tallei^fd nimiemieä 2 lautamiehen
famote jofa5:tend vuotena; mutta jofa3:tenavuotena
kruunun tvouti nimismiehen ia 2 lautamiehen fanefa
nii^fa fotalai^puuätälleräfd, joiöfa cntifcn huomen fota?
toden Uppfeerejd elif!a l)eii)an leöfejd ja lapfia tpield afuu»
puitten rott^-micsten, paitft pappein, puuötdllei^fd toi-
mittaa kruunun n>outi 2 lautamiehen fanäfa tutkinnon,
famote jofa 3:tena nmotena. ^dUaijlöta tutkinnoilta
ei maffeta palkintoa; mutta joö maa heijataan ole*
tvan tvirheen alainen, toimitetaan tytti laillinen fatfels
mu^, bcilftan fu^tannuffella. ^appein puuötdlleiefd
pitdd ^romva^tin, *}koutt>a^tin fdrdjiefd, tounu»
palmelian Idena oKeefa, toimittaa tutfinnon, jo^onpi?
taian miehetft fae^etddn. ^utfinnoita kruunun maat*
la, t f ^Q

Talte-tawara eli talteen uskottu tawara.
3ofa toifelle talteen antaa vapaa eli muuta irtain*

ta tamvaa, tehoon fen todistajain Idsnd olleSfa
ja ottafoon fiitä tobistuffen. <&ittt pttafoon t>ttaia
ttaarin tatvaraeta niinfun omaStanfa ja palfitfoon
mitd l)dncn huolettomuuDeSta pilauu eli f>dtr>idd: jafck
lotettafoon fifdejt 10 tai, joö i)än (itä on fuluttanuf
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eli pifdnpt. @en panttaamifetfta ja tyämttämtftätä
olfoon fama lafi ftm lainaefa fr. f ) . 3o£ jotain
fimtiM varustettuna annetaan talteen ja ftnettt rifo*
taan, toDtötafoon omieta/a, valalfanfa taitaa tohiita-
jilfa, takeen annetun tavaran arvon, ;a ottaja va&
fatfoon vahingon, jotf ei voi tobitffaa ft)t)ttomdn fti»
fjen olcvanfa ;a fiitd ci tietdneenfd eli ^potpd faaneen*
fa» 3o£ tafcallanfa on fen ^dn?ittdnpt, ranaaetafoon
f un mvae (S. $. 12 1—4).

,3ofa u(tammalta on t)t)U\#tä tatvavaa talteen otta?
nut, dlfoon fenenfddn ofaa antafo pois, jofaifelta im
paa faamatta. 3otf fen tefee, n?a^tatfoon jofaifeöc
ofanfa. 3o^ fa()ben eli ufiamman tatvaraa tuomi-
taan folmannen talteen, toavjtltatoon fe famote, ja äU
foon afian^omai^ten lutkatta annettako tafajln. 3
tulipalolta, mm^abd^td eli n>i^ollisten \x*uUa#ta
laeuttna tavaraa talteenfa ottaaf waan fitte fitä litU
tää, mutta n>alef)teliaf|i ttöiötttaan, ranaa^taan fa*
mote fun varfauDe^ta (f» p . 5, 11, 10). Qofamuu^
ten talteen uhottua tarraavaa fieltdd, fafotctaan ta*
tvaran puoleen armoon (f. p. 9) .

3o^ fe, /onfa talteen tmavaa on u^fottu, fuolec,
toaötattoot perillifet. ^alte-tamaran td^ben ufytyttatf
pecllifet fulut palfittafoot 3o^ omitftaja ei ota ta*
n>araanfa taFaftn, fd^fpn ftitd faatuanfa, olfoon taU
kttaja n?apa fen ma^taamife^ta (f. p* 7, 8 ,6 ) . 3o^
fdft-ammattilainen mijppi eli panee pantifft fraltuunfa,
tefeclle eli paranteelle annettua taka, palfitfoon tva-
fytiQon ja fafotettakoon 20 tai (f. P* 12).

Tawaran jako eli murto.
hamaran murto eli fen firjotutf ja arvio ja jafo

faifille peritlifille toimitettakoon ennenfun ktfimM tii
lt$ftitoaimo uuDe^taan menee naimifiin. ^drndn lat=
tntn(t>6rt>dnfd menettää |eM mies tttä vaimo lapfiUt
eli perilliftUe folmannen ofan tavara^ofa^tanfa entife^
fä naimifeäfa, ja tavara jaettafoon fuitenft lain jäU
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feen C$l> St 12: l ) . JoS tattaran murtamifeäta
riitautaan ja tuomari et ^atvattfe fiind fpt;td aroio*
liiton estdmifeen, on tafauEfen panemminen ritt»aöfa ole*
wa$ta tavoavatita hinoaUtncn ( j . p* 2).

di perinnön jaon malli.
j u o n n a 1848 6:tena pdimdnd ?O?arrag?uuta toi=

mittiroat alle ftrjotetut, (ti^cn roaabittutna, (aillifenta?
maran jaon talonpojan Pietari Pietarin pojan ©ar=
polan jdlEeen, 9v:n pitdjd^td ja ^ : n fyld^td, jofa !uo?
li tviimme #etnäfuun 8:tena pdimdnd ja jdlfeenfd jdt*
ii (eäfen 5lnna @imunan tpttdren ja ^anen fanefa (ti*
UtX)t feut'aatt>atfet lapfet: (aillifeen iEadn tulleen pojan
$uoma£ Pietarin pojan ja tyttäret 5lnna Marian ja
^otvifa Julianan, fumpifi tptdr naimaton» ^atvaran
jaoefa olijat faapuilla mainittu (eefi $lnna@imunan
tijtdr, poifa ^uoma^ Pietarin poifa ja tattarein puo-
kota, (>eiban laillinen ^ol^ojanfa, lautamies leiponen»

3aon peru^tuffefft tuotiin eftin tviimme £ofa£uun
lp:tend pditvdnd tyktati Pietarin pojan ©arpolan
jdlfeen toimitetun pefd=firjotuffen firja, ja famalla il*
motettiin että mainittu tvainaja erinäistä (Juomenlal)*
jaa roaimollenfa ei ole mddrdnnpt. <&ittt iatttiin ta*
wara feuraamalla tankalla:

Mainitun pefd=firjotuffen jo^Do^ta on pefdntamar*
feuraatvainen:

Ättntia omafuus.
Kotila, 4 manttaalin tt>ero=maa ^ : o 6

^R:n pltdjdöfd ja yi:n fpld^fd, jonfa
tvainaja, amio-litto^fa 2lnna ©imunan
tpttdren fanefa, on ostanut, armattiin 1OOO:

^vtain omafuus.
ra^aa 100:

1100: —
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©timtty 1100:

kopiota.
1 (Suurempi pitavi 21: —
2 tt>iina?pifaria . • • • • • 6 : —
10 9faofa*foftttaa: 23: —

kuparia . 30: —
5Kaura*fa(u/a I arvataan /a 40: —
€(dimid Muetelfaan fa* 150: —
2ljio= /a tpo%afeita I (u falulta. 45: —

aamifia ; 585: —

fan?ara 2000: —

äötä menee melfain /a fufuin maffamifcf(t 489: 76.
iitu^-mieöten palfafft 10: -

ifen fir/an fafyteen farttaan • • * 24,

an marfamifct 500: —

pefaan 1500: —

efu.-ofan, ö̂- pefddn /ddnee^fd irfatme^fa ta*
, eroteltua, jaettiin muu irtain omafuttf faU

meen i)f)td(difeen ofaan, joilta amalfa $1:0 1 tuii k$>
feKe, 9t:o 2 pojalle §uomatf Pietarin pojalle /a 9fco
3 tattarille.

Äiintiä oma* ^vtahx omo>
fuu*. futt6.

©imunan tt?t=
tardfe tulee:

<Pefän irtaimelta tatt)ara^ta,
t»elfain ja fufuin maffeffua,

f » : ^ jot"fi otettiin



171

f alut, jotfa ar*
roonfa jdlfeen, tdtvvät . j 25:

Haim^ofatft i frintidtftd o*
mafuufctfta 333: 33^.
famote ^ irtaimelta (as»
nvatta fjrnm ofa s^:o l ) . 158:

jan fefa fiintid^td cttd irtai-
melta tanjara^ofatfta, elif^d 49:

(Summa 333: 33£. 232: 50.
Jtapftfle jacttatvafp jddpi fiNf:
J ^ttntid^td tawa*

ra^ta . . • . 666: 66 | .
Saman moerfa tr?

taimelta, leöfelle
tuleman etu*ofan,
naima - ofan ja
f)uomemlaf>jan o?
tettua, elifCd . 267: 50.

®umma 934: 16 | .
©iitd tulee
pojalle^uoma^ Pietarin pojalle:
i Siintitetä 333: 33J*
J lapfille jaetta\t>a^ft jddnee^td
"irtaimelta, arnoalla faatuo;
fa 9^:0 2 . . . . . . 133: 7 5 .

Summa 333: 3®£< 133: 75.
Marialle:

omafuubcöta . 166: 66J.
\ lapftUc jaettan>afft jadnee^

ta irtaimelta, eittfd puoli o=
^ 3 66: 87.\

Summa 166: 6öt, 66: 87.V.
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£t?ttdrelle 2mi\'a 3ulianafle:
i ftiintmtä omafuubeSta . 166: 66£>
t (apfille /aettatt>af(t jddneeS-
td ivtaimtvta, tlitU puoli o?
faSta ^:o 3 66: 87i>

@umma 166: 66S. 66: 87k

3aon tällä famalla toimitettua, ottiraat j p
ta $uomatf Pietarin poifa irtaimen tatt>ara?ofanfa
^öftuunfe mutta tDtdrten ofat annettiin fyetbdn f)ol̂ o?
janfa haltuun, kaataminen fiinfidn omafuuDen fyaU
ftfuffc t̂a jätettiin tt>a£tafe?fu

^dlla tamalla jaetufft tobrätaroat: eDella mainitutta
paitaUa ja ajalla

9fc ^

?O?ainitu^fa tavaran jtao^fa olemma olleet faapuiöa:
cbella fanotulla paifalla ja ajalla
5inna ©imunan tptdr, $uoma$ Pietarin poifa.

$)latti leiponen
tytärten 5lnna Marian ja ^o»ifa Julianan puolelta»

Testamentti.
testamentin faa uf)bä fuu^fanalla eli firjaöifeött, e ^

bottain taitfa tybottamatta, ja toDietafoon Mfi u^
httua mkM testamentin tefrän termeelld ja tapella
i)mmdrri?ffelld ja tvapa=ta^toifeeti fen tehneen, ja oi*
foon testamentin tefidlld tt>alta tobrötaijlle llmottaa eli
olla ilmottamatta, mitä testamentiefd on fddtdnpt
(^er . 5L 16: 1). 30S tobisrajia ei ole faapuiöa, ja
toDefjl' ndptetadn testamentin tefidn, fitd tcfebcafadn ja
fuolemaanfa a$ti, ei moineen ^anffia topiötajia, olfooa
fellaifeUaft tcstamenttlld lain rooima, jos tt>aan i)än
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fy omal la fabel ldn kirjottaneen fefä testamentt i*
ftr/an ttta n i m m f d fen alle»

*}Mifa, jofa t a p e l l e pmmärrpffelle ja jdrjelle on tul*
luU f aa tef)bä tes tament in , ef}fä I)dn on bolfyojan fyoU
^ottamana. 3ofaifella on malta muuttaa teStamenfr
tinfa, ja miimmefft tel)tt> tefee ennen tefybpn mitdtto*
mdeft Ĉ Ner. SL 16: 2: 3 ) . Sttutta jos puolifot fetf*
fendnfd tefemdt teetamentin, (o^fa mddrddmdt fen puo*
(ifon, jofa toifen jdlEeen eloon jää, tuleman fuole=
maanfa a$ti omananfa pitdmddn fumpafenft puolifon
naima?ofan ^eiödn pbteifeen tavaraan, jofa, molem-
pain fuoltua, tulee jonfu te^tamentiefa t;imitetr?nr o?
maEft, fellaista testamenttia ei faa eloon jddnpt puoli?
fo, laillifesti testamentin roalrcottua, muuttaa eli mis
tdttomdffi tel)bd.

?0?aan Oifeuben j d l t o ei faa fufaan testamentilla
antaa pois petinto-maata ( i pertnto-maa^ ^?ut*
ta osto- eli anfto^maata ja perittyä ja anfaittua \t*
tainta tavaraa faapi testamentilla antaa fenelle ta^an*
fa; mutta jos ala?ifdi(td lapfta on, joilla ei ole mi*
taan elatuffeEfenfa ja fasmatuffeffenfa, pitää Reille en*
fin annettamaan fddtpnfa ja ttlanfa fu^teen, fen mu-
faan fun tuomari mkttii (^er. 5t 17: \, 4 ) ,

Äaupun^in oifeuben jdlfeen ei faa fuFaan teStamcn*
tilld antaa pvcityötä eli anfaitusta, irtaimesta elifiin?
tiä^tä tatt>ava$tatfa enempää fun fuubennen ofan, jos
lapjta eli rinta*perillifiä jddpi eloon, 3oS ei rinta-pe*
riUtftd ote, olfoon malta antaa fefd anfto=maan ttta pe#

f itpn ja anfaitun irtaimen tamaran; mutta vtvityötä
iintiäitä tawata$ta maan puolen. 3oS ei muita fun

ulfomaalla afumia perilliftd ole, faabaan antaa faifft
typnni oman maan afujalle (^er. Ä. 17: 5 ) .

testamentilla annetun maan faa perillinen joSfuS
(unaStaa itfeUenfd (f- Pevitantadvmaetue).

testamentilla annettua tamaraa dlfoon otettafo ja*
famattomasta tamarasta, mutta maan antajan ofas*
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ta. 3oS jofu tcstamcntisfd on turnannut enemmän,
fun faft fddtdd, ojennettafoon testamentti lain mutaan,
»aan pi&ettdroon muuten faifrn puolin lujana, $lf66n
pantafo testamenttiin, cttd perillinen, jofa ftta laiefa
moittii, jddpi perinnöttä (^er. & 17; 6, 7 ) ,

testamentin faajan Ditad 6:Sfa fuufaubcefa, (ufiin
fittd, fun antajan f u olemasta ia testamentista tiefcon
fat, ndptrdd alfuperdifen tcstamentti;firi'an tuomarille,
ja antafoDh mj;6ö famalla fen oifian fopiian, perilliV
ftllc toimitettan>af|7. 3oS f)änclli ei ole ttötammttiä
fajisfaan, ilm^rtaFoon 43ifeuDclle testamentin Janelle
fd)Dt/n ofeman, 3oS f)dn, laiUifttta ceuzttä, on täUd
taxvalla tchmätta, olfoon teöramentti mitaton, Ulfo-
maalla afuttalfe testamentin faaiaUi fallitaan pl̂ td pit*
ta aifa, fun ul?o?maa(?a oleskelemalle oman maan pe=
rillifcllc on mddruttn. ^eririnen, jofa testamentin falaa,
jdttdfoon baUuetanfa faihn tarcaran, jonfa \)än pttoU
lifesii pppti faat>a oma^fecn, palfitfoon tt>al)in^on ;a
faafoon jaffoa £ testamentin armoa 0}>er. ^. 18: 1,
2 ) . O o S fdi\ijid maalla eiJaitmfi pibettdtrdffi 6;Sfa
fuutaubeäfa, tcöfamenrin tefidn fuolemasta hifiin, pU
taa tcetamentri mddratrlld ajaila ( 6 fuufauDeSfa) ndp?
tcttdmadn tuomarille, jofa firjottaa fen nal?neenfd, ja

fo (ittc enft fdrajiin).
s on moittittama ^oSfa ja muobeSfa, (u-

f iin fittd, fun tieto fiird faartin. 3ofa testamentin on
faanut, j)anPfifoon tafauffcn fiitä, muuten pantafoon
fc tafa=maariffoDn. ?O?ifd lähin penUmen testamen=
tin motttimifesfa eli maattaniifegfa tefee eli tefemat-
ta jättää, fttben alfoön faufaifempa(n moite

q> 18: 3, 4 ) .

l:o 'Ikt&finäimn te&tamentti (puolifoirten).
firiorctut fdatdmdt talla taanilla bciDdn miimmeifen
ta^tonfa oleman, cttd fun toinen meimd fuolce, eloon
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jddnt?t faapi ottaa J>allitaffccn, fuolemaanfa aett, tai*
fen meibdn t?f>tcifcn tavaramme; mutta, mcitun fum*
pafenFi fuoltua, faaFoot pcrillifet molemmin puolin lain
jalFeen ofanfa tatvaraäta. $a()dn olcmma me roifutf*
ti mietinpä ja tt>apa;taf>toifcgti juontuneet ja omalla
fdfccUd nimemme panneet, alle Firjotcmrin luoteffaivain
mielten lasnd ollc^fa, jotFa me juuri ftra tvarren o?
lemme faapuille faeFcneet, ^ O pdinx Ofuura 18—.

€otnen. 5lUc!irjotetut puolifot fddtdnnit tdlfa tvV
walla, jo^ jumala et fuo meille pcrillifiä, mciöan roiini*
meifen tahtomme oleman feuvaaman:

l:ffi. 3 o ^ minä 51. fuolen ennen vaimoani, maF^
fcttafoon Janelle phtcifetftd tan>ara^tamme FcrtMefaan
OOO 3vuplaa fyopioefa, ja jddnnoe jaettakoon lain jaU
fecn pccillifiKc.

