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Ьгг; 977246727 Miami" TÖ‘róe'n)/e.ß" dólogba

lusto'l'zgfm'* ludo'féß éÄÈßYzïjìo'Ílo'f" T'o'méîzytudé

tó] tanaìßf имамами; e’z‘_'o"lf 17le pimngató [г

klm @mf- Tùrpef en@ Pàffïeiòf @i шьёт” иго,

I11834 in quoŕ чек—Гасим Зените} bbgy-’Fârendz'i ё}. Y

NemerFé/yßziìzak" :gezrjäß'gyènf идти; Лет mdni

@zakat а" Tàrvéìzyekèt ‚ь a" Imellyekkèl':winden-nap’ i

río/ga' @agg/011.". Mel) ¿virongata'ài fig/iid' тег-111222?"

S SULPtrxust’, bog), af Tärvéîzß/ŕneé'ßorgalmatqs"

tanzilaßra magali2 egßyàenf ŕéáîïŕlzìa'n; affôbb Тдг-Э u

myde мим-штанами. 

` МИМ: ßddetettimegi' Идет/ай 3; Бит-тж:

'~ De' а? mi Haza'r'zkëßainakëz'œ {mg} (фа; Mönló pi'

fóngat'qyì'kz'штёт’гтщ. ba az Erdég-Oljàdg? T071»

2 ’ зайдут



i .'âëäwëäi 5- "n

pényef Könyvänek [Натрий cólm, belljef ¿f ада?

[МЫ _l/é e tif/)d'5 mßmjì'gekre- nßm Даёт/[та Ez

игуан—1: még az el-miŕlt Seéulurnban 1 6961415 руст.

штаба-д; utólja'ra, ¿fp/im ¿[ßgyntt ¿J (Иди: об]:

fzem вы, bog): ¿Mi из: а’тЬа’г Шип, myeg-jàefez?

hem, ад mangû ¿z_’jàerezztjëf emberek közzéjàa'ìnlaflbat

Ia. Eze/1 elrkerülbßtßtlmßiikfégii Кто/след, illy паду

ritÃq/Ízfgaï tapajìtalva'q, ¿s dna/z ,êi-nyommta'jà'raß.

Ага/ЕМ! rŕgqn zinfzóltatvah', милым ¿du l-lßzánk»

mk Лил -z'„r, bogy zijj'abb Irz_y0172_z‘rl,z‘zl'œ:af/lfd] Ílilo'lvßlzì'lf,"

‚гёдфё/г ‚ fzolgdlné. `

Köoelïiz'k жившими pómfrólpo'ntm az при.

т: 1696-djk армий-М]! Ь.е. Тбтышз; KIs M1.

`ero's _nyomtataßì @elреф}; tudzpa радуемся, [Jogy

д’гд! dz Az'd'òfo'll fogna, фей ¿zen T'o'rvënyekben b61

mz' «Штифт лётгЩеЁ tellyqßéggal thörôltet~

сёл, némelb/ek jobban meg-bata'roztatoa'n , ¿y ne’

тг/[уеё ¿pm „шум „írqudwzíng [Jogy ¿zen итт
K ì l ` 12m-1°:



диктата

[ген-Е: 124771725 душат т legna; ìgyekgzlißk ,az

стад/ёжит ¿12m-if kßdveket tôlteni, az ¿dig мм ,êe't

T'o'rvény-è'o'nyvet Моей lbarmaa'z'k Хат/011572, melly

Aa’ Мотыли. AnTIcULUSokat jbglglja magri/Jan.

Eze/MM, атака/Мл] ,va/of душ @eté/ÈH/ôl., ba mi

kiilömbff'g laf/ken а” ,fägibb ,fir идей!) Törve'nyek kö

z'o'tt, afgyßlmßtß; Olvajö, Минут a'ltal [ай/загул;

¿I ki-tamzlbalïya. Góndunk @ólt dradx, [Jogy az е"

dig valo' Mút'aló-Tdbla'inaï bävebb, ¿s majd min»

den Вижу: dolgokat тафта fòglalo' мата.
Ta'bla, èej'fzz'œßé/ì a’ Könyzgìzßk »,zßefgß'rß.,y I/e'gye jo'-`

nevenlaïolakafó Olnajö,_k’p'zj°óra tze'lozo' ßa'ndéßìzm
kat, ‚ё: таща еде/т. a’ maga bajàna'm. I:tuk l

Коьо’зщмтт MDCCLXXVIII »dik Efztendôben,

Júnìufnak 2,2-dik Napjäß
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PR АЕРАТЕО & АРРКОВАПО соызптп;

tionum Regt-ú Noßri Traníilvanìae, 6: annexarum

Partium Hungariae.

os GEORGIUS RA

KOCZIÍ ll, DEI сыт

TIA PRINCEPS TRANSILVA~

E, PARTIUM REGNI. HUNGARIAE

DOMINUS., 6: SICULORUM COMES, &с.

Memoriae commendamus {топ prae/èmium, Ждите/шт ‚

quibus expedit , univerßs; _Qyod сит inter рты-Ерш: rei-te re

gendi et regnandi regali/ita, ju/ŕitiae Мор/мат erigere, et Aflme=

am terri: revocare baud minimum e//ì , :t baz: nonni/í деп—219020

legum pro „nata elaboratum et reale dispo/{tariff} olitimre po:

/è noverimus; /òllicitc сам об тет, et а Domini: chm'rolìs ß!

licitati, Лига tam шт ‚ et сит primis Principi et Magi/frm

fui Chri/fiona сот denti, ab ip/is Priucipatus подуй afl/piciis

„опий/12! intenti ‚ nimm, in id пиф/гати: подшит: vela exten

dmtes, кто рано jfl/fa et пептид baci' /ò//icitudo ad Numìnis

Divini gloriam . с! publivam Ditianum noßmrum quieren; et

' §§ 2 сто и—
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«nm»

*q_«ŕ'ñiï.

сто/утешит. optato „щиплет? colo/'bonn /ì 'qui lem minus

nos fugiot , тет diffu/iras, et bono ас и/йё commi/ni accommo

дат: leges inßar питие eßê; nt шт Ime; oor-pori уймет et ni

torem, imo ifi/nm e/ß /nppeditat, ita Шаг re/ms publie-i5, et do

minantiunt тмин #ani/inten; et ro/mr идёте /o/ent, Printipes
‚ша/‚дм [iti: reet/)roto yeirnoris l'vinculo eonneetnnt, in/ti//antes et

ingenerantes eordi/ius ватт оЬ/етатгае титле zelum, in ‚тат

сотри: conge/ant.- unde etI puoi: amoenitatern, et [тратит in~

erementn лапти. трепета trßis e/t. Nee mirum ‚ eetbare

enim Deo паша, а Mo/e Peotonotario интриг, et /nb/èqnentì~

bus ßen/is ‚ /èenndam diver/as Notiones, Regno; et Urbes, per

Шт: ingenio plurimum lvalente.; degni/ima’ . variatae , et 'mort'

bus bomimim app/ìeatae , progre/ßen feint/ere; quorum altos ti

tel/w' et nomina дат, /í guident ni] ni/i extrem mundiperìo

dus delete _po/iit, reeenfere mimi: neeeßarinm диатез, nnins

ушлым, inagni Шт: Imperatori; meminiße та: ‚ gni Ат

ас Mirte poten; , tantum орете in metbodt'm [сват di/jwßtin

ne iin/rendit , ш тат fori: Civili: Бушлат. n nomine :jos

bvdt'e 7it/Íinianum andiat. ~

Nee defnit boe in frente псу/{т legnm Ладим, ut Deereta

Кедам antiquarian иле/гит”, maxime ßlbY ИМИ/до Rege eol

la/iorotore Magi/iro Stephano Verböczì (qui autboris _îúrt's
Tripirrtiti nomen Ша apnd nos labora тиши) In enndem [до

pim такт illi Viri Орет шатрами: eompi/atores'vígìliis

/ìlìf ватта/им; et po/ìmodum Ferdinando I. et ~Ioanne Regi

Ьщ, de fumma rerum infie/ici гит/и eoneertnntibns gens no

ßra din vietario/ißma, inte/lim', et externe' bel/i. ßnetiúus mi/e

rand/im in moduni обута. et ad внеш: redatta; bezet vero Ра

trine pars, quae bodie regni Tranß/vanine title/um obtinet , Heb

peculiari Print'ipatn /iói Диет gnerere, поп /íne furore Mat'

tia/i сдаст, qndmvis inter arma [лат leges , ni/Jilominns ел
rnm сите ‚защитит /e a_fili/jé multi: e'onfvetndinibns et De

tretis pro re nata ingenio/e adinventis declamvit. Нас antem

tto/ira temps/Inte Celßßímns тат Prineeps э Dominus Pater к

 

I . et pree



consnnkacm TRANSILV. v

и praederejor rio/im exse/fi „отдай, eadem legum componen

damm j{tropen/ione ductos . /ùncita avitiaa ex publicis (‚отпад

tuum et civitatum Archivi; et Proton/is сотке et etui procu

ravemt, „ф gravia мутит negotìa, otia ei rei flrßïcìentia fub

Нажмём, et rebus paratis triumphant' vitae fle abrupto fuis

fem. соц/{шт etiam voto et conamine , ante eum laudari/imus

Prirvas, GABRIEL Ватным, in Anno |619. legibas ordinan

dis талии con/ilia Итого, поп contemnendam juridiei рта-ат:

/pecimen ваша-ш, cujusduatus in dioendis ‚тж et bodiepie
rumque ob/ervari fci/elis verum ut illud перейти jina/i inter

ruptum ita liac pro præ/enti rerum fiatu , _ju/_Io встретила:

Cßë, пес pri/riorum /ŕatutomm [таит plene cachait/#Wh пес/г!

dil/finem metboda rerum momenta di/ariminafe fvidctur: Мета:

itaque et di/linatius aliquod juris Em'hirìdion meditati,. quo ß'

mota confu/fanum ждёте, et iudicum et litigantium a fed et

juris dicendi ßudìo/¿mm commodroon/uleremus, in comitiis ju

perioris anni (qui nobis obit” мы: chorißimì, et rio/ira ‚ ас

ito/iram morbo defperato nonni/Jil паштет: e/i :) certum anti

quorum et rei-entium beeretomm ab Anno vide/¿cet |540. ad

bum: proeßutem ¿n imum „Лета aolligendi modum . virtute

gub/ice соц/типов]: pmeßrip/ímus, nominatìs ad id Мопед, et

iuri/im aa eon/izetudinum Patriarum peritis Virìs, quorum indu

[iria [шт/‚ш. propo/itum шт! eodem ipfo anno Лшт etiampr

шит aß flutti. Angoribus tam/em Deo propitia anni illius fil’

регат, ш primum pme/ens Milk/imo;erxcenteß'wm you-inquan

ge imus tertius дуй/Ль лаг/1712572 ad lg. ianuarii Meo/is, D0'

minis Prgaiaolis trium Notionum Кета; no/iri rran/i/vaniae. tt

amzexarum partium Низшие, Dz'aÈtam annivn/arimmin bam:

civitatem rio/iram Album iii/iam tractandis rebus pub/itis, et

examini aa тратят ool/eatorum Artico/0mm indicem e re

eßë ‘vi/um e/ŕ. gai/ms салатами, et praecedaneis Comìtìonum

[шипит/т! more титле сап/шт peractis, inter caetera ne

дона pub/im, revi/ioni oolleatomm Атм/отит орет multa im

penfa f/f» ac primum etiam privation in fenum examinan', et

А in соп

Аид-дм,



`

 

Ркхвмтю & АРР. CONST.

m oonvenieutem ordinem redatti, formam libelli астре”: qui

ut elimatior prodiret , eum iterato bomimrum Сон/[Запоют e.

:camine тащит, tandem iu con/eju etiam bomiuorum Re

gniw/amm publice lectum et ‚слепил ‚ et ad шпат”: jurist»

rerumyue patriorum „саднит, in' tales fectioues , non Logiro

guident, fed #ffm/i ordine partiri vifum e/L Primo etiam eu

ra rerum SeeleAu/ficarum di/jæonitun Secundo negotio Printi

Рит statum et гудит eouoeruemia решаемым. Tenio Do

minos Ramiro/as tangentia rerum momenta indigìtantur. Quar

to Cm: ae Foren/ès in uum ordinem rediguntur . (Дип—

to Sdietorum publicarum мы: fubjicitun guibus ea etiam ,

gane juxta propo/[fiom: ito/iras ‚ iu prae/enti boe Сопит!” in

Агат/о: com-ludeuda ртам, ut rerum otra/io jubebat , iiz/ere

re placuit , {титуле ори: in forma libel/i pure сои/дёрни,

Domini Status et ordines trium Matiouum Ragni rтуф/шлём,

et annexarum partium l-lungariae uobis obtulere ‚ шт jap

plicautes , eum ipli libellum illum publico calca/o toties exa

штатив, iurium ßmrum et ртам admiui/Prationi prcyftuum

et in omnibus dau/uli: con/oniam идиоту/Ел! . Nas etiam idem

et omnia in eo contenta admittere et appro/mrt, амплуа: et

eorum baeredibus ac po/leritatibus , pro legibus et confuetudini

bus vuliturum uutboritute -no/1ra Principali roborare et con/ire

mare diguaremurz щи; ¿guida/t libelli tenor [гуляш iu bunt

modum : ‚
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эъфчэфакоеьфжфж ФёкФЭК-Ф'ЖФЮЖФЗЕФЖ‘
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APPROBATARUM CONSTL

TUTIONUM REGNI pTRANSILVA-NUE, ЕТ

РАКТШМ HUNGA-RUE Ешвм ANNEXARUM.

PRIMA PARS.ç

TITUL US PRIMI/'S'.

Rélìgìókfrae néìendö diolgokról'v

A'R'rxch-v-S 1?.'

’ich helyes és köverésre méltó fselekedeti' vólt

I спайки-Бора ez Hazának , hogy a’Közönséges

i «_jór'ól akarván avnvludálni Oriiágos Gyülósek«

' Ьеп, mindeneknek elötte az Метчик cifzrele

" .‚ Ä rire nézendö dolgokon kezderték «el elmél

кашицы. Мой-Яз azéri illendönek ícéltetett',r hogy minden

egyéb Vilâgi d`ólgoknak gigazgatási çlött. azon llìeni Tiì
talvfströl“v Yvarió végezéfek „митингами.

I l‘\‘1z~'x‘icvr.vs.II.v '«`

A’ Négy receptif делами az Oriìágnak синтез-едущем Кба

zönséges végezései fierént , ennek-utânna'is in „грач-5312;

ат pro „серп: сапаШъпай, bóldog emlékezetü Eleìnknek dx- 1595.

tséretes példàjok íàerént'; holort az Hazámkìközönséges meg- “°°°'

maradáfa-is azt kívânnya, hafonlóképen az Oriàâg’ Con/fifa»

mi э éS néhâny rendben lött unìokis. Ezen négy „вершила:

úgy-mint: Evangelica Reßrmata, (vulgo Calvinianaybatbvmna :f3:
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jive ‚туфлям. Ramano-Catboliva, Unitaria , ш] Ahtitrinimriû |571.

Religióknuk Eabados exerßitiumok , in /ocis {яхт Conßitutiœ

и: regni Мм, ez-után-ìs meg-engedcefsék.- ma?,

Alam
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”4576.
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1573—

l$79

|584.
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ARTlchvs IIL

’ Négy reeepta ящиков kivül in Artieuh's fdei штуди

„и, fe privatifs akár mi rendbéìi emberek , fe podig Gyü

lekezetek innovatiot, fe pedig íiakadozâfokat bé-hozni vagy

tselekedni ne méréfìeljenek,/abpoena note вправляли.

AZ Eklésißi мамкин és ritasokban pedig reformálni

0k » vagy variámiok al. Ekle'siáknak elcltöl fogva tia'oados

vólt. щепу keremyéni tiabads'ag ez után-is el nem .,reketitcrik,

és папани; de úgy, a’ mint màs Keretìtyén отчеты“, ’s ez

miénkben is éltenek, és élnek moûan«is; tudninllik: hogy in

„платили. es a’mellyek tsak az Egyhàzi rendekec illetik, ma

gok az Egyh'azi rendek-is eoneludálhatnak, és сшитом:

tsmálhatnak ; de azokat-is közönséges Generalis gy üléfekben.

Az мышонка: és külsö rendekkel köz, avagy azokra-ìs né

zendö dolgokban pedig, nem külömben, hanem azokkal- is

köz ércelemböl, úgy-mìnt: kiki magok „лущат lévö fö Ma

детективам és Patronusoknak egyenlö tettìéfekböl.

Ki-nem rekeíìtetvén mindaz'altal az-is, ha mikor, 631311

ben valakik az выездами épületìre nézendö Sz. vIrás tze

rént való tetfzéfcket eommum'eálni akarjâk, melly illy’ moddal

engedtetík, hogy a’közönségcs Egyházi gyülekezecbenter

to/.zanakproponálnh és mind magokat. ’s mind pedlg ogznlzojty _

kan a’ közunséges gyülekezetnek деп/упёр. al'a ßlbmzttalm.

mellyet azok a’ Sz. lráfnak ferpenyöjében igazsâgofon meg:

fontolvân, minden privata: re/peeîusok ими, Valláfokon lévò

küisö Fö, és utánna lévö Magi/ŕratusokkal,’s Patronusokkal

eommunieálvân, ha mind hañnosnak, ’s mind pedig ‘àükséges

nek пасти, közönséges meg-egyezett végezésböl véLefsék

u/usba is; és ekképen in смет}: ritibus direéïzoneque Effi/1.#

ßiea leheHì-n a’reformatìo avagy »variatie (femmiben meg Неф

illetvén a’ Hitnek és Vallâsnak /undamentumìbam ’s artícu/usl

ban való dolgokat,) ellenben pedig a’dolog nem jovaltatvfafb

fem десертных/6,11, afféle opinie/e interdìéìumban légyenßk» е!

` meg
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TRANSILVAN. PARsI.Trr.I. 3

meg-írt módon kivül, femmi rendek magokat añële dólgokba

ne clegyicsék. Egyéb агат, ha. hól, és kik., ’s akárminémü

rendbéli emberek felöl ollyan dólog hallattamék ‚ azon Vär

megyéknek, vagy Székeknek Tiiitei, azon Religion lévöPüspö

kök, Viaariusok, Efpereûek, Dékânok, а’ kiknek tudni-illik

iii/peéîiojok alatt az ollyan emberek шлицами, egymáû tu

dósitván,conßuáljanak mind két rendböll álló értelmes, elég

séges fìámú emberekkel; сектант a’ vádoltatott iemélye

ker-is, akâr Egyházi, ’s akár külsö rendek légyenek,és a’ dól

goc ñorgalmatofon examìnálják  meg , "s ha aomperiáltatik

igaznak lenni a’meg~irt tilalmas dólgokbóllött vádoltatáfok,

elsöben, megúntetteffenek fiorgalmatofonńs ha mindgyârt de

Лиши, ’s magokat az intésnek engedelmefenßibmittálják,

meg-ne bántañ'anak; ha pedig ugyan aontumaaiter аЬЬапрет

:everálnak , annál> inkább abbéliopiniokat praxisba vennék,

vagy valamelly Eklésiában Jprivata лиг/лотам а’ közönséges

meg-egyezés kivül вшитыми, citati per Direéïorem, ha 5:

afl/ari; emberek léfinek, immediate, ha Egyházi rendek, de

магнатами elsöben, és azok-is а’Еегёпс aìtáltatván › mind

két nendbéli'elk,~ сотрет: rei veritate, legìtímogua juris proce/itl

in talibu: olißrvarì/olito, in notam perpetua’ infidelitatis incur

ráljanak ,- id e/Í, ami/sionem omni/im bonorum,ipsosßlos praaifè

conaeruentium,¿aput ramen redemptibi/iter. На kik pedìg efféle '573'

dologért сопит-типом embereknek párt tartói паштета— "

nak сайт, rei питал сотрет, ezen mód és ртов/й: Еегёт:

tonuincáltatván, hafonló равнины incurráljanak ; interim a’ соп

viflusok per/¿verálván поп vétekben, áinariagratia életek nek

is ne adafsék. Ide nem értvén az Oláh, vagy Görögök ДЕЙ

ján lévöket, kik pro tempore Eenvedtetnek, uffi/e бету/аспид:

Prinaipum Ú' Везти/агат.

