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Eeskönne.
!wteie maal on kirjotusse kolidega alles wägga
pudulinne assi! Kül mitto armast õppetust olleks
lastele sowida, ja sünniks ka nendega ettewõtta,
agga neid ramatuid ep olle ollemas, kust nemmad
wõiwad õppida. Risti-usso õppetusse ja taewalikko asjade selletamise tarwis on meil kül koliramatuid, sest katekismusa ja piibli-luggude ramat
andwad selle polest tullusal õppetust; agga mitme
mapeälse asjade selletamise ja öppetamissega, mis
lastele ka wägga tarwis lähhäks, on suur hädda,
et neid ramatuid ei olle ollemas, mis koolmeistridele wõiksid juhhatajaks olla. Sepärrast on
mõnned Ma-rahwa sõbrad heaks arwanud, ramatud kirjotada, mis sedda pudust peawad täitma.
Nemmad tahhawad koli-ramato mitmest jaust kokkoseada, nenda et iggaüks neist omma jaggo kirjotab; ning on ennese seast kolm meest wallitsenud,
kes nende kirjotust peawad läbbikatsma ja trükki
tarwis nenda walmistama, et need mitmasuggused
ramato tükkid, mis mitmest mehhest kirjotud, hästi
1*

IV

kokkosünniwad ning kui üks kokkoseätui ramat
saaks trükki antud. Needsinnatsed ramato wäljaandjad on: Põlwa õppetaja Schwartz, Röngo
praus Christiani ja Põltsama õppetaja Hörschelmann. Kirjotajatte nimmed jäwad nüüd weel
nimmetamatta; kül neid siis saab nimmetud, kui
se jaggo, mis kegi kirjotanud, trükki antakse.
Kui suur Jummal sedda ettewõetud tööd
lasseb eddasiminna, siis peawad koli-ramato jaud
ollema need, mis siin al nimmetakse:

1) Õppetus õigest kirjotamissest,
2) Arwamisse ehk rehkendamisse ramat, kellel
weel lühhikenne ma-möetmisse õppetus kõrwa
lissatud,
3) Õppetus Jummala lomadest, mis Ma peäl on,
4} Õppetus terwisse hoidmisfest,
5) Keograhwi, ehk õppetus Ma-ilma surussest
ning Ma-ilma madest,
6) Sündinud asjade juttustaminne,
7) Wisika (Physik) ehk õppetus loodud asjade
wäggedest.
Needsinnatsed seitse jaggo ei olle weel mitte
keik walmis. Ühhe tükki kirjotaminne wõttab
ennam aega, kui teise, agga et to nüüd jo hästi
eddasijöudnud, ei tahha meie mitte ennam ramato
trükkimissega aega wita, waid kui üks tük walmis
on, — olgo ta essimenne, keskminne ehk wimane
nende seast, mis üllemal nimmetati, — siis lasseme
sedda trükkida, sest et igga jaggo ka kui issi
ramato sünnib prukida. Dstjattel ei tehta ühtegi
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sündmust, terwe koli-ramato osta, waid iggaüks
wõib sedda jaggo osta, mis temma mele pärrast
on, ning teist jaggo, mis temma ei tahha, ostmata
jätta. Agga kes terwe koli-ramato himmustab, se
ostko need üksikud jaud, sedda möda, kui trükmeister neid walmis teeb, ning lasko neid wimaks,
kui keik seitse jaggo käes on, ühheks ramatuks
kokkoköita.
Sesinnane koli-ramat saab issiärranis kirjutusse kolide tulluks wäljaantud ja tulleb iggas
kirjotusse kolis keige holega prukida. Siiski meie
lodame, et temma ei mitte lastele üksi, waid ka
wanna innimestele wõiks tullolik olla; ning isseärranis maenitseme külla-koolmeistrid, tedda ennese
pärrast prukida, et nemmad issi kasfolikko õppetusse polest saaks kaswama ja targemaks sama,
kui ka wahhest wõimalik ei olle, keik sellesinnatse
ramato õppetussed külla-koli-laste kätte õppetada.
Sedda targemaks meie külla-koolmeistrid issi
sawad, sedda parreminne õppiwad nemmad ka
nore lastega ümberkäia, ning sedda ausamat
märki ehk eenkuio sawad nemmad ka keige külla
rahwale andma.
K ü l Jummala sanna on ainus juhhataja taewa
õnnistusse pole, ning innimeste õppetus ei wõi
meie hinge mitte önfaks tehha; siiski õppime mapealse asjade arrosamissest ka sedda selgeminne
tundma, mis Jummala sanna meile kulutab. Kes
sedda ei tunne egga mõista, mis nähtaw on, sel
ei sa ka näggematta taewalikko asjade õiget tundmist ollema; ning kes ommas aialikkus ellus ja
mapeälses feisusses rummal on, se ei wõi ka igga-
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wesse ello te peäl targaste käia. Jummala sanna
on üllem hinge warra, agga mapeälse asjade tundminne awwitab, sedda kallist warra õiete prukida
ja ommaks wõtta. Sepärrast lootwad sesinnatse
ramato kirjotajad helde Issanda önnistamisse
peäle, et ka nende to meie armsa Ma-rahwa kaosukõ peab tullema, nenda et tarkus ja aus ristiinnimesse ello ja seisus meie seas ikka ennam
saaks kaswama.
Se essimenne koli-ramato jaggo', mis nüüd
keige essitekS trükki antakse, ja Ma-rahwale pakkutakse, õppetab õiget kirjotamist ning näitab neile,
kes tallorahwa seisusses ellawad, sedda tullo, miS
neil kirjotamissest wõiks sada. Sesinnatse ramatokesse kirjotaja on Põlwa õppetaja Schwartz; agga
Wõrro õppetaja Lossius on tedda Tallina kele
murde järrele ümberkirjotanud.

Lühhikenne õppetus

õigest kirjotamissest.

§ »

Weikessed ja sured kirjatähhed.