2:fjl. 3 o ^ mind ^. fuolen ennen mieltäni, tulee
tneifcan pbreinen tatvaramme f)dnen oma?fen(a, mutta
naimifen tvdli-pubeeefa cbDotctu^ra crindifctfra tarra-
rastani tulee pevilltfillcni fcuraavoat falut — — ~ .
3 a mieheni tulee e(in;aifanan(a airilleni (fifarcllcnO
maFfamaan nouofittain 000 Ovuplaa l)opioefa; murra io$
l>an Fuolce ennen äitiäni (ft|art»Tni). (aafoon oitim
(ftfarcni) f)*ncn tan?araöfaan 000 kuplaa (}opio8fa.
^öabtt>ie'taaFfemme tdta, johon mc, nnfusri mietittyä
ja nnipa-tabtoifeöti olemme juontuneet, vanemma mc
tähän nimemme, faapuille Fueferfpin tot)ietijain Lieni
olleefa. Vt: O päinx O Fuma 18 - •

51 E
2:o Coifcliunen. ^:lle annan mind

trifuäti mictirtpa ja t\Hipa-ta()foifcfti, Faifen tattarani,
olfoon irtainta eli fiintida, jonFa mind Fuof?i:ani ja-
tan julfeeni; ja tulfoon ban \\i$ tatrarani omisraiaff?^
dtrdtFd \aa muuc penllifcni fiitä "mififaan. (^aii&Fa
nain) 5Me annan minä rceratnenrtfid puolen irraimetf*
ta ja fiiutidötd tanjara^tani, jonfa n?ina fuoltuani jd»
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tdn jdlfeeni (^at!fa luetellaan tvittäin Mut elt ralja*
fumma, jota testamentilla annetaan) f; n. e. $1. O
päivo. O f u u t a 1 8 •-•

$obtStajat firjottafoot testamentin alle talla tanxifc
(a: Sille firjotetut, jotta, tobistajifft tätihttyä, \)btäay
taa oltroat faapuiUa, tot>!ötan>at $:n (taitta 9i:n ja
yi:n) taybcM t>mman\)?fcUä ja tvapa-taEtoifeSti fuo^
tiineen /a nimenfd panneen tähän testamenttiin (jonta
alle fir/otettu »&., Itikin n>aaDittuna, on testamentin
tefidn mieltä myöten afettanut ja firjottanut). €belld
mainitulla ajaUa ja paifalla.

talla tamalla:
5llle firjotetut, iotfa, tobistajtfft täöhttyä, t)f)tä au

taa olhvat faapuilla, todistamat että $1. täybtUä pm*
mdrrt>ffcUd ja tvapa^tabtotfeSti on n>a5uuttanut ebelld
feifoman fic/otuffcn, jonfa fifuSta me emme titbä, o?
feman bdnen miimmeifen ta()tonfa ja teStamenttinfd, ja
ttta f)än on fen oitiatfi tunnustanut ja omalla tä
iään nimenfd ftt̂ en pannut. %\ta ja paifta.

Tiedon antaminen.
antaminen Hvjoitta (protokollista) talous=

;a viita=a(l'oisfa, joisfa felitpSta n?aai)itaan fanfafun=
naita eli niin monelta (jenaeltd, etfet fott>t mtyiötä
tietoa fiitä luMti antaa, tapahtuu jilld tamalla, tttä
tivjat toimitetaan feurafunnan papille, jofa firfosfaju?
U$taa femmoipa tivjoja Janelle tulleen a|tamomaisten
faatamifft, io^ta pän mpos antaa topistuffen» @eli-
ty& ja tvalitus^aifa femmotfesfa ajioisfa luetaan ju*
iiötamiföta. 3oS ne, joilta felitpStd maabitaan, afu-
ivat ertnaipsfd feurafunnisfa, toimitetaan feKainen ju»
JiStuS faiffein niitten feurafuntain tivttoifyn* $
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fe£ti pttdct tt>otttan>an riitasroeljen, fefd ttclta- tttätaf
km ja ritta*afioi$fa, antaa $utt>ern66rin pddtoffetftd
riita^eljelleen tiebon; ja fittd on malitu&aifa l
» a CU* 5L 9: 1 0 t <Dtfeue<atfa,

Tiet.
j on tef)tdn>d fddntöfd, mihin taxvoitaan; ja

tutfttuttafoon Äun>ern66n fdrdjtefd, mtefd fe tafaifm
ja fuorin tcf>tdnce* Otettafoot jti^en fo^taatt)at tiiuf-
\ttli, ja fttd fufaan ei faa fieltdd; faafoon futtenft
ft)(d menetetp^td pellolta eli niitu^ta tdpfcen palfinnon
kruunulta (JKal S. 25: 1) .

otteinen maantie olfoon 10 fppndrdn topinen &
jatn ft>dlid> 3o^ maantie on ennestään 12 f tundran
lenjpincn, pibettdfoon afemellaan» 5ldrdjd*, firffo? eli
mpllp-tie (famote muu ajotie) olfoon 6 fppndrdd le*
njtd, ja (tfdfft otettakoon ojtfft fafft fppndcdd molem*
min puolia jo^ tamitaan (fKof. *̂ 4: 1. 25: 2)*
©emmoifilla paifoiOa, jotöfa ei fdp rafentaa niin le»
tt>!*6ttd teitd, taiffa jot^fa niitd ei fartvita, olfoot pie-
nemmät tkt, niinfun fp(d= ja mplu>-tiet, tilan fu t̂een^
faitafemmaröin*

paa l ia pitää laitkin maa?omi^tajain ja Valtiain
fef)Dd tktä ja ftltoja. ^aupunfilaidten tulee ttfybä ia
n>oima^fa pitää tktä ia ftltoja faupungtn maalla (Ovat-
5?. 25: 8 ) . 5vp(amtien pitdfoot fen fuffiat tuoima^fa.
5\un)ern66rt iäätää ja päättää (litoin ja Uitttn jaon,
tutfinnon ptitttyä ^iifjtafunnampifeube^fa* Qk^at'
felmu^ onr firfo^fa julistettua, pibettdtvd fetudilld, ja
fttte talutetaan, fyuonoin tie=ofain omistajat niitd en*
nen 3u(>annu^ta parantamaan» 3ofa fen fd f̂tyn (at-
minlpo, fafotetaan 3 tai ja kruunun palttelialla oUfoon taalta palfaHa parannuttaa tien ia ottaa maffonfen omistajalta (d\at Ä. 25: 11) . ©omeron ja fan*nan taitotUa ttebettpd, pitää fon>et ja urat täyttttämäänfemdiöd, tmäSittm päätettyä ja ennenfun tkontnnäU
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tanyt tuikata; mutta m$ta £ofafuu£fa lemitcttd*
Joon fanta (a fometo tielle, niin cttd tiet omat tat>?
Dê fd moimatffa 24:tend pdimdnd mainittua fuuta, fun
tte^fatfelmuS pibetädn.

$ien rafentamifeen faa marpuja ja fantaa ottaa
mtfytättä ja fpbdn^maatta, muttei, maan omistajan
(umatta, fotetiluffilta eli (>aoi£ta; ftitd on fama faffo,
fun tumattomalta n)il(elt)ffe^td- diiibat tdUaijt^fa a=
(tot^fa menemdt paiffaftmnan Otfcuteen.

5Q?ofemmtn puofin omat penfaat, maantien fuitvaa?
mtfe^ft, fyatattaftat poi$ 3 fppndrdn (emet)beltd o/an
vlt&pattaatta läntiin; mutta jo$ ojaa ei o(e, ^afataan
6 ft?t)ndrdn (ett>cpbcfta*

3)^teinen taht>i*tie ;ar»ein ja foitten yli on tiluö-
tenfa omi^ta/atn miitvttttam, j'o£fa jaa on lujin. $)7i$t
fd fuuret mebet omat, on mitttau^ prnpdrittd ofemain
pitäjäin toimiuttavoa (Jftal 5L 25: 7 ) . ^usfafi pU
tajätfa eli 5\:it)(aEunna f̂a toimitetta^oot fefifunnat, joiU
\t tie-palanen tulklti annetaan amoinna pibettdmdfft,
Ja fen maffaHoon pitäjä e(i ^i^lafunta. ^dmd afetu^
ci fo^fe niihin maa-paiffoif)!!!, jotöja crindifelfa fomtn?
noKa on pl)tet)tt) (umî refid metamddn ja iunta täitä
(uomaan, eifd niihin, jot^fa Mi ofa-mie^ on njefmoC*
Unen taimellani pitantidn tic-ofanfa felmoUife^fa tifa^fa.

$icn jaloa pitäitfä menetellään famate fun muiefa
maanmittarin toimitti f (t̂ fa (f. niitd); 3ofa ei t»;J)p
tten jafoon, malittafoon 5tumern66rille fuube^fa miu
fo^fa, tien fao^ta ja paaluttamifem lufiim

^i^lafunnan tulee moima^fa pitää miv^ta^paalut ia
tkn mitat ja fe^tifiimari-miitat.

Todistaja eli wieras-mies.
/ otettafoon Oifeuteen mpotdnfd, tailfa

^aa^tettafoon faillifestt (L ^^«öro). Ujtampta to-
6 a j t a laattaa ematia Oifeuteen p^t)clld ftaa

niin fopii. l l löön fufaan olfo tobieta/afft
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matta; ja maatia palfitfoon Hulut. 3otf ttöiötaja ei
tule, fafotettafoon £il)fa?unnan; ja Mmndri-Oifcube^
fa 1, 2almännin; ja DvaatffumamOifeube^fa 3, $mit
Oifeubc^fa 5 tai. 3o$ toifen ferran Uthityna on
tulematta, tuofoon fydncn kruunun palmelia. 3o$
faufana afuu, tutfittafoon Idfyimmaifetffd Otfcubeäfa;
joä on fairaöna, tutftttafoon fotonanfa (O. & 17:

2Baimon?puoli, naitu taifla naimaton, fclpaa tot
b\$tajal(i nimlnn mie^Ei. 3o$ tuomaria ppntddn to?
töttajafjl dlBon fitd ficllettdfo (f. p. 10 ,12) . Sl^

ei pibetd muuta fun puolena
fddtt>î fd olemifetfta, t "Kaarti

j tehoon tvalanfa, ;'ô  ei\t>dt molemmat
riita^cljet muuten fuostu; mutta torftoi^fd tiUfrafy
oi^fa te^tdfoon aintan noala (=0. 5L 17: 17).

h a a r a n tualan Utiä fafotettafoon 40 tai, ja dl?
foon iMan Mmatfo toDî tajaEfi'. ©ama iäti olfoon

to\#ta fiiften vcnztttlM&Ut Cf. p. 18). 3o£ afta
fcenfeen eli funniaan, fdtfttoon faman rangat

tuffen, jofyon fcKainen tobi^tu^ olift fi;ptefpn faattanut
(9vaf. ^. 60: 1). SBdätan noalan tefid muui^fa tit
(oi^fa, jotefa tuomari firjallifen eli fuu-fanafen n>alan
on tvaatinut, fafotettafoon 40 tai ja menettdfoon fun-
nian (=0. $. 17: 19) . $obi£taja, jofa ei ilmotajo?
tain, joäta n>alî tu^ta afiaan tktda tuleman, fafotet*
tafoon 20 tai. (f, p. 27) .

3o^ joEu, ennen^un lain^dpmifen on alottanut, ppp?
taa tobi^tqjan, idn, taubin taiKa muun ft?t)n täf)im
tutliuavoatii ;a tuomari, tiebu^teltuanfa, fyav&afytti tot
bjötajan et oleman fadmi^fd, tutfifoon tuomari tobi^
tajan; olEoon futtenfi (tlld, jo^on tobi^tu^ loöfee, mal-
ta fitd moittia, ajtan Oikeuteen tulle^fa (f. p. 23) .

^obtötaja tobi^tafoon maan oman ndfemdnfa ja
fuuletnanfa (f. p. 24) . £al)ben pttdpitdmdinen tobi^
tH on tdpfi tobi^tuö; pbben tobi^tu^ on maan puoli
(f. p. 29), t V>ufyt>i&tu8(wala. Qobiätaia, jofa pu?
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(juu afian niin ja nain, airoon felvatfo. Ätr/attinen
totoi$tu$ ti felpaa nilalla vannomatta (f. p. 26).
IZetäetä, f. f.

Todistus.
kirjallinen tobittut äiUon felvatfo, jo£ etvdt aftan-

omaifct molemmin puolin jtifjen fuotftu, elt jot ei fttd
fuu^alalfa tva^i^teta ( O . & 17: 26) .

5tanta/an pitda tobtötuf|tfla n>abtt)i^taa pu^eenfa;
tatffa olfoon tva^taa/a vapa. ^a^taajan pitda mpo^
tobiötaa va^tauffenfa (f. p. 33). tunnustettu ajia
on yf>tä fun tobiöttttu, jo$ tvaötaaja, lailltfe^fa id f̂d
oleva tila mielipuoli, vapa-ef)totfe£ti tunnuUaa afian
£>ifeubetffa. St fuitenfaan faa tuomita fetddn, oman
tunnu^tuffenfa io^bo^ta, Ijenfcd fo^fevi^fa rifo
fa, ioö tinat muut aftan^aarat tunnu^tu^tanfa
voitta (f. p» 36).

Toimitus-mies.
^oimitutf-mietf ottafoon a(tan?omatfelta valta^ir|an

toimituffeenfa, ja pitdfoon fttte afiatita vaarin; tel)<
foon mpo^ tilin ^altuunfa otetutta. $fiita toimitut-
mite valta-fir/an joljbotfta tefee ja päättää, olfoon fe
ytyä luja, fun a(tan?omaifen itfenfd tdtmä ja päättä-
mä (5?. f. 18: 1, 2) . 3fo$ toimitu&mtetf tee^fente?
(ee ja päätttkt jotain, jo^on Janella, valtakirjan j o ^
boSta, ei ole valtaa, ja menettelee petollifetftt, tvattau
foon va^inaon ja fafotettafoon afi'an=f)öarain mufaan,
ja olfoon a(tan?omainen ft>t>ton (f. p. 2, 3).%o$ joMti on annettu valtakirja apan mieltHnfdmpoten ajamtfeen, ja toaltaXivjan antaja joutuu va^^infoon, fppttdfoon itfednfd, fun ei paremmin fatfonuteteenfa (f. p. 4) .$oimitu^mte$ nautitfoon fo t̂uuCfifen maffon voai*voattaan ja mpo^ palfinnon (titd, jota toifen %{iaatoimittat^fa oikutta mpoten on fuluttanut. 3o^ vd=ii<pu\)ttta fiitä ei ole tefttt), tailla jo^ timt muuten
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fott>i, tatfasfoon £>ihu$ ritban (f. p. 5 ) .
JyoS toimituä=mie$ on n>e(afft antanut ajtan-omaifen

tavaraa ja falua ftlle, jota refyellifend ja funniallifena
miefyend pibetddn, mutta jofa ftttc niin foyfytyp, ettet
fydn voi maffaa tafaftn lainaanfa, dlfoon toimitu&mietf
olfo n?e(mollinen roafyinfoa pal^itfemaan, jo^ ei, ect*
nätötd ma^foa tva^taan, ok ottanut n>af>infoa
toffenfa (f. p. 6 ) .

3;oimitu^miel)ett ti(in?tefoa moititaan t;6^fa ja
t>cöfa (f, p. 9)» -Ödnen fuoltua tc^foot perilfifet tilin
ja ttaötatfoot ^anen puole^tanfa Cf* p* 8 ) . SIB

XOaitattixian matit»
tan>atta annan mind 9Me tt>aUan minun p ^

(ehtani m^pbd ty.ti maan, ^ :n fpldtffd ja 9 :̂n ptta%
jd^fd, fopia maffosefy&oitfta ja ottaa bciituunfa ja fut*
tata pinnan» Q:pbt)n mt)6$ faifett (ti^en, mitd toimi-
tu&mieljeni, tdmdn tpa(ta--firjan jo^Do^ta, (aillife^tt te*
fee ja tthmättä jättää. ^» O pdin>- O f uuta 18—,

5̂ un toimitu^^miefeeHe annetaan jofu
«mainen afta toimitettanjafft, pn fe(tt>in ja n>a£imin
mainita afta n>a(ta=ficja^fa, tila antaa fydnelle atiooin?
ta eli mddrdtontd valtakirjaa (ruotf. JuKmaft tn
blanfo); ftlld muuten ^dn faattaa te^bd pa^at petoffet

Toki-otto (ruotf. infprfeO-
^iintidn omafuuben rpo^toon mene^fd, faa ttjctfonoa

fyaUa toft-oton faamife^tanfa forfoneenfa, fen jdtfeen
fun feln?d f>pott> eli tulo omafuuöeäta noufee fuuteen
fabalta fofo velan fu^teen (VI. $. 5: 5 ) , 3 fii
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ttdd omafuutta on pantattu ja mllma et taf)bo ofcot*
taa pantilk lainhuutoa, fyafefoon tofi?oton jtifjen (f4
p, 6 ) , StBetfoiva, jolla fiintid omafuutf on panttina,
faafoon fonfurfttffa etu^oifeufcen Idfyinnd panttau&mie&
tm perätftd C5t» Ä» 17: 13)» ^uutftdllin maahan et
anneta toft^ottoa, jo^ ei fen n>et*o ole haltialle palfafjt
mddrdttp* ^Belallifen puoleen nmofi-palKaan annetaan
toft^otto, mutta tamlliU$ti ei ollenfaan penpoonei^in
ia <nvm4af)joif)in.

Torppa.
Zupaa torpan rafentamifeen kruunun puu^tdlltlle eli

kruunun maalle pppbetddn $un?ern66riltd+ Naapuri
dlfoon e^tdfo toiötanfa rafentamatffa torppaa jatamau
tomalle maalle, jotffa tilaa n)ilj'elemifeen on, /o^ njaan
tnuilleEfi, tveronfa (uuteen, on pf)td foptn>ta tvij/elp^
patffoia. torpan rafentajan ei tartt)il)te nel/dnd en?
0'mmdifend n>uotena maffaa muita neroja ja fuluj'a,
fun puolet niitä, jotta torppari maimonenfa oliftiioat,
palfollifina olleefaan, olleet n?eltt)olltfet maffamaan.