ARTlchvs IV.

’ yadai/inus, a’ mint régi idöktöl fogva, ném-hogy a’négy

reaepta [га/235014 közzé Eámlálcatort vólna, de söc pub/ici;

A 2 regni



4 АРРКОВ. CONST/TUT. квот

rzgniCon/Íitutionìbus ßzb animaq'ver/íone ac fwerâ poen/'ì шил

cáltatott, ’s annak idejében атак vakmeröképen azon révely

gésben „мышами, а’ Сои/НИ:!2‹›!‹ {àerént meg-is biinten

Igemak; ezután-isvinpe'rpetuum mint мышам büntetéfek, úgy

Ila’ következendöknekis 'vigore eorundem Artic/110mm, ас etiam

pnefentìumYvégcztetikßlb eadempoena proceßůque in artícu/i.:

артель mellyröl bövebb irástalálcarikaxmakßrìessében. '

  

ARTlchvs V.

A’]¢ßúta ìerzetbélieken kìvül,egyébrendbéli Papokat vagy

Barâtokac, Magyar nemzetböl_àllókat. vagy ha más nem

.zetböl állók lennénck~ìs, a’Fejedelmek hïrévél, és nem tìtkon

jövén-bé , a’ Fejedelmek hüsegére és Orfzâg атм, еаьааза

gára., az ö Egyházi rendekben fìokottjurammtumoknak formó.:

jok fzerént kötelefeket tarthaß'anak, magoknak а’ Haza ña».

egyec-egyet hâzoknál, és #ficken helyeken „yaló MegyékbenV

és Templomokban-ìs, valahol uqu ad Ann. 1649. инстит

ok vólt, ezután~is пептида/[гибли ob/èrváltafsék. Hafonlóké

pen a’ melly derekas Temploka a’ Romano-Catbalicfl§oknak

az elöcci végezéfek ñerénr-is meg-hagyartattanak.mol`txs meg

lhagyattatnak, nevezet fìerént a’ Катя-Молодой, шитьем

Somlyai Templomok, a’Klañromok, és флагшток. noha még

in anno :610. вмещающие aÍFeiedelmek-is körelefségek

l nek sérelme nélkül meg-nem Íiabadìthatnâk az Oriìágnak соп

/en/usa kívülf; mindazâltal той, _cofg/ërgtimtilms Найди: n_gni

a’két Klaitromok, úgy-mìnt a`CSiÍ€i és Mìkbázißzokhoz, eleltöl

Гоша tartozó Parocbìah's helyekkel (valameìlyeketpontra Cogl

{ŕitutioncs regni nem >app/inilcarmk; vagy титан, akârpedlg

valamelly privata per/onának prqjudìcìnm'aval nem apprehen

‚шиш helybeh hagyatnak; a’Tövisìtemplomhoz Ипр рт

.ten/íojoknak, ha mi lehetert vólna~is, (пот eddig-is iglussàban

Inem vólranak , a’ Con/litutiak pedig effélékre mút'dmak) g’

стоят/ома rmupciáltanak. -

ART l'.
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AR'rlc'vLevs VI. A _

Кто’зуаг Várossában az Orthodoxe Evangelica religion .lé- Ex Ат

vÓ Papoknak béLvitetéfek, тат publiio fiati/to végezte»“"°‘6°8'

tert, melly moftan is ,eoryïrmáltatib és azon Кфгтлм Evan

gelica religión lév'öknek inter фит Kolosváratt az. О Várbau
lévö pufzta rTemplom confèrálrat-ìk irl-anno 1612. arról стакан: -

Lbnatiqjoknak o'onditioìâeréxlt, melly a?. Oriìágtól-is eonjïrmál

tatotc. Annak-ulânna pedig ugyan жоп yKolofvâri Farkas I6“ f

utzai Templom-'is попа щ16 Collegium helyével, és minden» ‚633:

‚ретпепйддётаъ proventi/:ivan és a’Dé’si öreg pulita Templom- `

t nak-is meg-épitéfe., azon nligión lévöknek birâsâra engedte

merc, mellyek moůis helyben hagyauacnak, és eonßrmáltamak.

ART-x chvs VII.

A’ -külömbözö religión lévö helyekben, a’hol tsak egy vólt E A

a’ Tèmpiom, frégi végezéfek ierént, a’mnjor parmakpermfm'f;

штифты: mindenik парт religiokból que idoneosßdidde- 153°

ритм“ ůokott igazitásbaifére'tni, és a’me1lyik religión lévök

több fìámúakon találtatmk lemń, azoknak adattatni a’ Tem

plomf közönségcfen pedig a’ több -religiókon lév'öknek, mind

»üámok,_mi,nd a’ közös Templomnakproportiojok»5.erént, el-li

mitált más'T-emplomot épittemi. MOR-is afmáko'káérc aud

.dig lött igaziráfok helyben hagyattatván , jövendö idökne-»is a’

hol ollyan he\y плащик ‚ azon mód végezœrik ob/ewáitatâsvï't's'fl“`

mha mellyìk réíà re/uéiálna, vagy a’ Commijßriu-soktól рт— 3 °

_ßgálandó титла—яга, гёЕе Еегёт, az épìtéû nem i'ontinuálná,

„толстыми Aa’rI`itìte~kr öl, ha ugyan eontumaciter pratermit

îálnäk, шт guoties. a’ -Tiíìtek for. zooJxequaljanak rajtok»

mellynek két rétìe azon helybéli Eklésiáboz convertáitafsék,

harmada pedig az exeefitoroké légyen.

'AR-rlchvs VUT.

VÉgezretett,hogy Гены alma lévö közféget,ìobbâgyók3bg„ m.

_ hâzok-népér, fe femmînémii rendeket,eröfìak, vagy akin-Amm.

mlnémü büntegéfxxek-is fenyìtékje alatt magafreligiojáë ne

- A 3 ' ' ß’.
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kénûeritse, fe pedig a’fiildes Ur, más religion lévén, a’Fa1u« .

` nak vagy Városnak Templomâtel-ne мымр, más religion lé.

vö Papokat reájok ne vigyen, fe imponá'ijon . maga Vallásân

lévö Papokkal femminémü alkalmatofâágokban való Egy

házi выданном: ne „лимитом/1212 poenaßor. 2оо.

ARTlchvs. IX

A’ Négy парт religion lévök közzül, a’ fellyül meg-neve*

zett Rejïtrmnta Evangelien ‚ Lutbemnd vagy Align/lana, U

ni taria vagy Antitrinitaria religion lévöknek rulajdon изрёк.

jö k magok vallâsân lévök legyenek, a’ Cat/Joliensoknak ‚ vagy

Pápìstáknak pedig Viearinsok, kik az ö religiojok és in/peâiojok

alatt az Egyházirendekrç тушами, mindazonáltal az сы—

:öl fogván ob/êrvaltatotc u/iis fierént,a’kik a’Püspökségi-e, vagy

Vitarinsságra válafitatnak, az ö közönságes* Egyházi душем

zeceknek tetfàéfekböl és végezéfekböl, azo'c a’ Feiedelmekcöl.

ton/irmaltafïanak, (non откаты: tanzen regni legibles at' aß; robo

rati: „плашмя/мм) mellyek Íìerént mind a’ Püspökök, mind

Esperefìek a’Vi/itatiok állapottyában proeeda'iianak, ki ki imag@

infpeétioja ай bizattacotr, és ez ideig objèrvidtatotc и/ш Iierinc,

~ ARTrchvs. Х. '

AZ Ekklé’siai`~jövçdelmek. parochie/is régi örökségek,azok

ról írarott végezéfek {ìerénc` a’mellyek vólranak és meg’

hagyattattanak, ez utân~is hel yben «ha'gyatañänah ha mel

lyek pedig oontrajnm regni preindieinmqne Fi ei, juris Regie',

'vel legitimornm Мегалит lettenek, vagy ez-után-is lennének,

mind azok invalidnltaffanak, és Egyházhoz vagy valamelly

Ekklé’siâhoz femminémü immobile bonnntok, a’ régi Parochialis

ч örökségeken kiviil. ne „младшими; söt ha mik vóinának

(тушей, afzmaltaíïanak, oli/èrvaltatvân emu dologról az Ес—
y ele/ía/ŕicnm nonurnok felöl irott Con/iitutiok-is.

ARTichvs XI.

ŕ

’ ваг/„шт Papoknak Kolo`svárrá, mi-vel többire hós.' s

t'âtokban laknak, és Városokban-is pronti/eue azon геля?

lévö



wñŕŕ i j* j Yi- ŕ* _

TtRANSíLV/IN. PARsI.T1'r.I. 7

lév'ök közzül vadnak, beregeknek (kik súlyös nyavalyákban

vadmk, juxta Anim/um anni 1607.) lâtogatâsâra, gyónta

tâsâra, kereíìtelésre, halottaknak ki-kísérésére, bé-mennìek fia

baclos légyen; ezeken kivül való fammi aeremoniákat ne per»

agáìhaflänak: mellyeket el-végezven, ifmét helyekre идеей!

lyanak . ngéb helyekbenis pedig» exacptis Várad, Нагоя-ЗИМ,

gb’ Debreazen a’ meg-ift „такban való exercitiumok штиль
tafï'anak, oóßrvaltatván mindazonáltalaz 1630.és V1649. efi

tendöbéli ‚твои/шок, mind hafonlo,’s mind egyéb шить

umçk dolgâbol.

ARTlchvs XII.

A’ Vasârnapi vagy hetedíiakai innepek, (úgy-mînt темы

rendelterett hetedik парок, mellyek akkori idöben fiom

batoknak neveztettenek, és melly helyet az Uj Tg/ŕamentum

ban már Vasárnapok tartatnak a’Kere5ryéni Ekklé’siákban .)

тез—Ёепге1сеп'епек„ёз illettelfenek; hafonlóképen az Ekkkâ-v

’sìâban bé-véreretc három nevezeres înnep nàpok-is meg-tab

talTanak» és azokban való Iůeni вышивки illettefî'enek.

TITUL US SECVNDUS.

A’ jésuitai Szerzetnek Ki-rekefztetésének Mo'd»A

' gyâról és окажи.

-AR'r\chvs I. "

A’]éfuitai {детишек állaportyâróleleiröl fogván az Oríìâg- .

pak fok rendbéli Соц/111111101 Vóltanak, ’S igen változo kar-g;

ban-1s forgort állapoctyok; mert néha mqgok vifeléfek cir- `

cum/cribalnawrt, és Sabo/¿ban való мигающими, mindcn

egyéb ‚хеттами сб1б|‹ meg-tilalmazcattak мена bìzon) os,

és tsak két vagy három helyekre engedtetetr bé-_menere

lekre való fiabadság ; de olly’ aonditiokkal , hogy az egyéb

rendbéli régi tanitóknak békefséges állaportyoknak meg

bàncodására nelégyen, és femmi ei-vefiéfrc, egyenetlem

ségre от: ne adgyanak. ' — - 

f Néha

Isala

|595'
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12538.

1667.

1610.

:5158.

1607.

‚610.

Néha pedig az Orliâgńak; és hozzá való bìroda-lomnak

minden réfieiböl tellyesféggel exft/altattanak mind-ücmélyek

ben, ’S mind pedìg mindennémü jóknak birodalmitól pri-ual

tattanak in perpetuum; még Pápiila Feyedelmeknek ’s akkori

tekínteces nagy embereknek 1dejekberris.- ' A

Ezek utíml тю {дбКЬепредйдт а’ mint zz' Otlìâg és РЕ.—

jedelmek közönséges végezéí'ekben' „подпол-т: dec/aratiojokr

ból nyilván kì~cectàik, az fennsmeg-írt ставшими magokar,

nem tsak n'em narcván azon Jéfuitai-tìerzecbéliek ъ зёс Fejef

delmek ellenA való ртам-атония, ’s а’Ьаш békeiàégénelc

fel-hâboritására,» ’s veůedelmére nézendö~ dolgokba elegyjr.->

vén magokar; czekre és röbb akkor deo/uralt okokra nézve,

az от; Ре]ед'е1т1пе1‹‚ёз minden Statu/ínak meg-egyezett

tetfìéfekböl , fellyefségefen nem rsak jófìágoktól „пакта

nak , де Eemslyekben-is pro/¿'riba/rattanak ésexulaltattanak _

in perpetuar”. járúlván pedig chez mind a’ реши, (помад

némelly helyeken azon Pápiûai religion lévö chedelmek,és

birod'almok-is, magok кашица-1 meg-tapnßtalt'okokból, ölcer.`

nem lìenvedik; 37h01 pedig állapottyok virâgzik, és neveke

dik. azokb'an a’helyel<benisnagy réfzént oz egyenetleufégy `

egyéb religìóknak üldözél'ek, lelki-efméretekenvaló метода.—

fok nevek'ednek, és a’ birodalm'ok roml'ásra', рывшийmés tsak

[lem egéù ruinara jútottanak,)’mind pedig egyéb kivàltképen

való újúlt nagy скок. Mofkan~is annak-okâérc a’ felölök mm-`

mzlc régi Солдатов az Orůágnalf, azoknak peelig4 killómbö»

zésére nézve,ßgnanter Art. Amm'. 1 5.88. 16o7 16m. helyekben

hagyattatván, újittatnak és conßrnmltatnak: а’ jéfuitaì 'fzerzerfv

pedig темп-15 е’ Hazânak minden réfíeìböl, а’ fellyebb meg@

irc articulo/6k tartäfaáerénc kl-rekeíìtetett, és azoknak ema

„атласы fogva nem „варганит: ez útân-is fem tirkon, fem

nyilván nem admítmlandó ñerz-etnek tartafsékìn “ретртшт;

mind mang ‚ javok és шиш fautori felöl azen. Articulo#

sokban @enfuir рота- alatt.I

...r v~'- .

’ a

TITI#

о.
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TITULUS TERTIUS

A’ jéfuita'knak. ki-rekefztetéfeknek conßrmatio'járól,

és azoknak Fautorirólv

4'ÁR'r'rchvsv I.

A’ Jéfuitai Eerzec ennck-elötte _fok шансы fogva ez Hazâból

l in регретит exeludaltarocr éspro/Mbalratocr, minden пё

vel nevezendö доить birodalmîtólflsprivoltatott» hafonlóké~

pen azoknak Eautori is; ìabadság adacvánf minden rendek

nek,y hogy ha' a’végezéfek ellen bô'jöni méréñelnének, minder

rnvlitt per/èquqlhafsàk,~ és minden javokban"sákmánt veffenek,

és i'th ez _Hazában' az a’ ìerzet' ne hallattafsék, és ne«is admit

taltafsék femminémü idöben',és femminémü tekincetböl,a’

` . mint ígmnterröbbek közötc világofabban' vagyon emlékezet

_ azokról az `1588. 1607. 1610.- efztenclöbéli lArfx'oulumkban;Ear А“

moflan-is annakokáért azon artica/usal: cónfírmaltatván; újab-¿Mssgf

ban~is végeztetett, hogy a’_]f’:fuitaiñerzemâs` azonlìerzemek 1667

kövçtöi, a’ fellyebb meg-ift mód àeréntinlferpetuum içi-rekeì- ‘6"’

teffe'nçkńs minden javoktól „шпат паксапаП'апак, és

{от femmì idöben ez Hazába bé-ne hívattaffamk, vétefïenek,

fe ne botsáttaffamk femmirendbélì embexîektöl: melly ellen

hogy há vakmeröképen bé-jönének, vagy nyilván, vagy tickon

[латышам eompermrei «тёти; és nem tszk татарин

ciora,vagy /1'mplex'vádláf'rzr,y mint priyi'riptusok és notoriusok,

mind Fejedelmektòl, "s mind шаг-щепу rendbéliTiñtvifelök

töl, kiknek in/peâiojok alatt тактик lèabadofon: meg fogat

tatv'án ‚ а? végezéfekben-ßeoijîmln ротам! büntecteffenek.

Hafonlóképçn ha kik az Orûágnak illyenl erös Conßitut-ioì'el#

len. vagy titkon,V vagy' пут/аи“, afféle Eerzetbélieknek подай—

ot залами a`béfjövetelre,avagy itt-benléteker тат meg

nem ielentenék, anni! inkább öket медиан, azok citati

ad Genera/em Dißmm, in notam iryïdelitatis imwrrállyanak.

В ARTI
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ARTxchvs II.

Fejedelmek, fe Urak. Fö és Nemes rendek, fe egyebck Jé

{uitaiíierzeten lévö Papokat, Meûereket ésDeákokat, fem

egyéb rendbéli embereket, kik re ip/a abban a’ ìerzerbcn vól«

tak, ’s vadnak etiarnde faéto, és tsak Katonai vagy egyébfé

Ale embereknek köntösòkben мигать, egyçbek , /ub poma

precedenti articulo fpeßi/ìeata ‚ a’ Fejedelmek pedig magok

Conditiojoknak , az Orñág Statutaminak ob/erválására gartozó

'kötelefségek alan; ne tartsanak. ь `

TITULUS QUARTUS.

judaizánsok felöl, _

An'rxchvs I.

Oha a’ ужимок felöly az Orfìágnak fok végezéíi vóld

E* 5"- canak, mellyek Íierénc dolgok пазу réiàént exeeatioban  is

A'ÄÈÍJ_8°vétetett,az 163 5.és 1638. eñcendöbéli атак/шок ûerént, mel

1635. 1уе1‹ moůan-is in omnibus eorundem eontinentiis, proeeßiblls. or?

щи“ Exeeutionibus helyben hagyattatnak , jövendö idökre-is pedlg

попartieulasokmoůani végezéfek által újíttatnak: úgy-hogy ‚

ha kik ennek-utânna-is effélék találtatnak, az 1622. eiìcendöbé

1i elsö Articulusban írottproeeßos fzerént, minden ingó és 19391:—

1an javokat magok ñemélyekre nézendöker, feiekec _edig re- ’

детям/ш} anzitt/illyákmelly preveía: az, hogy {Ефим Di- ‘

„до: 5,\са1 eitáltasfanak ante Oéîavam a`Táb1ára;ha pedlg a’rend

{iere'nt való Обит/1: Terminusok nem celebràlrarhatnának, а,’

‹ Шт: alatt _lévö Tâblá'n-is revideáltathafsék dolgok.

ч ' TITUL Us QUINTUS.
_Papok avagy Prédikátori Rendekrôl. 'i

_ ARTI- ’
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. ARTvaLvsI.