Kirjas prugitakse ennamiste weikessi kirjatähti.
S u r i ei prügita muido, kui mõnne sanna alluötusses.
Essimenne täht sannas olgo suur:

i ) kui könne allustab,
2) punkti järrel,
3) kui sanna nisuggust asja nimmetab, mis üksik on.
Sedda seltsi sannu ehk nimmesid on: innimesse
nimmi, ehk rahwa nimmi, ehk ma, merre, jöe,
järwe, mäe, linna, mõisa, külla ehk mu nisuggune
nimmi. Neile keigile pannakse allustusseö suurt
tähte. Sepärrast kirjota: Salomon, Prantsusse
rahwas. Söme ma. Punnane merri. Tuna jõggi.
Peipsi järw. Kolgata mäggi, Siia lin, Krodusse
mõis, Mammaste külla n. t. s. Keik nimmed,
misga Jummalat ja Iesust nimmetakse, tulleb f<
sure tähhega kirjotada, kui on: Jehowa, Issa?
Õnnisteggia, Pühha Waim n. t. s. Keik asj.
mis siin nimmetati, on üksikud asjad; agga nende
asjade nimmed, kelle seltsist paljo on, kirjotakse
weikesse tähhega, ni kui on: hobbone, mis ellaja
nimmi, tomik, mis pu nimmi on, ja mu nisuggust. Sest et nende seltsist paljo on, ei sünni
neile mitte suurt tähte panna. Sepärrast ärra
kirjota mitte: Hobbone, Tomik, waid: hobbone,

tomik n. t. s.
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Neid nimmesid, mis innimestele ristmiSseS pannakse, ni kui Jakob, Peter n. t. s. on kül mitmele
needfammad, agga et ülle keige innimeste hulga neid
ikka Pissut on, kes selle isseärralikko nimme kandwad,
siis kirjotakse neid ka sure tähhega.

§ 2. Sanna ja sanna jaggo ehk silb.
Mis luggemisses ehk könneldes otsekui ühhel hobil
suust wäljatulleb, sedda nimmetakse silbiks ehk sanna
jauks. Kui loed "kas-, siis tulleb se sannakenne ühhel
bobil suust wälja, ja sepärrast on «kas" üks silb; agga
kui loed „kasta", siis tulleb se sanna otsekui kahhe
hobiga suust wälja, sest essite ütled: „ k a s " , pärrast:
.,ta"; sepärrast on se sanna ^kasta" kahhe silbiga
sanna. Mõnni sanna on ühhe silbiga ehk ühhesilbilinne, nenda on: mees, tuul, ait, kuld n. t. s.; mõnni
sanna on mitmesilbiline, ni kui: ho>ne, el-la-jaS,
ho-le-kand>ja, kar-ris<ta^min-ne, n. t. s.
Keigeennam tulleb sanna jaggamist ehk silbisid
rähhelepanna, kui kirjotamisses juhtub, et jone peäle
crwe sanna ennam ei mahhu, nenda et pool sanna
teise jone wiimse otsa peäle jääb, teine pool jälle teise
jone essimessi otsa pannakse. Kes siis silbisid tähhele
,'i panne, ei se ellades ei sa õiete kirjotada. Wõtkem
õppetusseks ühhe sanna, ni kui "tõstma". Se on
kahhesilbilinne sanna, teine silb on "tost", ja teine
..ma". Kui sedda jone otsa tulleb kirjotada, ja terwe
%roa ei mahhu, siis ärra kirjota mitte "tös-tma",
<gga ka "tõstma", waid kirjota teise jone otsa »,töst"ja teise jone allustusses kirjota „ m a " .

§ 3. Heälega tähhed ning healela tähhed
ehk wokalid ja konsonnid.
Tähhed, mis kirjas prugitakse, on kahhesuggused:
1) Wokalid (heälega tähhed) on need, kel omma
selge heäl on, nenda et neid wõib selgeste luggeda,
kui nemmad ka koggoni üksi seiswad. Neid on
kahheksa: a, e, i, o, u, ä, ö ning ü.
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2) Konsonnid (healela tähhed) on need, kel seggane
heäl on, kui nemmad üksi seiswad, egga sagi selget
healt muido kui wokalide abbiga. Mõista: täht
r on konsvn. Kui wokali temma kõrwa panneb,
ni kui a, e, ehk i, siis loed selgeste: r a , re, xi;
agga kui täht r koggoni üksi seisab, siis sa ei wõi
temma õiget healt mitte selgeste luggeda. Kow
sõnnid on wiisteistkümmend, need on: b, d, g,
h, h k, l, m, n, p , r, s, t, w, ja Wõrro maal
weel z.
I l m a wokalideZabbita ei wõi ühte ainsa sanna
egga silbi kirjotada, agga ilma konsonnita wõib mõnnigi
silb olla. Sellepärrast panne tähhele, et iggaühheS
silbis, mis sa kirjotad, keigewähhemalt üks wokali täht
ehk paargi peab ollema.

§ 4. Pehmed ja kõwwad tähhed.
Kui meie kaks tähte wastastikko arwame, siis
leiame, et heale polest teiste wahhel surem wahhe,
teiSte wahhel wähhemat wahhet on. Tähhel d on
koggoni teine heäl, kui tähhel r; agga täht d ja täht
t tahhawad pea ühte, ja nende wahhel on agga se
wahhe, et t köwwema heälega loetakse^ kui d. Neid
tähte, mis pea ühhe arrolisftd on, neid on kolm pari,
ja neid kutsutakse pehmeks ja kõwwaks tähheks.
Pehmed tähhed on:
Kõwwad tähhed on:
b
p
d
t
g
k
Et needsinnatsed tähhed, mis siin pariwisi on
kirjotud, heale polest pea ühte andwad, sepärrast mõnni
kirjotaja ei mõista mitte nende wahhel sedda wahhet
tehha, miS tarwis lähhäb. Sepärrast kui tahhab ilma
wiggata kirjotada, panne hästi tähhele, et sa pehme
tähhe assemele mitte kõwwa tähhe ei panne, egga jälle
kõwwa tähhe assemele pehme tähhe;Jest muido luggeja
ei sa sinno kirjotust mitte hästi luggeda. Mõnnest
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annast, mis sim on firjotub, wõib õppida, km wi.qgane
kirjotus se on, kui kirjotaja õiget wahhet ei te pehme
ja kõwwa tähtede wahhel.
Õiete on kirjotud:
Alwaste on kirjotud:
kaebama
tõmbama
läbbi
Apostel
palle
leppitama

südda
piddama
eksitus
helde
mäggi
põggenema
rikkas
hing

kaepama
tömpama
lappi
Abostel
balle
lebbitama
fütta
pittama
eksidus
helte
makki
pökkenema
riggas
hink