Työ-tarjous auksiooni eli fumrna-aufftoonl
kruunun rafennutften parantamilta eli niitten

uuöe^taan rakentamilta, tatffa muita kruunun eli p ^
teisten feurain fu^tannulfella toimittttatvia totta fum^
tna^autftoonröfa tar;otaan, pitää ^uutajatn, auf(toonin
alu^fa, antaa, feuraatvaifen mallin mufaan tcl>t»r>n, ta*
fau?fen Fa^elta eli ujtammtlta tapO^araiftlft taatuiU
ta miehiltä; ja jo^ jofu ofa tt̂ o f̂ummaa eDeltdpdin
maffetaan, pitää tafau^mie^ten mpo^ tva^taamaan fenofan maffoäta tafaftn, io^ tm et tultft tdpbellife^tt te^Vidta\X9ttix\an matit.3 o ^ 9 1 . t p o ^ t a r j o u ^ ^ a u f f t o o n i ^ f a , / o t a p i f ce tädn 3 : t e n apdi t t>dna t u l e t r a t f e ^ f a f ) e i n d f f ^ d d i ? D ^
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tttottöfa, uufcen roanft^uoneen fimeätd ranfentamifeEft
yt. ftoupunajefa, uht alimmaifen fyuuöon, ia fe tyo
Janelle uhotaan, ,menen>dt alle firjotetut, molemmat
(faiffi) Pb^en ja toinen toifenfa puolelta, tdpteen ta*
fauffeen, feFd fittd tttd ¥1. mainitun tpon mddrdt^fd
aja^fa tdt)beUtfe££i toimittaa, ettd mpotf faife^ta n>a-
^ingo^ta, }o\)m kruunu, tpon laiminlpomife^td, faat*
taift joutaa» 3 a ftbomme famote itfemme tdpteen wa$t
tauffeen fuuremma^ta taitta n?dljemmd$td, yiMt t l
tdpdin annettavalta, tt)6=jumman ofa^ta, joö fe,
laifietä fpi^td, tulifi tafaftn maffettattafft» Qatä
tuumaan. %l. 30 pdtn>. 5tefdfuuta 18—,

arn>o ja afuma^paiffa. a m o ja afuma^paiffa*
tuomari eli p^teinen ^otariu^ ttaf)tt>i$tafoon ta>

tauMitjan, ja jo^ joEu tafau^mtc^tötd et taM iuha
firjotu^ta, tobiötafoon mpo^ tafauffen tulleen ftlletdp-
Dcllife^ti f l i ^ f i ;

USkottuin miesten päätös.
3 viita molemmin puolin on tytattx) u^fottuin

mielten pddtettdtvdfft, j<* lutvattu (li^en tytya, fetfo*
foon fe paatos (U. %; 4: 15).

3oä riita=a0a6ta molemmin puolin on niin ahavat
iumn latfut ettet Oifeuben fon>i niitä tuttia, tvaan
fiifym pitemmältä aitaa tarvitaan, mddrdtfoon Oikut
tt)dli?pddtoffelld u^fa=fafon ja tmäfm ajan, jona viitto
tvelje^ten ^itad utUtuiUa miehillä tutkituttaa luttmtt
ladut, ja rtitafen riidattomalta erotuttaa, ja tuomia
foon fitte rittaferu 3 o ^ lutt>un laatua ti fdp tebba
ennenfun tuomari on molempain frupauffet tutFinut ja
peru^tuffen mddrdnnpt, jon^a jälleen laefu on Ufytfc
n>d, pddtettäfoon fe enpn, ja tel)tdfo6n fitte lureun la^
tu fen mufaan. 3o^ jtiben eirodt tpbt>, tuomitkoon
fama OihM fenfi (X). Ä- 24: 2 ) .
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TOalt<x*tkjan malli.
Mt ihr/otetut omat juontuneet ottamaan /a mltmtf

famaan tdHd tamalla, mind 21. talon pojan 9fcn ja
mind & lautamie&en 2K:n, uhottuina miehinä fetffufc
telemaan ja, meibdn Juultua, ratfafemaan ;a paatta?
maan meiödn mdlilld noSneen riiban, fen melan maf-
fo£ta, jofyon S. on joutunut minulle 2l:Ht, p5&tffd ter*
tt>aa polttajiamme mennä fyffend* 3 o ö mainitut mte?
^et fe^fendnfd eimdt fopijt viitaa pddttdmddn, tailta
/o^ t)t muuten ^amaitftfimat folmannen miehen tat>
toittamn viMn vattafiatft, malitfoot fen mieftdnfd
mpoten Cpitäd f)6t>än pfi rtalita ^0* limoituin mie^
ten pddtoffejn td^fd aftasfa lupaamma me tptr?d, mi*
Jjinfddn fiitä mlittamatta* ^ . O pdim. o tuuta 18—*

2L € .

* ̂ aifellai^ten ece^^ten mdlttdmifefflV pantafoon
fottuin mielten ratfa^tamafft Ipfatty afta ja aftatk
^aarat mifutfti /a felmd^tt malta^ir/aan.

Uudistalot.

Uudistaloja kruunun liifa^maalle rafentai^fa, mad?
rataan niittm ttluffet, manttaali ja mapa^muo&et
^apa-muotten fuluttua muuttumat ne faman luon-
tmfitfi, fun muut kruunun maat, eli mero-maan luon*
fotftfft, joö uubi^talo mero^maa^an tuutuu.

3fo?/aon piDettpd, mddrdd ^umernoon fuinfa mon^
ta uubiäitaioa faapi (iilfcmaalle vahntaa, futnfaama?
tat tiluffet ja Mnta fuuri manttaali niille on tulema;
jonfa Ufytya ne fyett rajotetaan ja ^afemiKe afuffatöe
annetaan. 3 o $ p^tei^maan ofa-miebet rtitaumat miU
k paifatte ^umernoorin mddrddmdt uupi$-4alot omat
rafennettamat, ilmotetaan viita ?0?aa '̂aon Oikeuteen
famalla fun tfo-jafoa muuten moititaan*
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jos Hilmaan (o f̂amtfeöfa ci ole fyfop
fen uubi^taloifft fdtjttamifeStd päätetty, vaan anomus
ftitd tef)t>ädn jdleStapdin, mddrdd kuvernööri maa*
mittarin tutEimaan, mittaamaan ja kirjottamaan m'
fcistaloiffi annettavat tifoffet ja miettimään niille tva
tevan maapalan ja manttaalin» 5vun ^uvernoorin pdd*
toS on ©enaatiöfa tvatyviöttttu, rajottaa maa?mittart
tituffet, jonfa perd^td uubi^?talo pibetddn faillife^tt
mddrdttpnd ja verotettuna.

3o^ fuuremmalle p^tei^maalle anotaan uubi^ta(on
n)dli?aifai^ta rakentamilta ennen ifo^jafoa, toimitetaan
mpo^ famallainen maanmittarin fatfelmu^ joöfapf)tei^
maan ofa-mie^id fuulu^tellaan paifan fatfomifeöta, ja
fatfelmu^^irja Id^etetdan ftifylatanan^Oifeutien tuu
iittan>oJ(t. kuvernööri antaa ftî en pddtoffenfd ja
tnddrad uubî ^talon rodfoatfaifen maa-alan ja mant-
taalin.

Siöan^ain maitten afuKailla, joihin liifa?maa on
«ennen fuulunut, on etu?oiEeu^ uudistaloin baltioifjt
pddfemifeen, jo^ U 6 fuufaubetffa, luftin ifo?;"aonval<
mitffi paaluttamifeäta, fitd pyytävoät; mutta muuten
pddfee fe uubi^-taloon afu^aaEft, jofa enfm ferfida a-
nomaan, ja ennen mutta fe, jofa jo ennen on litfa*
maalle tpota tefynpt

^un uubi^taloon ppr^ivd, tilusten ja manttaalin
mddrdttpd, ppt>tddr mddrdd 5vuvern66ri kruunun vou*
tin ja faffi lautamiestä tutfimaan viljelp^=maan laa*
tua, vuotista viljelpS=jdrji$ty$tä ja vapa?vuotten mad?
xäd j. n* e*; ja f un Äi^la^unnan-OifeuS fitte on vapa*
vuofista mietteenfd fanonut, antaa ^uvernoori imi?
ftoonin, mddrdd vapa=vuot>et, apu^pvdt, vuotifen
viljelp^- ja rafennu&velvollifuuben j . n- e.

€nnen oli vapa^aiEa mdardttt? 15—20:neen, npt on
fe lifdttp 20—40:neen vuoteen; ja ne ovat©enaatin
mddrdttdvdt 3oS uubi^talon rakentajalle annetaan
aiemman fun 20 vapaavuotta, pitää i)dnen ^anffia
tafauö afufas=velvoUifuutten tdpttdmifeStd enfimmdiftf
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nä 10 rnuojuM, /ofa tataui fitte uubiötttaan. $(un
tt>apa<ajan jatfamitfta jaetaan, pifcetddn uubifrtalotia
tatftlmuä.

UubijHalon rafenta/aKe aroufft antaa kruunu 2:tena
en|tmmdifend tvuotena, 2 tpnnprid vutiita, ja i$$ f)ä*
nelld on uftampia fun 4 laäta, joitta manein ei ole
tdpttdnpt 15 tauotta, annetaan /ofaifelle, 4:jdd uil'am=
maUe (apfette, puolen funnprid /t>rt>td tDUoftttain, (llft fun
nuorin on täyttänyt 6 rcuotta» ^y^&apua et anneta
fddb^Uifelle, eifd m\)Q$ (itte taton-potfaifcUe uuöi^talon
rafenta;aKer joöa ennen on maata, ^utpernoori faapi,
l'o^ tarpeeKifefft feamaitfee, tnddcdtd, paitfi }\))®ä<ap\ia,
rafta--att)ufft fotfeintaan 25 fKiff*

llubtf-talot omat n?apa=aifanar (if(t fun tdpfi tt>efo
tnkt niittä maffettan>afjt, tt>apaat faifiöta maffoi^ta
|a roerotfta.

3ofa folmantena tvuotena, eli uftammatftt pitää
kruunun tvouti eli nimitfmteä fa^ben lautamiehen fanö-
fa talou&tutfinnon uubi^talo^fa, famote fun kruunun
maalla (f* Q. 3o^ talo Raivataan turmioefa, ja a?
fufa^ ei ole pannut fitä roimaan, e^fd ^dntd on fiitä
muistutettu, afetetaan fufyen toinen afufa^» 5lfunto?
oifeuDen fu^teen, uubi^talon afttffaan fuolle^fa taiffa
muuten mennetffd poi^ talolta, menetellään famote fun
kruunun maitta on fanottu-

Uudistaloin rafentamifeen fo^fenji^fa afioi^fa ei tap
voita Ux>ttää faiftta;-paperia, eifd mt)6$ maffeta tuna^-

fc eli minfddn laitta palfintoa.

Wahingon walkia eli tulipalo,
% Ralfia ^uolettomuube^ta pddfee irti, e^fa (ttd

ift pitänyt ja faattanut ttjaroa^eftmerfifft: paljaalla
fpnttildlld eli pdret-foitolla fulfiin ulfo^uoneieta, tupa*
loiben laDoi^fa, nufa^tai^fa jättäin n>alfian palamaan
/ n. e») joita ^uone ja talo paiamt, rafentafoon

dd pl)td l)pn>dn fiaan, palo^apua faamatta, 3
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muitten rafennuffta famalla palaa, patfitfoon n>af>m?
gon tavarattaan eli työllään, tailla fdrjitoon ruumiin
rancjatftuffen, ja fafotettafoon jofa fyuoneeäta 2 tai
%o$ iftmiftd famalla palaa, faafoon jofaifesta taybm
l>enaen?eti furma.-fafon. 3otf l)dn rodfyemmdn ft>t>pdd
on, fafotettafoon i> 3ofa huolimattomasti rcalfraa
pitelee, fafotettafoon 5 tai, tvaiKei roafyinfoafaan ta?
pafttuift (fKat Ä. 24: 1 ) . 3o^ ei ttetd, miten mU
lia on irti pdd^fpt, toöi^tafoon palo=an?un ppt)tdfd
tvalallanfa, fen omalta (>uolettomuut)e^tanfa eli f
tänja ei tapahtuneen (f. p. 2 ) , 3 o ^ \va\lia on
fpt irti palfollifen huolettomuudelta, palfitfoon m
aon, taiffa Mrftfoon ruumiillaan (f. p. 3 ) .

Waihetus.
omafimben wat|>ecu6 fitntiddn.

^ on laillinen faanto, ja tefytdfoon fir;alli=
feöti fa^ben tobi^tajan lätfnd olle^fa, ja Yvabtoiöttttaz
foon laräfa fiind paiffafunna^fa, /o^fa fumpifi oma*
fuuS on (?0h St 1: 1, 2 ) . OmafuuDen tDai^etu^on
tt>a()tt>i$tettatt>a famote fun o^to.

3o!ainen faafoon tDai^ettaa perinto=maanfa muul>un
maahan maalla, ja tt>ai^cttatn faatu maa olfoon fen
ftaan perinto=maa, dlfoonfd perifanta=luna£taja pt)$ty~
U tvai^etu^ta moittimaan^ 3 o ^ l>uone, fartanon fta
eli fartano faupunajtffa n>ail)etetaan ^uoneefeen, far=
tanon (taan elt fartanoon fama^fa eli muuäfa faupun*
öi^fa, aitoon olfo perifanta4una^ta(alla oifeutta fitd
moittia, n>aan pitdfoot perifanta4unaätajat molemmin
puolin oifeutenfa n>atf>ettatn faatuun- Älfoon perintö-
maata maalla tt)ail)etettafo fyuoneefeen eli maahan la\xt
punaiöfa, 3o$ perinto^maa maalla eli fartano laut
punai^fa tt>atJ>etetaan fefd maata tttä ra^aa tvatJtaan,
mutta maan am>o on fuurempi fun ra^a, dlCoon läy*
16 perifanta=luna^tu^ laatuun» ?0?utta jo^ maa eli
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fartano on Julmemmasta eli ytyä juurena armosta
fun rafya, ottoon ajta, perifanta4unastuffen fuljteen,
fama fun jos maa eli fartano olift mpptp ($?• $ .
3: 1, 2>

3oS fitntidn omafuufcen omisto?oifeutta, jonfa /ofu
fiintidlld omafuufcelfa on itfellenfd maifyettanut, moitti
taan ja maif>etuS OifeubeSfa puretaan, faafoon f)dn
entifen tiintiän omafuufenfa tafaftn, jo$ fe n>tela on
tt>atfeetfaian e(i fen perillisten (»allueta; mutta j'otf fe
Yoaif)tttain, o^tain, pantatm eli (afyjottain on tullut
jonfu muun omafft ja on Caiefa l)uufc>atettu eli pan?
taitu, dlfoon futd tvalittato, tt>aan naatitoon ttatfyet-
fa/aonfa. 3o^ maan, juoneen eli fartanon (lan n>at-
^etta/a et ta^bo n>ail)etu^ta \x>a$tata, tehoon felfrdtfti
mfyttueJitjaefa fellaifen e^bon ( ^ $. 11: 4, 6) .
^tintidn omafuuben faannon moitteelta, f. Saanto.

n malli
fir/otetut omat tehneet fellaifen fuo^tumuffen,

tttä minä Qvifti $)2atin poifa ja mind tyktavi 3o=
ftanncffen poifa, alle fir;otettuin traimoimme fuopolla,
foftttemme n>aif)etamme maita, nimittäin, mind OiiUi
$)laim poifa foro manttaalin maani, 5lrola nimeltä, S&
pitdjd^fd, ^ ^ifjlafunna^fa ja 9?:n Iddni^fd, jofa at?
ttto^fa lapettiin 1OOO l)opio?ruplaan, ^ietart 3o^am
nê fen pojalle ja ^dnen mainiolle 5lnna Hart in tytta*
relle, ja mind tyktati 3o^<mneEfen poifa mero r u ^
Rollini, ^a^fala nimeltä, 1 | manttaalia, armiotffa la&
fettu 1,500 feopio=ruplaan, 9Z. pttd/a^fd, mainitu^fa
^i^lafunnaöfa, ^riffi SO?aftn pojalle ja ftdnen maimol?
(e splavia huomaan tyttättUt, pddllifid faapa, mind tyk*
täti 3obönne!fen poifa, 500 J>opto;ruplaa, jo^ta mttäin
melfa-firjan olen faanut ©en td^ben jdtdmmd me,
molemmin puolin niinfun ebelld fanottu on, omasta
ja petillistemme puolesta, nimitetyt maat toijlllemme,
^nnd faifen fanSfa, mitd niihin fuuluu, maniastaan
on fuulunut ja mitä niityin laittifeSti m^ta moittaa
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votöaan, haltuumme otettaviffi tulevan SOtaalitfEutm
|df)t6=pdivanä, ja jttte ominamme peDettäviffi javif*
jeltdvitTi: ia mattaamme molemmin puolin vaifyetu^
faupan.

Qata vafyvtetaaffemme, o(emma me tämän vai|)C=
tu&firjan alle, jaapuille futfuttuin tobitftajain Idtfnä
olletffa, ntmemmä firjottaneet ja 2 p^Dellaiöta tt)ai()etu^
fir/aa toimittaneet, pfyfcen fummanfin haltuun, jota ta*
paetut 5lro(a^fa 12 pdim. 3oulufuuta 1847»

€rtf!i ^atinpotfa» pietän 3ol)anneEfen poifa.
talonpoifa. talonpoika.

?0?aria luomaan tt>tdt\ 5lnna 93?artin tptar.
5llle frrjotetut, yfyttyaam faapuilla olemat toD^ta?

jat tt>afuuttan?at ebelld mainitun tvaibetuffen molem-
min puolin tt>apaef)toifeStt tapal)tuneeffi ia nimet omal*
la fdbeUd alle firjotetutftf.

Waiwasten hoito.
3ofainen feurafunta ^oitafoon ;a eldttdfoon jttnd

aftttvatfet tvainjaifet jotta dvoat moi tpollddn fyanUia
elatu^tanfa, ja joilla et ole niin ttiaralltoita fufulaifta,
tttä ne pfftnddn^ fofytuuben idlfeen, melrootettaiftin f>et—
ta hoitamaan; famote mpo^ tumattomat lapfet 12
ttmofcen idlle. ^aima^ten ra^a^to on fid^o-neuroon
(raaoin) jallittavana ia poikettavana, jo^fa RivUot
$erca on ejtmiefyend, jofa mpo^ on velvollinen vuo-
ftttain firfon fofouffe^fa ftitd tilin tetaddm ^ait
vaieten apu, jofa on jofaifen ifdnndn ja muun ma&
fettava, jolla jotain vii-Eaa eli tiatu&Uinpa on, olfoon
i)dlld maata tafy ei, la^fetaan ja määrätään- vuoti?
feäfa firEon=fofoulfe^fa. förtouffen pdäto^feen tytyma*
ton valittafoon kuvernöörille 30 pdivd^fd, lufiin pää?
toffen juliätamifesta feurafunnafle. ( ĵjfalfollifet, palf-
^torpparit ja fyuone-miebet, joifta ei ole maan vilj'es

I ä tila muuta ttityiätä elatu^=feinoa, pädfevdt
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apua maffamatfta). 3otfa ttytya,
tornia lapfia ottamt eldttddffenfd ja I)oitaaffenfa,
faan>at niihin tt>anl)empain njallan, niin ttkitvat lap*
fet faa laillifetta fyqttä t)ä$tä erfaantua, ia tttä tae-
tt>atu&n>anl)emmat faamt Reille, jo$ J>c tvallan-alaifta
oraat, cnfimmdifcn pa(me(u^?paifan mdaratd ja pajfr
fa=c^Dot fomitcKa; jota pa(n?e(u^ta toallan-atainen dU
Joon faötiDafu^man^empainfa lumatta jdttdfo.