' A’ щепу helyeken az EgyhâziTarńtóknak датам, 251”—

tájok, avagy egyéb eleitòl fogva .wml жуёт: ‚шййокосс -

jövedelmek vólt és vagyonmzt fenkl toìök el venm, és el-tar

(каш ne méréfielje, hanem ha „щепу rend kivül való caja;

tól kénäerítœtvén a’Varmeg-ye, vagy a’Szék az Efpereítekkel

egyenlö értelemböl vennékigazításba. és más karba Шагая

Ьа:) .fz/inqui” ha Nemes ember tselekedné, és a’TifzteImok

admonitiójára nem штампа, a’Tifàtek a'itáltafsâk, és két Szék’

nap|ân fun/iter decidállyák,’s comperta rei тетки: ßor. про-гадить

biìmenteíï'cnek,és az e1»tartott jövedelmet-is reßìtuállyâk, min

деп tovâbb való proeeßtokon és remediumokon kivül'; ha _ /

pedig paraŕt emberek tselekednék, három forintal bünten- . /

тетенек, tatie: „они, ha pedig Falu tselekedné,fi0ren. iz~ve1z

(ide nem értvén az Etz'ten'dönként {ìokott Íìegödés áItaI hól

többülö, hól keveífebbüló ñzetéfeket, fem pedig a’Patromu

oknak Izabad akarattyoktól függö benejïciumokat, hanem tsak ~

a’ rend Eerént гады fogva való Parochialis proventusokat)

Az. hól еда; vatantìa efnékfaz ollyan jövedelrriek-is máfuvâ

ne conwrtaltaÍIìmak,~ ha az Efpercûek/ìtáßitya'lnak máfokat ad

dianíg bizonyos Prédikátorok vagy Mesterek rendeltethetnek.

A’ kik pedig az Ec/é/ía/ficumdbomtmokat in proprio: u/ùs

допилить 'vel dt/apidarcnt. és nem tsak bizonyos valami o~4

kokból, mintV fellyebb írva vagyon, akadékoskodnânak az

Egyházi rendeknek jövedelmek felett ‚ hanem ugyan aún/ie

náIni akamák, és eI-nglahńk, az eleitöl fogvà Eklésiához Ы—

:ассаппш Orfzág Соц/121111102 Iìerént azoktól nem ада/{гибка—

tott Eklésiai bonumokat. requirgíltatván ¿zon helybéli Tiůtek

az Egyházi галдеть vàgy Espereûektöl, azok admoneálják,

hoqy „тишины/[аулы ‘ha сот/тай!” Епгта4112п/е11лт nem

re/fztuáhń, hiteles Jovamentzlmokat prodm'úlvân, a’ щитов
reŕïoroknuk kezekhez, az ollyan Fc/e/ia/iicum bonumoknakAMWS’

е1- foglalásâról, afTiQteknek admonitiójâról, és a"termímtsra nem

В 2 :ffie
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стати: reßitutióról ‚ abból következett kâmak-is rqfn/ìojír- -

val együtt. comporta rei veritate,a’ вянет vigore рифт}; Аг

tim/i azon helybéli Tiůtek által, ezer forintotre'xequáltaífon, a’

штатах тяга/т: embçren; és az elfoglalt hnumokabis re

.ßituáltaíl'b ‘ ~

ARTlchvs. Il. ‚

мы Vi/ítatiónak idején, ’s mind egyébkor az Egyházî ren

Exnu- dek à’ Eegénységet ne taxállyák, mulflállyák. egyéb»

I"""“’7':1r:’1x1t is efféle külsö búntetéfeknek rendi nem az ö kegyel

mek hívatallyât illecvén. '

'ARTI chvg III.

Аид” ’ külömbözö „гадит való Papok ogymás hívatallyába

лещ. ° magokat ne elegyitsék, a’Vi/ítáláfokban az eddig objèr

шпата Ußl/ì kövefsék. `

A' lSzeîlçelyscîgen lévö Egyhâzi rendek, kik magok fìemék

lyelcre nézçndö külsöjófìágokat és'örökségeket bímak, azok~

.1529 ról; а’ Faluval érçsenek eg'yet, а’ közönséges fzedés, vévés,

és.egyéb fìiilçséges köz dolgokbóls de egyéb arânt valamíg

Papi hívaltalbzm` vagyrmk",V hg Eintér; lrinegyéjek ni11rsen«ís.

cgyéb .tereh ,vifeléû'el ре bánraßänak._ ‘ A'

- .ARTxcv'Lvs IV. '

EGyik religión lévö Pap-is, más religión lévö Eemélyeket»

fem topniálni, fem штамм, fem Ekklésiairetonciliatióra

ndmittálni ne mérélìellye; ha fointén olly’ idöben vallâsát vál

toztatni akamá-ís, mikor más vétkes tselekedeti avagy igye

kezeti elfváláfra ,vagy copulältatâfra . vagyEklésiai „долете

tióra . nyilvân valókká legtenek; hanem elsöben azon_ пяди

дамб-д” lévö Egyhâzi rçndek elött,(mellyen vólt akkor,. mulönji’

‚ш. ао1одйш11гсаюсс.)ИссштраГзёК, és az után ha Ialcanza. „идет:

vâltoztatnì, fiabadságában мета/гадит valamelly Едут

zi ember ezek ellenrjrnpin ¿manning/:ionen: твиддд‘Есй in

currállyon', és 'po/t Леди: tionem, a‘külsö Magi/irnos’ hatal

ma alâ vettetett légyen, és azok elött, ad inßo'rztiam дистил

l turn, érdemek ñerént, való büntetéfek légyen; söc azon elgy

re до
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religión való Papok is magok Ekklésiáiân kivül valókat, kilo

lömben ne admitlállyanak, az fellyebb meg-ift, és egyéb '

hívataljokat illetö dolgokban; hanem azoknak igazsâgokat;

vagy Teßimom'alis levelekböl, vagy bizonyos hiteles relim'ók-Í

ból megéŕtsék , bxzonyos és' a’ dolgokat túd’ó hel) ekrñl:

idegen és jövevény ‚ ’s bizonyos Ekklésia nélkül щи Ее

méllyeket-ís iorgalmatofon megfvisgáljanak.

- A R т I с v L v s V. -

НА kik minden 'Igaz ok és mód nélkül «felpa/è., 've/per alias',

Prédíkâcort, és Schola Melkert vernének , vagdalnának¢

~ vagy tsak meg~kergetzgénekfis, két _vagy hârom jámbor ёлка!

паев—Ыиопутыуёщ az ollyanok, per Comites, rvel Забит О - в: „5.

tia/cs, exclu/is omnibus шиш remediis, max Ú'defaéì'o шлешь

ñâz Гейша! büntettesfenek. és azon fellyül, férelmekröl

azokat „дитяти, а’ титла: panának hal'on-fele a’ Pa

nafìló-félé, fele az Executoroké légyen. _

Ellenben . ha a" Prédikâtorok `és Meilerek 'tselekednékg

magok vagy mâfok âltal, azok-is hafonló panába типах.

janak. és azon Tiiìtek „тапками, minden azérç való

biintetéfek félelme nélkül; mellye: ha a’ Tifitek prater

„знавать ö rajtok ,cxequáltafsék

TITI/LUS ,SEXTUS т

Ekklésiai Szeme'lyekröl.

'AR'rIchvs I.

A’ Prédikácorok és Scholák’ Mefterei, ’.s Deákoknak Шаров

jokról , annak rendiben vagyon Iemlékezet bövebben:

de azokon kivül vagynakollyanok, kik-az Ekklesiához való {ìól

gálarnak lìine é§ ига/шва alatt, a’]obbágysâg. avagy hadi ех

peditiók мышца; magokat aá/Irabálni: melly femmiképen

meg nem_enâe§ltet1k. Mindazonáltala“ kik valóságos igazsâg;

gal Prédlkâton, ’s Melìeri hívatalokban, avagy a’ веды шас

“ , B 3 mâny~
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Ex А”. rnânynak tanúlâsában forgolódnak, azoknak meg~akadályoztzi»

„ишак, háborittatál'ok, hogy feimni rendtöl ne légyen, az |624.

L

1635.

elitendöbéli лишим tierént, [ub рота ßor. ‘300. e; unân-isl

ob/èrváltafsék. illyendee/aratióval:hogyha. kiknek jobbágyból -

âlló fìemélyek tsak herel módon élnének, ’s vlappanganânale

Scholákban, vagy egyéb Egybází rendek környül,és ltsak pa

láflul tartanâk a’ jobbágyságnak,.avagy hadi ’s egyéb külsö Eól»

gâlatnak kerülésére az Egyh-âzi nevezetet; afélék ellen il

lyen proee//ustartafsékr поду а’ Pretendens inauiriíltaílbnaz

ollyan fein alatt lappangó jobbágya vagy тёща {еда}, ’s жоп

eollateralis дне/мидии producirán az hfperell’ eleibe , kinek er

ìn/peéîiója alatt latitálna'az ollyan ember, ’s az Efpereil lâtván `

igazsígát a’ Pretendensnek, eomnutrâljon mindiârt annak az

helynek Papjának vagy Mellerének,kinek biit'oka акт: vagyon,l

meg-adâffa- felöl ; ki hogy ha maga'mentségável akama élni.

.'tartozzék elötte járója felelni (сине, :ivagy are/lum alá verni',

és intra quindenam. h'ogy аде/гейш: ember-is maga ments ¿géa

re vallathall'on, engedteféék eli/aria, de aa' quindenam mind két

félnek igazsâgát „ишемия tartozzék az Efperell, és'eomperiál'

кап/ан а’ Pretendensnek igazsága, татам kezébe adattas

sék'; ha pedig, vagy az' Espereíl, vzigyv a"Papok és Mellerek

tennék a’ (ведущим, avagy hogy azzal az певцы contenta:

nem lenne a’ Pretendensœgy emberséges Nemes ember, a

vagy Szólga--bîró által az Efpereilet сет/Теща abbéli -akaratja'

ffelöl, és bizonysâgir, mellyekec родами: vólt, refortálja a’

Värmegyére avagy S'zékrezaz holott reuideáltatvín, ha дать

_pareál-is, Навет-13, azl adverß раю,- /înaliter pronuneialtafsék

fintentìája, mellyel azon helybéli külsö Tifìtek'kimenni és .

executiót cenni tartozzanak; akárhól talâltaí'sék: Söt а’Рпе

tendens-is 'vigore ejusdem /ententia extra limites-Eecleße ЕаЪадо

fon meg (азиатам: ЕГреге& pedig ha типа pretermittália

a’ kézbe афиш, avagy шк nem obtenzperálnânak, kiknek

„штампа, értéfekre adván а' Püspököknek feverè animadà

.uertállyanak ellenßk» `

` An
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_ - Актхс‘г’ьузп.

NOha az idvefségremagânofon Гашиш fem halìnál.> söt fo

kakban az a’ мирят kârhozatos vétkeket nemz, ha1â~

[0er’ vagy hóltok utánra halalìtván adakozó alalmsnâlkodá

(от; е’ Világ fierént-is fokñor решим Véreknek, ésigaz

Suvaeßòroknak. ’s а’ Fi/aumakás, hogy némellyekjóůágokat.

vagy egyéb örökségeket legállyâk az Ekkléfìákhoz, avagy

Egyházi rendeknek, úgy-hogy, egyröl máfra, és inperpetuum a’

lìerént az Egyházi rendekre maradjon. Melly noha синей-сии:— _

te-ís az Orfìágnak végezéfc ellen vólt, mindazónâltal mollarris

újjabban pro‚мрет Веста aonaludáltatbtt , hogyioha fenki

egy privata: ember~is in'gatlan femminémü jókat ‚ Ekklésx

ákhoz fern éltében örökösképen ne adhafl'on, fern pedig Те:

мттттЬап rie Iegálhaífon: és az ollyan adâs, legálás, tellyes«

féggel erötlen légyen, valamelly Sfraaeßöroknak, vagy pedig~ a!

Fifausnak pra udiaál; egyélrirânt ingó javaiból kinek kinek iza

bados dijpenjátiója vagyon, ha az-ís maga aqui/imma:На шеПу Eva'le/ia/t'iaa perßnáknak Östöl mal-adopt, vagy 

malga aar/uirált javai vólnânak,ésin рте а’фсёдпадйЗу-Ьозу. -

fern fenki atcyaña, kitde jure illenhetne, nem találtatnék, fem

edig Legamriu/fa auoad bona арфа/да; az lollyamnak ingat-

an javai a’Székclységben а’ 1<б2е1еЬЬ való fiomûédoké Идут

nek, ренина/25 a/Íimatioja iìerént való fummáját le-tévén afl/i

от: az Ekkléña атака. А’ Vármegyéken pedig azon hely

nek Patrouusira maradgyanak, a’nagyobb rélìt biró Patrona:

le-cévén igazân való ат: az ott való витализма, absque

tanzen pmi/idilio Dominarqu terreßrium. A’ Várofokon pedig

a’ Vâros’Bírái ezen módot tartsâk. Kde/ïaìált Egyházi em

bemekingó iavai рейд—поп exißente legataria, azon helybŕf

1i Ekklésia fìâmáramaradgyanak.De ha az -Egyháziíìemély,

Nemeíî prarogativávalbîr, magára éspo/r'eritássìra, és nem Ek

klésìára ’devo/válandó jófiágokatîvagy örökségeket ‚ azoknak

шармы; а’йбъбпзёвез Haza’ tögvényéhez afaammodáltnfîsék.

’ TITU

т R JN s 1 L V a N. mmm-r. щит, f5 `

:,'J
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TITUL US SEPTIMU'S;

VicáriusságróI.

ART.: cv'Lvs I.

’ Vicariussâgról Néhal idvezült RAKóczr GYöRGY Ре]:—

delemtöl akkori-Wcariumak adatottlcvele Eerént, hogy

ńfitiben el-jârhallbn,.és hogy nötelen Pap-is lehefl'en- Шри

tell, ha a’nös Papok-lsI válaûtják., végeztetett.

TITULUS ОСТА VUS.

Oláh P a'pokró l.«

I ART'lcv'Lvs IL- ’

NOha az Olâh NatieÍ az Hazâban, fem a’Statusok közzé пот

' штаммы; femVallâfok, nem a" „при religiók köz~

~zül való; mindazáltal ‚- propt" regni' сто/ишемии: . miglen

_patiáltatnako az Oláh E'gyházi rendek chez tartsák'magokat.

I. Püspököt á’Feiedel'¢mnöl kérjenek; ollyat, a’ kit egyen

l* Ат lö- tetfìéfekböl az Olâh Papok alkalrnatofnak esmémek; kit ha

4”"579'a’Fejedelmek illemlöhek ítélnekl lenni, úgy adgyannk man

шайб: reâ, mind а" Fejedelmek’v hüségére, ’s mind az Or

fzág’ javára, és egyébf ñükséges. dolgokra nézendö “124215611:

és módok lierénu y _

ll. Az Olâh Püspökök, Espereûek, és Papok a’ „шва.

nak idején a’külsö пышек- hivataljokba magokat ne ele

gyitsék; a’ ñegénységet ne fantzoltafsák, kûlsö dolgokat ne

xm.. igazgaíï'anak, executiókat añ'élékröl пе tégyenck; hanem 'ui

ßrállák tsak a’ magok Papjait, és Deákjaic, Belzerikájokat,

‚615. Czimteremjeket, Temetöjöket; hâzafulandó Személyeknçk

1647» vagy copulatiójokat. vagy el-válalìtá(Okat,az ö módngk Ее

rént való Egyházi ůólgâlatìokat ,1 Ekléíîa követêfeket. éS

nöbb hafonl'ó' rsak az ö títìteker. és âllapotjokat illetö ¿Elga

at;
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11:11: azokban-is mindazáltal la; Orlìágnak végezéséhez al#

kalmaztatván magokat; külsö bünte'téfekbe , birságláfokba

magokat ne' elegyitsék. 23%.

Y, ‘AR'rfchva II. _f

MÁS Orfìâgból ide béljövö Oláh Papok tartozzanák má»- Èr Arf.

gokat Jaz Efpe'reûnek pra/¿'málni; azók vilìònt magokßhïóm

vagy Püspök'ök által azonWármegyebéli, Székbéli, vagy kö-'

Zelebb Vára béli Tifìtdknek ele'ikbe' vinni examenre: kik

mégwisgâlván, ha_olly’dolgot tapafìtalnak ‚ kötelefségek

ìerént a’ Fejedelniékìlek lIírré tennirartozzanak.

A~RTIchvs. П].

FÖldes Uroknakproprietássa hogy jövendöre nézvé annälin-A». 163„ 

kább ne рте/211215011, az Olâh Papok annuatim bizonyos

bowariummal, de tsakállapotjokhoz és értekekhez inen

jdövel tartozìanak: Kiben ha a’ Földes Итак kéíntelen kí~

-Z .vânsága lenñe,I a’ Vârmegyét requirálván ‚ aonfcientiofe limi'

tálják-el; en'n" _'f'nem halìnât, úgy, mint öIök§égének rend

tartâsáç ponderálv'án I ` _Q’

Az Oláh Pappkůk pedig Байт, mihelyt мёд-нашить,

avagy külön keńyér'enlaknak, ha nenn Papok», repetáltafsák '

a’ñerérìt, minpglz egyéb jobbágyokat; sön'ha g»yërmekek,vagy ¿

ha egyéb arántjxötelen legényelois, akárhol találtafï'anak Apjok

mellett, meg-fogathafsák, és kezefség alá vethefsék: Арф—

kon 1<М`11ш$51<ас респ; repetálhgfsák idös korokban.- '

ARTICvas IVM'È' -.

’ плену Olâh Papxigaz ok nélküldivortiálná- valak'ìt, шагу

más Valláfon valókat сори/1511121, vagy tndvsàkét feleségii

ешЬегц vagy pedig e'l-ragadou: ‚ ’s nem pedig rendefen megiamtîgg.

kért lzemélyeket; vagy .ollyanokan kik az Orliág végczéíî ‘icl ‘64°’ =

rént való úron és módonnem fiabadíttattak egymás mellé" âl`

inni, vagy elsöben a’ ldilsö büntetéßvéghez nemyitték; vagy .

ha kikkel Ekklésiât kellene 'követtetnL ’s el-In'úlatnâk, infn

az illyen Papokat ha az Efpereftek meg-nem büntetnék- 61515.

„р. С ’ ` me
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'-mek ůerént, meg-értvén a’ Tiůtek, admoneáljâk az Efperes

íieket: ha még-is poß/Jabeálnák, intra gaindenant meg nem bün

tetnék, az Efpereílek рамкам-шк tilìtektòl; a’Papokra ре

dig a’ külsö Tifàtek láttaffanak törvényt, és büntefsék magok

érdeme, és az Orlìâg Végezéli fierént,külsö büntetéfsel zoo.`

1646~ Az Olâh Püspök pedig Papságoktól-is днищам úgy fog

ják érdemlení. '\

TITUL Us томи:

Az ошьокш.

AR'richvs «1. ~

Oha az Oláh nemzetpropter bonampublieunt „шииты:

ez Hazában; штаты nem vévén elìében állapotjânak

alatson~vóltát,némelly Nemes Atyánkñaic шрамик, hogy

az ö innepeken ne légyen lfiabaid munkálkodni. Végeztetett

azért azok ellen, hogy a’ Magyar Natio'nak ne pra/¿'ribál- .

janak, és Стишата _fenkit-is a.’ fellyebb meg -írt okból

meg-ne háboritcsanak. '

TITUL US ВЕСТА/[17.31

Collégium állapotjáról. - ~

AR'T l chvs I.

’ Néhai nagy emlékezetü Внтншы GAßoR YFeiedelemtöl

4”"63" a’ Feiér-Vâri Collegium lìâmära, avagy annak épitésére le

gáltatoct húlì ezer forint fummának âllapotjads, >'cöbb dolgok

között eontrovertâltatván az 1636.el`ztendöbélidi/iarbiam alatt

való traéïatasban, annak el-igazitâfaugyan akkor relegáltatott

a’ Püspökre , az'Ekklésiâval együtt; тощи-15 azon lierént

helyben hagyatott az Orlìágnak azon fummáról való aß

штаба-15.