Täht s ehk 6 on ka nisuggune, mis teises sannas
pehme heälega, teises kõwwa heälega loetakse. Pehme
heälega loeme: kasa, naese, lasse n. t. s.; kõwwa heälega loeme: ratsa, sesinnane, ärrasalgama n. t. s. Agga
kirjotamisses tehhakse sedda wahhet, et Tallinna kele
murde järrel silbi wiimses otsas millalgi ei panta s,
waid ikka s , ja jälle silbi essimeses otsas ikka f.
Sepärrast, kui kaks s koos seiswad, tulleb ikka essimesse kirjotada selle tähhega s, ja teise selle tähhega s,
ni kui „tassa" kassima, sassi n. t. s.
Agga Tartockele kirjotamisses saab ennamiste se
wahhe petud, et s kui pehme täht, ja s kui kõwwa
täht saab prügitud, misläbbi luggeja selgeminne ärramõistab, kuida ta peab luggema. Ma-keles on mitto
sanna, mis sedda möda, kas neil kõwwa ehk pehme s
on, koggoni teist asja tähhendawad. Nisuggune sanna
on „essi", ja mõnni mu weel. Km ütled: „minna
esfi armasta", ehk kui ütled: „minna essi te peäl",
siis on essimenne „essi", mis pehme heälega loetakse.
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koggoni teine assi, kui teine „essi", mis kõwwa heälega
loetakse. Sepärrast olleks hea, ikka sedda wahhet pid?
dada, et Tartokele järrel ss tähhendab pehmet tähte
ja ss kõwwa tähte.
Tähhe s ja s wahhel on ka siis tarwis wahhet
piddada, kui t ehk k nende tagga seiswad. Kirjola st
ehk sk, kui möllema tähhe ühhe silbi jaust on, ni kui
kastma (kast-ma), kastma (käst^ma); ent kirjota st ehk
sk kui s ühhe silbi, ja t ehk k teise silbi jaust on, ni
kui kasta (kasata), käsku (käscku).

8 6. Wennitud silb ja lühhikenne silb.
Meie ei wõi mitte keik sannu ühtewisi luggeda,
waid mõnne sanna peame wennitud heälega luggema,
ja mõnni sanna tulleb rutto suust wälja ja temma
heäl on nago lühhem. Arwa neid kaks sanna: „seep"
ja „sep" teine teise wasto, siis tunned, et essimest
loetakse wennitud, teist lühhikesse heälega.
Panne tähhele:
Wennitud sannad on:
Lühhikessed sannad on:
kuust
kus
koot
kot
kook
kok
paat
pat
ku
kuk
ma
mal
ta
tal
lu
luk

se

sest

toop

tops

saaks

faks

Sesamma luggu, mis nende üllewel kirjotud
sannadega on, sesamma on ka keige mu sannaga ning
ka iggaühhe silbiga. Sest keik wimane silb on wennitud ehk lühhikenne, sedda möda kui ta on kirjotud.
K u i kirjotad „ p i m a " , siis loeb luggeja essimesse silbi
wennitud heälega; kui kirjotud: .-pimme", siis on essimenne silb lühhikenne. Ehk kirjota: „tallomaast", siis
>

te

on wimane filb wennitud; agga kirjota: »,tullemast",
siis on ta lühhikenne. Sest on awwalik, et luggeja
ei wõi õiete luggeda, kui kirjotaja ei olle õiete kirjota^
nud, ning et kirjotaja sure holega peab tähhelepannema,
kas se sanna ehk silb, mis ta tahhab kirjotada, pitk
ehk lühhikenne peab ollema. Sepärrast pea tolm
õppetust meles:
1) Silb on wennitud, kui temma wiimses otsas wokal
seisab, ni kui: „fa«.
2) Sllb on lühhikenne, kui temma wiimses otsas
konson seisab, ni kui: „luk".
3) Kui silbi wiimses otsas konson seisab, agga heälest
on tunda, et tedda tulleb pitkaks wennitada, siis
panne kaks wokali teine teise kõrwa, ni kui:
-tuul, meel. Jaak, riik" n. t. s.
Kes need kolm 'õppetust meles peab, se wõib
hõlpsaste keik ühhe-silbilissed sannad õiete kirjotada.
Ehk kui tahhab mitme.'silbilissed sannad kirjotada, siis
wõid neidki nendesamma kolme õppetusse järrel õiete
kirjotada, agga panne hästi tähhele igga silbi luggu,
kellest se sanna on kokkopandud. Sedda tahhame weel
mõnne sanna läbbi selletada.
„Äder" (ütle: A-der); essimenne silb on wennitud,
sepärrast ei sünni mitte kirjotada „adder", waid „ader";
ja jälle „adder" (ütle: „ad;der") on hopis teine sanna;
siin on essimenne silb lühhikenne, sepärrast tulleb kirjo^
tada „adder".
„Pimme" (ütle „pim-me"); essimenne silb on
lühhikenne, sepärrast ärra kirjota mitte „pime", waid
„pimme".
„Kiwwisammas" (ütle: kiw^wi^sam-mas^); kolmäs silb on lühhikenne, sepärrast ärra kirjota mitte
„ftwwisamas" (kiwwisa-maö), waid „kiwwisammas".
J a jälle sel sannal: „Kurresares" (ütle: Kur^re^res)
on kolmas silb wennitud, sepärrast ärra kirjota: Kuresarres"^ (Kurresaares), waid Kurresares.
„Ümmarik" (ütle: „üm-'marnk"); wiimne silb on
lühhikenne, sepärrast ärra kirjota „ümmariik", waid
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„ümmarik"; ja jälle sel sanna! ^taewariik" on wiimne
silb wennitud, sepärrast ärra kirjota mitte „taett>arif",
waid ^taewariik."
Lissa. ÜhhesilbiliSse sannade pärrast, kel wokal
wiimses otsas, tulleb weel tähhelepanna, et mönningad
tirjotawad nisuggust sanna kahhe wokaliga, ni kui: „tee",
„ m a a " n. t. s.; agga se ep olle mitte õiete kirjotud.
lihhesilbilisse sanna otsas tulleb siis agga kaks wokali
panna, kui se sanna isse pärris sanna ei olle, waid
teise sanna muutmissest on tulnud. MöiSta: sanna
„ree" ei olle isse mitte pärris sanna, waid temma
pärris sanna on „reggi", kelle muutmissest temma on
tulnud; ja sel sannal „ree" on pea nisuggune heäl, nago
olleks tal kaks „ e " küljes, sepärrast tulleb sedda ka
kahhe „e"-ga kirjotada.
Nisammoti kirjota ka „saa" (mis pärris sannast
„sadda" on sündinud), ,,wee" (pärris sanna „wessi"),
„roo" (pärris sanna „roog"), „waa" (p. s. „wagga"),
„ r a a " (p. s. „radda"), „mee" (p. s. „messi"), „paa"
(p. s. „padda^), „loo" (p. s. „loog"). — J a Tarto
kele murde järrel weel: „hee" (p. s. „higgi"), „luu"
(P. s. „luggu"), „suu" (p. s. „suggu").
Ennam, kui neid siin nimmetud ühhesilbiliSsi
sannu ei tahha Ma-keles paljo olla, kelle otsas kaks
wokali sünniks panna.