^ f ^tt>d?maineefeKa i^mifclld, olbon mitta
tdlfd fafjanfa, on (upa fiivtyä fcurafunna^ta totfecn.
(5D?oitteen?a(aincn palkollinen faattaa, jo$ toifecn (dd-
nttn fiirtpp oteffaa fofa=n>afecn faiffa t;J)fcifccn fD,6f)6n)-

:̂i fuitenfaan faa tvaimaifta di raajariffoja eifd mi)6^
fddn fetddn, jo^a ei ndptd crttt>t̂ td elatutf^etnoa f)av-
jotfatvanfa, ^uone^mie^efft roieraafeen feurafunfaan ot-
taa, joi ei jofu feura^unnan /afenid ota (>eifd joffjlt a;afft
ddttddffenfd ja tafaa etteivät ne eî d, jo^ naimiftin jou*
tmat, niitten lapfet, filld ajalla ferjdldiftnd tule feura*
lunnaKe vafitntfdfi; mutta fen ajan fuluttua menfoot
täM tamlla (iirtpneet omaan feuraftmtaanfa, jpnfa
tulee, entifen tuelmollifuutenfa mufaan, niitä tlättää ja
pottaa. Äitffoljerran pitdd «)iimme^tddn fuufaubeöfa^
faatuanfa (li^o.-tobi^tuffen, fen firfon?fofouffe^fa ilmot?
taa, ia jotf feurafunta mainitun taatuitta (lirtolai^ta et
ta^bo ottaa tva^taan, eifd futaan mene fanotulla tavoaU
ia tafauffeen, tulee fiirtolainen kruunun palmelian toi'
mella mietdtvd^ft tt)iimme^|t oltuun feurafuntaanfa»
diiibat ndi^fd ajtoi^fa ratfafce ^umernoori, ja jo^ tii*
telemdifet feurafunnat fuulumat eri ^ddnei^in, Id êt̂
tdmt kuvernöörit, aftan^omai^ten felitpffet tvaabitt
tuanfa, ajta^irjat t)nnd oman mietteenfa ^eif. (Senaa*
tiin, jo^fa afia pdaUtdän; mutta ftiften a#ti on fiirto*
lainen fen feurafunnan hoiDcttamana, f hä
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Wakuutus palo-wahingosta.
huomen t)l)teife$fa palo=apu?t)j)l)röt&$fd mafuutetaan

patoama l)ina.o£ta fcfd juoneita ia rafennuffia olkoot
millaifta tafyanfa, faupungtefa ja maalla, ettd jofu niit*
ten oja, pnnd mpo£ mitä niitffa fiinni rakennettu eli
muurattu on, taiffa mitd tpoldd^ti niiata faatetaan
ftirtdd, ja makuutetun tdon portttfi, lauta^aita ja fya*
fuli Cf^^fc^ti). ^^Diöto palfitfee n?al)inaon, fonfa ma?
fuufettu omafuu^ färfti tuli-palo^fa, iaiha (ttd fam?
muttaiefa ja cetdiefd, io$ maan ei foban metelit ole
tva^inaon faattamt mcitfaan. ^alon ma^info pal-
Iitaan tdpbcllifc^tu ^pdmennpttd juonetta et fat> ma*
luutfaa, etfd mpo^fdan tamallifetfti juoneita ja rafen?
nuffia maalla iforäfa ja tifyitfa fi)(i^fd, etfa Ikthja,
jo^ et nti^fd ole u^on tulen martiaa» 3o^ tapuli, jo*
ta on fofo joufon forfiampt tithn tornia, ei ole 50
£tn;ndrdd etempdnd firEo^ta, tarmitfee maan tapuli u-
f on tulen martian.

^rindifet ^3alo-apu=i)l)t)iät6n afetuffet ofottamat mi*
fuöti, miten juoneet ja omafuus omat armattamat,
ja fuinfa paljo muoftttain (5:tena muotenal tulee ^ a -
lo?apu;i)l)£n6t6He ma^«utu?fe^ta maffettamafp, ja miten
tulipalon mal)tnf?oon joutuneen pttdd menetellä faabaf?
fenfa palo-apua, ja mt;o£ muita td^dn feiEEaan fuulu=
mm afian4)aacoja.

Wala.
k a l a l l a faapi ma^tata, muttei tantaa. 3»otf jofu

maatu totuta malalle ja maafoittu (ti^en fuo^tuu, faa?
foon malalla pu^eenfa mal>mi^taa, olfoon fantajana
eli ma^taajana» Alutta rib^^aitot^fa fttd dlEoon fal-
iittafo (43. 5L 17: 34) .3oö marfau^ tapahtunut on, olfooti aftamie^elldmalta malalla totuttaa marae^tetun falun armon, josfiitd muuten felmdd ci faaba; famote m^o^ ;oS ma*
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raotettua falua ei ole tafaftn faattu ©ama oifeuö
offoon tuli=palo£fafi n>al)inaon fdrlmeelld, jo£ et fttd.
muuten arvattane Cf P- 35). ^Btt Pbbi

Walitus ja lain-käymisen pitkittäminen.
3 rifo^aftoi^fa ei tpty Oifeuben tt>a(anteFo= eft

muuhun loppuipäätotfm, f)än et padfe n>eöattdmdän,
tvaan faapt tvadttaa ^i^lafunnam/a ftdrnnärt-Otfeip
Dê ta ^on)t?Otfeuteen (fuuremmat rtfo^aftat menetät
MmnävvOihubtöta d\aa$tup<\an tut?itta\vi?fi) puolet?
fa ajagfa (tttd, jofa Mmanntn*/a OvaatftumamOifeu;
öe^ta n>eDdtetptöfd aftoi^fa on mddrätty (=0. Ä. 25: 5 ) .

fKifo^-aftoi^fa ei faa erittäin valittaa fddnteitten
päätöttä, maan feuratfoon fellainen miituö pää'-afiaa
ia a/ettafoon pnnd pda-aftan n>a(ituffen tane\a. 3ofa
rifo^-aftot^fa on 5l(a=oifeut>e f̂a tuomittu faffoon tvaan
ei tToangifft, (iittdfoön ^omi^Oifeuteen menetviin n>a*
Ktuffiinfa fa^öen iuottftatvan miehen tefemdn, /a tuo*
marin, kruunun pa(tt>e(tan di papin tä\){Utt>avatf0
tva^i^taman tafauffen it Zataue^, jo$fa fumpifife?
fd omalta että toifen puoköta fafon maffamifen ta-
laaxsat, Mia panfoon fen (taan otollifen tobi^tuffen
fa£ro=ral)an panemife^tanfa Iddnin ra^a^toon C^dntteriî
aan)» 3o£ ^dn fot)^t)tenfd tDUofft ei tt>oi lumpaa-
faan, anokoon tuomarilta, kruunun paltveitafta eti pa-
pilta £6t)I)t)t)öen tobi^tuffen* ^$ nain ei teer fabot-
taa puf)eenfa. 'SIBanfrna ofetva viitoja faapi päätob
fen 5tutt>erno6ri(td, joKe ^dn m\)6$ faa antaa
fenfa jtitd; ia hän et tarmi^te tafau^ta tiiliä
t»en tobt^tu^ta.

r n>a(itetaan p
, laänttiitä \a

dp \ / p ^
t»ailia$ta, me^tdn eläinten pppnno^td (O. $. 2 5 : 5 ) ,

d fiello^ta (f. p, 20 ) , d
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fcctftd mirasfanfa, lieron fannotfta, fyollkfypttätd j \ n.
cv jotöfa aftoiäfa $il)lafunnan=:Otfeu$ on pddtoffen
fddtdntjt ( O . 5t 10: 27) , famotc mt)6$ fatfi^fa pant*
tauä* ( O . 5L 7: 1) , lainhuuto* ja botyou&riiboiäfa,
latttomuubetfta pappein maaliäfa \. ru t

®a(itu^ofotufp^fa pttaa tuomarin nttnfun mebd*
fy&to&tetufftofafi, felmdsti ja taxlatti mddrdtd, miten
t»a(itta/on tulee menetellä; ja jo£ ei ti?a(itta;a täytä
ndttd felftd^ti määrättyjä tvaatimuffta, ei oteta ^dnen
pufcettanfa tutfittan>af(t.

3 o ^ potfa olema paahtamatta tuomitaan, eli jo^
tuomari faf)i)en riiba^fa \ddtad fellaifen padtoffen, ttth
folma^, jota et ole fuuftu, ftitd tulee fdrftmddn, faa#
foon l)dn pön ja muoben ajatffa etftd muutolta &
tt^Otfeube^fo 0 0 . « • 25: 22>

^ain^fdpmifen jdrje^tt)^ tvalitu^^aftoi^fa Qmu
be^fa on feuraamainen: £un malitu^-firja oifia^fa a*
jatffa on ^on)i;43ifeuteen annettu, ja #ott>i*0tfeu$ fa
mail)tee valittajalla et oleman malituffeen fptjtd, pdd?
tettafoon afia l)etu 3oö malituffet omat fellaffet, että
toifenfi rttta^meljen fuulemi^ta enjtn tarmitaan, mad?
rad ^)omt?X)ifeu^ firjotuffella malitu^firjaan feaneUe,
fa^on baaftoUa, mtöftn ajan ma^timenfa antaraifeen,
jo^ta maltttaja on melmollinen Janelle ttebon toimitta?
maan ja tiebon antamifen tobtötuffen ^omi-Oifeuteen
^anKitnaon. 3 o ^ l>dn maätinta ei toimita, madrdt?
foon .fOomi-iOtfeutf uuben maötaamifen ajan ja tlmot*
tafoon fcdnen ma^ta ei tuleman fuullufft, joö fenft at
jan laiminlpopi. %o$ ti fitttttän tule marftiminenfa,
a«tafoon maltttaja malitu^firjanfa fopiian JpisftvOif
feuteen; ja fttte pddtettdCoon afta ( O . Ä. 27: 8. IL
Ä. 9: 2 ) . SBelfa-aftotefa, joi^fa toifenfi ritta^meljen
fuulemiöta tarvitaan, mddrdtddn ^alle maan ferran
tttöätaamifen aita. 3ofa fppttd malittaa, fafotettafoon
10 tai eli enemmdn ( l i $. 9: 4 ) .

Sofa rtfo&a|iotöfa ei ole manattuna, tulfoon tylit
Oikeuteen eli toimittakoon ftnne aftan^ajajan, faattaa!-

13
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fenfa, \ot n»attfuffct päätetään vt>a#tatta\x>itfi, niittä
fiebon riita-roeliclleen antaa ia fiitä toDiöfuffen ftan&
fta Fo(me fertaa niin pitfdäfa ajatffa, fun roajitufr
fcen mddrdtft) on. 3o$ tvafitfa/a on tt>anfina, toimit*
taa Äuroctnoori, titifyn fiita faatuanfa, tiebon anta?
mifen. ©amote m\)6$ <$O

U
3 5?eifari^fa haluaa etftd muutosta ^

öen pädtoffeen rifo^-alioiöfa^ toimittafoon .feif.
tiin tt>afituffcnfa 2 fuufauDe^fa (00 painniefd) pddtoffe^
td (ufiin, c(i fii$ puolta Ipfeemma f̂d a;agfa fun muu-
toffen ctjlmifecn mcDitcfpisfd apoiefa on mddratty. (51*
la-Öifeube^ta (dl)ctetoi^fd ri?o^a(toi^fa, joiefa Qmi*
Oifcuöcn paatosta ci anneta fuuluttamifeKa, luetaan
oifeu^-aifa padtoEfen faamifeäta).

©affo^ra^a, (ain-fatjmifcn palkinto /a mitd muuta
^)on>i?Oifeuö on maardnnpt roaKtta/an maffamaan,
annettakoon Äun>crn66nn eli kruunun »outin tyaltuun,
ja toDi^tuö fen antamife^ta pantakoon »alifuö=fir/aa
feuraamaan. 3 o ^ tuomittu fot;^Dtenfd n>uoffi fttact
rooi, l̂ anFfifoon tttöyqbm fobi^ruffen c(iffd tafauffen.
3 o ^ tuomittu on trangittuna, toimittaa 5tutuernoori
J?aneUd ^)on)i*OifeuDcn tuomion, /a ^utrcrnöontfe faa-
pi ^dn m\)b$ antaa n>a.itu^fir;anfa eli armon anomuE?
fenfa, .^eifariin ld^etectdn>dfft« 5\umern66ri pitdfooti
tnpoö |titd puolen, cttd tuomittu, roalitu&Fir/aa afet-
tai^fanfa, faapi Firjotu^miefyen anjuffenfa.

-g>t>tt)i-Oifcuben tuomioon eli pddtoFfeen viitat ia vttU
Fa-afioi^fa bactaan muutolta ^eifariefa rDalituFftffa
noeto-- (renMJtooniO ra^aa panematta, io$ fi)ft?m^ on
lain^dptoFfen maöta (f. f.; ta^fd saarin otetaan ja-
ma a\¥& fun VDCbdtctptöfd a|t'oi^fa) eli f>olbo;an maas
rädmifcötd. ^BatituFfct j\utvmi66rin pddtoffc^ta maan*
ja ra;a riifcoiefa kruunun maitten afufaSten voaixVii
fefd mooö kruunun vusilplfcifyin ja niitten attc fuufu*
roain (ifa maitten Ijakia* eli lunn^tu^oifeufeen foefc*

apoiefa, a/etaau ^)omi'Oifcut)eefa 90:£fä päi*



195

nodtffd pddtoffen faamifc^ta, faami&pdirodd fuFematta.
3»oFa ^oroUOifeufocn padtoEfcen ci to&p, faapi 12O:tffd
pdin>d£fä, pddtoffcätd lujiin, 5\eif. ©enaatiin toimit?
taa alamaifcn roalitu&firjan pnna taFauffcn fan^fa
tannuffe^ta ja ttal)ingo$ta ja mpoefi tofcntftuffen
toffcn tdpttämifestd, jo$ (itd on mddrdttt). ^ ö
firja 5tun?crno6rin pddtoffiöt^ kruunun maitten haltia5

oifcuben riiboisfa, ilruunun tilain tvuofraamifcöta,
ne^atfelmufftöta, fe^tiEiimarcieta, t)oU\str)i>ti6tä,
ta ja U\$tä, n>erol!e=o£to£to j . n. e. toimttetaan f
©cnaatiin 9O:6fd pditodgfd, pddtoffen faamifc^ta iutiin.

Wallan-alainen eli 2tla-ikäinen.
^aUan.-alaincn ci faa laillisti tc^bd fiintidn ta>

voavan fauppaa di muuta fuo^tumu^ta. 3o^ fcn te*
fce, olfoon fe mitaton ($? . ^\ 4: 7) . € i bdnmgäfc
fddn faa njelfa^irjaöa ottaa lainaan ra^aa, cifd mcnnd
fetlatfttn fuotftumuFjun, joita muuten (airfa lujina piDct*
tdifiin. Q:dpi)cllc taibolle ia pmmdrtdmdifcfft tullut pii*
to faa tefybd teetamenttinfd, d)fd bdn oma?tt>altaifcf*
(t ci ok mddrdttt? (tytv. Ä. 16: 2) .

<2Ballan=a(aifcUa on tvalta, t>6n }a ivuobcn aiatfa,
pddejtpdnfd oma?tt)altaifcfpr moitjia holljojanfa tcFcmid
fuo^tumuffla.; i& tafi erittäin jitd fallii, joj> perintöä
armatta on iatttu C^er. ^, 12: 4 ) , mutta erittäin
fieltdä, joö bolboja, lal)immdiöten fufulai^ten fanäfa
feöfuötelruanfa ja liiman tuomarilta faatuanfa, on myy*
npt tDallan^alaifen fiintida tavaraa (?0?. ^. 4: 8 ) ,
eli JOJJ ^olj)oja ei ole fyanen puoIetJtanfa ftintiti ta*
toataa pcrifantaan lunastanut, jonfa td^bcn fen lu*

oifeuö on menercttp ( $ ? . Ä\ G: 4 ) .
Q l>olboja laiminloo peid firjoruffen, taiffa jaha

roctan alaifen omafuuben, n>aö:arfoon itfe; n>allan-a*
lainen olfoon fpijton (^>er. .̂ \ 9: 6 ) . 3oä voanljtme
mat, afeuren ulfo=maalle, riffmat pcrinto--oifcutcnfa,*
olfoon tvallan-afaifclia oifcue perintöön, ;o$ poa ja
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txn ajatfa, tultuanfa oma=tt>altaifeEft, muuttaa freiödn
fotemaalle afumaan (Q5. & 15: 7 ) .

QrdpjbcIIe pmmdrrpEfelle tullut piitä faapt Mi $?a*
jtöt&ätiitä pyytää lupaa oma-iDaltaifcfjt pddfemifeen, ja
olfoon Janella, luroan faatua, roapa omitftooifeutf maa-'
feanfa; niin cttd fydn faa fen muille nmofrata, mutta
fjdnen roelfotuanfa faroat mpoä maatta fyatta faamifen=
fa. Matiaitta lupaa piinalle antat^fa fielletddn fydn
fuitenfi tamalljfe^ti panemalta pantifjt eli m^md^td
tiintiää perintö-omafuuttanfa muuten fun lai^fa on
rtattansalaifen timtiäftä omafuube^ta afetettu.