 

ARTichvs II. _

COllegiamnak lçg alkalmatofabb hely Kolosváratt ítéltetett

vólr. az elötti idökben-is, ennek-utánna-is жёг: az Evangeli

ons
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tu: Orthodoxus Fejedelmelmek Eaßädos dispa/ítiójâra hagyat

так ‚ akâr а’ Kolosvâri Farkas-úteai' Тетргот körül erìgáltas- Ex ,4m
fanak Collegiumot, vagy derekas Sabo/ét; akár pedig Рейна-имби

ratc: vagy ha mind kétl helyet' akarják-is, azon móddal és

jufï'al akarm'ellyik helyer, ésahoz vàlópro-uentusokat, a’mim:

1622. efztendöben, menßMajo végezretett.~

  

ART l Cvrlvs' IIL

MElly igen ñülzséges és megbetsl'ilhetetlen hafìonra való ао—

log légyen pedig, hogy nem tsak közönséges jó Sabolák,

e ugyan nevezetes Col/egiumok; ha- lehe'tne' többek, de vagy

tsak egy-is âllattafsék' jó'alkalmatofsággal Hнапиши,аи elég~ .

ségesképen minden kerefit'y én nemzetnek' példâjából, magunk

fogyatkozâsával-is efmérjük; lholott mind értéktelenség,

és egyéb fok alkalrnatlansâgok-is акта ůegény Hazánknak

lakóíìt- nem igen botsâtják', hogy idegen' 0112531- Aaademiák

ba , Col/egiumokba küldhefsék és taniftathafsâk gyermekeiket; .

mellyröl mintigaz Pater Patria', Néhai Biann'asyêzy Сток Fe~
jedelem, ilßenefen’y .és tamitsofonl gondolkodván', kezdette

vólt plântál'ni a’Fejérvâri Collegiumot, azt'mind Preyîßörokkal,

"s' egyéb tudós emberekkel kez'dvén’ megle'kefìteni ’s mind

pedigl külsö деле/стихий (mellynélkül'meg fem Шиши) `

meg-eiöfitenì, illendö jövedelmetmind pénzül,` ’S m'incf рейда???“

iófzágúl' rendelvén hozzája, (melly Te/famentumát' поп Feje- 3 ° `

delemnek' а? Nemes Orûág-is helyben`~ hagyta)` Statuáltatott

{май-0166111; hogy поп Collegi/tm, vagy жоп helvben`,vagy '

Kolosváratt, mind kíilsö és belsö épületibenmem tsak conti

ń'uált'afsék ,i söt iukâbb renováltafsék, a’ mennyiben Шеп‘а’ Ре.

jedelmekn'ek-is arraA való elégségeket engedi, és a’ Collegium»

n'a'k-is proventussa „штифты Mivel pedig a’megneve>

zett Méltósígos Feìedelemtöl, azok a’ aonfëráltproventusok ,

és jófiâg, a’végre'rendeltettenek', hogy tudós Риф/диеты—

rek, ’s a'zon kivül-is ìó M'eůerek tartaiïanak a"Cal/egiumban;

annakokáért haladék nélkül helyre állattaílänak abbéli {грузн

' . — С 2 ozâ.
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kozáfok, éS tudós, batzńufon tanitó [дм/гудим nQLatcallä.

mk, és Maûerek-is jók âllattaifanak a’ Collegifnnban.

És hogy azok-is bâtorsàgofabban mérémcljenok cl-jöni~~

az hivatalra, újabban рта/гида”: 'vigore aßeouráljuk mind.’

moůanì, ’s mind 16чепдбЬё11Ргф1/дтойаь’з Mestereket, a’Cô`l/e``~f

giunmak minden tagjait, Püspökökct, Kereíìtyén Fejedelmck.

után a’ Col/egiumnak minden ln/jieetorit, hogy az` ekkédiglen

munuteneált jófzágokban, és egyéb legatumokban in perpetuum

öket meg-tartjuk, és a`mennyiben куса/лыж nevezetí alâ.

írattattanak, аи Шуеп deeldrutióval ércjük és индий: hogy

ha valamíkor а’ Collegium’ keze és nevezeti alól annakhaûnâf

val és épületivelwalami más alkalmatosb hely „штыка:

nék, communi шептали”: «.‘onj'en/u,y avagy lûennek Hazánki'a

botsâtott tsapásâból a’ Collegium tellyefséggclruináltarnék, és

vagy ideig, vagy akármint-is а‘ I'ìß'us, vagy máfok kezekre

детищами azon bonurnok, in tali си]?! tartañ'anak Fifealisok

nak , жоп módon, mint egyéb руда/2501, és perenno/ijure ne

birattafï'anak, fe ne eonßráltaifaixak, exeipiálván mindazáltal

azok'at a’jóìágokat, a’m¢llyek donationemediante, valamelly '

fummában eonferáltattanak a’ Fejedelmektöl a’ Col/egiumhoz,

мы: aliorum juriúus permanentibus.

Szükségesképen pedig meg-kívântatik az-is,>h0gy y£12011

Collegiiimnak mind külsö és belsö állapotjára, mind az. Ekklé

siai Statusból , ’s mind pedig kül'sö rendekböl bizonyos Fö In»

fpeotorok állattaífanak ,kik az Ortbodoxus Fejedelmçk 111611171

gyázzanak aïCol/egiummk dcrekasbńllapotjára, klvâltk'ŕpen

ап'а, mitsodnrendel és haìonnal ‚падшими а’ tamtásban,

és a’ fogyatkozâfokat 'animadvertáljâk 'egyenlö tetìéfekböl ,

köztök törrénhetö nagy akadályokat ìó igazirâsbœis végye

nek; éstudgyâk azt-is, mitsoda bonurni legyenek _a’ Col/egi~

(шпик, 1161 , és kik âltal oon/èrvńltatnak, és erogálsacnak,

hogy valami módon azok vagy ne ‚лимитами.

’ vagy in profunum арт: пе eonvertáltaflànalì.

APPRO

__.__.` -_.__.__‚
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",APPRCBATARUM CoNsTl

  

TUTIONUM REGN1 TRANSILVANUE, ET.A

BARTIUM ношению вилам

ANNEXARUM
PARS SEGUNDA. i

TITUL US PRIMUS.

Fejedelmek’ és Gubemçitorok’ állapotjokról.

À R т 1 с v L v s I.

  

l rént, a’ Fejedelmek’válálztásâban a’ Regnioolák

1 _ I nak [Ист e/e'éîiojok mind ez ideig meg-tarta»

‘ Í “ I' tort, mellyhez képefl a’ vâlaiitandó Fejedel

  

-meknek fzemélyek, és az idönek kivânsâga.

oktanak a’ Fejedelmeknek Condiliókat рте/ПИЛЫ.

és azoknak pro ratione impari: vagy válnoztatásâr, vagy

helyben hagyatását az idönek mivólta hordozza. magâval;

mindazonáltal hogy az eddig válalìtorc Ре]ес1е1ше1ше|‹рт

лит: Conditiok штативы nyilvân légyenek, 11émellye

ket azok közzül az .dition/nsokba in/erálni ůükségesnek агенте

сесс.'1.е5-е1збЬеп-йз azérr az 1607. Eůtendöben conelndálr ак—

kori Artieulusokból a’Néhai RM'óczI SIGMoND Fejedelem Condi

tio'i maga Fejedelemfégére valójuramentnîuában vannakinferáb

va: Mellyek igy következnek: ^

N RAKóczl ’SIGMOND Erdélynek válafìtott Fejedelmç,

Magyar Orfìág rélìeinek Ura, a’Székelyeknek lspânyla;

Esküliöm al Élölftenre, Atyíra, Fiúra és Szent Lélek Iilenre,

tellyes Szont Háromságra, hogy az én meg-mundos: b1rodal

C 3 p__ шот

" „_ .Ohaez Hazânak eleitöl-fogvâfl való fìokáfa Ee: '
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шотЬап lévöket, és ez Orñágban lévö Nngysâgos U rakat, Ne

mefeket Székelyeket, kerített Várofokat, és Mezö» Várol'o

kan ‚' és in genere minden Nemzetségeket, Rendeket, ésSta~

'tusokat Religiójokban , Fejedelemségre való'liúera elefi'iopk

ban, Sußiagiunlok és 'voxoknak prommeiatiójokban, ůabadsá

' gokban„törvényekben és approbata eonfuetudójokban meg-tai`~

tok. Sz. Andrâs Kirâly Deeretumât, és Magyar Orliág’ ki-írt

Deeretumít, éselöttem való Fejedelmeknek Donatio'ir, Inferi

ptióit, Privilegiumit, Annuentiáit, A//êearatoriáißés Conß'nsusit,l

/alvo jure alieno,-Artieulusit„az elött valókat', mollaniakat, és

ezután valókat. in guantum per contrariasl Con/litutioues' nem

признак, ш! in po/îemm nem ea//ízltarnak,erejében tarrokv

és máffal-is meg-tartatok ; a’Deeretum és Атм/шок tarrâí'al

Y Eeeént mindennek ìemély-válçgatás пеших az én tehetségem

ñer'ént igaz törvényc ûólgáltacok, és mélcó exeeutiokat téref

tek. fenkic fem fzemélyében, fem iólàágában, fem marhá-~
jâban. törvény. nélkiill meg-nem. bântok , mâllal _fem_ bânta

tok. шить fem engedek bántatni; és {спит щам ez Orf

fzágnak fiokâfa- és régi .ůabadsâga ellen, bé~nern hozok'; söt

mindeneket.. valamiket a’ iegény Hazânak, és minder)4 ben»

ne» valóknak közönséges javâra,A huiznára, és törvény ñerénc'

való {затащат mivelhetek ,. az én- eröm ûerént azon lé-

Eek; Щеп engem, úgy fegéljen..

An-T'rchvs IL- ‘ .

Вдтнокг G'ABoRnak az Erdélyi Fejedelemségre való Valldi-l

tál'akor íratott Conditiók, és ugyan akkori juramentunń:v

mk formájas» melly inI anno» 1608.. írattatott.v

Forma juramenti Prinezlois.l

’ N BATHoRr Сток, Егс161у“ Orlìágânak vâlafìtott Fe

ь, Am jedelme, Magyar Or-Íìág rélìeinek. Um, és Székelyeknek 15-—

м..воз.рёпу]а‚ Sic. Eskülì'örn az Élö lllenre;y Atyára,`Fiúra és Sz. Lé

lek тенге, tellyes Sz. Háromsâgra', hogy a’ шее-топает: Ы—

rodalomban,` és Orfiágbanilévö Nagys.l Urakac, Nemefekçt, és

` VICéZf
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Vitézlöket, Székelységet, Ke rített 65 Mezö Várofokat,és inge

nere minden Nemzetségeket, Rendeket, Statusokat, á’ reaepta

religiókban Feiedelemségre való libera eleatiojokban, Жгущий—

umokban ‚ voxuknak libera pronuuaiatiojokban , fiabadságok

ban, törvényckben és Approbata Confvetudojokban тез-тапок;

Sz. Andräs Király’ Dearetumât, és Magyar Orfiagn'ak ki-irt De

cretumít, 65 elöttem való Feiedelmeknek Donatioit, inferi tioic.

Privilègiumit, Amzuentiáit, {Мёртвый/215, Conßenmsit, /a vo

плите) Artieulusit, ez elörc valókac 65 moftanìakat, (és ez

mollanì Ersedbe канава végezett Artieu/usokat-is, és ez után -

valókat, in quantumper contraria; Conßitutiones nem c_aßáltat

tak, «velinpo/ieram nem eafsálramak, erejében папок, és más:

fnl-is meg-tarratok. a’ Deeretumnak és Атм/тощий tartâfa

ñerént; mindeneknek üemély vâlogaräs nélkül az én tehetsé~

gern ìeréntìgaz törvényt ñólgáltatok,és meltó exemtiókat té

iiek, сепия: fem meg-nem bântok, fem тати meg-nem b_án

tatok, fe fzemélyében, fe jóìágâban, fe marhäjában, törvény l

`nélkül, mâfngk fem engedek bántani tehetségem Eerénc , és

femmi újítáft ez Orfìágnak régi jó fìokáfa és fiabadsága ellen

bé-nem hozok; söt mindeneket, valamiket a’ llìegény Hazá

nak 65 benne való/ minden rendeknek közönséges javâra 65

halìnâra, és törvény {ierént való ñaqusâgâra mivelhetek.

az én eröm ñerént, azon léíìek, a’ míg az Ur Щеп ö Ke

gyelmek között tart; „Щеп engem’ úgyI fegéljen.

Condizione: ejufckm Prineipie Gabrieli; Ba'tbori.

I4 IOgy a’ Religie Eabadságâra таза: meg-kötelezze, 65

аЬЬап íìemély vâlogatás nélkülminden rendeketmeg

tartson, ’s ólralmazzon, in liberi: eorum exercitiis, mint SIG

MoND Fejedelern idejében.

' II. Mint-hogy az el--múlt fok hâborúidöben, mind 96—

rünkhullâsával, ’s mind Hazânkon kivül való bujdosáfunkkal

az egy fö fzabadsâgunkat a’libera eleetióc meg-tarnoctuk, és a’

kéc
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kér Csáfìârról-is, valamim ’s valahogy lchet'ett, extorqueálcukí

Kívânnyuk ö Nagysâgâcól, hogy köteles légyen urrzr, hogy tell

` lyesélètében,akârmelly ficrencséjébenllńinke'c abban mog-ökol-r

у maz,` ésA meg-tart, és {emmi fzín- ésftsere alart, vagy te/tumenf

turnV térelével, vagy külömben, í'zabadsâgank ellen el~nem fill,

“ és e’ moûani Hajdúságnak ö Nagyságíhoz való'kötele'zésével,

jus тяготит, out солдаты iu regnofemmiképen nemprntendál.

I II. Abb'an-is öNagys. hitivel guietáljon bennünket ígéf

 

reti üerént, hogy a’ Назад vicé'zekkei valótransuotiovalmink'et' _

Orfiâgül, hârom Nemzetül, Magyar отдаём штатив réfl

ñeiv'el ogyetcmben, Tem Hicünknek, fem Törvényünknek fza#

badságâban, fem birodalrrńnkban és határinkban, fem fienlé~

lyünkben, fem femmínémü дающими, jófzágunkban, kicsmy"

` töl fogva nagyig meg-nem sért femmiidöben; hanem' inkâbb az

отд javâra és ólçalmára igyekezik ö Nagys. azokac-is kötelezir

IV. Kívánjuk 'azz-is, hogy a’ Нами virozeket ö' Nagys..

а hittel kötelezze arra kitsinytöl foglva nagyig , hogy femmi

változáfokba-n, (kit Щеп tâvoztaiï'on) és intm'egnumokban

femmi námadozâíl'alï és рапс-111611221 а’ЛЬтз е/егггос nem tur

Bâljâk; hanem az Unio fierént, valakit communion: fuffragiisl

' az, három Nemzet válaíìr, ök-is annale,y és az. старик, fe

Íek fenn állásáìg híven íìólgaîlnrlkY _ _ к

V. Ez fel-háloorodoçt állaponbanöNagys. mind a’kéc Свай:

'közö'tt Hazánkat békefségesâllapotban 'meg-tartani igyekezzék,A

mivel miH a’ hadakozáfra akârmellyik ellen-is elégteleneknek

ifmérjük magunkat, kivâltképen a’Törökkel :fliegény Hazânak

régi ůokáfa fierént, in/inrprua'eoe//orum Prinoipum frigyet car..

tson. Aikét Oláh Oriìâggalásaúó fiomfìédságot meg-ólcalmuzza, 

VI. A’ Hajdú vitézeknek, mind Generalisoknnk, Kapiu'r

nyoknak, Hadnagyoknak, és egyéb Tiůßvifelöknek állapo§

jokat, Tilìtckecúgy igyekezze rendelni ö Nagys- hogy a' I-Ia-V

так régi jó renfltanágának, és abban lévö 'Fiûtvife-löl:nekl

{emmiben ne Aorrejurlioáljon, fe 'arcalmára ne légyen.

‘ ke:

Tilìtf:Í
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Ее: bene meritis/ìne diftretione ладит adgyon a’Haza-ñainak_.

VII. Ez Orlzâgban minden rendeket, Namefeket, V1Jr

tézlöket, Keríte'tt és Mezö Várol'okat ûabadságokban, tò'r»l

vényekben. igazságokban meg-tartson.elötte так? Fejedelmek

nek Donatióit, тюнерами, Infcriptióìt, Diplomámmeg-tartsa.

Vlllt Az egéfì Székelységet régi ñgbadságokban. мену;

ben ennek-elötte való Fejedclmek, azólta mióloa ’SIGMOND

Feiedelem úiabban а’ fzabadságot meg-adm nék1k, Шее—пар

tották, minden rcndben ö Nagysága-'is meg-tartas.

_ _ ARTichvs III. _

оттоле: Prineipif' Gabŕielit Beth/en.

Í.H0gy mìnden rendeket. AEemély yálogatâs nélkül Еа—
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badofon meg-tar: a’ Religióban, és так ìokotr ежу-Е: Аи.

oitinmában az Атм/шок lierént,

Il. планами mollani romlott атропин, és a' régi jó

emlékezetii Eejedelmeknek ditséretes példâjokat ìeme elött

vifelvén, minden úton elsöben-is a’ Fényes Portâhoz vifelje

olly’ engedelmefséggel magát, hogy onnan romláfa'ne kö

тетенек а’ lìegény Orlìâgnak A’ Kerelìtyénséggel-is, Ró~

mai Csáfìárral ö Felségével, és Magyar Orfìâggal. a’jó fiom»

ůédságot és békefséget Íìorgalmatofon meg-örìzze.

Ill. Móldovai és Havafali щадит ugyan moll az Ог

ñâgban létekben végezzen ollyképen, hogy bâtorságofsá сё

gye azoknak ñomlìedságokkal az Orñâg’ âllapotjât.

1V. Tanâtsokat maga mellé mind az hârom Nemzetböl

válalìůon, törvény, igazsâg, békefség ñeretö já lelkiecfmé~

retü emberekec: kìknek tanâts-adál'okhoz olly’ köteles légyen,

hogy belsö és külsö Orlìâgos dólg'okat, a`két Csâûârhoz, vagy

több Íìomlìéd Orlìâgokhoz való conföedrratiókat; derekas Donn»

tiókat, és fö Tìûxeket ezcknek hírek nélkül ne tseleked'lék ,

fe оЕЕоп. На pedig а“ Tanátsok közzül Oríìágunk’ törvé~

Dye, lìabadságá, Decretont ellen valamellyik lelki-cfméreńc

D ° nem

Апцбяз.
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nem tekíntvén , уставшее es artalmas Yratiatsra шалаша

ö Nagyságá: , сотрет: rei 'veritate , kedvezés пенал шею

tanáts-adot pro/eriptióval, és notoriussâggal bünteffen.

V. Urak, Nemefek, Kerített és Mezövámfok, Székielyr-k

fég, Száŕiság. régi és legitime ‚таит: Privilegiamokban,Do~`

natiójokban,mellyek helyben hagyattattanak, Annaentiájok~

~ ban, [n_/eriptiójokban _meg-tartatnak. . '

VI. Az стадии közönséges és egyenlö akararból való

(tégezéíit, Атм/„ш, maga-is meg-tanja, máfokkal-is meg-rar~

tatja; liegénynek, bóldognak Iiemély válogatâs nélkül' igaz töt

vényt идиш; la’/enteatiáknak exetutiójckat лет impediálja. `

VII. Mint-hogy moûan ennyì hadaknak `ez Orlìägban 1é

tele alatt kelletett Feiedelmen válafztanunk: köœles légyen

гей, hogy ailiáera там: tellyes életében,í`emmi _úcon nem im»

„маца, az Orfzágnak аи nem tsak integre meg-rartja. ham-m

a’ Fényes Portával újolag lmennél iobb móddal, a’Csâliártól

ö hatalmafsâgától Izerzett ì.eitlmárné levéllel eonjîrmáltatja.