8 6. Wäarnimme ehk prinimme kirjotamissest.
Harrimatta rahwa jures on se wiis, et innimessel
muud nimme ei olle, kui omma ristmisse nimmi, kui
on: Jaak, Mihkel, Liso, n. t. s.; agga et neid paljo
on, keS sellesamma nimme kandwad, ei mõista nemmad wahhet tehha, kui agga seddawisi: ehk pannakse
issa nimmi weel innimesse omma nimme ette, kui on:
Iuhhani Jaak, ehk Pabo Mihkel, ehk Hindriko Liso;
— ehk tedda nimmetakse kohha järrel, kus ta ellab, kui
on: Tonst Jaak, Läne wälja Mihkel, Nõmme Liso
n. t. s.; — ehk tedda kutsutakse ka koggoni söimo-
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nimmega, kui ott: Wahhi Peter, Karjusse Andres,
Kommediant Karel, P i l l i Mihkel n. t. f. Agga keigis
paigus, kus wifakas rahwas on, leiame sedda wisi, et
iggal innimessel ristmisse nimme kõrwas weel wäärnimmi ehk liignimmi, prinimmi ehk suggunimmi on,
mis nimmetab, kellest sugguarrust ta on, ni kui Jaak
Korstmann, Mihkel Pauts, Liso Wilper n. t. s. P r i nimme kirjotamissega on teine luggu, kui mu sannade
lirjotamissega. Mõnnel prinimmel pannakse üks täht
rohkem ehk wähhem, kui muido tarwis olleks. Pealegi
prugitakse nende jures ka wahhest Saksakele tähti,
nenda et „öigekirjotamisse õppetus" ei wõi juhhatajaks
olla, mil wisil prinimmesid kirjotakse. Kui prinimmi
juhtub meie ette, mis meil alles teadmata, siis peame
teise käest kulama, kuida sedda õiete kirjotakse. S u n
al on nelli prinimme, kellest sa kül arro saad, et on
teistwisi kirjotud, kui õige kirjotamiese õppetus kässib:
Jaska
loe; Jaaska.
Wöchni
loe: Wõhni, fiin on saksakele
täht c prugitaw.
Pohl
loe: Pool.
Pattrayl loe: Pattrail, siin on saksakele
täht y prugitaw.
Ning kui üks mees omma nimme nenda kirjotab:
„Peter Raudsep", teine nenda: „Peter Rautsep", siis
tunned sest weikessest wahhest, et teine tetsest sugguarrust on. Prinimme kirjotamisse jures on agga se
seadus, et sedda kunnagi ei mudeta, waid nenda kui
mees omma prinimme nüüd kirjotab, nendasammoti
ka saa aasta pärrast temma lapsed ja laste lapsed.

8 7. Märgide selletaminne.
Hingamisse- ehk wahhe-märgid, mis kirjotamisseS
prugitakse, on selle tarwis seatud, et nende abbiga
kirjotud juttusi parreminne wõib arro sada; sest mõnuest kirjotussest ei sa suggogi arro, kui märgid pannematta jänud.
Kui minna omma sõbrale nenda kirjotan:
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„Tulle ärra wõtta minno pöia kasa"
siis jääb söbber kahhe wahhel, kas peab minno pöia
kasa wõtma, wõi ei pea mitte? Sest kui ta need sannad nenda loeb:
„Tulle, ärra wõtta minno pöia kasa"
siis ta peab ilma minno pöiata tullema; agga loeb
ta jälle nenda:
,,Tulle ärra, wõtta minno pöia kasa"
siis peaks ta keige minno pöiaga ärratullema.
Ehk kül se komma, mis senna wahhele pandud,weikenne märgikenne on, siiski on temmal suurt seller
tanusse jõudo, ja jut on teine, seddamöda, kus se
komma seisab. Sesamma luggu on keige teiste wahhemärgidega; sepärrast veab kirjotaja hästi tähhelepannes
ma, et ta need märgid õige assemele panneb. Nendaa
sammoti peab ka luggeja neid sure holega tähhele^
pannema, sest ükspäinis nende juhhatamiose läbbi wõib
temma õiete, hästi ning illusaste luggeda. Wahhemärgld näitawad temmale, ku5 temma luggedes Pissut
peab hlngama, ehk kus tarwis lähhäb kaueminne kinnipiddada, kus temma healt peab tõstma ehk allandama ja
muud nisuggust. Kui luggeja wahhemärgidest ei holi, siis
temma luggeminne ei olle mitte mehhe mõistlik jut,
waid otsekui parmude torrifeminne, ehk nago lapsehoidja heäl, kui last susutab. Õppigo siis ! ajota;a ni
hästi, kui luggeja, wahhemärgid tundma, ni kui siin
al õppetakse:
, Komma. Selle märgi kohha! peab luggeja
ikka Pissut hingama, ni kui siin:
Te omma liggimessele head, sest temma on sinno
taewase Issa laps.
. P u n k t . S e märk kässib pühhada. Iookien,
könne on otsas ja teine jut hakkab. Sepärrast allus,
takse se sanna, mis punkti järrel tulleb, ikka sure täh,
hega. Waia, mis siin al on kiretud:
Te omma liggimessele head, sest temma on sinno
taewase Issa laps, ja Issa tahhab, et keik temma
2
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lapsed peawad teine teist armastama. Pühha kirri
õppetab, et armastus on kässo täitminne.
; P o o l p u n k t . E i puhhata selle märgi järrel
mitte ni kaua, kui punkti järrel, agga siiski petakse
suremat wahhet, kui komma kohhal. Panne tähhele:
Jummal ähwardab nuhhelda keiki, kes temma kässud
ülleastwad; sepärrast peame temma wihha kartma ja
ei pea mitte nendesinnaste käskude wasto teggema.
? Küssimisse märk. Se tähhendab, et middagi küssttakse. Luggeja peab jutto õtsa pool, kus
küssimisse märk seisab, omma healt nenda painotama,
et kuulja temma heälest jo ärratunneb, et küssttakse.
Loe illusaste need küssimissed, mis siin al on kirjotud:
Kas sa mind armastad?
M i s tahhab sinna anda omma hinge lunnastamisse eest?

! Ö h k a m i s s e märk tähhendab ohkamist, kutsmist, immekspannemist ja kässib healt tõsta. Loe
illusaste need sannad, mis siin al on kirjotud:
Oh sedda immet! Jummal armastab meid, ehk
meie kül kurjad olleme. Au ja kitus olgo temmal
iggawest!