2man fyattmtxfclivja laitetaan 5?eif- @enaatiin,
ja liidin liitettdfoon feM papin tobi$tu$ tttä toivojan
ja Idfyimmdtötm fufulai^ten mittktt afiatta.

Walta-juowa eli Wäylä..
•

©Dtvin tvdpld tfommi^fa fo^fiöfa, joi^fa ja (almiS-
fa pitddf JQ f̂a (e n>anf)uut)e$ta on ollut ja fiind juo*
foaäfa, jota mt?6ten faifellainen fala pddfee noufemaan,
fofmanneff? ofafft tt)e(t=juoffua, aina anti ja fulfemat^
ta iätettämäan. So^ft^fa ja jotefa, mi^fd
bt$ta n?alta-juoivaa ei ole ollut, pifcetddn puolta
tafempi tvdpld amoinna, taiffa fuube^ ofa ^ j
fua joä fala?tvettd on fen pldpuolella, eli jo$ fita iauU
ta^dpldnd on piMty, eli jo^ fen fulfeminen tttifi Mt
f)intoa tiluffille. ^d^dn fuitenfaan ei lueta mfuvä*
feinuffta ja falan pppntojd, joilla roanftuufcesta on 6U
int jofu erinäinen fuljemifen oifeu^ ^ofaife^fa pabo^
fa pitää olla pofyja-tterdjd noufeitalfe ja la^fettaöe fa?
(alle» 3 o ^ ei molemmin puolin «>di?(dd fon>i raPentaa
falan pppbi)f(td, faabaan Pofo toinen puoli fulfea ja
toinen fulfematta jättää, jo$ tala fiitä yfytä fopimaöti
pddfee i?ulfemaan fa n)ene*Pulfu ei tule fen muofft maaral?
«fefjt* ^ienimmi^fd n>e(t̂ fd, foi^fa mm-tultua ei ole, ja
|oö pla-puolella afun>ille fulfemifeöta ei ole roafcinfoa, pi*
bettdfoon tt>aan feivdilld ja fpffpilld fomelia^ mdpld, fa-
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fan tdJ)öen, 3 f ) ) j (
(ta on, faabaan rodpldn pddllc tafcntaa, mutta lautta*
ja fu(fu?n>dp(d pibettdfoon maffoa ivaltaan atvoinna,
ja taian tniln aitoon fuljettafo. ^ienemmtöfd
fd, joitffa ttxft=ra£cnnu£, n>d()dn n>ebcn aifana, y
fenfd tarmitfee laikn »eben, faabaan rcdtjld bfonaan
fulfea. 3oPa kruunun erindiftefd tailla mui^fa fala*
tt>efi^fd futfee n>dpldn, faPotetaan 20 tai, ia piencrn*
pdtn n>dt)ldtn fulfemife^ta 10 tai 3o$ fulfia, latfyn
jaatuanfa, et ^ett ren>i poi^ fulftj<neun>oj'anfa ja afei?
tanfa, remittdfoon Idfytmmdtnen kruunun palmelia ne,
fulfijan fuötannmrtfella; muuten ^dn pannaan mtralta,
fKttbat tt>di?lot$td tutfttaan faupun^i^fa D
;a maalla ^i^laCunnan^ifeubeefa» ^
mimn.

Walta-kirjan malli Lain-käymisestä.
tamalla annan mind »attan 9WIe afiaani iaiU

life^ti ajamaan 9 ^ ^i^lafunnans43ifeube^far jo^on o*
[en Ijaatftanut $1 luvattomalta me^tdn fyattnuita;
ia tpbpn faifEeen, mitd aftanajaja minun puoleltani toi*
mittaa taitta toimittamatta jättää. 9 1 o pdtn>» O
fuuta 18—.

Zoi\cilaincn.

»alta^itjan haltialle annan mind mailan
toimittamaan forftasti funnioitettaitaan Äeif* ^ ^o?
m^Oifeuteen malituffeni 9 :̂n £il)lafunnan*pifcuben,
O pditv. o fuuta tdnd n>uonna annetulta päatbtfötä

aftaäta, ja mpo^ lutvan lain»fdi)mifen aja*
mifeen Äorfiatfti funn» Äeif, #on>i*Oifeut>e$fa: j ^ tp»

faiffeen j . n» t
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Wankein kyyti ja wartioitseminen.
£drdjdfunta maEfafoon fen, pattft kruunulta tule?

voaa fyytuvabaa ja ttanfem rarointocu (9ie talot, jot*
Ia teferoät l)oUi- /a kruunun fpntejd, ottamt mt>oä
ofaa roanfein ft?t?tiin /a tvartioitfemifeen, mutta muut
maat, niin muoboin apu? frcfernjtO talotft, oroat jiitd
tvapaat kaupungin afuffaat ott>at mt)b$ manfein
l\)X)t\Ua tvapaai). %Qtt. kruunun tyytu

Wara-kirja
£un tvaftttatva afian-omainen ei n>ot mddratt^fd

fa fuoöa Oifeutccn otollista malitu^fir/aa ja päättä
td, jota ()dn tfafitraa, pnna muita (ifd-Firjo/a, n>aan
tt>ara-fir/öHa ifttttkt, erinomaisten ja tralttdmdttomdin
ft)itten ^dntd entäneen fyanfftmatfta apaan kulumat fir*
janfa madrd^paitvand Oifeurcen, tobt^tafoon tuoma?
rtn, t)l>teifen ^otariuffen, papin, kruunun pal^elian
eli muitten luotettaivain mielten tobi^tuffelfa, mainitut
eöteenfd; ia miettifoon fifte Oifcu^, pifcetadnfo ^dnen
c^teenfd (aidifina, ja faflitaanfo f)dn viitaa pitfittdmddn.

^ fdilpttdmifeeta 5D?aa '̂aon Oifeubeafa, t
D VB (Dtfeue-aifa.

Wedätys.
8 pditDdn n>ei)dft)^'aifaan luetaan ai*

na pddfö&päittjdfi, mutta 4:n paitiodn ja mpoö faiE^
feen muubun paimittdin luettamaan tt)eDdtt^-aifaan et
iutta pddt6ö;pdiit>dd, %ota »cbdtpf-a/an laiminli)6,menettää pufjeenfa. tuomarin pitää aftan^omai^tentuomioon firjottaa tobi^tuffen treDatpffeötd ja fclfid^tfmddrdta mitd jDebdtta/dn on tel)tamand. ^o^mebd-tpffen mddfd-pdimd fattuu ppbd^pdimdlle, annettafootfirjat Oifeuteen enft ar!i pdinoäna fen perata.3ofa ei t|Dt) ^ifylafunnan-Oifeu&en pddtoffeen päät«fta^fa, tt>ct>dttdf66n (jofo afia on fuuremma^ta eli
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totytmmättä at»o$ta O. £ • 25: 6 ) 3:Ua marjalla
( 3 6 fop. h*>P») £aFmannin*OiFeuteen, 8:3fa pdi»d£fd*
Slftan tuoittaia on »el»ollinen tiebuötelemaan, jo$»e*
l>dtcttt> on. 3o$ molemmat roeöattdroät, olfoon fa*
tnote. SBebdtyä ajetaan enjtmmdi|t$fd £aFmannmFd*
tdjtöfd, mutta jo$ ne fattutvat 3 n>iiffoa Idbemmdfjt
^i^lafunnan fardji^td, ja tve^dttdja fanoo ei ferftd*
tvdnfd afiaa niin pian ajamaan, aittaan noet>dtt)£ tu-
ietvi^fa ^afmannin fdrdji^fd. ^aEmanntn;43ifeuteen pi*
taa a|tan?omai^ten tulla erindifettd lM\)ttd (£). ^*
25: l i ) , fantajan, JQ$ rccbatyetä nautita tahtoo; ja
»ahtaajan, joi ^afmannin-öifeubeefa fuulluffi tulla
fyafuaa* ^drdjdin alotcttua mddrdtfoon ja fuufotta*
foon ^afmanni pdin>dn, jona fefd fantajan tttavoa&
taajan on tultapa aftaanfa, n?a(n?omaan. 5ljian*omoi*
nen tvebatet^fd afiaefa, olfoon Fantajana eli nattaa*
jana, jola tviimme^tddri FeUo 7 aifana illalla mddrdt?
tpnd pcmvdnd ^afmannin^Oifeuteen ei tule, cifd ilmo-
ta laillista ja, afian^aarain fufyteen, tuomarin, to()to?
rtn, pappin, ^ruunun »outin eli nimismiehen tobii'
tuEfcUa tvahttitftamaa estettä, menettää puheenfa, ja
ätfoon faafo tvalraa uubeötaan eli muihin Fdrdjiin haa^
taa afiaa ja taFaftn-n?oittoa hciFea. 3o^ f antaja tu»
(ee mddrdtt)lld ajalla Oifeutecn, mutta fanoo 5UhlaFun#
nan?ötfeuben protofollan ja pddtoffen puutteen eätd*
»an tyanta puheenfa tdt?ttdmife£td, »aan FuitenFaap
ei n>al>n>î ta fanaanfa tuomarin tofctetuFfella, menettd?
foon »et>dtp&puheenfa> 3 o ^ vt>ct>dtfd;d perapp »e?
fcdtyffetftdnfd, ilmottaFoon fen riita;»eljelleen 3»iiFFoa
ennen Mmannin Fardjid, ja mpoö Fdrdjräfd ?̂afman=
nitte. 3 o ^ fyän fen laiminlyö, ja »ahtaaja tulee Fd#
rdjiin, maFfaFoon xvaötaajaUt Fulut ja ftitä dlFoon »e-
t)dtettd!6 (43. Ä. 25: 2 ) .

^aa^Fauppa-, FonFurfiV ja pcfd^cro-riiöoisfa mbait*
tään 5tihfaFunnan;Oifeut)e^ta ^)o»i-;Cifeuteen/ niim
f un ^aFmannin tuomion »efcdtyFfetftd afefetaan (f. p.
3 , 41
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ia erindifitffd mutefaff ei faa meödt*
taä, maan paatosta malitetaan, f. TOalitue. $\\xif

ttnti, \ot mebdtetyäfd ajtatffa pienempi ritotf on, iota
afiaöta on allhinfa faanut ia fiifon totffee, feuratfoon
fe pää-afiaa (43 & 3: 4 ) . 3ofa ^afmanntn-Oifeuf
ben pddtoffeen ei tyty mebdttdföott 8:tffa pdimdäfd
5:belld talerilfa ( 2 Övupl. 40 top. l>op.) ^)ott
teen, ioö pdd=a|tan armo on pddlle 50 tai. (24
fyopJ), iof)on myoti faamifen torto, muttei 2ai
fen fulut, on iucttam (f. p. 7, 15, 16). 3o£ viita
on feUainen, eitei fitä faata mî jtin rafja-atmoon (aö?
fea, ellmerfif(t: tilusten ra;a=ritta, maan md^nn^, maan
nautinto, maata feuraamainen maima ;a fuötannu^
Uittd, lat\atta ia meben /o^batuffe^ta % n. e.; fem?
moift^fa riiboi^fa fallitaan mebdtt?^ (f. p. 17) . 2al*
mannin^Oifeube^ta tt>Mtttddn ^)omt*i3tFeuteen feu-
raamaijtlle a/oilla (43. ^). 25: 15: 9 ) : Q:urun^omi?
Otfeuteen £aftnannin * Oihubttta ^urun Iddni^fd
40:tend pdimdnd; Zalmannin < Oihubttta Uu^maan
(ddnt^fd 60:tend pdtmdnd; hameenlinnan ja enttfe f̂d
$tymin Iddnî fd 90:tend paimdnd. ^Baafan ^)omt-
öifeuteen mMtttdän 90:tend paimdnd £aftnanmn*Oi'
feube^fa tuomituita afioita niittä paiHalunnitta, \otla
muinan fuulumat ^ar;'alan Zatituntaan; 40:tend päi*
n>dnd muitta paiffafunniäta l a a j a n tddntdf î; 60:nd
£>ulun Iddnt^td. ^öitpurtn ^)omi?Oifeuteen mebdte?
taan 40:nd päitoänd Viipurin laftfunna^fa päätetty*
ia afioita, io$ ne omat tulleet jtymin, Zappttn, 3ää&
fen, ^vannan eli %rdpddn 5?t^lafuntain Qihulfitta,
mutta 60:tend pdtmdnd, ;o^ ne ^dfifalmen eteldife^td
di fe^Fimmdife^td, @ortama(an eli Salmen ^i^lafun?
tain Oihntfitta omat tulleet, fomote mpo^ Suman,
sftlfthiin ja leinolan Äi^fafuntatn Oihuffitta; ia
öO:tend päivednd ^ar;alan laftfuraian. $o$ mbättät
id ei l>alua pittittää mebdtpötdnfd, ilmottafoon fen viita*
medelleen puo(e£fa ma^ta tnainitu^fa ajaäfa, di pailittoon
t)äntn fulunfa (43* &. 25; 24:). 3o$ uftammat, io\\-
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la on t)l>tcincn fatpaus, omat aftaan ofallifet, felmafc
foon t)f|t mebdtytf faiffctn puolelta (f* p- 18).

^tBebdtp^td tdpttdtffd omat mpo$ feuraamat feifaf
maartn otettavat, pufyeen fabotuffen fyaatftolla: 1)
3ofa MmannimÖifeubeäta n>ct)dttdd, afettafoon puo*
letftaan fafft tafau&mieStd (eli pfyben tdDfrmaraifen,
jota riita-tvcli fuitenfi faa malittaa), jotfa, toinen
toifenfa fanöfa ja puolata, takaamat Mut ja nja în?
aon, jotfa rt>cDdttdid fufaticft tuomitaan palfttfemaan;
ja fe tataufrtivia pannaan anomu&firj'aa feuraamaan
(pxt ILataue); tiilU pankoon, mainitun tafauffen fi-
aan, rafcaa (uotettatvain mielten taa (O. $> 26: l ) .
2 ) 2 N tvebdttdjd on fabottanut a(tan 5Ua*oifeu!fi$*
fa, antafoon poi^ eli panfoon (uotettamain mielten
taa mitä fydneltd on tuomittu. Alutta jo$ 2Ua=otfeut?
ten pddtoffet omat joeifain aftan mutfaöfa erillaifet,
antafoon ainoalta [en jo^fa 5lla^oifeubet p^id pitd-
toät. 3 o ^ mbattajä on tuomittu raijaa maffamaan,
mutta Janella et ole fttd eifd fen tt>a^taawaa fultaa
eli f>opiota, tobt^tafoon fen tpafaUa ^utt>crn66rille eli
tuomarille, /a antakoon fttte irtainta tamvaa, laiHifeö=
ti amattuna, taiKa, jo$ et fydlld fttdfdan ole, maata,
juoneita eli kartanon ftaa pnnd tobi^tuffen, omatko
ne muulla melalla raivautetut; mutta jo$ mainittua
fiinttdd tamaraa ei ennätetä avvoata, ennenfun fanne?
firja on »JDomî Otfeuteen annettama, ^anffifoon ta*
fauffen, ftffi fun armio on yibtttt). 3o^ ftdn ei moi
täyttää ^talaan näitä maattmu£|ta, ^anKifoon ta--
fauffen ttfestddn taiHa menfoön manfeuteen ftffi fun
afia päättyy. 3o$ fc ) ° ^ on tuomittu, on feU
laitta, tttjx mebdtD^ tulift mitdttomdfft, jo^ tuomio
tdt)tettdiftin, (ddfoon fe tdpttdmdttd» ?O?tten moittama
riita-melt faapt ^altuunfa luotettamain mielten taa pan#
nun tamaran t Qyheto. %o$ fe, jofa on moittanut,
et ta^bo ottaa tattavaa, tatffa et moi Ijanffta taiani
ta, ottafoon riita-melt tafauffeUa fen talafin (O* ^,
26: 2, 3, 4, 7. U. & 3: $ ) . 3ofa äeifarin ja
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kruunun, jonfu faupungin eli fanfaftmnan puolelta
ttjeDdftdd, offoon voapa tt>e£>dtt)S=raf)aeta ;a tafauf fen
panemifesta faifisfa Oifeufjfefa ( O . 5t 25: 8 ) .

?̂atlfifê ti tvebdfctti>dnfd toimittakoon mbättäjä mää*
rdttpnd pdiroand, ennen felfo 12, anomuffenfa )̂on>i*
Oikeuteen (taitti fivjat oivat Mfittam annettavat (.O.
St 27: 6 ) , pu&eenfa faDotuffen fyaattoUa, ;o$ ei fai^
H t̂a estettä ndptd. 3 o ^ ma^taaja on tulematta, ei=
fd laillista estettä fuufauDe^fa fen perd^td ilmota^
tuomittakoon afia fanta/an ndt)ttdmdin perustusten mu?
faan. 3 o s fefd fanta/a ettd raastaa/a turcmat faa*
puiKe, faafoon mtötaaja anomuffen ja antafoon n>aS-
timenfa fjuuboCe M o 11 famana pdimdnd iviiKoa
jdlfeem 3oS ̂ dn fttton (aiKijtlla fr>iCfd anoo (t)ffdpStdA
mddratfoon •fyomOihue fyäntUt a;an» 3oS ^dn toatf*
timinenfa ^uubode on tulematta c(i tulee Yvavuttamfe
tonna, fafotettafoon 6 tai ja tt>a$tatfoon ^uuboKe 8:faa
pditiodd jdlfeen. 3 ° ^ ̂ n f^oin ei fuIe' ci fe e ? ^
afian pddttdmistd; fuultafoon fuifcnft fuu*fana(fa, jos
(ltd maatii. 3oS (jdn antaa n>aStimenfa f)unbon pe-
rdstd, ennen Oifeuben t)ctkn loppua, fafotettafoon 3
taf. 3oS fanta/a on potfa, janotettakoon puofen» H\U
(ifestt tDeDdtettpisfd aftot^fa ei fdp lantaa eifd tt>a$ta*
ta uftammaOa titjaUa f un paella ( O . 5f. 27: l r 2 ) .

^omkOifeuben tuomiota ei faa n>ebattdd; mutta
jota ftifyen ei tpbp, faa noSto= (reraijtoomO ra^an pa*
nemifella paha tuomion Äeifarin (Äiif* ©enaatin)
mierittdrDdfjt; jfofa t>afemuS on tc t̂dtt>d ennen M o 12
120:tend pdtnodnd, pddt6>pdin)dd (ufematta f O» &
30: 9).