VIII. Tanáts rendeknek, és Orlìág gyülésében-is min~

deneknek libera 'voth enged, mindenféle panafzolkodafuk

nak, ее igazságoknak elö-Iìâmlâlâsárg. ' `

IX. Idö lévén' hozzá, omnia ругала bona, de' alias рта

wentus Fi/eales reenperálni igyekezik illendö móduk alain'.

és az'. отд hacâric, Vég-házaít, tehetsége Iierént, таю

képen Tanáts és отд hire nélkül nem aba/ienália.

X. A’ minémü Tita/ast mollan Orlìágúl a’ Feiedeîem~

fégnek adunk, аи Orñâg híre nélkül nem aageálja, fem.'

Válcoztatja, hanem épen eontentas léìen véle.

  

ARTichvsIV, `

Catbarina Fejedelem Áfzfzony’ Conditiói,

в, Ад} Int-hogy a’mi Kçgyelmes Alifzonyunkat стада;

мм 626 )edelmünkké addig vâlalîiottuk, mig ö Felségf а m1l\e«

gyelmes Urunknak nevó: шеи, кий-15 Oruâgúladdig ígériük

éS RÖ
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é's' kötelezzük magunkat az ö Felsége hüségére, nem to’~

vább, fem külömben. '

` II. Erdély Oríìághoz, és Magyar Orlìágnak ahoz tar

t'ozó réůéihez femmi több just a’ ìabad vâlafìtasnál ö Fel

fége ne pratendáljon ;. azt pedig fem titkon, fem _nyilván

femmi lìükségében más Fejedelrnekre ne transßrálla, fem

arról ne traéîáljon fenkivel'.

III. Dotalitiamban mindazálral, a’mint a’ mi Kegyelmes

Urunk ö Felsége шишка, 6ре11 ö Felségének meg-tartafsék.

IV. Hogy minden Gubermztio 65 gondvil'elés mofl'anì 65

következendö Gubernator' Uramon ö Nagyságán légyen 65

Tanânsokon, és femmit ö Felsége az Orlìág közönségesclol-V

gaiban ‚ ö Nagyságának' 65 Tanátsoknak akaratjok 65 hírek
nélkül ne tselekedgyék.Av

V. Hogy fehkit idegen nemzeret azon kiviil, ha kit ö

Felsége bene meritaperßmát Gubernath Urunk,és Tánâts. 65 Or

iìág közönséges .mjïì'agiumálaólreeipiáltama,l a? Tanátsba. Ь6

пе végyen a’ Haza ñain kivül, 65 idegen nem'z'etnek Tilìte

ker, föképen Várakba ne adgyonf idegen nemzetböl âlló

prie/Mamet, fe Várakban, fe maga mellett` ne tartson. kö
rülötte lévö belsöv Udvara népén kiviil',l kiknek numerussà,

zoo. рифт/гс amm'áus computati; ne» exfealálíon;Y

I VI. Ezeknek pedig meg-tartáfokraf köteles légyen Си.

bernator Uram ö Nagysága, az Orůágnak minden Statusival .

együtt. mellynek ob/e'rváltatására plena» дик/шита légyen.

VII. Hogy femmi` követségeken., valam'ellyek az’ 011211

gotîésközönségesy dolgotilletik; Gubernator'Urunk öNagy

fága, 65 TarliltsòkY híŕe nélkül' ö Felsége шва—пе halljon. .

és vâlaíìt' fernmi külsö Fejedelmeknek' ne adgyon, fe kö- _

`vetséget ne inßituáljon. ö Nagysâgok hire nélkül.

VIII. Hogy-ha (kit Ißen távoztaITonl Gubernatar Urunknak

ö'Nagysâgânak hólta történnék, köteles Iégyen ö Felsége arra.

~ Вову egyhólnap alatt más Guliematart vâlafitaifon 3 addig :ln-

D 2. пак.
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nok autboritássa a’ Tanárs птенец légyen és шарфов. ¿nelly

vâlafitás az egéíi Tanáts’ tettiéséböl legyen. ‚

IX. Ha pedig(kit Щеп cl- tâvoztaffon ) az Orñâgban olly’

Ji/iurbiumok штанам, mellyek miart ö газават, atyja

ńainak tetìéfekböl és ranâtsokból ki kellcne ez 4Uríiágból men

ni, tehât iu eo eafu hiûiì iik, hogy a`mi Kegyelmes Urunknak fìe~r

gény Hazánkra kegyelmes tekintçu lélàen; :zt ö Felsége a’mi

Kegyelmes „ АЕЕопуипк az отвык intaéi'è mngiadja,

X. Fejedelem Afìíàonyunk ö Felsége az стадии Ош

àernatiojât kezébe vévén, @gy першит: Guáernutor Urunk,

és az egéì Tanâts tetůéséböl valatìíiun. щек. az от;

proventusì kezébe ñólgâltatván, az Orfzág’ l'zükségére való

erogatìo'jokban mitsoda глади/Мл köveffen, ugyan akkor

Felsége, Gubernutor Urunk és az egétì Tanáts tetíàéséböl
deliberáljon. i ‘

Xl. _A’ négy негры religìókban minden bántás nélkül, '

înindcn rendeket meg-tartson ö Felsége. .

XII. Urakat, Nemefçket , Kerítecc és Mezö Vârofokat,

Székelységet, Száíìságot, régi és /e Шт? emonálc Privilegi

tlmokban, Donatiókban, mçllyek helyben maradcanakmnnuv

entiákban, [n/o'riptiókban meg-tartgiïon. .

хш. Mivel iìegény Hazânknak meg-maradáfa Щеп útán

a’ Fényes Portától függ, ö Felsége a’ Portatól çl-ne Еач

kadjon, hanern 'annak kedvéc kerclî'e,

' ARTichvs V.

so и Соnditiones Principio Georgii Ro'ko'czi I.

¿MMOLMIVel BBTHLEN [этаж az elöbbeni Kegyelmes Urunk, (Sak

tellyefséggel a’ mi meg-maradáfunkért, és tìegény Hn

zânknak vefìedelmének el-távoztatásâért, igaz Kereíìtyéni 1n

dúlatjâból (таза: igen meg-alâzván) tsçlekedte azt, hogy

Feìedelmi méltósägât re/ígnálnâ, és újabban való eleeïióra lia

bados foon-ot engedne; ez пану Iiereteciért , ’s indúlarjâérc,

ö надув, armolkani újonnan vâlalàroct Kê'lmes Urunk, ô Nîgâf.

` ç о

  



TRÁNSILV/IN. PARsIl.T1'r.Í. 29

elöbbení uraságâban . javaìban ,' jólìágiban , rninden illegiti«i

mus impetitorok ellen meg-ólralmazza, és manuteneâlìa; és

fem a’mollani Kegyelrnes Urunk. fem ö Nagysátgínak Маца

valói, ö магу-„задам méltóságát, betsülecit meg-nem вещь

П. Mivel ö Nagysága igaz legitim? eligaltatott. ’s ¿naa-f

guráltatotc Fejedelem vólt, ö Nagysâgânak minden Colla»

tioít, Donatióit, Injiriptióit, Annuentiáit, valamellyek „дат

mè emanáltanak, ha kik ollyak vagynak, intaíiè d5“ illibatì

meg-tartja, és meg-badje azokban.

Ш. Hogy a’ Fényes Porrától {от femmi idöben е1-пет

iakad. fem az Orliâgotel-ůakalìtani nem ìgyekezik; hanen;

,mindenekben kedvét kereñ, és ahoz illendö ob/ìquiumát praßálf

ja; lñrdélynek a` Т~örr'ìk Csâlìárral való régi frigyéc infame

шее-таща, és a’ Portára járandó követeket-ìs , az elébbeni
ditséretes Fejedelmeknek fìokáfok {ierént expedililja. Y

IV. Hogy (em Római Csáíìár ö Felsége, fern e'gyéb

Kerelìtyén Fejedelmek, és Eomfiéd ._O_růágok ellen» hada:

ö Nagysága. „млад. _ha _okot nem adnak ná, nem indít,

_hanem azon békefsége-t minden tehetségével _óltalrnazza .

V. Ногу mindeneket Íìemély Iválogatás nélkül aînégy'

“при religiókban. és azoknak ñabaclos exercitinrniben ö N5:

ga meg-tart, és málbkkal-is megvrartat, és egyik religión való

Eklésiákra-is haralrnal'on nem küld , és'el-nem foglalcarja ö

Näga, religioknak refpeŕïusáért-is fenkit-is a’ Haza Бай `közziil.

meg-nem v,ét,hanem ebböl _mindern ñemély válogatás és вбит:—

tio_nélk1°il a’ bóldog emlékezetü Fejedelemnek ditséretes pél

dâ_|ârköveti; tndván azt, minémü hañnos mcg-maradáfa vólc .

mmd ö Felségének,.mind pedig Hazánknak ebbéli tselekedeti.

VI. Hogy Hazánknak mol'tani> elsö rendeir, tanátsit, érde»

тез Tifirvifelöir. álleporjokba, rietekbë, hívaraxjokbä, а’ kik

meg-.akamak mßradni, ö Nagysága meg-tartja; és femmì idöben

n’ планов Hзил-байт, más idegenért, hárra nem veti , hanem

azóknak tanátsokkal és Eólgálatjokkal él, kinek-kinek az б

D 3 ' Шаров
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âllapotia Iierént való betsületit illendöképen _megàldvz'mi és'»

hogy alatta valói идиш-15 а’Наъа—Наёс fcnkinek betstelenség»

gel illetni nem engedi. Annak-felette, hogy belsö és killsöy
I 'Orlìâgosdólgokat a’két Csálìárhoz. vagy több Eomůéd Orû.á‘

gokkal való Con/Ítederatiókat Tanáts híre ~ nélkül nem tseleke

Eik, fem az Orlìágban, fern az Orfàâghoz tartozó biroclalmok

ban, femminémü eröfségekec, fortalitiiemokat, Vég-házakat,

azoknak harán-it, femminémii pratextnsok alainel-nem ígéri ‚

fem idçgeníti; hanem a’Vég-házakba.nis hafìnos Наш-Нац tart.

VII. Hogy Urakat, Nemefeket, Kerített és Mezö Чад

rofokat, Szálìságot és Székelységet , régi és minden le ì~

time entanált Privileginmokban. Donatiojokban, Annaentiújok

ban, Inferipiókban meg-tart , a’ Sz. Andrâs Kírály Decreta

mának t'ontinentiája.A Iierént..

VIII. Hog)i Гона fenkinek vâdlâsára , Uri, Nemes, és e»

gyéb I'zabadsággal. élö rendek közzül, törvény elötc nem

areßáltat, femmi' Ein és mód alatt; hanem legitima citation:

mediante, juris4 ordineA смутит Ú" aggravatnnt ‚ és lemmi

fvio'lentiát, а1‹аг1<11‹сб1-13 акта valói közzül, fenkin скелет-

ni nem enged; hanem ebböl az utólûori Feiérvári Gyülés~

ben, és az. idvezült разевает inangaratiójakor ,entanált er-r

‘röl való> Аута/ш“ obferváltafsék, Anni.' 1613.. ~

IX. HbgyA azy смять libera „стада: tellyes életében

femmiúton nem impediália. hanem аи az Orlìágnak integreI

meg-tanja, és fenkire a’ Fejedelemséget nem transferálja,

és arról они; hire nélkülfenkivel 'hem „мы.

‚ Х. Hogy a’ Tanáts rendeknek, és OrÉágòs gyülél'ekben

is mindeneknek lìabados noxot'enged, mindenféle panafìol»

kodáfoknak, és igazságoknak elö-Iìámlálásâra..

XI. Hog-y az el-múlc FejérváriGyülésben végezett Unio

пак . Conditióit minden czikkelyében fogyatkozás nélkülmeg»

тата. -
Y

l

'-1 `XII’.Hong
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XII. Hogy vaiakik -egyebek'vefiedehnére, ’s Hazánk. fia-J

‘badságának romlâsâra ártalmas ranátsot adnának ö Nägának.

.azok eIIen az elébbeniArtii'u/u: objerfviiltafsék, t.i Art. 1613. ‚.

XIII. Az Ortiágnak közönséges és egyenlö akaratból va

ló végezéíit. Атм/«511 , maga- is meg-tanja ‚ máfokkal is

шее-шкафа; Izegénynek . bóldognak 1gaz törvényt 12613111

tar; a’ /èntentiáknak.executivjokat nem impediáija . 65 termi~

miskor femminémiì 'törvénynek diwu/:iujâban ben nem üI,

holotc ладит praefentiam ярус/1613611 a’ törvényc, 161111511”:

ma: `Yiiftlx'tiuriu: eIeibe.

XIV. Mint-hogy mind a’ Magyar Natie, ’s mind pedig

a’ SzáIì Uraink, "s_ atyânkñai, magok Natiójokból Iìoktanak

magoknak Tiizteket, Ispânokat vválafìtani; a’Széke1ység nem

1116156 tagst lévén e’ anának. ö Nagysága Kapitányokat.

KiráIy-Bírákat, Generalìsokat, magok nemzetéböl âllókat. és

közcök Iakókat 'adjon elejekbe, meg-maradvân mindazonál

tal mindenekböl az ö Nagysága „удилища 65 méltósága;

a’ Király-B.ráknak pedig válaíitáíok [Метод tsak ugyari ö

Kegyelmek Székinek Iiabadsâgân âlljon. Fö~Ispánokaris a.’

 magok Vármegyéiekböl valókat adjon ö Nagysága.

XV. Udvarhely Várânak állapotját öNagysâga az 9166;—

nak proponálratvân, a’ mint еду а1ша1Ь61 a’ magok javára

65 meg-maradására valót, a’ közönsêges igazsâgnak módja

ierént, arról az Oríiág végez, az: követi.

ART~| chvs VI.

Comiitionei` modemi сетям Ргёпсфй D. D.

Georgii Rákóezi yum'on's.

I. Ivel a’ Nemes Oríiág ö Nägát n’ mi moûani Kegyelmes

 

Urunk Fejedelmünk, ö Nägának. úgy-mint azo Мёда Efáz'

ierelmes Artyí’z¿k(me11yet az Ur 111611 ö FeIsége mefìíìe" 11121—

laíìfion) hólca utân való Pejedelemnek eligáha és vála'ètotta ;

hogy а‘ mig az Ur Щеп öNägá: élteti, úgy-mínt moůani Ke

gye1~



3: мигов; дамп/тат квот

gyelmes Urunkat Fejedelmün-kec ö Nägár, addìg e’ molìaní

újonnàn válafztott ifjú Kegyelmes Urunk ö Näga az Orůágnak

femminémü gubernàlásában ‚ directiójâban, és akírmiben-is- a’

mi az ö Näga fierelmes Actyának moûani Kegyelmes Urunk~ ‚

nak. Fejedelmünknek ö мадам betsületìt, méltóságác, outbo

ritássát meg-bântaná, fértené, és ellene lenne, magát az ö '

. ' Näga. kegyelmes eon/ènfussa, akaratia ’s parantsolatja nélkül f `

‘- nem immifeeálja» "snemingerálja. és va'larníg az Ur Щеп ö`l>

Nägát :fmoflani Kegyelmes Urunkat» Fejedclmünket élteti, _

chez сап); magát, és ez ellen-is nem vét femmiben-ìs ö~ Мёда: i

l' 1. Mivel BETHLEN ls'rvANY Uram ö Näga igaz [ездит _elk

altatott. és inaugv/ráltatothejedelem voIt, ö‘Nägának min*

den солдат, Donatióit, _ln/vripfiv'ië, Annuentiáit, valamellyok'í

` legitirnè аммиак, ha kik ollyak vagynak, intacte (y [Шёл—

t? meg-:mja és meg-hadn шит

т, Hogy а‘ Рёпуез Portától foha femmî idöben“ el-nem“

ñakad, fem` az Orfìágot el-ìakaiztani nem igyekezik; hanem'

mindenekböl kedvé'c kerefì, és ah'oz illendö вышита: рте-1
ßálja; Erdélynek a' Török \Csáfìârral való régi гиде: intact?v

. meg-cartia, és a’ Portára iáŕandó Követeket-ishaz eléfmidi-> ~

tséretes Fèjedelmeknek âokáfok' Едет щами.

1V. Hogy fem a’ Római Csâfiár ö Felsége, fem egyeb

Kereiìtyén Fejedelmek és ñomfiéd Orìágok ellen', hada: ö

Näga ofen/ive. ha yokot nem adnak гей, nem indít'; hanem'

`11’ jó békefséget midden tehetségével óltalmazzn.

V. но” mindeneket izemé-ly válogatâs nélkül a’ négy

парт Religiókban, és azoknak ñaba'dos exere'itiurniban meg-f

tart, és шёГо1<1<аЪ1$ше$-шпаьёэе5у11с Religión lévö Eklésv

ákra-îs hatalmasúl nem küld. és el-ncm foglaltatia'lö Мёда:

Religióknak refpotusáért-is fenkit-is meg ncm vét Нага-11211

közzül; haue-in ebböl minden êemély-válfgatâs és disoretio

nélkiil. a’ bóldog ern-lékezetü Fejedelemnek ditséretes 1161115;

Jât követi; штат, minémliï haiînoä ineg-maradásàra nig» » ‘

ш .
_ ‘i

д

. ` u
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mind ö ржаветь, mind pedig Hazânknak,ebbéli tselekedete.

Vl. Hogy Hazánknak mollani elsö Rendeit ‚ Tarńtsit,

érdernes жмите, állapotjokban, tifztekben, hívataljok~

ban, a’ kik meg-akamakmaradni , ö Näga meg-tartja, és Гет

mi idöben fhaânos Наш—Бай: más idegenért hátra nem veri;

hanem azoknak tanátsokkal és ůólgâlatjokkalélt kinek-kìnek

azö állapotja fierént való betsületic meg-adja ill-endöképen,

és hogy alatta valói közzül-is a’Haza-ñait fenkinek betstelen>~

féggel illetn'ì nem engedi. Annali-feierte, hogy belsö és kiilsô

Oríìágos dólgokat a’ két Csálìárhoz, vagy több ůomfìéd Or»

ездоки való Confoederatiókat,Tanáts hire пакт nem tselekef

ñik, fem az Orûâghoz tartozó birodalmokban femmìnémii

eröfségeket, furtalitinmokat, Vé -házakat, azoknak határic,

femminémü 4nraetextnsok alatt einem ígéri, fem idegeniti',

hanem a’ Vég-házakbanás hafinos Haza-ñait tart.

Vll. Hogy Urakat, Nemefeket, кеты: és Mezö чаю.

fokat. Szâliságot és Székelységet, régi és minden legitim?

стат“: Privilegiamokban, Donatiójokban, Annuentiáìokban,

Inferiptiókban meg-tart , а’ Sz. Andrâs Király Deerettemának

гонимый]: Eerént.