: K o l o n — (kaks punkti) — tähhendab:
1) et ühte asja, ehk mõnned asjad, mis nago ühhest
seltsist, arroteggemisseks ehk nimme pärrast üllesarwatakse, ni kui siin:
Kolm asja tahhawad meie rahhule tarwis, need
on: usk, armastus, lotus.
Ehk: mul on kolm õdde: Mai, Kai ja Truta.
2) et tahhab faunade kaupa sedda jutto korrata,
mis teise suust kuulda olnud, ni kui siin:
Issa ütles omma pöia wasto: «laps, kule minno
sanna."
„ I u t t o m ä r g i k e s s e d tähhendawad, et teise
innimesse jutto otsekui temma suust könneltakse. K u i
se jut lõppeb, siis tehhakse jälle need märgikessed wasto,
ni kui siin on nähha:
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Jesus ütles omma jüngritte wasto: „mis teie ial
pallute minno nimmel, sedda tahhan minna teile
anda."
( ) ehk [ ] K l a a m r i d . Nende wahhele pannakse
sanna, mis teiste felletamisftkS ehk nago liaks juttukS
arwatakse, ni kui siin on nähha:
Amerikamaalt tahhawad igga aasta hulk laewo
wallaskalla püüdmisseks ea-merresse (wallaökalla
rasw on ni kui ülge rasw wägga tullus assi); agga
saak on nüüd paljo kaösinam, kui ta enne olli,
sest et lia püüdmisse läbbi se tullokas loom on
wähhenenud.
Need sannad, mis klaamri wahhele pandud, peab
luggeja uöllnamalt ja maddalama heälega luggema, kui
pärrist jutto.
* I a g g a j a . Sedda tehhakse, kui terwe sanna
jone peale ei mahhu, ni kui siin:
Se peab omma nore ea sees hästi õppima, kes tah,
hab targaks sada.
Iaggaja tehhakse ka. kui mitto sanna ühtekokko
arwatakse, ni kui: kaksi^^ddi-mötleminne.
' K u s t u t a j a . Kui laulude sees wahhest laulo
wisi kohta üks e liaks on, siis kustutakse sedda mahha,
ja pannakse nisuggust kriipsokest assemele, ni kui siin a l :
Hallasta mo waese peäl'.
Anna, et mo hing ja meel n. t. s.
— M õ t l e j a annab luggejale aega, isse eddasi
mõttelda, ni kui siin on nähha:
Iudas Iskariot ei sanud sest middagi head, et kätte
sai, mis kurri südda himmuõtas. Kül sai paljo
rahha omma kurja to eest, agga selle rahhaga temma
ei ostnud ennesele muud kui — hirmsat surma.
Luggeja peab, kui ta selle mõtleja märgi jure
on sanud, hästi wahhet piddama, enne kui jälle
eddasi loeb.
* T ä h h e n d a j a juhhatab luggejat lehhe allumesse
serwa pole, kuS sest asjast ehk sannast weel middagi
selletale.
2*
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§ T ü k ehk p a r a g r a h w .
Sedda prugitakse
mõnnes ramatus, kui neid tukka, kellest ramat on
kokkopandud, tahhetakse numri arro järrel tähhendada,
nenda et igga lükkile omma nummer jurcpannatse.

8 3. Ramato kirjotamissest.
Kui kirjotusse koli laps on õppinud, keik sannad
õiete kirjotama ja keik wahhemärgid õige paigale pannema, siis peab temma ka sedda weel õppima, et mõistaks
kõlblikko kirja ommast peast kokkoseäda, nenda et keik
sannad, mis ta ornmaft veast kaotab, ka hästi kokkosündiwad ning et luggeja temma kirjast wõib arro
sada. J a sestki ei olle weel mitte kül, kui luggeja
agga hädda pärrast temma kirjast arro saab, waid kirri
peab ollema nenda seatud, et on armas luggeda, ei
mitte kui kokkoltaja lapse kõnne, waid kõnne olgo kaunis
ja selge ja lõbbus. Nisuggune kirjotaminne ei olle
mitte kerge asss, ja õppija ei sa sedda muido mitte
kätte, kui katsko agga paljo ommast peast kaotada,
pango hästi trükkitud ramato wist tähhele ning õppigo
0'nma kirjotust trükkitud ramato järrel parrandama.
Õppetust ei mõista meie selle polest muud anda, kui
agga sedda, et suur kirjotamicse wigga on, kui üks ja
sesamma sanna mitto korda korratakse. Mitto muud
wigga, mis kirjotusses juhtub, saab õppija kcigeparreminne tunda, kui trükkitud ramatust pole lehhe tükki
holega läbbiloeb, sus ramato ärrapanneb ja ommast
peast sedda asza ^kirjotab, mis ta ramatust luggenud.
Kui ta pärrast omma kirjotust trükkitud ramato kõrwa
panneb, siis saab omma kirjotusse pudust tundma ja
õppib parreminne kirjotama. Koolmeistrid peawad
seddawiü ommad kolilapsed õppetama, et saggedaste
neid lastwad peast kir»otada, mis nemmad trükkitud
ramatust neile ettelugenud. — Õppetusse märgiks
anname siin kaks kirjapromi; essimenne on wiggane,
teine on sesamma jut, agga õigel wisil kirjotud.
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Wiggase kirja proow.
Jummal pudis hirmo läbbi Israeli rahwast õige
te peäle sata, ja püdiS ka armo läbbi Israeli rahwast
õige te peäle sata; agga Israeli rahwas ei tahtnud
mitte kuulda, waid Israeli rahwas ellasid julgeste ikka
peäle, ja Jummal ei wõinud ennam Israeli rahwaga
kannatada, ja Issand satis Pabcli kunninga Iuda
male. Siis tulli Pabcli kunningas sure wäega Ierusalemma linna ette ja temma laskis Jerusalemma linna
ümber walli tehha, ja ükski ei peäsnud linnast

wälja n. t. s.
Sesamma jut õiete kirjotud.
Jummal pudis hirmo ja armo läbbi Israeli rah?
wast õige te peäle sata; agga nemmad ei tahtnud mitte
kuulda, waid ellasid julgeste ikka peäls, senni kui kannatamisse aeg otsa sai ja karristamiese pääw kättctuUi.
Siis satis Issand Pabeli kunninga Iudamale. Se
tulli sure söawäega Jerusalemma ette. laskis linna
ümber walli tehha, et ükski wälja ei peäsnud n. t. s.