^d(Id taialla muutosta fyafiiSfa, ovat feuraamai^
fet fetfat Yoaavinottttatoat, puheen fabotuEfen ftaastol-
(a: 1) huomioon ti)ti?mdt6n ppptdd ^ott>i=OifeuDe(ta
ftiljen (uman (jota (atUtftftci frittd alfoon fiellettdfoj
ennen felfo 12 7:tenä paivdnd, pääto&pämää [\\U<
matta, (^itempift aita faHitaan, jos pddroffeUe fe(itp&
tä mahtiaan; ja ;os fe(itt>ffeefd on jotain felfaista, ;ota
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pddtoEfeäfd ei felfidäti ote fddtty, faa tumaton famak
la taivalla fyaha muutolta felityffeen fun pddtoffeen*
EQ- 2) ©amalla pantafoon $mi*£)iUuttm notfto*
ral)a, 200 talavia (96 9\upL fyop/) feln>dd raijaa,
tai^a fen n>aötaan>aa Eultaa eli kopiota ( O . 5t 30:
l , 2)» 3) 14 pdimdäfd, lurcan faatua, maffetaatr
QmvOihuUm firjatn (una^tu^ra^a, ja 30 pdinad f̂d;
protofoHain ja ntif>in fuuluman fartta^papcrin
ra^a, ^)omi=43ifeuben Äanelta^ta otettaman
jan jäihm. 4 ) |)anfitaan tatauö tulmtita ja _̂
go£ta, niinfun ebclld (anottiin. 5 ) 2iftamiic£ tdptfa?
foon mitd tuomittu on, jos ^dn mofemmi^fa 5l(a-oi=
fcuEfföja on aftan fabottanut; taiffa jomma^faf*unimaa
fa Ölla-iMfcuDĉ fa ja ^tt^Oifeubesfa, taitta ^oottif
OifcuD^fa femmoifi6'fa afioiefa, jotfa Eo^Da t̂anfa $&
n)i'Oifeutcen ntcnen>ät; muuten ^anKifoon ruaan ta-
fauffen tuomion tdpttdmtfcötd (f). ^. 30: 3: 5 ) . UU
fomaalaifeKc, jofa ei ofe faapuitte tullut, faflittafoon
6 fuufauben aita tuomion tdpttdmtfcen ja tafauffen
fyantfimifeen; ja ottafoon fcanen totmttu^mie^ waa*
rin faife^ta muutta, mitd td^fd on fdattt) (f. p. 8 ) .

3ofa niin fot)l)d on, ttUi f)dnen ktain ja Uintia ta*
xvava noufe 500 talaritn, jolla faattaifi ta\)txdä cbclld
2:efa ja 3:e'fa ppfdldefd mainitut tuaatimuffct, wal>*
mittatom fop t̂>t>tcnfa tt>a(alla, taitta, jot et riita-tteli
ftî en tt;bt), tutfttuttaEoon taroaranfa tuomarin mad?
radmiUd awtO'mief)ind, ia antafoon ^otDi.-OiEcuteen
(iitd toM t̂uEfen ja tioa&rotetaEoon m\)6$ malallanfa.
$)litä 4:0fa ja 5:öfd ppfdldefd mainitaan, pitää f)d*
nen fuitenfi täpttba, taiffa ^anffifoon tafau^fen itfeö?
tdnfd e(i menfoon tvanEeuteen, jtfft ^ n ajla Hätt\)\).
3o^ hdn fttte faapi maata eli raijaa, tdpttdfoon filld
mitd 2:efa ja 3:efa ppMldefa madrdtddn, 3olla on
niin fuuri palffa eli tvuotinen armo-la^ja, tttä puoli
ftita tcEee 500 taiatia, tdpttdfoon filld (f» p. 6 ) .

Raitti mitä tdefd npt on määrätty, ofi>at ^omi-
tdi)tettdtt>dt Sveifartin pddfemifen ajatfa
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(f. p. 7 ) . 9Mdrdttt>na pdimdnä antafoon l>afia
iteif. ©enaatiin #onM*ötfieuben tobistuffen maattmu&
Un tät)ttämift$tä, ia ijpomi-Otfeuben tuomion ja mpotf
omat mutetutuffcnfa; faafoon fttte riita-meli firjat ;a
antafoon matftimenfa 22:tcnd pdirodnd, fttd tuhmatta,
jona fif/at fai. i^dmdt ritta^n>e(;etn ftr/otuffct ein>dt
faa olla larciammat fun 3:lle arftöe fir/otetut, fumpi*
fi; jofaifelta arfifta paäUi mainitun mddrdn fafote*
taan 10 tai; ja yaötaaja antafoonfir/anfatalfittain.
Ufiampia fir;'oituF|Ia ei faUita. iteifariin dlfoon (d^e-
ttttaU muita fun tbtUifitfd OiUutfitfa jo näytettyjä
fobi^tuffta, ;o^ ne titvät n>ae"ta jäkötäpäin ole tulleet
ilmi, tatffa ein>at ennen ofe faattantct tuUa faftlle.
^aillifetta ttitctttä poifa olema tantaja menettää pu^eenfa
ja poifa olema mttaaja ti tuk ajta^fa fuuffufft (f,
p. 10—12).

kirjallinen fertomu^ tefctdfoon ©enaati^fa ja an*
nettafoon riita-meljille ntmeinfd fiifyen lirjottamifefjt,
jollon fe, jofa fuu^fanalta fyaluaa tulla fuullufjt,
tddföon fiif)m lupaa (f. p.

3 ^ riita?n>c(jet fopimat afian, tailla jotf
tt>a()mie'taa ^omi-ÖifeuDen tuomion, jaapt ^
^omi=43ifeuteen; mutta jotf 5leifari jollat tamalla muut?
taa ^omi=Oifeut>en tuomion, annetaan fe tafafin. 3o?
la maaten parempaa tktoa ja felfioitd perustullia i<*
fpitd \x>ttää afian ^eifariin, fafotettafoon 500 taL (f.
p. 17, 16). 3ofa «^eifariefa tcalittaa ^omi-öifeuben
mddrin tuominneen taitta oifeutta fydneHe ftelletpn, ja
n>arotuffen paatua ei laKaa fellaife^ta put)tt$ta, ei-
fd moi tobefjt ndpttdd faipau^tanfa, tuomittakoon
fen ran^a^tuffen alaifefft, ;ofa ftengen vanQa$tu$ta \d(
tyn on (f. p. 20) .

f | | j yy Oihuben
tulin, (Diteubm piltVa, <Dtfeu6*atfa, @owinro,
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Welka.
t-Oteben ja tvatmon yfrretnen taitta mn&imn.

3 ä mie$ c(i n>aimo on ennen naimifta tefynpt ttelfaa,
maffafoon fen ennen naimifta olleella tamarrallanfa.
3oä fe ei riita, otettakoon fjdnen naimarofa lifafji

<pl)£>en puolifon ttelan maffoffi dlföon otettafo toi?
fen puolifon roanfyatfta fttntid t̂d pcrinnoätd faatuatu*
loa eli fypotyd enemmän, fun mainittu tulo eli f>pott>
on tullut eli ainafrn olip pitdnpt tulla taloon, jufyert
aitaan fun tavara jättttim tvcltoain tpbpttdmifcfftV
ja ainoaltaan pfyfcen fettan ja fen laöfun mufaan, to
noelaUifella, naima^ofanfa fu t̂een, fiî en on ofaa (9h
Ä. 11: 2). ^Bclfa, jonfa atvio^iitoefa, taiffa fil)(a^
u^ta ia fyäitä pitdaffenfd, tehneet on>at, maffettafoon
/afamattomaöta ta)x>ava$ta, 3o^ fe ci viita, otttaan
lifdfft molempain pcrintomiaata, fcn fu t̂een, funfum?
pafellafin on ofaa tt>ell!aan |a tavaraan. 3>o$ n?aan
toifcUa on maata, ja fe on mictf, maEfafoon pfftnddn
puutteen; jo^ fe on voaimo, maffa^oon tt>aan ofaltan*
fa, joä ein?dt melan mâ famifccn toinen toifenfa puo*
le^ta ole fopirieet (f. p- 3). %o$ mitä on tullut toi?
fcn erindife t̂d fDtjStd, joöfa toifcUa ci mitdan ofaa ty
la \)X)btX)a ole ollut, aitoon menfo fppttomdn fiintid
omafuuä eifd ^dnen pefd?ofa fellaifen rcejan maffofft;
p d ma^tatfoon fufi puolcStanfa ja dlfoon feufatfo toi?
fen taroaraa (f. p» 4J» 3o$ toinen on erinaifcn tt>e('
fanfa malfanut pcfdn phtetjclld tan>aral[a, tulee pcrietf?
fd eli perinnön jaoäfa Wnen ofanfa fitd mpoten pic?
nemmdfft (f. p. 5) . QSSxL natma=ofa, Pevinto?
luopumus, Pefa^eco, TOzlUpube naimifi&fa.

Welka-kirja ja Saamiset.
983elamottaja firjottafoon omalla Fdt>cllddn tvelF ?̂

lirjan ia nimenfd ftî en, tatffa tobi^tuttafoon fen lafy
t>ella xfytailaa Id^nd olettalla tobtetaiatla niin ctta \x>tl<
fa=fir;an fir/ottaja on toifena.
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on mddrdtyöd ajalle roelforoalle marTettan>a,
ja jotf n>î ftd aitaa ei ole määrätty, maatifloon n>el=
foroa omanfa, millon tahtoo, älfoon pdd=n>elan maf-
fofft lutttato mitddn, ennenftin forfo maffettu on- 3fo-
fa roelfoilee fttd, jonfa maffetufjt tktää, fafotettafoon
puolen jtitd, jota tvaati, afta-mie^en omatfi ( X 5%- 9:
2, 4r 5, 11)» 3ofa on vafomtu, ^ouEuteltu i
Uitr) antamaan tvelfa-firjan, moittifoon (itd 6:^fa
fo^fa tuomarille tii kuvernöörille (U- ^» 4: 3 ) . %
lan-alaifen taltta man^empain eli fufulaieten ^ol^otta*
n>ana olen?an antama mita-titja on mitaton» ^uo.-
matin cbe f̂d eli muutm ttfytyUä fominnolla on fa<
ma moima, f un muullafr felf idUd n)dli^irjalla (II. 5L
4: 14).

$£5 faffi eli ujtammat on>at omalta ja toinen
tenfa puolelta ottaneet maffaaffeen irelan, ^afefoon
tptitma htä tafytoo, ja olfoon fttte melan maffajalfa
jama oî eu^ fyatta h)el6a^umpaneiltanfa mitä ofanfa
päälle on maffaput Alutta jo^ tixvdi ftlld tamalla
ole fopineet tixvdttd ole ^Di^tö^fd Ctuotf. bolao), fyaeU
tafoon tuti tvaan ofanfa fttljteen (U. ^. 4: 12)»
^ul^ema it)elfa^irja (f. o. felfainen tttä tt>elallifen pi-
tdä matfaa mlan (llle, jonfa fdfitffd ivaan wt[ta=tit*
ja on, eli tt>i£ftlle miehelle, eli felle roaan mcffomifcn
ttjalta annetaan) maffetta^oon fyeti paifalla; muuten faa=
pi pantttaa rcelallifen n)elfa-tt»anfeuteen ©ellaip^fa
tt>elfa^irjoi^fa mddrdttdfoön tt>teft maffo?aifa, toaan
ei pädUc 12 fuufauDen, tvelan antamifeeta hifiin; ja
6:^fa fuufaube^fa maffo^pdimd^td on roelfominen aio?
Uttam, muuten melfa-ftrjalla ei ole ri?6^t6n tvoimaa.
©ellaifet n?elfa^irjat felpaamat jofaifen täMfä ja n?c*
laUi#ta faapt n?elfoa, mitffd tvaan tasataan; mutta
jo^ muullainen ivel^irja annetaan toifclle, dlfoon fyä*
nelld olfo enempdd \valtaa tun filld, ;ofa fen enjlnfat
(U> 5v. 4: 4, 5 ) , niin että jo$ nocfaUinen on maffa?
nut yotain mela^tanfa n?elan antajalle, taitta fycinttta
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Dtt roelan antajalta jotain faamiäta, ei n>e(allifen fitd
tavmfytt maffaa p e , jolle melfa-firja annettu on.

3o$ fe, jolla toifetta on [aarnista, olfoon ra^aa eli
mitd tafyanfa, lOtäfd rouofceefa, lufttn roefan anta*
mife^ta eli n>elfa?firjan pätroäätct faamtötanfa ei tvaa?
t>i firjallifeefi eli fuu^fanalla, Oifeube^fa eli 5ttm>ernöo*
rin tviraöto^fa, menettdfoon faamifenfa.

^elallifen fuoltua iraetatfoot perillifet n?elan niin
fauroaä fun vainajan tatvava ulottuu ( 5 t 5v 10:10) .

ft pddöneen piinan tefemd n>elfa fy
tahon tatvalltfella lailla, irtaimen tamaran puutteena,
liintiäötL 3oU tvatmo, jofa erindifen luman faatuan-
fa U\)ttaa tanppaa eli muuta lumallröta elatu^fetnoa/

i, ja miehen fpptd (tiben ei ole, f)aettaft>on
Raimolta tamallifella lailla. ^Qvt Pantcaue,

malli.
1) €awalltnen voclta t̂rja. ^alon ifdnndlle

f d d d d
j f

ma^faa alle firjoteftu O muoDe^fa, tdötd pditiod^td lu*
liin (O fuufaubceTa, lufiin maBfo*fä$fyn antamife^ta
toifelta eli toifelta puolelta) 00 Svuplaa ^opio^fa t;m
tid mpo^ forfoa O fabalta rouoftttain, fifp fun tuelfa
on maffettu, Qätä ttöietttaan. ^ O pdtn>. O lm-,
la 18—.

<2£elfa on 00 Dvupl. ^op.

(armo )

m.
2) Äulfetva \vcita-tkia. 5ille firjotetfu maffaa

tdmdn mlfajfo;aw haltialle (lautamiebelfe ^:lle eltfel?
le -tafyanfa ^dii n^elfomifen trallan antaa) 00 Dvuplaa
^ f , O fuufauöeefa lu&in ta^td pdinod^td, d



208

tottoa 0 faftalta, ftfft fun meffa maattu on. 9t. o
pdim. O f uuta 1 8 - ,

SBelfa on 00 OvupL l?op.
St.

(armo.)

Welka-wankeus.
^öefalfifen, /ofa lamataan marattomafcTt melfanfa

maffamifeen, faa melfoma panettaa tvetfa-manfcuteen
(U. & 5: 10. 8: 2 ) . ^ullemiKa meffa^ir/oiaa, ;o«
niitä et maffefa, faabaan ^eft mita^anhne, (;o^ «
fiintidd tamaraa ole pantattu) roaiHa rpo^ton ano-
musta roalitettatftinfi. @ota=feuralai(l'a ;otfa omat
mtran toimituffe^fa, ei faa pdd=mte^en ttebotta panets

taa melfa-manfeuteen eifd mpotf fota^mieötd fota^mdfeen
mentpanfd ttfytyöta melalta; eitä merimiestämatfaan
malmiiSfa porman'4aimasfa; eiM mapriifin tpomieStd,
ennenfun ifdnndlfe on maffanut mitd ennafolta on faa-
nut; eitä oppimilta (tufentia).

^BelaHinen ei pddfe melfomanfeubesta
te pyytää tamaran luopumtfen itua C^uotf. O j

^Belfa=manfeutta faapt ppptdd ^umernooriltdfi, ;oS
melallifen pel/dtddn paheneman pois, ja ^dneUd ei ole
fttnttdd omafuutta, eifd jjdn takausta pane. 3oSmel?
fa=manfeus nain on faatu, pitää ^umernoorin paatosf)tti maaDittamaan, eli afia enfunmdifend Oihu&päi*mdnd tuomarille ilmotettamaan (i l . Ä. 8:1—3). 3oSmajtotnitf miepi falunfa pois, ma/a^ra^aa maffamat^ta, olfoon 5\un>ern6ikiild malta panettaa ^dnen metomanfeuteen (f. p. 12).2öelfomar jota ei tofcefft nat?td melfa-mangin ma-rattomuuben elatuffenfa ^an^imifeen, maffafoon Ja-nelle )ofa pdim 4 dtjrid. (6 fop. f)op.) 3̂ oS melb*ma, fanan fiitä faatua, maffon laiminli;6, pddstdfoon
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^utvernoori roelallifen irti (f, p. 13)» QamUifttti
madetaan efatu&rafta ennakolta jofa fuufcmbelta. $ B
Hkyoeto, VOelta, XOeltomimn.

Welkominen eli Ryöstön anomus
©elmd ja fieltdmdton mitä melotaan

n>tra^to^fa; mutta jo£ fe on jotenfi riitanen, tyfdtddn
afta (atllifeen £>tfeuteen, joSfa fyafia, puljeenfa fabotuf?
fen ^a^toffa, t?6n ja tvuobcn a/a^fa a;afoon atfanfa*
fUfoon rittafen faamifen td^öen fe(n>dd ;a riidatonta
toiitoptettdfö (U> £ . 1 : 1 , 2: 5 ) . SlCelaBi^ta melo^
taan fritffa ^dn afuu c(i jonfu a/an ole^felee. ^ulfe^
tt>alla mclfa-fir/aKa melotaan, mi^fd tvaan ^dn tan>a*
taan (U. Ä. 4: l , 4 ) .