VIII. Hogy foha fenkft fenkine'k vâdlásâra, Uri, Метан,

és egyéb ñabadsággalélö rendek közzül, törvény elött nem

areßáltat, femmi fzín- és mód alatt; hanem legitima eitatione

mediante, jue'in ordine гепатит ¿47' nggravatnm; és femmi Fvio'

[штат а1<.&т1‹1т:б!-13 alatta valói közzül fenkin exereeálnì nem

_mgm-l; hanemebben az utólEoríFejér'vâri Gyiilésben, ésaz

Idvezüh: Fejedelem inauguratiójakor (таит: erröl való Ait'

„да/115 ob/er-v/íltafsék’ Anni 16

IX: Hogy az Oríìâgnak libera липаза: tellyes életében

{спит (Icon nem трещат, Ьапет azt az Orñágnak integre

mcg-tmp . és fenkire a’ Fejedelemséget nem 'tramferálja

fem arról Orfìíg h'ire nélkül fenkivel nem traetál. Í

 

`E  I X. Hogy
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X. Неву a.’ Tanátsi rendeknek, és Orlzágos gyüléfek“

ben-is mindeneknek, liabados voxot enged. mindenféle pa~

nafìolkodâqunak és igayzsâgoknak elö-âámlálására.

XI. Hogy a.’ Fejérvári Gyülésben végeztetett Uniónak

Conditióic ‚ ‚тЕпдвп czikkelyiben, ö Наивна. fogyatkozâs

_ nélkül meg-tartja.

XII. Hogy valakik _egyebek vefìedelmére, 's Ha'rânk lia

badságânak romlásâra ârtalmas tanácsokat adnânzk ö падать

’ azok ellen az elébbeni Англии: ob/èrvalrafsék, An. 161;.

XIII. Az Orâágnak közönséges .egyenlö ,akamian чаю

végezéfit, Artieulnsit maga-is meg-tanja, ’s mâfokkal-ls meg

tartatja, Iìegénynek, bóldognak,_lìeméIy-válogatâs nélkül igaz

törvényt ‘Eólgáltag a’fententiáknak exeeatiójokat nem impe

дина, és terminnskor _femminémü eaufáiban a’ Fißamak be“

nem Ш; egyéb Cansákban mindazâlcal bcn ülhet ö Näga,

de úgy-hogy az _ö Näga Méltósâgos Iìemélye eleibe való

appellatiók ezzel ne ,intertarliáltaíïanak `

XIV, Mint-hogy mind a’ Magyar Natìo, ’s mind pedig a’

Száíìság, magok Natiójokból lìokcanak magoknak fö/Tilìtekec

prânokat válafìtani; a’Székelység-is nem utólsó tagia Iévén .

a’ Iìegény Hazának; `ö Näga Kapicányokat,Kirâly-Bírákat, Ge

ntralisokat; magok nemzetéböl ананас, és köztök lakokac ad

jon közikbe; meg-maradván штаты mindenekben az ö

Nägajnrisalietiója és méltósâga. A’ Kìrâly Bíríknak pedig Vâ

lafztáfok Дней/й? tsak ugyan ö Kegyelmek ůabaclsâgán âlljon :

Fö lfpánokat-is a’magok Vármegyéjekböl adionöNagysâga.

‚ ARTichvs VII. _

Egeztetctt vólt cnnek-elötce-is bóldog emlékezetü elemk

E» Arf. töI. minden hizonnyal ez Hâzának паду romlâsárol 'vent ex~

4”“‘°7°perientìájából, hogy foha a’ mi Eleink e’ végezés után. úgY

magunk és poßeritásink-is immaturns gyermek Feiedelmekçt

ne válalìûanak, söchn {утратившей-15, ahoz hozzâ ne {Выга—

‚ mak.' melly végezés a’ jövendö idökre, mollan-is öi'ölköî’i 91—

ап о
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Бабзагга aofißrmáltatik, штатным} mollani Kegyelmes

Urunknak édes Attyának nem régerí történt halála [пап édes

Hazánknak javâra nagy reménységébòl n'evekedett ůerelmes

Öttsének éretlen és ушная történt halála, magának-ís molla

ni Kegyelmes' Uruhknak azon nyavalyâban lévö félelmes be

tegsége kéníierítvén bennünket', válaůtottuk ůabad akaratunb

ból öl Мёда: fierelmes на: Ре]е‹161шйп1‹пе1‹‚а’ Tek. és Mélt.

RAKóczl FER нит: Urunkat ö Nägát, bizonyos módok és Condi

пак alatt,mellyek az 16’52.Eí`ztendöbéliOrlìâgos Gyülésünkbë Ex М

végeztecett Artieulusinkban vilâgofabb deeloratióval meg-van-aeaap:

mk: De mivel öNäga moûani шт аи nem engedi, hogy

azokra a’ Conditiókra.' és Hazânknak mindennémü fzabadsági

mk, törvényinek meg-tartásâra. a’íìokott mód fierént,juramen

гита: ö Nägadeponálhefl'a; eleitöI fogva pedig ez Hazâban a’

Fejedelmek’ vâlaůtásában ob/erváltatott mód és rend fierént, a*

Regniaolák-is bomagiumokat nem deponálhatják mind addig . ‘

míglen ö Näga-is a’ Re nieo/áknak tartoz'ójuramentumát a’pri¢~

типа: Conditiók, és aza ìabadsâgânak kívânsága fierént nem

фронтит; de hogy a." Regnieolálenak bomagiumának jóvenv

döbenléjendö depoßtióia, és minden hüségek felöl bizonyofabb

Íeheffen ö Мёда, 'vigore' Articoli гигантском, hogy mind ad~

dig-is; míglen az ö Näga jurameoturoának depo/itìójára гербы:

terminus' el-jö,y és mí ö Nägajuramentumât akkori ideig nem

дервиша-18; de min addig-is ö Nägát ez Haza [едите válaì

{оси Fejedelmének agnofeálja; a’ jaramentumnak deponálására

rendelt terminusbm deponrilván ö Мёда az Oriìâgnak- is {ига—

mentemârT a’ Conditióknak kívânsâgá fierénc, az Oríìâg-is ordi

narium [те/114155 ß/ae bomagium pneßálni el-nem múlatja: és

ha д Näga medio tempore-is ez Hazának Eabadsâgát, és ö Näga

eleibe referibált Conditiókat _nem impeairi/ja és vio/alia. az

Orñág-is ö Nägât чтеца: és Feìedelmének tarroszA вылеты.

jât és híìségétprl/iálja, és'juramentumânak depoßtiófânak ide

jén az Orñâgnakgubemiumjáeîs ö мадам kezébe aßignálja ,

E з és ha
\

 



go ‚парков. сеют/тип квот-7

Bx Art. n

An.:65:.k0VCttC-el,

és ha kik az ö Näga Feiedelemsége ellen magokat appar

‚выдан, minden telletségével és erejével ö Näg'at aŕîélék el

len meg-óltalmazni igyekezi; ha рыщет: a’Regnieo/ák köz

zül találkoznának lenni, a’ Deoretumban és Orûâg’ сшитог

Ьап _@eoißeált módok és proeeßitsok lierént, ugyan anonolo

Ьап meg-irc poenábaineurráljának: úgy mindazonáltal, hogy

ö Nägafis а’praeferibált Conditiókhoz tartvín magát. az Or»

ñâgot, és annak minden lakosic, ñabadságiban meg-cansa,

és törvénytelenül azokat ne bántsa.

Annak-felßtte, míglen a’ rendelc terminusnakideìénjuru

метят: nem deponálja, és az Orlzâg-is a’ Regiment ö маза

nak kezéhez nem nßignálja, mind addig-is az Orůágnak guber

niumjához femmiben és femmìképen nem nyúl , magât abban

nem elegyíti, nem tsak addig, mig Щеп а’шойапй Казуа

mes Urunkac ö Nägât élecben meg-tartja . söt azontúl-is az

Orlìágtólterminált idöìg: és_addig a’ mi Kegyelmes Urunk

tól denominultatott, és az Orfzágtól aeoeptáltatott Gubernator

tól dependeáljon; a’kiis nem tsak maga uut/Joritríssâval, _ha

Нет a’Tanáts°egyezö tetíìéséböl gubernáljon és dirigáljon,

minden ez Oríìág’ Зак/ага nézendö közönséges, és a’ Fejedel

mi Méltóságnak confervutiójâra, ’s annak ólcalmazâsára tar»

tozandó dólgokat; a’ Gubernátor és tanâteis pedig az ele

ikbe praeß'ribált Conditiókhoz, és Orlìâg Con/iitutióihoz alkal

maztatvánA magokat, mellyek c’ lierént köveckeznek:

\
’

_ _ ‚ ' .

Conditioneo Celfißimi D. D. Frauczooz Кидает.

[Ногу oven/ione bujus electionis, a’ mint a’ Nemes Orliâg pro

pter evitandum majus perieulum teak ezenl egy „мы:

de egyéb пап: az |607. Eitendöbéli Kolosvaratt

Februariusban стати: elsö /lrtieulusc nem` юшка ‚ söt eonfr-v

multa; úgy-hogy, fem ezen elettionak alkalmatqfsâgâval, fem

femmì egyébpraetextusból femminémüfuoeefsiolát, рта Шм

тт regnieleñivmnr nem tanja, és a’ Fepdelemsegnek tron:

' latio
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Jatiója, vagyahoz való egyéb Jnrezetenßojzi felöl fenkivel nem т?

Bál, так iukâbb nem гипс/над], Gubernátor és az egéì Tanáts

hirek, tetfzéfek, és az egéli Orfìágmk eonfenßtfa nélkül'. az Or

Идти libera „есть: tellyes életében femmi úton nem impe»

дива, hanem azt az Orlìâgnak integre meg-tarda. '

ll. Hogy a’négy reeepta Religiók, és> annak донос: exeń

titiumiban az Ангел/шок Iartáfa iierént, mindeneket liabadof

fon meg-cart, nevezet-lìerénc pedigjuxta Агат/о: anni 1649.

{гдтитд‘ 33. Religióknak fe/peemsáérI-is fenkit az haze бай

özzül meg-nem vét, hanem ebböl rninden fiemély vâloga’s

:ás és аудит nélkül a’ bóldog emlékezetü Fejedelmek#

nek ditséretes Ремарка: követí.

lll. Valarnig Щеп е’ mollani Kegyelmes' Urunkat асс.

ben meg-tama, (kinek életét ö Felsége fok citendökre сег—

jelìlie,)mind addig az Orlìágra,és _az Orlìág Fejedelemségére né

zendö fcmminémü dolgokban gnberniumban és directióban ma*

gát ne'm elegyíti, egyebekben-is a’ mik az ö Nagysâga Ее.

relmes Atyj'anak, moûani Kegyelmes Urunknak betsületic,

méltóságát, Aryaí лиг/107116556: meg-bántanák.

IV. Hogy a’Fényes Portától foha el-nern lìakadfem az Or

ñâgot el-fìakalìtani nem igyekezik.' lìokottillendö oli/equine!!

а: ‘pre/{álja, Erdélynek а’ Törökkel való régi frigyét int/:tiefI

meg-tanja; és a’Portârajárandó Követeket-is az elébbi (“свё

reces Fejedelmeknek lìokáfok és rend tartáfok ůerént expe

Jiâlja. ’

V. Ногу minden ñomûéd Kereficyén Orlìágokkal, Сза—

iârokka'l, Királyokkal és Fejedelmekkel a’jó fiomlìédságor és

íìép békefséget minden tehetségével ólralmzzni és megtarrani

igyekezi, és azok ellen femminémü hadat атм-сё nem indie,

ha mélró okoc гей nem adnak; úgy-is, egéiì Tanáts és Or

lìág Statusi hirek és eon/ènßtsokból.

Vl. Minden Orlìágos derék dolgokat, idegen Orlìâgokra.

való leantìókat. traetátnsokat.eonßederntiókaì. nem kiilömbetl

ядрицы és tselekeûik, hanern a’ Tanácsokmk hírével és eem

E 3 . l Y [en/us'
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jënfnsokból; azokac pedigpleno numero igyekezik meg-tartani;l

fokâra nem halafìtván, ha mellyik közzülök deeedal. annak

helybe állarâsât; és nem hogy Tanátsokat, de egyéb derekas

Tiñteket-is, kiváltképen o.’ kikre" Orlìág házai , {дум/222117211,

fegyverei, söt minden lovas és gyalog vitézlö rendei, kíntse,

Iìokott bizattatni, nem шагом, hanem nativas igaz Haza

ñait.' avagy per ß/ennern7 ineorporationern ”сгрёб/касок,- ’s az

Orlìág közzé köteleztetett zâlogos és érdemes embereket

állat; úgy-is> a,"Tanâtsok hírével, kik-is az Orûâg törvényei

re, liabadságára, és hüségére, Fejedèlmeknek tartozó- kön:-i

lefségek шепни Ьйссе1. obligatrtsok Icgyenek.

VII. Az Orìâghoz tartozó birodalmokban, femminémü'

erö'fSégeket. Vég-házakat , az Oríìâgnak- накат, manitióit.

jövedelmit. fenmńnémü praetextusok' alan: el-nem: idegení-v

ti az стащат. .

VIII. Hogy Urakat, Nemefeket, кеты:- és M'ezö Vá~

rofokat, Székelységet, Száfìságot, régi és minden [едите

entanált Privilegimnokban. Donatìojokbanf Annuentiájokbang.

» Inßfiptiójokban meg-tart. 1 ' - .

IX. Az Oriìágnak közönséges és egyenl'o' akaratból való'

végezç'íîr. Artienlnsit. maga-is meg-tanja, máfokkal-isv meg;

tartatja; fìegénynek, bóldognak ñemély válogatâs nélkül igaz

_nörvényt üólgálta't; тратта/так exei'ntio'jokat nem диареей!

'12; Söt terminnsokon és Diaetákon-is fèmminémü törvénynek

discussioiâban ben nem ül,hoIott ad/itae Cel/itndini:рте/272124»!

друг/[2211514 а’ cörvényeket', mint Катит: 7идтаггш eleibe;

X. Ногу foha fenkit fenkinek vádlásâra. Un’. Nemes, és

egyéb íìabadsâggal élö rendekl közzül_ törvény elött nem are»

 

.‚ ßáltat, fammi ‘iin és mód alatc; hanem legitima citation: nu» _

Ламе, juris ordine in Foro, Ú" соты ума-мм. eontpetentibas

eonvietum Ú' aggravante», és (штата/тика: akâr шипы

is Масса-УМЫ kö-zziil, »fcnkin> шиши; nem enged'.

XI. Hogy a.’ Талан»: nerideknek,Í és Orůágos G'yülél'ek

ben-is
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ben-is mindeneknek ìabaâûs 710th enged, mindenféle pant

iiolkodâfoknak, és igazsâgoknak elö-Iìâmlâlâsâra. '

XII. Hogy a’ Fejérvâri-Gyülésben végeztetett Uniónak

Conditio'ic, minden czikkelyiben, ö Nagysága fogyatkozás

nélkül meg-tartatja. .

XIII. Hogy akarkik mâfoknak veiìedelmére , ’s Найти

ìabadságânak romlásâra ártalmas és törvénytelen дыши

való tanátsokat adnânak ö навык, azokat az egéfz Tanâw

mk meg-jelenteni tartozzék: aEélék ellen pedig ob/erválras~

fék az |613. hâtendöbélí akkori Fejedelemnek negyedik com

Jitiója, és abban/peeijïeâltpoenával legitim? meg-büntettefsék.

XIV. Mint-hogy mind a’ Magyar Natie. ’s mind pedíg

a’ Szâfìság magok Natiójekból вещать magoknak Fö-Tiû.

teket, краном: vàlaíìtani; a’ Székelység-is nem utólsó tag»

ja lévén fliegény Hazânak, ö Nagysága Kapitányokat,Ki

râly-Bírâkat, Generalisokat, magok nemzetéböl ананас, és'

közcök икона: adjon közikbe: meg-maradván шалаши

mindenekben azöNäga juri:diatiója és méltósàga. A’Kìrâly .f

Bírâknak pedig vàlafiráfokфеей/й: tsak ugyan az ö kegyelmelc

Székinek Iìabadsâgâban âlljon: Fö-pránokat-is поп Vârmegyé

ben jófzágos érdemes Наш-521: adjon ö Näga, és mindenféle Fö

‘Tiûreket (еще vaenntiában ne tarrson; holotc mind a’Fe

jedelmeknek, 's mind pedig az Orfìâgnak aITéléknek hely

ben nem lételekböl nem kevés кап köveckezhemék.

XV. Mivelennekelötte valóidökben-is az Oríìâg. diversi:

тайм, ¿7' proxime az ваты: Ре]е‹1е1тйп1‹ ide)ébenis,

mind pedig CATHARINA Fejedelem Alàfìony’ idejében aíïélékròl l

солдатика; ßatnált vólt, mellyre a’ mintprinatn: akârmelly

„паек, úgy a`Fejedelmekis kötelefek: Annakok'aért ez Ha

zának elégedendö eröfségei lévén, az Orfìâgnak mind közön

féges, mind egyéb [ii/¿alix jövedelrnit, hogy ez O'ríìâgnak

Târházaiba tartsa, -fohovâ az Orfìâgon kivül nem пат/юта!—
tanja, arra Ybizonyos Generali: Pereeptort és Tbeßnrarinst`

taff.'

\
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tartson, igaz Haza-ñaiból гибки. zâlagos és hiteles lìemê

lyeket, kik ezen hívalalnakigozán való admini/íratìójára hiz

tel légyenek körelefek. Hafonlóképen a’ fegyvernek az Or

{Lágból ki-hordâl'a-is az' elébbi Articulusok’ tartáfa ûerént, ti

lalomban lévén', „штат-13 fem in mal/â, fem mâsképen

az Orìâgból ne obnlienáljon ‚ és azzal-is ne cx/Jauriálja.

XVI. Hogv a`Hazának moílzmi és lejéndö elsö RendeitL,

Tanátsìt, érdemes Tilìtvil'elöit, tiìtekben, állapotjokban, hiva»

talìokban a’kik meg-akamak maradni, ö Näga meg-tanja, meg

' штат nem akarókar nem kénfìerít, és fammi idöben fhaíìf

nos Наш—Бай, mâsiclegenekért hátra nem veti,azoknak шпаг

tsokkal és lìólg'alatjokkal él, kinek-kinek az ö állapotja ñeré'nt

való bersül'etit illendöképen meg-adiab- és azokar betsœlenség

gel illetni fenkin'ek alattaevalói közzülmegnem engedi.

XVII. Неву а’ mollan válaìtott KegyelmesFejedel —

münk a’ minémiì калмыки megfkereíìteluetetc, és ez ide

ig édes Acyjâtól neveltetett, жоп th'gz'o'jában mind hól«

tig állha'tatofon meg-maradjon: hogy a’ közönséges velie

dele'mre és hâborúságra. Religiójânak-is változtatáfa okor ne.

adjon. Alìoquin „др/„шок légyenek minden Staino-ok ö

Nagysâgához való kötelefségektöl és- hüségektöl.

' Ezt-is hátra пет‘ hagyvân, hogy Муле adapprebenßonmr

Нефти fenkiilekjóíìzíg, nevezetes Tilìtek, és derekas реп:

béli, vagy egyéb 'jöveflelembéli ígéreteket ö Näga' ne tégyen:

ha pedig történnék-is, nul/ius fut roborìs ас ßrrm'tafis; збс ha

kik affélével akamák ciroumveniálni Iñú Fejedelmünket, Gir»

hrnotor és Tanáts híre nélkül,oomp¢rìúlcatván,az ártalmas tanír

tsokat adókról való Artionlusbélì рот/29211 bünrerödjenek ;

mindazáltal а’Ьтг merita: Haza-ñainakés Fejedelmeknek 151111

Ьог Szólgaimk érdemes megáútulmaztatâlbkra, а‘СиЬетагог

mk az egéli Tan-átscsal egyenlö tetlìéfekböl azftboritássok lé

gyen, a’ Feiedelem neve анис expediâltatván- a’ levelek; melly

1 eveleket a’ Fejcdelcm, ß’G/zlfemátor, és Canoe/brins, со амид,

566”

_....-._ н _ „ й Ачд
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Seeretarius /ub/eribúljon; a’ ìerént idegen Orlìâgokra expe»

diálandó 1eveleket-is. Az Orlìâg guberninmjának apprehen/ìó

jânak , és а’ mollani vâlalìtott Fejedelmünk ö Nagysâgajuf

ramentumânak depoli'tiójának terminnssa, ö Nagysâgának ze.

ditendös állapotjâban való ideje légyen.