Neid kirju, kelle pärrast kirjotamisse õppetust
tarwis lähhäb, on ennamiste wiis seltsi. Need on:
ramatud, tähhed, kontrahtid, arrcpiddannssed ja protokollid. Iggal kirjal on omma seadus. Õppigem essite,
mis ramato kirjotamisse jures tulleb täbhclepanna.
Ramat — (siin ei kõnnelda mitte trükkitud ramatust,
waid kriast, mis teisele sadetakse) — ramat on kirri,
kelle läbbi middagi tahhame teäda anda teisek, kellega
meie koos ci olle, et ei sa susannaga temmaga kõnnelda.
Nisugguse ramato tarwis tulleb ikka yea pabberi lehhe
wõtta, pole poogna jaggo. Sedda panne keskpaigas
kokko ja pabberi serw olgo illusaste ühhetassaseks
leigatud. Kui tahhab omma kirja pesti ))eäle anoa,
siis wõtta penikest postnpabberit; sest jämme pabber on
raske, ja kirri, mis ülle lodi kalub, maksab kahhewõrra
postirahda. — Ramato alluslusseS kirjota üllewel
(pealkirja wisi): „armaS söbber" ehk „armas wend"

'•.ii

chk „aulik härra" ehk „aulik suur kindrali härra" ehk
seddasarnast, sedda seisust ehk ammetit möda, mis sel
innimessel on, kellele kirjotad. Mis sa omma rama*
tusse kirjotad, olgo ni kui targa mehhe jut. Enne
kui knootad, mõtle järrele, mil wisil sedda, mis teisele
tahhab teäda anda, wõttaksid üttelda, kui susannaga
temmaga könneleksid, sest ramat ei olle muud middagi,
kui kirjotud könne. Kui on suurtsuggu innimenne,
fellelle kirjotad, siis ärra aia paljo juttu; kirjota agga
lühhidelt, mis ainult tarwis lähhäb. Kui sõbrale ehk
suggulaste kirjotad, siis mõtle, et temmal hea meel
on, kui ta sinno ellust teäda saab, sinno seisussest.
sinno süddame mõttedest ja keigest, mis olled näinud
ja mis sulle on juhtunud. Kül siis luggeja rõmustab
sinno kirja pärrast. Mõnni sadab kiria wooralt maalt
ommakstele, ja terwe ramat on täis tuhhat terwist
lggaleühhele nimme pärrast wannemattest keige wiimsest
sadik, ja kirjas polle muud luggeda fui: „minna sadan
paljo tuhhat terwist wennale Adole, ja lellapoiale
Peetrile n. t. s." — Siis wõib kül luggejal hea meel
olla, et söbber wõõral maal neid mälletab, ommeti
olleks armsam olnud, kui ta neile ka muid asjo olleks
firiotanud. Kui sa ei tahha middagi ärraunnustada
egga-mahhajätta sest, mis tahtsid teäda anda, siis tähhenda enne kirjotamist isse pabberi tükki peäle pari
sannaga, mis tahhab kirjotada, ni kui: ^talwel Mostwas
olnud — suur lin — Peetriga kolkosanud — pool
tenistusse aeg möda — hea pealik — nüüd Kurski
kubbernemangus — teine ma-harrimise wiis — keik
oddaw — kaks kord näddalas lihha — kuis koddo
pool? — kas Ado alles? — Siis hakka pärrast kiria
kir>otama ja Wata wahhel jälle pabberi tükki peäle,
mis weel tarwis kirjotoda, senni kui keik on üllespandud, mis enne olli üllestähhendud. Wimaks kirjota
neid terwissid, mis tahhab ommakstele ja tutwile sata.
Kira löppetusses kirjota ikka nenda: „Ollen sinno
söbber" ehk „keigest süddamest ollen sinno wend."
Kui suurtsuggu innimessele kirjotad, siis lõppeta kirja
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nenda: „ollen teie sanna ikulelit tener" ehk muud nisuggust, ja siis kirjota omma nimme alla. — Pahhemal
kät sest kohhast, kuS nimmi seisab, kirjota selle linna
ehk kohha nimme ning päwa, ku ja aaSta arro, kus
kohhal ja mil päwal ramat sai kirzotud*).
Õppetuseks anname siin kaks ramato promi, kust
õppib, mil wisil tulleb ramato kirjotada, kuida allustada ja kuida lõppetada. Essimenne on üllemale, teine
on sõbrale kirjotud.
Aulik h ä r r a !
Eile õhto saime ilma kahjota teie linna-woriga
seie Willandi linna, agga wastowõtja ei olle mitte
koddo. Kaupmees laskis omma emmanda läbbi üttelda,
et temma neljandamal päwal wistist koddo tulleb ja
et pean ootma. Sepärrast ollen linnad kaupmehhe
aita mahhapannud, ja sadan keik meie rahwast koedo
pole, sest et muido hobbuste toitmissega siin linnas
suur kullu on. Kaks meest agga jäwad mulle abbiks,
kui linnad käest ärraannan. Laupääw, kui Jummal
aitab, lodan koddo sada.
Minna ollen
teie
allandlik tener
Mik Perl.
Willandi lissnas
lämal Teetsembril 1849.

Armas wend Mart!")
Kaua aega ei olle minna teile kirja saatnud. K ü l
ollen iggapääw sind ja keik armsaid mällestanud, agga
meie rüggement olli allati te peäl, sepärrast ei leidnud
minna mitte kiriotamisse aega. Minnewa talwel ollime
kaks kuud Moftwa linnas. £ h , sedda immet, mis
*)
lehhe peäl
**)
nenda et
on leida.

Loe ka sedda õppetust, mis , . M a i l m a " ramatus 62 ja 126 ma
õppetab „tirja läbbi fönnumi andmissest."
Se ramat on üllewel antud juhhatamisse järrele kirjotud,
kiik, mis pabber! tükkikesse peäle olli tähhendud, sest kirjast

seäl näggin! Ei ilmas ma ep olleks ustnud, et üks
lin ni suur wõib olla, kui nüüd isse ollen näinud.
Pitkuti ja laiuti on lin ennam kui 14 wersta suur,
\a ennam kui 250 tuhhat innimest ellawad sees. Teie
wõite arwata, fui suur lin peab ollema, sest seäl on
ni paljo rahwast ühheskoos, kui meie Liiwlandimaal
25 sure kihhelkonna sees ellawad. — Mostwas
sain ka omma lcllapoia Peetriga kokko. Temma on
nüüd jo 20 aastat kunningat teninud ja lodab, et
tedda pea tenistussest lahtilaetakse, nenda et ta pea
meie male taggasi saab. Minnul waesel on weel
paljo aega odata, enne kui taggasi saan ja ommaksid
jälle saan nähha, sest mul ei olle ennam kui pool
tenistusse aeg tais. Siiski ei tahha minna Jummala
wasto nurriseda, kes seni aiani on aitnud. Meil on
sekord wägga hea pealik. Temma on meie maalt,
wanna Willandi krahwi poeg, kes waeste soldatide eest
suurt hoolt kannab. Issiärranis armastab neid kui
söbber, kes omma ma innimessed on. Mittokõrd
ollen temma suust meie armsat makeelt kuulnud, mis
wooral maal wägga armas on kuulda ja ligutab füD*
dant nago crrcli heäl.
Kewwade läksime Mostwast ärra ja nüüd seisame
Kurski kubbernemangus. Siin on õiete imme nähha,
et mat harriminne koggoniate temwisi on, kui meie
maal. Sitta nemmad ei wea sugguke pöllo peäle;
willl kaswab illusast? ilma sittata. Keik on oddaw,
ja meie same kakskord näddalas lihha süa. Üks wigga
on agga suur, se on, et ma wägga lagge on ia pumetsa >i olle sugguke ollemas. Sepärrast on honed
keik sawwist tehiud. Põlletamisse tarwis prugitakse
ella ätte sitta, ni kui meie maal mõnnes kohhas turwa
põlletakse.
Nüüd, armaö wend Mart, jättan sind sekord
Jummalaga. Pallun, et mulle ka kirja sadab ja annad
teäda, kinoa teie käsn käib. Isnärranis ütle mulle,
kas minno armas kasso.issa Ado weel alles. Sadan
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temmale ja keikike ommakstele ja tutwile paljo tub*
Hat terwist.
Kui mulle wastust teed, siis kiriota pealkirja ehk
adressi nenda: Soldatile Mihkel., Prükk, Simbirski
kubbernemangus, Sadsiha kreisis. Ärra te pealkirja isse,
waid pällu mõnne hea saksa innimest, et temma adressi
wenne^kele sinno kirja peäle kirjotab. — Ollen
sinno armastaja wend
Mihkel Prükk.
Karenna'a küllas
15. Julil 1850.
Kui kirri walmis on, siis painuta tedda kakskord
kokko, panne walge pabber: tük temma ümber ja pitser
peäle ja kirjota temma walge pole peäle adressi, se
on innimesse nimmi, kiile katte kirri lähhäb. Adressi