^Betforioa a/afoon ajtanfa ^unoernoorille fuu f̂anaKa
ett Jp^fdifelfd fir/alfa; /a mddrdtfoon Äumernoon n>ê
(aöifelle u^fa^fafoKa n>t̂ (tn pdimdn, jona fednen on toa&
taamaan tnitavoa; ja aitoon afiaa uftammifla titjotut*
ftlta tviitvptettdfo, ;o^ ei tattt>e tvaaöi* 3 o ^ tvefaDk
nen ei tule n>a^taamaan, eifd (eltvitd votitaa, maffa*
foon ul)fa-fafon; ;a mddrdtfoon ^umernoori fuurem?
man uWa-fafon ja toifen pditudn ^dnen tt>a$taamtfek
(enfa* 3 o ^ ftUonfaan tvaötinta ei toimita, nautitfoon
n>e(fon>a oifeut^nfa niitten perustusten mufaan, jotta
eftin tuoba tvoipi. ©eöaista pfjlpuolista pddtoStd faa?
pi tvelaötnen tttafittaa, mutta rt?6sto futtenft ptbettd*
föon, ja tafauffen totmitettuanfa faafoon ttelforoa fyaU
fuunfa rt?6stett;n tarvavan binnjin (U, £ • 2: l, 2)t
Äun Fulfetvalfa tt)e(fa=firjaUa »elotaan, menfoon n>e*
Iällinen f)tti 5Cutvern66rin luo taitta toimittakoon
ttrnen, muuten pdätcttäföon roelfonjalfe fo^astaan
ton ujalta, jos velallinen ei tt>ot laitotta tötetta p
taa-, ja pdätU fiitd annettakoon 3:gfa pdimdsfd, joä
tvaabitaan. 5ltnian fun melottu piilottelee, naulatut;
tafoon ^umernoort fen oroeen fir/allifen fuulutuffen, ja
fiUä on fuullifen (anoman tiooima (f. p» 3 ) . Ö
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tbn anomutf, ;ofa fon>innolfa eli muuten joutuu mi-
tdttomdffi', on (>afian ilmotettamana ^umetnoorille-

3o$ miottu anoo tvttn>|>fettd melfanfa maffamifeen,
fallittafoon fe, jo$ a(ta maattt, muttei pddtte folmen
fuufauben ( I I 5 t 2: 4)» 3fa$ {jemman roiitopHtm
faifi, dtfoon jtfd malittafo- %o$ melottu tunnustaa
tvelafi, mutta tahtoo fe(n>ittaa fen jollain faamifcKan?
fa roelfotioaffa, ja ^utverneort fcamattfee faamiftn fel*
ti)df(t ia maffo?mdardifeE(t, ftdon felroitettdfoon n>eifa
tvelalla niin pttfdHe fun ulottuu ( t l . Ä. 4:7)» <£rcft9&
(a^fu et tueta maffoff?. ?O?î fd fe lamataan, otfa^ta?
foon fe enftn, ja fittt tapafjtufoon maffo (f. p . 8 ) .

$utt>crn66ri on mefmottinen antamaan Ftr/aHtfen pää-
toffen peru^tufjtnenfa, 3o^ rtita=n)e(;et omat otteet faa-
puilla paatosta annettai^fa, faafoot moittia ä ^
Oifeube^fa ennen feUo 12 30:tend pditvdnd f
td. 3*>$ kantaja ei ollut faapuilla ja on ajtan
tanut, faafoon moittimifeen yfyta pittdn ajan, p

jen faamifeötanfa lufiin» 3o$ tt?a^taafa ei ottut f
puilla ja on aftan faöottanut toimittakoon fantaja f>&
neDe pddtoffen fopiian, ja olioon fyäntMft yhtä pittd
moittimifen aifa, fopiian faamife^ta (ufiin (U. 5?- 9:
1). SSSanfeubetfta ^ulfemalla mfttofttjctöa, t VOeU
la<vo<xnlm$. ^umernoorille te^tp/d Iddnttitd, jotta
mttdin pddtttdan, aitoon n>alitettafo muuten fun x^
nd pdd^aftaa. 3o^ rocllto-aftoiefa, tvalitu^ten tultua
)̂on>i?=Oifeuteenr tarpeellifefft f)an>ataan niitd viita-tcth

jelle ticttdtvdfft tfybä, ottakoon tantaja ne f)tti .&o»i-
Oifeube^ta, toimittafoon rttta=n>cI|cKenfd ja (janffifoon
Janelta otetun tobi^tuffen ^)oh)i-OiFeuteen; muuttn
menettdd pu^eenfa, 3 o ^ n>a^taa/an tvaftinta ti tufc,
toimittafoon fanta/a toalitnttm ja Mihin afiaan ftiti^
lumain fir/otu^ten fopiiat ^)omi?öifeuteen; jo^fa afia
fitte tutkitaan. 3ofa fppttd mlittaa, fafotettafoon 10
tai eli enemmän ( U Ä* 9: 4 ) .

3ofa melalfifelle Ijafee fieltoa fdttemd^td pote patf-
fafunna^ta ja (aiöifen fppn nd^ttdd», faafoon fieKo»>
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CU. SL 8: 10, 11). 3o$ tvcJaöinen futtenft menee
tiefyenfd, tuotafoon tafafm ja fafottttafoon 20 tai.
<U 5t 1: 9 ) ;

3o$ metallinen muuttaa toifccn lääniin, faapi mel=
foma anoa ftumernooriltd pppntoa fcn (ddnin $umet^
nootille, ftelld faamifenfa tt)6ötetyfft faabaffenfa.

Wero-heinät
^ e r o n (inteelninain) ottajalla on malta, mteltdnfd

mpoten, toaatia Janelle tulemat meco^eindt tailla luon-
no^faan taiffa rahana, marKongin iäikm. 3o^ m-
ron ottajan ja tveron maffajan mdlid ei ole 6 penin-
f uimaa pitemmältä, on maffaja, ennen huomaan päit
tt)dd Utfyn faatuanfa, tvelmollinen miemddn fceindt
ottajan puuhalliin; mutta joö pitemmältä malta on
taitla jo^ Uöfyä maffo^ta luonnoSfaan ei anneta, faa
maffaja, jo^ tafttoo, maffaa ne radalla, marffonöin
jdlfeen. 3 ^ ^ ottaja forEiampaa ^ntaa maatii, me*
nettdfoon n>ero-i)eindt ja fafotettakoon 100 taLmaffa?
jan omafft.

Wero-jyvät ja kymmenykset.
^ f y ja p()teifille mirfa-feuroille palfafft

mddrdttt)jd mero? ia fpmment)^-jpmid ^aapi fcfd maa-
tia ttta maffaa luonno^faan, taiEfa lunastaa ra^aDa,
marffonajn jdlfeen, ja meto=palfan maffamifeDa, jofa
on 48 fop. hop, run>i& eli of)ra=tt;nnpnltd ja 36fop.

ild
3 meron eli fpmmenp^ten ottaja fyaluaa ji)mdt luon*

noöfaan, pitaa t>dnen, fpmmenp^?jt)n)ia tt>aatii^far fuorma*
firjalla mddratd paifan, jo^on ji?mdt tuobaan, nmttei 8
peninfulmaaetemmdmaEfajan fobi^ta. ^ero/ jpmid mafr
fajaneitarroi^temiebd mualle ta meron ottajan puutftdl*
litn, jo^ [e ei ole 8 peninfuimaa etempdnd; mutta jo$ fe
etempdnd on, menetellään famote fun { j d i
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maffamifeSfa. $06 rceron eli fpmment?$ten maffaja
ftalua maffaa luonnoäfaan, on ()dn n>efo>olu'nen, fen
ilmotettua, ftjmmenp&jprodt fuljettamaan £afifunna&
fa forfeintaan 10 peninfujmaa ia tt>ero#n>dt puu^tdl*
(iin, faman matfan päähän fobi^tanfa. 3otf roeron
ottajalla puu^tdDid ei ole, faapi mero-^tvid maffaaja
toaatia ottajan Uotiin eli muubun mddrdtppn paiUaan,
jota ei faa olla etempdnd döfen molemmin puolin (fefd
ttiaEfai<in tttä ottajan fufeteen) mddcdttpd matfaa;
muuten mddrdttdfoon maEfo-pai^a lifemmd. 3o^fpm;
menpffet eli n>ero (uonnodfaan tvaaDitaan ja roeroa ei
tuo^a puu^tdÄin, fen tvuotfi ettd fe on tautana, pi-
tää, jo$ madollinen on, ladella afutt>aifet talon ifdn?
nat ofotettamaan jamaan maffo-paiffaan» -^o^pita-
(eille tulenkin tvero-ipmdin maEfamife^fa feurataan en?
tiftd afetuffta*

3 noeron ottaja toaatii eli roeron maffaja haluaa
jt̂ rndt luonnotffaan maffettatDifft, annettakoon fiitd fa=
na ennen l o m a a n pdimdd, ja IjanRftafoot fitte \x)-
n>dt mddrdtt^n patriaan ennen 25 pdtn>dd ^elmefuu-
ta feuraaroana n>uonna, ionfa td^ben fuorma=firia on
annettama 2 n>iiffoa ennen mafifo^pdirodd, 'SBeron
ottaja pitdfoon puolen fellaifeäfa fanan antamife^ta,
iofa on tefytdrod todistajain Id^nd oöe^fa, taitfa pw
tdföon kruunun moutia (ttd firfoäfa iuli^tuttamaan*
3 o ^ tveron maffaia fanan antaa, ottafoon tueron ot=
tajalta, eli fcdnen poi^fa oöe^fa, f)änm mdeltanfd to»
Dî tuEfen fanan antamifetfta. 3 o ^ meron ottaja ei a-
fu 'äöouttfunnatffa, antafoon tveton maffaja fanan
kruunun n>outille ja ottafoon fiitd tobi^tuffen; fitte
on kruunun tvouti tt)eln>ol(irien fiitd n>eron ottaialle
fanan antamaan» 3 o ^ fanaa nain et anneta, onn>e?
ro todlttdmattomdtftt radalla matftttam. diiibattaU
(atft^fa afioi^fa tutfii ^utt>ern66ri* <30öero^pn>dtn mit;-
taamifeöta t tYlittatmäava ja voaata.
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Werolle-lunastus eli werolle osto..
SSSerofle faatvat t;lipdtn lunaStettaa kruunun maat

ja tilat, jotfa ci\x>ät ole määrätyt feUaifiin tarpeifiin ja
tarfotutTun, joita tverolle^lunastus fyaittaifi, niin muo*
botn: faiffi fojastaan kruunulle pibdtetyt maat, fa*
mote palffa=tilat, rusthollit ja lifd* (aufmenttiO maat,
l)9tt>dn*teftäiS?tilat (ruotf* beneftcii jemman), kruunun
istunto=rustl)ollit, kruunun fpbän* ia ta?a'-maat, voeroitc?
tut torpat ja niitut jos eitvät ne fuulu fotamies* (fnecf*
te) eli merimies? (bätsmans) tiloihin tatffa fivuSt^ol?
leihin, euTO civodt ole määrätyt ©otalatSten palfaf-
fi; mutta jos ©otalaisten paitani määrätty taEa-maa
on jonfu maan tilurTilfa, olfoon, ennen fatsia muita,
fen maan omistajalla lupa lunastamaan, joS i)än ot*
taa tioeron faajalle maffaaffenfa tperon luonnoefaan;
eli pleenfä iaitti maat ja tiiat, jotfa täsfä
päin tiroät nerolle lunastuffeSta eroteta,
aifana on tpaan afuKaalla iDerolle4unaStuffen
mutta lifä^tiloi^in, jotfa rusthollista tmat faa erotet*
taa, on rusthollin ^atttaOa etu=oifeuS, ei fuitenfaan
ennen i\ n>uot»en fulumista, imifioonin antamifeSta
lufiin; ja lifä^tila on fitte rusthollista erottamaton»
^ruufin atvufft annettuiin maidin on pruufin tyaU
tialla etu^oifeus, mutta niitten afuffaat on>at fuitenfi
pibettämdt maillanfa, mies*mief)eltä.

kerol le ei iaata lunaStettaa: Äuninfaan fartanot;
puuStdllit ja n?irfa=talot, jotfa pappis*fäafc>9lle eli muil*
le fäätyläiftlle määrätyt otvat, ulfo?farfoineen ja tiluf-
fmeen; ^uomio-firfolle, ^oSpitaleiHe ja mutfyin xfottx*
ftin tarpeifiin määrätyt tilat; luuft? (laitioan jo^atta?
jäin) tilat; fuuremmat kruunun fala=n>et)et

^aillifesti tverottetut uut»is?talot ja autio=maat faate^
taan n>apa*ajallaf!i tt>erolle lunaStettaa, Alutta (2Bupu^
rin lädnisfä on erittäin afetettu, tttti maita, ennen voapaf
nniotterT loppua, faa tperolle lunastaa; famote ei mpoS*
fddn 5^arjalaSfa pitäjäin pf>teis* eli liifa^maalle rafennet*
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tuja uuDi&taloja ja populi*tiloja eft mefo*torppia, en*
mntnn ne omat merolle lapetut

^eroltelunatftutf maffettaan 3:n muoDen maa=me*
rolla, kruunun armion jdtfeen, eli (tttd armotta, jonfa
3m muoben kruunun umun^la^uitffa maffettamaflt
mddrdttp mero teEee, $?utta far/afctffa, /o^fa mailta
madettaan meroa ant>Jo^3vuplitfain, (uetaan meroKe
(una^tai^fa 2 | Dvupfaa Mo manttaafitte, jalunaötu^
ra^a maärdtädn 46 OvupL 8 fop. fyop-, olioon maan
mero mittainen tafjanfa-

tfftaata merotte (una^fama anfafoon anomuffenfa
afunto^oifeuben pddtoffen ja imiftoonisfir/an fantffa
^umernoonUe, ;ofa, muitten fufatieft paremman oifeu*
ben fdi^ttdmifefft, fuulututtaa aftan 5tif)(afunna^fa;
ja jttfe pitää fen, jofa armelee (aittifen fppn moittee*
feen oleman, fuufaube^fa, fuufutuffc^ta (ufiin, toimit*
taa malituffenfa 5\umerno6ri((e. ^ddtoffen padatpa
lain moimaan, eli jo£ moitetta et ole ilmotettu, maf'
faa halia luna^tu^=ra^an 5)?aan?ra^a^toon (rdntterii=
aan) ja ottaa fuitin, ;on£a antafoon ^umernooritte.
^umernoori rd^effad fttte fuufaube^fa litjat @
tiin, ja fteltd laitetaan mero^ir;'a Äumernooritte,
fian faatamafft. 3 ^ moitetta on ilmotettu, l j ^
tafoon l)afia tobi^tuffetta ^umernoörin pdatoffen lain
moimaan tutteefjt, taiffa ndpttdföon ^enaatin pdat-
tdmdn malitu^ten pddföffen, /ofa on liitettdmd muihin,
aftaan fuulumiin, fir/oi^in. Raitti ndmdt firjat fir*
jotetaan fartta^paperitte, maan ^umernoorin firjotuö
©enaatiin muutte paperille» Ovu£tf)ottia merotte luna^
tai^fa tobi^tettafoon fyafian faanto, ja |oö fe on mdli-
firjatta faatu ndptettdfoon mt)o£ tttä pääto$ Ratian
fiifym jtirtymifetftd on lain moimanfaanut; famoteme?
netettddn mt?6s kruunun maita merotte luna^tai^fa,
pi$ta viita on ollut

^BeroHe4una^tuö Viipurin Iddn^fd ja ^arjala^fa
ti t$ta tilan uutta meron la^fua.

kruunun uubi^-talon haltia Zapiöfa fyaluaa
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*vmoU lunastaa mhifctaloa, ilmottafoon Äuroernoo
ritte aftan firjaöifesti tatffa kruunun paftveuan toi-
metta ja faapi fttte, a|tan*$aaram mufaan, fuoStu*
muffen; mutta tt>ero?firjan (taan annattaa Ämvernoori
Sftmunun pa(n>diaUa Janelle tot>î tuffen roero^otfeubesta;
Ja taiköta täötä ei maffeta toero^rafyaa eifd muuta
tmaötutta.

Weron huojennus.
5«o;ennuffella pmmarretddn (aiHtfetffa jat?

i p f fuotua manttaalin ja fen mufaan tverom
ataifeöta tiiatfta maffettaman tveron njd^ennp t̂d» QaU
lainen fyuojennutf fallitaan, jo# Äruunun eli roapamtaa
tiiafft Utlian tveron täfyben on joutunut turmioon,
niin ettei ftitd n>oiba Ubpä tntiöta roeroa; tailta, i$$
tiluffet tapa-turmalta eli muuten, fyaltian fppttd, omat
^dtoenneet, taitfa nerolle (a^fettu fatan pptmto on fyttt
jennpt; jollon noero-maalle^i meron ^uojennu^ fattttaam
%o$ !t>ero-maalle huojennusta ^ a a n muullon fu»
tjfyteifeefd vieron la^femife^fa, muuttuu maa jälleen
kruunun maafji.