ARTichvs VIII.

Conditioner pro Domino anerneztore.

ВАН/ы а’ Мё1сбзёвоз-КАк6с21 Р‘нкнып ö Nagysâga in aera

te tenera шатаю“ а’ Fejedelemségre; lìükségefnek E» ‚т.

îîélteteîf» hOgy míglen azt az idöt elférne 1 mellyben aun-“5"

Regimen az ö Nagysága kezébe aßgnáltatnékf Gubernátor

rendeltetnék bizonyos Conditiók alan: ö Nagysâga mellé.

Melly Guberniitorságra a’ mi Kegyelmes Urunk ö Nagysága

denominâlta, a’ Tek. és Nagysâgos Gyerö-Mònoílori Камин?

jANosr, kit az. Oriâg-is' марши е2 ide alâbb meg-irl: Con

ditiókat írván eleibe: _ _

I. Hogy' míglen a’ Gnôefnátorságnak tilitìben léfzen, ahoz

tartoz'andó minden салатам, valamellyek mind mollan vá

lafìtottlfjú Kegyelmes Urunk' eleibe {питай/5 mind azokon

kivül minden dolgokar', valamellyek dz Orlìág' javára, üabad

ságíra , ’s a’ Fe`cde1mi méltósâgnak vonfervatiojâra, defênß'ójá

ra nézendöki es a’anernúlorságnak tiíìtit, hívatalját, és au

tborìtássác illerik» mind azokat tellye's tehetségével, erejével

тег-шпат, ’s máfokkal-ismegtartatni, miglen a’ anerniam

az Orìágnak rendeléfe Eerént ke'zénéllélìen,igyekezik: ezek~

kel ellenkezö dolgokban' pedig magât femminérnü lìín és

praetextns alatt' nem ждут, збс mindenekben az Orlìág

Con/Íitutióihoz és bé-vett Dearetnmihoz alkalmäztátja mngât.

II. A’ mint mollani válalìtott lñú Urunk ö Nagysága',

azonképen a’GnIiernátor-is TanâtS hire nélkül ab/òlnta aut/Jo

там, közönséges Orûág dolgaibzm femmit ne tselekedjék ,

'holott az elébbeni Conditiokban-is mindenütt conjnngáltatott

a’anernátor és' Tanáts имиджа, és ez-után-is а’ Бегёпс

légyen conjnngálvz. F `ART 1
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ARTichvs IX.

HOgy ha a'Mélt. RAkóczi Равным ö Näga mellé rendelre«

tet: anernátornak hólta történnék, tartozzék :fmollnni

Kegyelmes Urunk az Orleâgot eonvoeáltami , és ezen тощий

modalitas Izerénç. az egéli. Tanáts és Orfzág сошел/тыл, más

Сайт/йог: válaiìtani: ö Nägänak pediglen hólta utân (kit

[lien holìfìú idökig tâvoztafl'on) а’ mollani vâlaíitoti lfjú Feie

delmünknek az от; gabeminnzjára jútandó idöig, az ö Näga

mellé rendelcecetc Tanâis Urak. a’ Galiernátor hírét haêlvân,

mindjáráfl tartozzanak eonßnálni a’ Fejedelem mellé, minden

hívatal nélkül, és az Ifjú Kegyelmes Urunknak Feiedelmünk»

nek méltóságos neve alatt az Orlìágor egy hólnap alatt convo

eáltatnì. és a’ fellyebb meg-irc módok Iierénr. az egélì Tanâcs

és Qrûág âlcal anernátpr válalìtafsék: úgy-hogy, ez irânt-is Би—

bernátorság nélkülaz Orlìág ne maradjón, miglen ö Nâgânak

a’ Regimen kezébe aßignáltatik. A’ Gabernátornak vâlaíìtásâig

pedig a’gaberninm és directie a’Tanáts anthoritásfa mellect légyê:

A R 'r 1 с v I. v s X. ' `

a’ сметёт valakiket ártalmas тамады 6гсеп6

' Ienni Ifjú Kegyelmes Urunk körül, a’ anernatornak

¿s Tanítsnak légyen anthoritások, hogy „аммиак az: az

ártalmas tanáçsadóc; ki ha nem obtentperálna, атома/паз:

sákêis a’ anernátor a’ Tanátstsal együtc: mellyamotióc ha

RAkóczi Fmi;er ö Nagysága трем/па, eo faeto a’ Con

так ellen ltselekedni látcafsék és` ítéltefsék.

ARTichvs XI. _ _

A valamelly nyúghatatlan ehnéiü emberek, akárkl шага:—

jâból, туш vagy Gyalogot gyüjtenének és fogadnanak

Gubernator és Tanâts hire nélkül, штилям leg/yen a’ Gn

bernátornak a’ Tanátstsal együtt azokmk el-ofìlatâsara; söt ha

derekafabb ellenkezö igyekezetet bizonyofon éethetnének.

tartozzék a’anernátor és Tanáts paramsolariâra minden amber

fpiritimßebpoeaa in Artienlis expreßa felülni , magok 65,11;

’ 1 23D
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zânk óltalrnára. lllyen паду deré'k ea/iisban peclig, úgy-mint

ha közönséges inßirreetiójára való parantsolat ienne ‚ n’ сат

mitorral cgy ütt a’Tanátsnak nagyobb réiìeßili/eriáálja az ollyan

parantsolatok'ac. Ezt mindazáltalillye'n értelem'mel сот-[шт—

tuk, hogy mivel almi ûegény Hazânk minden felö'l külörnbf

külömb nemzerekkel vétecert kömyiil, és törrénhernék olly’

repentimtm iluminan: periti/lum, mellyben tsak egy óxáíg való

kéfedelem-is a’ Hazára következendö vefìedelmet öregbitené.

annál inkâbb hoiìfìas tanátsra való idö ärçalmas ienne; az il

lyen ¿afin/ióuak eaßisában, hogy иже hirrelen következendö

veiìedelem ne Íìálljon Hazähkra, végeztük, hogy' a‘G"ubemátor

és Cancel/arm:/ubßriptìója alatr emaqált parätsolát'okra, az На

za опыты tartovzék közzülünk kiki fel-ülni; vagy,ha Саше].

хатыnem lenne,nz akkori, Fejedelem melle tt találkozandó Ta

nársrend,a’Gi/óemátorral egyiirrßibforibáfja erröl való levelekec .

‘ _ AR'rtchvs XII._

НА moûan Майкоп Ifjú Kegyelmes Urunkö Niiga, a’ deno

minálc Giebemátornak, vagy Iìemélye, vagy élete, vagy 6.1

lapotja ellen valamit tselekedni igyekeznék. vagymáfläl tseleA

kedtetnék, vagy titkon', vagy nyilván, сайт), сотрет; т

шпаге, mindenek ‚гм/„тюк Iégy'enek az ö Näga hüségétöl;

úgy-mint, ki az стад végezéséhez nern tartotta magát, és a’

Gubernátor melletr tartozzék infiirgálni mind az hârom Nemzet,

és állapntjâban mególtalmazni magunk igéreti ûerént, in jme

лари ißa eau/it. E сопит), hogy ha а’ Gubernátor-is ö Näga'

ellen тата: igyekeznék ‚ vagy iìemélye , vagy méltósâga,

vagy Pejedelemsége ellen, fiwort tsinálna afelöl, vagy ö Ñ'ága

’s ez Orůág выдавил ‚ v'a'gy egyebekkel, Tanáps és 0r6.’

hire nélkül. fegyvert hozna maga mellé, vagy Gyülésbe'n ,

чаду жоп kívül; со filato, tilit'iröl ‚нит: légyen, és сенна

anermitornak ne agno/eálja, Vâlaìtott lfjú Kegyelmes Uriink

:rr-llene t'artozzék тщета mind az Багет Метгег, és Foie 

delmi âlla'pocjában meg-óltaèmaznif az-után az Oriìâg kereshem'.

2 ’ för»



44 АРРКОВ. CONST/TUT. явно:

*AMA-‘,ŕn «-__.- .

törvénnyel /uis тыл. Hafonlóképen egyéb rendek közzül

is fenki magának ártalmasffwort ne tsiníljon . Гс vité-zlö nép,

fe egyéb Statusok közöct. На pediglen a’ mi vâlafàtott Iñú Ke

gyelmes Urúnk ö Näga a’ Conditio'k ellen tselekednék, a’ Gu

bernátor egéâ Tanâtstsal együtt egyenlö akaratból idejénkorán

admoneálja ö Nágít; ha az aa'monitio után ugyan nemßperfede

álna .a'Cona'itio'k ellen való tselekedetitöl, a’Guberna’t0r az е—

géfì Tanáts'- tetfàéséböl (тат eontradieente Prinoipe) mindj'íráll

Generali: титрами-диакон, és осс az Articnlusoknak trans
gre/.ëio'ját az Orfiágnak meg-mútogatván, Orlìâgúl, hârom Nem

zetül, az ö Näga hüségécöl (‚т/„тюк légyenek. стрела rei

veritate. Viìontag ha a’ Gubernátor-is a’ сотник ellen све

lekednék, nz egéfz Tanáts a’GuIzemétort idejénknrân admo

málja, és ha az admonitio után nem Драг/Истца a’ Conditiók

ellen való tselekedetektöl, az egéíà Tanáts mindjâráflpub/i

eálrafl'on Generali: тает, és ott az Artieu/usoknak frane

greßióját az Orlìágnak rne'g-mútogatván, ex unanimi соплей:

Dominorum Regnieolarum légyen a’ Guber-natur privatio'ja torn

рта rei veritate.

ARTlchvs XIII. ‘

’ 1.1[OgyGubern/ztor Uram tìñúben а‘ prae/oribált mód és

Conditiók lierént alkalmatofabban prooedálhail'on ‚ оша

úl a’ Gubernátorhoz tartozandó ob/èquiumunknak рта/16121—

fa felöl ßeurusabb lehell'en, végeztetett, hogy a’ Gubernútor

„штамма: deponálvân, az Orlìâg-is ö Kegyelméhezillen

аз kötelefségének efectuálâsâra, valamint a’ mi Kegyelmei

Urunk ö Nagysíga kivánja, meg-eskünni kéfì. leien.

AR'rlchvs XIV.

 ' Mlvel az Ifjú Fejedelem RAKóczl FERENTZ öNäga méltósá

FI» 4"- gos fzemélye mellect a’ Сидит/атак, és a’ Tanátsok köz

4’"”s‘zül egynéhânyoknak continue ielen kelle-tik lennì, azoknakJu

детища felöl-is тешат; illendönek ítélterect. Tetlìett az

ért minékünk egéíì Orlìâgúl, hâmm NemLetiil, hogy az l 5 58.

eitendöbéli ”еде/[и idejében стати Hannadik Articulos ‚Ее‘

- гепс

а
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rem, а2 ofeagnak közönséges ijöve.denmeböl xégyen @ze
Kegyelrnekre való provi/io. У

TITUL US SECVNDUS.

Fejedelmeknek tartozó Homagiumnak

. pra e Ila l á sáról.

ARTlchvs I.1

Mlvelhogy a’ Fejedelmek az Orliâgnak minden Rendeinekß,Y Am

kötelei'ek, úgy alattok valók-is, hogy hittel légyenek kö-Ao 1633.

telefek a’Fejedelmeknek, liükségesképen kívántatik; Annak

okâért minden Nemes, Vitézlö és Városi rendek tartozzanak, '

a’ liokott forma fìerént, a’Fejedelmek’ hüségére meg-eskünni,

a’ kik jelen találtatnak lenni, ugyan akkor, midön a’chedel

mek inauguratiójoknak idején iuramentumokat deponálják; a’

kik pedig jelen lenni nem találtatnânak, a’TiÍí.tek minden he

lyeken Gyüléfeket promu/gáItatván, a’ Fejedelmek’ válaûtáfa

után ottan hamar és elsö Szék napjân tartozzanak Homagium»

okatprae/l'álni, kiki Székes helyében, a’ Várofokon-is hafonló¢

>képen» a’ hol pedig а’ Fejedelmeknek-is Commi//ńriusinak Зе—

len-létckben. Ha kik pedig a’Homagiumok depositiojára рт

mit/gáltatott idöben nem deponalnák, méltó memségek nem

lehcpvén, ait/zltaflänak, és eomperiáltatvân. hogy сопл/тает!

po/Íhabeálták, in arnißione omnium дополни, tam mobi/inni, quam

immobilium, фр; precise «roneernentiufnjuris ordine сопутст

$а11`апа1‹. ' _

Hafonlóképen azok-is, Штатов külön kenyeres gaz

dasâgban fìállanának, húì efztendöt el-ért idejekben 1111102—

zanak Homagiumot deponálni, mellyet azok-is ha tudva és

aontumaeiter el-múlatnak, azon poenába inourráljanak.

TITULUS TERTIUS.

ATaná_ts Rendekröl.
F3 \ u Ags
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А R т 1 с v ь v s I. —

-‘А’ Tanâts Rend azért доносе а’ Fejedelmek mellé arl/Ji»

шпата, 65 köcelefségek-is azt ища, hogy minden jó

és- közönséges` heûonra nézendö tanâtsokat adianak ; Vala

kik annak-okáétt törvénytelen ok-nélkül való dolgokra ta

nátslanâk, сотрет/а rei veritate, legiti'nfegne filati ae con

шт, in notam реп-репы injïdelitatis inearraljanak.

T1 TUL Us шик Туза"

Heidi áliap otokrjo'l.'

A R т 1 с v L v s I. ` _

А’ Hadekozâfnek, avagy Had знаками. ’s Paeißeatìóknak

módjáról, mint 65 hogy kellefsék Ienni, az Orůágnak Fe

jedelmi tartsák. magokal; lnangnratŕo'jok-nakideién az, 0112513

1:61 végezœtetc, é_s azokra magokat körelezetr. сшит/том

és magok indúlaqokból, „аметисты hâborúságra és ha'

dakozáfra- való okokac ne щами: fe kei-effenek.

T1 TUL Us Q UIN TUS.

Orfzágra _ nézendô' dólgokról'.

_ A R т 1 с v L v s I. _
y‘A'Z Orìág Hâzai, Рта”: Vârai, és Jófzági, nohal а" Feie

ìff'f: 'deImeknek kezekbe engedtettek; de proprietásfokat af

` s 'zok'mrk az Orlìágnak meg-tart'sák: Az egyébféle ‚(зайдешь

eollatiójok Fejedelem anthoritássában hagyattatnak.- -

ARTievastl'I. _

AZ стадии lìólló leveleker , a’ Fejedehnek- Oiìág» '

415251630. 5

l 13.

`

gal eontmnnie'álják.

TITUL US S'EXTUSÁ

Mo'Idcwai,l _Ihlavafalfc'âldh` és többekkel-is lévö

ъ" _ ` Confaederatió'ieról. - 

An

м—4.А.“ ‚
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AR'rlchvs I.

NАтю |601. Móldova, Havafalfólde, és Erdély között a’mi E

némü Con/bederatiók interveniáltak vólt, azt a’ Nemes magház:
тат publica Artic-alu azon Elitendöben сап/тайна; és úgy-is f

делить hogy az Orfàâgnak mindenik Natión lévö Szalasi kö

telezzék magokat hittel-is azoknak meg - tartására; Moûan-is

a’ mellyckkel azok közzül az Orliágnak Confòederatìója vagyon.

ha ök nem via/áltak. míglen lientül és igazán (‚Ь/270151161“ ez

.Oriág Fejedelminek réfiekröl-is, a’ Végezéfek azokban lévő

соплям herén: meg-tartall'anak. Ha mellyekkel azok, vagy

más íiomliéd Orüágbéliek közzül nem vélt vólna, vagy pedig

violó/tarot: vólna, annak véghez vitelébenwagymeg-újitasá

ban, a’ mi haíìnofabb és íìükse'gefebb ez Hazának javára .

’s meg-maradására, a'Fejedelmek magok kötelefségek, és Con»

dïtiók ñerént, azt tselekedjék az они; Statmival együtt.

TITUL US SEPTIMUS.

Á r ú l á k l' ln

A R T 1 с v L V s L

A kik árúltatál'nak vétkében találtatnak, цитатами:—

van. ésjuridicé convincáltatván, a’ mint eleitől fogva а’дт'т'

Magyar Nemzet közr, úgy ez után-is in notam perpetua: infide

litatisincurnîljanak: mellynek feproreßiusában, fe шедший

Ьап femminémü remediumok ne „штампами egy tör.

ténet kívül, hogyha tudnillik a’ dologban olly, hom'alylenne,

melly miatt n’ törvény-tévők elönt a'dolog annyira nem elyan

мкм, kire bátran törvényt mondhatnának, a’ dolognak meg

világositására mind az Actar,'s mind az in Caufamattractus ré?“

Eekröl, ha kívánják, és alBírák-is Eükségesnek lenni Штаба:—

tafsék annyira való haladék, hogy a’ vádlásra vagy ment

tségre való reguí/ůumòkat: meghozathafsâk, mindazonáltal {sak

annyira való xdöt, hogy azon akkori Dianáról a’ dolog lu-ne

тет
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mennyen. hanem végsöképen шитыми; annak прошла,

sára-is pedig az idö alatt, ne maga' vmennyen a.’ Peres, elle

botsâctal'sék külömben, hanem ha a’ Fejedelmek engedelmek~

böl, erös kezefség Масс; egyéb irán: máfok álral vigye véghez.

. ARTlchvsII.

Ex A". ' Jólìâgtalan Re/ídentia nelkül való ‘Nemes emberek, a'

Amm, Notának'o'a/ïlfsában-xs, 'mmc írva vagyon az Ага/[ДИОК—

1625. ban, 'a‘ fierént törvény elötc-is meg-fogattathatnak, aa’ en'-v

_po/ítionem Directoris, és- törvény vége ватага; jó kezefség

ан: vettethemek.

' ARTrchvs. III. i

АМШ‘НА kik máfokat ail'éle pártolfifokkel és ârúltatâl'okkal уди

1630. dolnának, ’s reájok nem bizonyithatnâk, Talion ¿'onvozn-r

eáltaíl'anak, mellynek proooßîlssa ésï executióia-is azon ûerént

légyen, mint a' Notának kerel'edbem

An'ricvnvs.- IV.

¿NSW A val'amelly Nota: eoneernáló véteknek nemével várloltaf

f 1630. tort Nemesïlzemélyek torvény elöcc' valól meg-fogásábun,

\ vagyjavainalc el-vételében Exeeutor lenne valaki, az-is a’feljel>

meg-ir: mód Iìerént, in Notam'perpet'uee душе/шт incurra/jon.

_` ARTxrchvs V.