kirjvtakse s.ddawisi:
Aulikko Härrale
Kreisrihtri Härra von Kurtman
Papcndorwi mõisas.
ehk nenda:
,'., •'..'". i : . , • ' • '
Perremehhele
A n d r e s Jaaska
Tcrrawerre küllas.
Kui kirja tahhab posti peäle panna, siis lasse
teise läbbi, kes sedda mõistab, adressi saksas ehk wennea
kele ftrjotuda; sest postnuistrid, kes kirju emale tallitawad, ei mõista makele kirjotust.
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Kui teise käest tahhab wastust sada, agga teine
ei tea mitte so ellamisse kohta, siis klrjota omma
ramato sisse selgeste ja täielikkult, kuida sinno adressi
tulleb kirjotada. Sest mitto kirja kadduwad posti peäl
ärra sepärrast, et adres seggane on. — Kui tahhab
posti - kirjaga rahha sata, siis pead isse omma kirjaga
linna minnema ja kirja ilma kinnipannemata postmeistri katte andma; sest postmeister isse peab sedda
rahha omma käega ramato sisse pannema ja wiis pitseri
märki sinno nähhes peäleteggema.

8 9. Tähhe kirjotamissest.
Täht on weikenne kirri, kelle läbbi kirjotaja tunnistust annab. Sedda prugitakse mitme asja jures.
Wölglanne kirjotab omma wöllaandjale tähte, kelle läbbi
tunnistab, kui paljo temmal wölgo temmaga on. N ü
suggune taht on wöllakirri. — Kes wõlla ehk mu
makso maksab, tahhab tähte, kelle läbbi wastowõtja
tunnistab, et maks on maksetud. Sedda tähte nimmetakse witangis. — J a mitmesugguse mu asja ja tallitusse jures kirjotakse ja antakse tähti, kelle läbbi teine
wõib omma susanna tunnistust tõeks tehha, kui tarwis
on. Wallitseja, kellele kohtokirja kätte tuakse, tunnistab
tojale tähhe läbbi, et ta on kohtokirja katte annud; —
kohtomehhed tunnistawad pari - rahwale tähhe läbbi,
et wõiwad ilma keelmata abbiellusft heita, ja muud
nisuggust. —
Neid tähhekessi kirjotakse ennamiste
weikesse pabberi tükki peäle (kahheksama poogna jao
peäle). E i olle suremat tarkust senna tarwis, kui et
asja, mis pead teäda andma ehk tunnwtama, lühhikeste
sannaga kirjotad. Agga wägga tarwis on, et kirjotaja
päwa ja aasta arro ja omma nimme alla panneb; ja
kui tähhe peäl rahha nimmetakse, siis pead rahha arro
kakskord kirjotama, teine kord numridega, teine kord
kirja^tähtidega.
Kolme promi järrele, mis nüüd tullewad, wõib
õppija keiksuggusid muid tähti kirjotada.
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Imtnne p r o o m .

Wöllakuri.

Sesinnane wöllakirja läbbi tunnistan, et Peter
Mäggi, Künti wallast, minnule tänna 200 rubla hõbberahha (kaks sadda rubla hõbberahhad wölgo on usknud,
ja tõotan temmale sedda rahha ausaste taggasimaksta;
ja ni kaua, kui rahha minno käes, maksan aastas igga
saa rubla peält nelli rubla intressi ehk otuSse rahha.
Kantora lüllaS 3™1 Julil 1848.
Mangus Krot.
2n.e n o o m .

Witang.

Hans Gaber on 20 rubla 10 kop. höb. (kakskümmend rubla kümme koppikat hõbberahhad, miS
kihhelkonna kohto polest olli kästud, ausaste minno kätte
muksnud. Sedda tunnistab
Pilli möisaõ 30. Mail 1830.
Willem Witting.
Kärner.
3«nae proow. M u i d o taht ehk tunnistusse kirri.

Juhhan Pedost wõib minno [kolm sülda puid
Rungi metsast ennesele weddada. Sedda lubbab
Kannarikko küllas 3. Nowembril 1849.
Kustaw Matson.

§ 10. Kontrahti kirjotamissest.
Kontraht on kirri, kelle läbbi kaks innimest omma
wastastikko lubbanast mällestuseks kirja pannewad ja
teine teisele kinnitawad. Kui innimenne teise käest
maad ehk muud suurt asja ostab; innimenne teise käest
maad, karja ehk muud asja rendi peäle wõttab; kui
ühhe to pärrast, mis paljo aega wõttab, kaks innimest
teine teisega kaupa tewad, ehk muud nisuggust asja: —
siis kirjotawad sedda ülles, mis teine teiftle on lubbanud. Muido tõuseks neile riid, kui aega möda melest

ärralähhäks, mis iggaüks on lubbanud. Nisuggust
kirja nimmetakse kontrahtiks ja kirjotakse ikka terwe
poogna peäle. Kontrahti sisse kirjotakse awwalikkult
ja selgeste, mis iggaüks neist kontrahti^teagiaist isse*
arranis on tõotanud Kelcha ehk anda chk maksta; mölle?
mad peawad ka omma nimme alla pannema ning päwa
ja aasta arro alla tähhendama. Kui kontraht walmis
on, siis kirjotakse seddasamma weel teistkorda teise
poogna peäle, nenda et kaks pabberit on, ning teine
jääb teise mehhe kätte hoida. — Kuida kontrahti tulleb
kirjotada, wölte sest promist õppida.
Kontraht.
Kohlomees Adam Kaster on Idda külla rahwa
nimmel sellesinnatse kontrahti teinud krawiletkajaga, kel
nimmi Peter Holta. Möllemilt poolt lubbatakse kindlaste sedda tehha ja maksta, mis siin al nimmetakse.