Äun kruunun maan afufaö pyytäa huojennusta, iU
motetaan Janelle, tttä, joS ^dn 60 pditvdsfd ei pytty
pt)pnn6stdnfd, tarjotaan ja annetaan maa ftlle, jofo
ottaa fiitd maffaaffenfa tvan^an tveron, ja (itte fiix*
ttftobn entinen afufaS, jota ei famoilfa egoilla pddste*ta maan bciltiaFJi, la^to^dsfpn faatuqnfa, Idtto^ai»n>dnd maalta tiefyenfd, 3oS afufas ei ilmota perdp*tt)dnfd ^pnnoStadn, tarjottakoon ja annettafoon maa^uttjemoorin toimella ftlle, jofa ottaa fiitd maffaalfen*fa roanfyan noeron ja ^anffii tafauffen, ja famalla jou*tuu ^uojennuffen pppnto mitdttomafft. Alutta jos ei lu*laan ota maffaaffenfa maatta tvan^an n>eron, tut^fituttafoon 5vutt>ernoori ^i^laEunnan?i3ifeut)eSfa, pitd*jan miesten, fifimmdisten naapurein ja kruunun n>ou*tin JdSnd ollesfa, fyuojennus^nnon ftpt S
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maan Haitia pyytää huojennusta, pi&efädn mytä fa?
maitoinen tutEinto* $utEinnon ptbetfr>d ;a kruunun mou-
tin mietteenfd (anottua pddttdd 5£umern6ori, fyuojenne?
taanEo maan meroa eli pannaanEo maan fiihen, jos fe on
kruunun maa, toimellifempi asutat; jofa päättä ilmote
taan ljuojennuEfen pyytäjälle. Jyotf maa pddtoffeefd mad*
rdtddn uufcetftaan mitattamtfi ia meroffe faöfetcttamaffi,
(asetetaan päättä ^i^aEunnan^tfeuDen tutfinnon ja
kruunun moutin mietteen fanäfaftcif. ©enaatiin,;'ofa tut?
iii ja tnkttii, omatfo maan tiluffet ia et>ut fellaifet, tttä fiU
ia, muitten maitten fufrteen, on iiiaffi forEia manttaa*
H ia roero. 3o^ t^tunto^maan f>aftia pt)t}tää fyuojen*
nu^ta, tutfitaan afta fdrd/iöfd, kruunun moutin (d^
nd oKe^fa, ;a ^umernoorin päättä ajtaöfa läfyttttään
^eif. &tnaatiin mietittdmdEft, 5 o ^ tt>evo=maaHe ljuo*
(ennusta pyybttään ia ei rooiba toteen näyttää tttä tU
(uffcf, haltian fppttd, otvat iotenfaEfi fyuononneet, fuu=
inttaa ^umernoort, famote fun ^ruunun ma\$ta mai*
riittiin, maan jttte annettan>afft, jofa enttfette fyaftiatte
maEfaa ^ruunuUe maffetun n)eroKe=o8to^innan, ja ;o*
ta ottaa maffaaffenfa maasta, mantfaaua muuttamat'
ta, toanfyan merom ^ o ^ ei fuEaan (ti^en rupea, me*
mteUddn ntin fun kruunun maieta fanottiin. %oi
^uo/ennetuKe maalle on (aillifetftt faatu tafafin fiitä e-
rotettu;a tiiutfia ia jo$ fe idllen moipi maffaa enttfen
tt>eron, pannaan fe manialle merollenfa*

^ f ja fotalai^puu^tdllei^fd et fallita mim
fddn laitta uutta mittausta ia roeronfatffemttfta; mut^
ta jo^ jofu fellainen maa on joutunut turmioon me?
fcen paifumuffe^ta, po(t??fannaöta eli muulta tapatut*
matta, jota ei miBadn tamfta faata pavantaa, on
fiitd nja^inaon Uvfirn radatta palEittaroa* ^vu^t^ollein
manttaalia ©amo^fa, iotta roaan n>aötafefft omat me*
rolle lapetut, faapt EuttenEi, EodEa (teöd meron la^Ee-
minen mield U$tää, feEd tmntää että huojentaa; mut?
ta ei ^uojentaminenEaan masenna ruöti-melmottifuutta*
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#uojennu£ luetaan 6 fuufauben perdätd, funrceron
larfu firjonenfa on Keif» <^>enaatiin tullut

huojennetun manttaalin jdlfeen maffetaan faiffi
kruunun maffot ja palo^apu. pappilan ja firEon ra*
lentäminen, famote pappein faataroat, felroitetddn roan*
fyan manttaalin jdlfeen; famote mt)6$ tien=te?o, ftffl
fun uuft tten^afo tapahtuu.

Keif- ©danto ja fir/a 21 pdin>. ^aalt^uuta ja 19
pditt). >S)u()tifuuta 1833 afettatioat erittäin, miten uu?
fc>i$-taloin ja autio^maitten n?eron ^uojennud?tutfinnot
^öaafan ja Oulun (ddni^fd, @a^tmolan pitdjäsfa,
^Pooma^in Jappeli^fa Ultvilan pitdjd^fd 'Surun ja ^>orin
(ddni^fd, ja n>an^ain maitten n>eron f)uojennu^tutfinnot
Kuortaneen pitdja^fd^öaafan ladni^fd, omatpiDettdtudt

Wiljelykset.
^öero-maan omistajalla on lupa me^tiinfd ja maal=

lenfa rafentaa uufta torppia, ja miljelld maatanfa mte*
lenfd ja pmmdrrpffenfd jalfeen, eifd tule ntt^td Mut*
fiöta erinäistä n>eroa iMdn tef)tdtt)df(t\ (£i mpo^Mdn
lifdp ennen nerolle la^fetun Kruunun maan tvero, e^fd
uutta tvilja^maata fti^en te^bddn.

^atpo^fa ja Karjalatffa faapi tveron la^Eemuffe^fa fe,
jofa ndpttdd tobeffi tcj>neenfd pufybasta peltoa, tdpben
tt)ero=n>apauben (titd, ja puolen n>ero=n>apaui)en famal*
la taial la tel)bt>£td niitu^ta*

3 o ^ ên êUî ?fddbt>n eli muitten Kruunun puutftdU
lein ^altiat juurella ftiStannutTella ja n)ain?alla (rdmeitd
ja foita fuimaten j* n* t) tefeivdt peltoa eli niittua
puuhallin fpbdn^maille, fabftat 5e n>apaan n>iljeu;^ot<
feuben fti^en 40—50 tvuobe^, fufiin tt)6n alfamife^
ta. 3 o ^ pattia fitd ennen tulift poie puutftdllitfta,
faatvat perillifet, jos cin>dt he puu^tdllin uuben haltian
fanöfa fomi luna^tu^ta, pitää n>ilja=maan mddrdt*
tyyn aitaan ja fen (ttte Itinatftuffetta puu^tdUille jät*
taä; mutta ennenft määvfcailaa jdtettdfoon tvilja*maa,
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jotf {itä laiUiföti ei tvifjeUa* 3>oFa haluaa
moifen maan tt>iljelemifeen, ilmottafoon fen
rifle, jota, maa=mittari=fatfetaiuf!fen toimitettua, mad*
rad fefd nautintommobet että mpotf millon xoHjamaa*
pitää olla malmiona, ja fuinfa paljo tpotd nmoftttain
on tel)tätt>a\

Naapuri älHon tttätb totetanfa rafentamatfta torp^
pia (afamattomalle maalle, jo$ ytyä fyvoaä tilaa mniU
kilin, lunli mvomäävän fufcteen, on; m\)6eli faapi
uutoi&taloja rafentaa /aFamattomalle maalle, jotf ofa?
miehet itämät fen tt>il|elemi$ta\

torppain ;a uudistaloin mliamaita, ;oita on te^
ty taitla ttaötebe^ tefeöadn kruunun, tvero- eli tt>a*
pa^maitten tiluffille, dlfoon ifdan erotettafo afema jt?
oi^tanfa, eli tioatften maan omistajan tahtoa otettafo
Wnen I^alfu^tanfa, ja mield nmbemmin ruotille |att>e?
rolfe laöfetta^o; olfoot ^e kohtuullinen palfinto afuKaan
uuttei*uut)elle+ ^ ö r t -^u^öan vmljelys, t

Wäli-puhe naimisissa.
3 o ^ mie£ ja le^fi^aimo, eli naittaja piilan

feäta, tahtomat ennen naimilta mdli-pu^een
fd, ttfylok fen, ennen mifyfimrätd fir/allife^ti
tofciäta/an Id^na olle^fa* (2ödli?pul)etta ei faa fyp
muulta tamara^fa fun puolifoitten naima^ofatfta, tila
niitten ma^inaofjt, joilla ftllon parempi oifeu^ tawa*
vaan on* 'SBdli-pufyeen firja annettakoon amoinna fen
paifafunnan Oikeuteen, jo^fa n)il)fimt)$ tapahtui, maal?
la enft fcmijtefd, ja faupun^i^fa ^ a a ^ O f
tm ennen 8 pämaä n>ibftmtfeötd ( ^ $ • 8:

tyappi, jola tptytii, fir/ottafoon, ennen ^
täf n>dli=puf)een firjaan, Mfen ennen tvi^fimi^td fydnelle
ndpfefpffi tulleen"» 3 o ^ puolifolla on ittainta oma-
fuutta, jo^on toifelle naima-ofaa ei \aUita eli j'ofa ei
totfen itelan maffofft faa mennd, lueteltafoot ne tvdli-
pufjeen firja^fa fappatettam ja artvattain.
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Sftaimifcn todlt-pufye ei roapauta tointa puoufota o*
fanfa fufyteen maffamatfta pefdn pfytetötd, att>io*liito$fa
teotpa, roelfaa, eifd vaimoa fen roelan malfamtfeäta,
jota mies, tatvaran fyaltiana oUeäfaan, fummanfin fypo*
bt>fft on tel>nt)t $?iten puolifo pddfee roapaafft toi*
fen puolifon etindifen eli roanfyemman roelan ff
ja miehen tafauffeen menemifetftd j . n. ev l
TOelta.

malli
5vo^fa talonpotfa % aifoo naiba pitfan §•; olen

mtnd ^ ) v mainitun ptifan ifd, (naittaja) pantti puo*
le^taan tefynpt fellaifen tvdli^pu^een, ettd ^dnen fiin*
tia#tä omafuube^tanfa tvero^maa SR. ja irtaimelta 0-
mafuubeöta pr>fytt>dt ^dnen erindifend W
roarana; niin tttä ^dnen mie^ellddn ole ollenkaan nii-
hin naima^ofaa, ja tttti mitddn t\i\$tä mene miehen
tvelfain maffamifeffi eli niitten tdl)£>en panttaamifefft,
olfoot millaifia ta^anfa»

'Sdfydn mind 51, fuo^tun ja lupaan etten miUädtt
taial la pt)t)bd mitdttömdfft Uifiä naita vatlaan vai-
moni el)toja, jotfa l)dnen ifdnfd (naittajanfa) on kä-
tten ebuffi ja roaru^tuffefft afetfanut; ja fitd roaf)tt>i&
taaffemme, fifjotamme, molemmin puolin, nimemme
tähän ja tobi^tutamme fa^bella tobitftajalla. SX O
pdin?» O fuuta 18—.

51. ^iifan €:n puolelta:

firjotetut tobt^tatvat aftan omaisten
toife^ti ja tdpbelld mielelld tdj)dn n>dli-puf)eefeen f
tuneen ja ennen tt>i(jftmtötä nimenfd fileen firjottaneen.
Abelia mainitulla ajalla ja paifalla,

W. M.
(armo.) (arn?oO

(£nnen tvi^fimi^td minuKe ndt)tett)ffi tobi^tan,
nen mainitulla ajalla ja patfalla.

kappalainen.
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Wäärentäminen.
h a a r a n raljan tefid menettdföon funnianfa ja ran*

gatftafoon 40 patilla raippoja taitla fuufauben man*
leubella noebelld ja leimalla, ja 3 muobcn kruunun
tpolld; palfitfoon muoe mafyinaon. pvifoffeen ofallt*
nen ^aapi faman rangatftuffen. Slöddrdn raidan tax<
/ovelia eli faupittelia ranga^tafoon pefoffen fufyteen
raipoilla di juanfeuDella tvebclld ja leitudlld» 3>o$ jo-
fu tietämättä on faanut läävää vafyaa, ia ^dn, fen
^atvattua, fuitenfi fitä muille antaa, rangatftafoon
tvanfeubella- 3 o ^ ;ofu leiffefee di flpultelee ra^aa, oi?
foon mitd laatua ta^anfa, taiffa muuten petollifetfti
furme(eer menettdfoon funnianfa, !dr|1166n ruumiin ran=
gadtuffen ja palfitfoon rcafyingon (tyab. ^ 7 : 1 — 4 ) .
yBaluu&pinttm (tdmppelein) roddrentdmife^td on \a-
ma ranga^tu^ fun tt>ddrän raf)an teolta, ^dmdt
fddnnot ioöhtvat ainoalta fon?an (fulta^ l)opio?, lu*
pari-) ra^an njddrentdmifeen.

3ofa madrentda eli tatvotttkt ^Benajdn eli ©uo?
men panfin yavttutafyaa, menettdföon funnianfa ja
^irtettdfoon. Oitfoffeen ofallifelle olfoon fama rangat
tut. h a a r a n rafyan tarjo^felia menettdföon, jo^ ma?
l)info fiitä frntpt), funnianfa, feifofoon paaluöfa 2 txit
maa faula=rauta faula^fa, faafoon 40 pavia vaippoja di
fuufauben manfeuben mebella ja leimalla, ja pantafoon
folmeffi muobefft kruunun tpo^an ja palfitfoon ma^in?
aom 3o^ mal)infoa ei ole tullut, menettdföon fuitenft funs

nianfa, feifofoon tiiman faula=raubatffa, faafoon 30
patia raippoja eli 24 pqiman manfeuben mbdlä ia
ieimdlld.

3ofa petollifetftt täpttää ^umernoorin taiffa jonfu
£>ifeuben nimed eli (tnettid, menettdföon funnianfa ja
ranga^tafoon mie^en^puoli 18 paviUa vaippoja jamai*
mompuoli 14 paviUa mitfoja, taiffa 16 pdimdn n>an*
^ubelfa mebelld ja leimalla CPalj- Ä* 8: l ) . ©ama
Tafi on, jo$ jofu tefee, panee eli muilla panettaa tuää*



221

rid tdmppeleitd faluifytn, jotfa ©uomedfa ott>at vtaU
mitftetut, taitta ulfomaaita tun>attoma^ti ^anfifut ja
lain menetetään famalla. 3ofa tvddtentdd Oifeuben
tuomiokirjoja eli firjotuffia, taiffa kruunun lun>un=
(a^fu^firjoja eli muita firjotuffia, feifofoon fauta^rau*
baäfa, ja pantakoon hinnan tt)6f)6n roräfeitTt tt)uo(tf(t
taifito elin^ajafifenfa (f, P- 2)* ^artta-papenn n>dd#
centämtfeätd on fama ranga^tu^.

Qfofa roafyinfoa te^Ddffenfd tvddrentdd toifen nimeä,
Iutt>un4a£fu;ftrjoja ja muita firjotuffta eli (tnettid, me?
nettdfoon funntanfa, fafotettaEoon 40 tai ia yaitiu
foon n>af)ingon. 3 o ^ fitd tt>trfa*afioi^fa te^bddn/ fa*
fotettafoon faffinCertaifcött (f. p. 3 > Sofa itfellenfd
firjottaa eli ficjotuttaa mddrdn pddöto^pa^fin, olioon
funniaton, fafotettafoon 40 tai ja palfitSoon ttal)in*
gon. @ama ranga^tu^ on patfojlifelle, joö tyxn itfellen?
fd firjottaa taiffa firjotuttaa n>ddrdn pddöto=firjan eli
pe^tauö^obi^tuffen, taitta faabun n>ddrentdd. Ofallifelle
rtfoffe^fa olfjoqn fama ranga^tu^» 2^Srt, Ävuunaue,
tTJttta, maaraja voaata, (Deco, irtaimen taivaran,

Yli-muistoinen nautinto.
^ f f i nautinnoffi ftitfutaan, fun tiintidä

omafuutta eli jotain tikutta entämättä ja moittimat?
ta on bcillittu, nautittu ja roiljeltt) niin f auman, tttti
Ulaan muilta eî d tobcnmufaife^ti tiebd, miten fe en*
fin on tullut fyaltian <£fmfdin eli faanto^mie^ten ^al?
tuun ( $ ? . Ä. 15: 1) .

©ellainen naitinto et auta ft)ld- ja f
tila lt)idn pello^fa, mituäfa, jdrme^fd, me^td^fd ja
fa, otfoon jaettua eli jakamatonta, n>aan fufin faapi
ofanfa paiffafunnaöfa tattallifen peru^tuffen jdlfeen»
(St mpoöMdn an>oimetffa me^td^fd ja maa^fa rajotta-
mattomain l\)id\n rodlilld (f» p. 2, 3 ) , ^ r t . 3kafat.

Ulfojfpldife^fd ma&fappaleeöfa ett omaöfa fpla^fd
olema^fa maa^ttfusfa, olfDon peltoa, ntittua, me^tdä
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t\i maata, jotta rajoitta ja ptjpfeittd c(i atöoilla ja n>ar*
tioiUa piivitttyt omt, taitta m\)U\)tfa ja mpltyn (tafc
fa eli muutffa n>efi'?ra0cnnuffe f̂a, taitla (uobotefa, tli
faartefa, fefroatfoon t?n=muiötoinen nautinto (f» p . 3 ) .
^^tei^maalla famote; tuitenli pitää fcllainen tila, jo$
fe ei fuulu minfddn ta(on neroon, latihttamaan m -
tofife, jo^ parempaa oifeutta fiifym ei it>oiDa ndt>ttdd»
3o0a on pn=mu!^toincn nautinto ulfo-fciariin, taiat
tKflin ja fuotoi^in, pitdfoon ne ettämättä (?Q?» ^
12; 4 ) . 3W=mui^toife£ta nautinnolta ritDeHê fa nat)?
fettdfoön oifeutf fiifycn jvan^oitta ja (aillipa Hirjoifla
tii luouttaYoilla mie^ilfd, jotfa paifan tavtaöti tuntv
toat ja roafattanfa mtuuttamt, ttttitoät if)H tkba
titvdtfd muilta ok fuuttcet, totftn fotffaan otteen. 3o<J
fitd ei tvoiba, olfoon nautinto voimaton ja mitaton
( $ 5 L 15: 4) .
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riroi eli rati aftoiS; (ue aflotSfa
„ n>ali€tuffet — rcalituffet
„ Fifylauffet, — fifylauffen ja
„ jutunut — joutunut
f, pidättämään — piettämään
„ juopunuttu — juopunutta
,' ^ a j a n faymi — & a j a t
,, päätöffen — paätöffeen
„ roarim — määrin*

Jjcn îttettDJä — tentitettyjä
fatfelmuffet — tutfinnot
f of of oron — f of o foron
malta — maalta
Seaporiin — 5Bääporiin (
loimitufftl)in — toimituffiin
panttausta (eifä tafauöta) roaätaan — panttauffetla C«-

fä tafauffefia)
fuuluin — fuluin
riifoffet — rifoffet
patffitfoon — palfitfoon
tai. — talarin
jiaSfa — fiaöta
fop. — Ijop.
uubiStaloi^ta — uubt* taloilta
YOuoPra. — HX&an wuoVranmiiien maalla.
panttaus protofollaan —
muuttei — muttei
pifaa — piifaa
fummanfa — FummanFa
pfä — pe(ä
3 33
Fulunut — fuulunut
fertalta — Ferralta
eifä — taiffa
perintö luopumusta — pertntHuopumuSta
TDuoFra. — UT aan touoFraaminen maalla.
jtircollirooUifuutenfa — fiiroollifuutenfö
fäfcellän — fäfcetlään
voa.itui- — rocfituS
fatvat — faaroat

„ hunfcon — buutpn
pienemmät roirljeet harpannee (n?i<i.