1) Krawileikaja Peter Holta lubbab omma teolistega
ühhe krawi Kantsi soost (mis Idda külla rahwa
pärralt) läbbileigata ni kaugele kui Alla jõeni
nenda, et wessi soost wäljajoolscb ja ei kuski
pool seisma ei jä.
2) Kraaw olgo peält wiis jalga, alt ühhe jalla lai ja
kaks jalga süggaw püsti (ei mitte scrwcti) moötes.
3) Krawi hind, mis Idda külla rahwas krawilcuVale
lubbab maksta, on nelli koppikat höbbedat sülla
peält.
4) Kui ma-kalda möda peaks tarwis ollema, krawi siiggawust paiguti rohkem ehk wähhem kui kaks jalga
tehha, siis lähhäb keik ühhe hinna eest.
5) Mona ei anna külla rahwas mitte. Krawileikaja
ostab sedda, kust ta saab.
6) S a a sülla peält lubbab külla rahwas krawileikajale
wiis topi õllut kauba peäle anda.
7) Rahha ei sa krawileikaja enne, kui to walmis on.
Siiski antakse temmale tänna kaks rubla höbbedat
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käe-rahhaks. Agga sedda käerahha arwatakse sest
maksust mahha, mis temma wimaks keige to eest
peüb sama.
Omma käe allackirjotamissega tõotame kindlaste,
et keik nenda peab tehtama ja maksetawa, kui se sm,
natse kontrahti läbbi on kinnitud.
Idda küllas 1. Aprilil 1850.
Peter Holta
krawi - leikaja.

§11.

Kohto mees Adam Kaster
Idoa külla rahwa nimmel.

Arropiddamisft kirjotamissest
(ehk rehnungist).

Kui innimessel on teggemist rahhaga ehk wilja
ja mu warraga, nenda et puhk stssetullemist puhk
wäljaandmist on, siis ei jõua temma keik meles pid;
dada eaga tea saggedaste isfegi, kui paljo warra
temma kirstus ehk salwes on. Luggemisse ehk moötmisse läbbl wõib ta sedda jälle teäda sada, agga se
widab temma kallist aega ja ei ta leia ka iggakord
rumi, sedda tühia tööd ettewõtta. Sepärrast peaks
targal perremehhel ikka arro? piddamise ramat käes
ollema, kus temma keik kirja panneb, mis temma
wilja, olle, heina, rahha ja mu warrandusse polest on
aita, kuni ja kiröto siöscpannud, ja mis ta jälle seält
ärrasödab, müüb ehk muido wäljaannab. Siis wõiks
temma iggal aial ilma mõõtmata ommast ramatust
teäda, kas temma warra on kaswanud ehk wähhenenud, ja kui paljo temmal weel alles on. Seläbbi
mõistaks temma ka aegsaste hoolt kanda ja murretseda,
kui ühhest asjast pudus olleks; seläbbi tunneks temma
selgeminne, kas wahhest wargad on temma warra
kallale käinud, ja kelgest omma ellamisftst saaks temma selgemat arro. Olgo ka, et mcie ma perremehhel
ennamiste ni weikenne ellaminne on, et lemma ilma
klrja - pannemata keik omma warra peast teab, ommeti
on nisugguse! mehhel, kes woora warra ülle wallitseb.

?<'

ni kui aidamehhel, maggasikirjotajal, waeste laste woormöndril ja mu nisugguse ammetimehhel arropidda,
misse ramat wagga tarwis. Kui siis nisuggust ramatut
tahhab piddada, siis panne tähhele, et ei sünni keik,
suggu asjo seggamissi sennasissekirjotada, waid tõmba
ni paljo joned, kui isse asjo on, nenda et igga assi

Odrad Kaerad
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Kokko arwatud 136T 61 30 191 74
Wäljaantud 24 5 —1 3 1 1 0
jääb ülle 112 56 30 160 641

§ 42. Protokolli kirjotamissest.
Protokol on nisuggune kirri, mis muido kül paljo
ei prügita, kui agga kohto tallitussts, agga kohto asjade
jures on sedda wägga tarwis. Sest kohto asjad on
saggedaste nisuggused, et ei wõi jalla peält otsust
tehha, waid kohhus peab kaks, kolm ja mittogi kord
peäle^käima, ja wahhest weel aastagi pärrast tehhakse
wimast otsust. Sepärrast on tarwis, et nisuggused
kohto?asjäd sawad ülleskirjotud, muido tahhawad melest
ärra ja tõuseb ikka uus kaebdus ja riid. Sähhärdust
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omma jone wahhele saab. Kirjota ka teise ramato
pole peäle keik, mis olleb kätte sanub ehk waötowöt^
nub, teise ramatopole peäle, mis olleb wälja annub.
Päwa ja aasta arro peab ka ikka kõrwas seisma. —
Siin anname promi, kuibas arro-pibbamisse ramato
kirjotakse.
Mil
päwal.

Dbrab Kaerab
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kohtokirja, mis mällestusseks kirjotakse, kutsutakse protokollikö, ja seält seest olgo ikka neeb tükkib leiba, mis
siin nimmetakse.
1) Pääw, mil kohto-tallitus on olnub, ja kohha nimmi,
kus kohhus sai petub.
<;
2) Kohtomeeste nimmeb, kes mõistmas olnub.
3) Kaebaja nimmi ja ka selle innimesse nimmi, kelle,
peäle kaebatakse; — kui tunnistus-mehheb on kutsutub, siis nenbe nimmeb ka.
4) S e assi, mispärrast kohtokäimist. on olnub, sago,
lühhibelt nimmetub.
5) Otsus, mis kohhus on möistnub.
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Anname fiin prowi, kust wõib öpptda, mil wisil
protokolli kirjotakse.
Paba mõisas 4. Septembril 1850.
Koos ollid kohtomehhed Peter Tuns, Kustaw
Kel ja Mihkel Naber.
Ette olli tulnud kaebaja Andres Koltmann ja
temma wastane Mihkel Hant küttisse odrade pärrast,
nns ollid ärrasödud.
Mihkel Hant ei wõinud sallata, et temma hob!'use läbbi'Andresse küttisse odrad ollid kahjo sanud,
sepärrast mõistis kohhus nenda, et Mihkel peab süggise
7lndresse eest ühhe wakka odre maggasi maksma.
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