НА чаИшеПу árúltatásnak vétkével vádoltatott, ésìmmár'

посыпаны: Еетё1у eornp'areáhń nem akarván.A az Ortiâg~

ból ki-ekarname'nni, és az Orfìág. ’s'ahoz tarcozó birodalonr

nak fìéliben a'eprebendáltatnék, avagy olly’1evelei, traetai nyi»À

latkoznânaleki', kikböl man'ife/fa/ìg/pieio láttacnék el- menetele

Amlöshfelòl, lzabadofon meg-arefiálcathafsék, de а’ Taníts Uraknak

ftetíiéfekböl, идти tamen lac/ione perform, ha таза: nem oppo

~nii/)ar és törvényre elö-âllatlzafsék;` de törvény elöcr femmi

javaibnn meg-ne kâroíitai'sék; mindazonâltal maga. igazsâgos ’

dolgaibanf intra limites* regni ранги/ш ei annexe: ,. törvény

elött az Evoeatus Names Ember-is'meg-neháborittafsék, annál

inkâbb meg-ne' fogattafsék; maga jófzágiban való замы

‘ Pedle

l
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pedig I'ernrniképen~ ne tilalmaztafsék, akârhol a’ birodalonŕ

ban, kiválcképen nem tirkon, hanem nyilván, és maga Eo

kott rendi ierént járván;_ söc ha Orlìágon kivül lakóknak '

bizonyság-tételek nélkül fogna ìükölködni az Ефима: Бе

тё1у‚ vagy egyéb ahoz Qükséges dolgokért kívântatnék

поп végekre »botsáttatott emberi-isf el botsáttaffanak.

AnTIchvs VI.

A’Kik a’Fe]eclelmeknek Iìemélyekméltósâgok ellen, és а’На‹

zânak kârära ’s romlásâra. velìedelmére ártalmas Сидеть

tiókat, ölìve való kötelezéfeket tselekednének, a’ Direetor ál'

tal eitáltallânak a’ взлети ‚ és a’ Iierént proeedálván ellenekf

mim feljebb vagyon írva'. a’ Notára evoefíltac'ott liemélyek felöl,

aomperta rei мяте legitimë eonvineáltatvân, -büntetödìenek

‚яхт ipßrum demerit'a, tanguam publica рт: Herbelow

TITUL US OCTÄVUS._

Fifcale bonumokróh

_ `Anfrcvnvs I.

A’ пли/е bonu'mok' а’Гф‘щЬои{аварий/папами ‚ mellyek

I 588.Eìtendö_után,~ (midön Géczi jANos a’Guáernátorsâ.

got re/ìgnálta) öIfökösképen el-a'da'ttańak z" úgy mindazáltal,

hogyha' melly érdemes Hazzi~ñainak vagy jámbor Iìólgälag'

jokért', vagy ŕûükséges állapot'okba'n' a’ köz-ióért' való pén_`

zeknek ki-adásáért ,- bâtor örökösképen/eonferáltáttanak lé_

gven-is' valami ŕìß'a/e bonumok, ufqu'e annum I6| y. diemaue E, ¿m

27. de azoktól avagy maradékjoktól el-ne vétetr'eflenek, Ежа-Амбив
nem kinek-kinek- a’ _ iólìâgriak _és` Eólvg'ii.latinzlk,l va'gy'ki-adatott

pénznek mivóltá Iierént, illendö fornmában' in/eribáltail'a

nak: vagy ha 281665121;еП-Чёгепешсп „питай/татами érette.

Az 16|5. Elitendötöl fogv'a' inferi/wilt Рта/е aonumok ha

gyatrattak a’ Donatióknak амилаза Iierént, -és hagyattatf

Bak ezután~is a’Poßßroknakë"fummânak depoßfiójíìigàŕs а’

. 0 ag'
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_ J'óliâgnak kiváltásàig, azutân-is afféléknek aol/ation, a’Fi/eus

пай liabados dispoßtióján áll; de úgy-hogy, fe örökben ne доп

jerálralfanakirredemptibiliter, fe 'valoran fellyel való fummá

ban ne in/eribálralfanak, hanem vagy pro tempore, vagy rsalc

illendö fummàban adartallimak, és ha lîintén valorar дойдя—

nak exeea'álni lártatnékßis, de ha vagy ke'lì péanjuperadaált az

impetrans. vagy más jofzâgnak Vfumrnŕijár transferálja a’ Fis..
eus, a’ Donatorius-is/pontè сап/дымит], kinek-kinek Donotió- i

jának tenori: lierént, magânak а’ Poßfy/ornak, ’s nem máis Рыг—

tendenseknek a'eponálrafsék a’fummaintegre;tsak-hogy ha kik

Jobbâgyokat manumittálnânak , чаду más jófiágokban köl:

töztetnének, ’s a’ kievâlrásnak `idején neml „Лёша/пас

nák, méltan defii/ealódharik :fiummâbók _

_ Ha kinek az Orfiâg a’Fi/2~ale допито]; közzül valamellyl

)óůâgot eonfßrált, a`MlHALY Vajda' ezOrlìâgból yaló ki-veré-'

fekor, ha gwagy „так maradéka , ayagy тешите: nem

rebel/álr,ig:1zságos eontentatio nélkül tölök el-ne vérefsél<,juxtaL -

eontinentiam Artieuli Anm’ 1615. melly ekképen következ'rk: `

lnthogy ennekelötte indeßnitì'végezterett vólr a’ Fifrale

лгмщ. bonumoknak reeujveráltatáfa, holott fem nevek 'meg-nem

iratrarrak, mellyek-lé'gyenek' a’ Fi/iale boizumok, fem pedig 1:13

nem prae/ilgálcarotc mitöl fogva valók. és minémü modalitáss-al

reouperálramàmk: Terliett azért, hogy azok in per/retiran: rei

memoriam ugyan/peei/îeá/rallimak. és ,Artieulusba iratraffanak._

A’ Fi/ea/e bon/:mok azért ezek: Hußt, кашу, Szamos-fijvár,

n _ Várad, Суд/и, ‘Kolos~Monoßor, метет, Deva, Fog/iras, Görgény,

~  Karan/elles, Lagos» Libera; Civitates, Ú' Oppida libera, Vamo?,

Harmintza/lo/e. Só-Aknák, mindenféle Bânyâknak legítimos Prof ‘

«venta/ia. Tärts»Vár'a, Lippa, '7mo és Vas-bámowk,mellyek ab

antiguo Pißtisé yólranak. Ez Fifeale `lionumok és Proveutusok

reeuperálásânak ideie .légyen ,az 1588. ейсепдбЬёН Megyelî

Стат/2; Gyülés, mikor (наст JANOS a’Gubernátors’agot reji

-4 _ n g
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gnálta. На kil<11ek'a’prxßg1îlttermina: után. expriedicti: boni:

l'ifealilin: jófiígokat соц/сущий, kik a’ Hazának akármelly 1116—

ben tìólgàltnnak; ha némellyek meg-hóltanak-xs. de Feleségek,l

G ye'rmekek maradtanakm'z. ollyanoktól fem magol<tól,í`e густ-

mekektöl, a’ Fejedelem el-ne foglaltaílämanem kezekn'él hagv'

vâ-n, bizonyos fummäban inferìbálcaffa a’Iiólgál`acnak ésa’ jó

ßâgnak mlvó'lca Iierént. Añ'éle érdeines H222 ñait pedig, vagy

azoknak maradékit, kìktöl immár jo'íìâ'gok ad машет Fifi-i

fogl-altattak- Vólna , a’ Fejedelem i'llendöképen „contenta/tas

fa. ha az el-foglalt'jóliágot meg-nem a'dhntja-is; hog'y fe

magok, fe maradékwk meg-ne nyom-orodgyanak., ' ' ‘

Kik légye'nek pedig érdemeiek ésïérdemetlenek. 2’15 ejedel- ‘

mek mellettek lévö Tanâtsivalítéljék-meg,hogy a’kik femmit

nem Iìólgâltak a’Hazânak, vagy femmi pénzt nem adtanak, ha'

neïn tsak [уайт/121121022 ollyanoktól el-Foglaltaífanakmíndê
Várak 65 21102 tartozó mindë jóíiâgok. A'kik pedigiméltó 61116—

mefek,jóů.ágnak ki-válrásának ideìéignálok és maradékioknâl há-‘

gyatcaffanak. Vifìont, ha kiné'l in/iriptio'bä vólna val'ami jóiìág,

vagyFi/¿uz/isProventus,mellyért 22 011223126kségére pénzt 211011:

vóln-a-ki, vagy pedig jâmbor ìolgâlatjáért inferibálták vó_lna va

1akinek;añ`éle bona Fifaalia.vagy Proventn: [тайм (prae/i'riptioY

azillyë jólìágban 65 ртштшЬаппеш admittáltatván) Qabadow

a’Fiß'n: által minden idöben ki-váltathafsékmûerék fummât e

géíìlë 65 брав-161161265 a’dolog meg-bizonyofoclvân: hogy en
nekutánm-is a’&ürkség úgy kívánván,mâlfok-is hafonló H222 {iol-

gâlatjára fel-indíttaífanak. De ha kiknél Fiß'usra nézendö Bá

nyák, S'ó-Aknák vólnának, azuk 22 1 514. Efìtendöbéli Generale

Deeretnmban bé-íratott mód Iìerént reenperúltaffanak.

Hogyha ollyanjóûâgok, Dézmâk, és egyéb тат Profum

tnsok foglaltaltanak vólna ez ideig-el, mellyeket az 1588, ЕЕ

tendößéli Gyülés elött adtak vólna-el PrincipesRegni pro tempo

re aon/finiti , 2' dolog meg-bizonyofodván meg-adaffanak, és

пикап-15 aŕFélejóIìágok, Dézmák, és egyébféle Provmtnsokl

cl-neA foglaltaßänak. _ .

 G 2» „ Акт
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An'ricv_Lvs II.

A’ Руда/е bommok pedig a’l"ejedelmek által a’ Privatus Pos

Ãflgg: ßjforoktólillyen módon тварей/гашиш hogy ушанк

töl a’Fejedelmek añ'éle Jóůágokat kbekaruak váltani, valamì~

kof akarjík. iiabadsâgok légyen гей, úgy-hogy kinâltafsák-meg

a’ fummájokkal legitim? authenticaper/onák által more фанатам

а’ РоШЙгоКап; és ha valakik tnlàlkoznának, kik bizonyos ra

tiójokatpmetendálván nem akamák levé/ni; azok a’ Pejedelme

ker» vagy azok távól létében» ha Сандалии Gubernátofçkléfì

nek, azokat igazsâgokkal reguiráljâk, és igazságokat a’ Fe

jedelrnek ’s Tanárs elöct proponálliafsák: de jólìágok mind ad

dig fe foglaltafsékœl, mig a’ Fejedelmek vagy a’ Fejedel

mekröl arra rendeltetett iìemélyek elöt: dolgokat el-igazit

ják. На kik pedig fol/i contumaciâ ducti , fem pénzeket fel

nem vennék, fem а’ Fejedelmeket, (vagy ha lennének az

idöben) Golfernátorokat nem requirálnák igazságokkal, pén

zek és jófìágok omittáltafsék. A’ kikröl pedig afïélejóiìágok

fodimáltatnak, jó {фат _monctával „ниш/сигами,

ARTxchvs. III.

A’ melly ófìágok és Várak az 16 5о- eůrendöbéliConnumem»

4"»l6s°~ tiokor те controver/ía Fifcolz'soknak irattaitak, valaminc a’

feljebb meg-irtArticu/usban declarált Рта/е óonumoknigy azon

jólìágok is inperpetuum Fifcalisoknak tartaffanak; mellyeknek

rebaàeálásában a’ Fifous az Articulosokban meg-ift proceßùst

köveil'e. A’ melly Jóůágokban pedig azon Connumerotiókor

Contradictio és dubieus iratott a’Káptalanba, akkor bé-ada

tort Rego/Irumban, azoknak el-igazìtâsára extraordinarias Ter

minus lévén rendeltetve, ha kik a’controverfum bonumokhoz

peronna/ejussokat comprobálhatták, azoknakjóůágok a’ Fifcalì

„так neve-zeri alólab/òlváltattak: úgy mindazálral, hogy ha

mell y совпадают а’ Fiscus kezénél lévö controver/ùm b0

mlmokhoz perennalejussokat comprobá/hatták,azzal a’ Fiscusltól

nem отметь ugyan, hanem a’l"ifcusc tsak atcól omweg/zak»

_ 08?
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hogy az a’ contrarier/ian [галит nem Fi/eale; штатная legitima

juris via iussokat kereshetik. A’ mellyekben pedig a’Fi/eus ex~

tra dominiam vagyon, és a’megírt extraordinarius termin/:son

сап/едим a’ там, annak-utánna {рейс/шт fél Novum сит

gratin mellett; ha perenna/ejussát akarja eomprobálni, отчий/

tacván a’ Novum сит gratiával Táblánés Székeken való lio

kotr Ртом/12:65 Орт a’ mikorés mellyik Terminuson akarja

ренина/011556: kerent lìabad légyen; úgy-hogy az Erdélyiek

az Erdélyi Terminnsokon, a’Magyar-Orûâgiak а’Мagyar-Orfiági

Terminusokon kerefsék. Ezt-is hozzá tévén, hogy a’ melly

jólìágok Flßalisoknak adjudieáltattanak, a’ meg-ift extraordi

nafius Terminuson, és az akkori Con/litutio lìerént a’ Fifeustól

a’ Poßßöroknak гимны/пшик, hogy ha a’ Fi/iuf maga vagy

máfok Iiámára akarja „штата, depoßta prius integra ßlmma

inß'riptionali, Год1а1саГГапа14-е1а’РфИгоКсЫ; Annak-utân

па, ha ki регент/ерши eomprobálharja a’ Novum aum gra

fia melletr, tartozzék le-tenni-azt a’l`ummát, a’ mellyet né~

ki le-terrek vólt, és úgy три-‚ниша a’j6lìágor. A’ ki pe

dig рта/ищи adjudieálratott jólìâgot eontumaeiter nem Вт

ß'r'ibáltatort, és vagy Fiß-us iìámára, vagy Fifeus aol/utìójâ

ból valamelly ./zeuemerita perfino' Iìâmára el-foglalratvân iu

/Z'ribálratott vólna. bizonyos fummában, ha lìinte a’ Novum

aum gratin melletc örökös igazságra elnyeméis a’ jólìágor ,

tartozzék a’ manutenenmek azin/iriptionalis fummár le-tenni,

magának tulajdonitván , hogy el-múlatta az infe-I'ibáltatáfl.

Novumor pedig tatie: „от: per exeeptionem eondefeendálna»

mind annyiiìor újabbat extrabálhalfon és élheITcn véle.

An'rrchvs IV.

’ Fellyebb meg-emlírerc módon младшими írélreretc jó

ûâgokon kivül, valamellyek увод/штоф; deveniáltanak;

vagy ennek-uránna штампами, _/iveper Notant Contraâum ‚

‘vel Defieium, Fifeus kezébe, Fifealisoknak ne tartaílìinak, ha

nem az ollyanokat, mind jure perpetuo, ’s mind másképen

el-ediaifa a’ Ниш. -

G 3 AR'

ÃßslôsQ

-_îì.



54 APP/aon. coNsTlTUT. мат
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BÃPÁHL

mi 16300.

A R т 1 с v L v s V,

НA meIIy iófìâgokban a’ Fisens ennek-utánna valami latitáló

és/nbtieealtjasn venne eliébeßzt nemper anindenalempro

dat'tionem, vagy egyéb extraordinarias» рисе/дюн kerefl'e, ha

nem eo yaria'ieo proce/fn, valamint eg'ymás közt а? privata:

Atyánkña-i ßoktanak perleni, темпа Cansaját; a"Ii.erént а’

Fife/isis, vagy Donatarins, итак ítéletin állvân [erwin Шеи;

a’ Jolog neme; ésa’ melly jóIi-ágokat ezen том/тат a’ Fif- '

en: eI~nyerne, foha Fi/ealisoknak ne tartaH'anak, hanem vala

mint1588.elört,jitre регент/2 eI-adott jóûâgok, úgy azonlnra~

ce „son aequirálandójófàâgok-is, mint per медлит, avagy No~

tam детишки vólna РЕД-а: kezéhez, eI-adhalIajnr'eperpetno-is.

ARTichvs; VI.

À

о

'_ А’ kik мы a’ Fißale bonnniok el-foglaltatranak, afg/ne ad

атак.

An.y 1615. (‚реалистами mind magok és maradékë

jok, hogy azérc meg-nem háboríttatnak.. 

A-RT- 1 cv_Lvs. VII.

. ' , A’ Fiscali: Jóíìágokban in genere mindenütc ez Orfìâgbann

„116310

16500

Дети!” pedig Fejérváratt, és körülötte lakó bleinefséigpelé`

mind Eemélyekben való intrnnnitássok, mind/pedig exemptio-ì

jokigen fzorgalmatefsággal meg-visgáltatván, BETHLEN GA»

ßoR Fejedelem- idejében. valakiknek praerogativájok akkor

helybenv hagyatcattanak, ezutân-is _ Петей Iiabadsâgokban

meg-rartaífanak, (a’kortsomáláfon kivül.)
A’ kik pedig. |631. eûtendö utân telepedtenek,V разу ех

imáltattanak,azokis Néha-i idösb RAKóchGYöRGY Fejedelem
idejében elegge meg-_visgâltatvánf a’ Äkik exemptiójokban hely

ben maradhattanakes ez'id'eig meg-tartattanak,ez “сап—19 hely- '

ben hagyaffanak, ésl еду helybéliek-is a’prodnetióra ne кап.

ie'ríttefsenek; ахи/‚гама а’ Váradi'ŕ'ißa/is jólàágokban Iakól

Nemel'sé'get', kik felöl annak Seriesfében'irâs vagyon.`

- A-RTichvs VIII. _ _ '

А” фат Jobbâgyok a’ mint'czirkálás gonofì.tëvöknekï

` ^ ' büw
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bümetéfek, úgy egyéb {örvény fierént való Едем-тёк dolgá- .

ból'. a’Vármegyék Tilìteinek утиным alól ki-nem vétet

nek, .úgy egyéb minden közònséges tereh vifeléfekbenez Or

fzág, Fejedelmek, ’s Vármegyék Iàükségére nézendö трешь

ban a’ Nemefség jófìágâval egyenlö пешек vifeljenek, mellyet'I

. ` ha {де/шт nem akarnának, az ollyan сопл/тихой ellen a.’

T i tek animadvertáljanak,'anfloritá:fok légyen a’ Сшитый];

és affélékben ob/erváltatni íiokott ил: Еегёпс. ’

TITUL US NONUS.

Bányá'k’ állepotjáról.

.An'rlchvs I.

ARany,«ezüíl, réz, kénkö Bányákat. hogy знати. а" kinek

' módgya lehet, és helye., nyithaíïon és o'olálhañ'on,felíìa

badirtatik: illyen 'módokalatt mindazálral; hn у mind maga.

a’ k1 eolálratja, mind pedigree/filé Mener-em erek. hittel lé

gyenek kötelefek ап'а. hogy-igazán való rizedér 2’Bânyákból
proveniáló Metallnmoknak a’ Fijen: 'Tárházába bé-Eólgâltat- 

)âkj kik hogy ha. az ellen tsalárdúl-œelekednének, а’ Fi ia

‘ li: Directortól 'evoaáltatvámaz Oetavali: ai/agy Diaeta alatt lévö

Tâblára, haeomperiáltatik, elsöben (Эк-1252 forintal bünrettes

fék; `máfocllior a’_poena щит/швеи és igy rend-el feljebb

feljebb nevekediék a’ßüntetésbéli fummo.. Egyébféle közön

fégefebb metallnmú Bányàknak aolálâsâból рейд, а? Fisensnak

femmivel nem` tartozik. На kikpedig, nem magok határán,

hanem más Poßßï/rokén nyimakes сот/пак bânyâkat. azok

kal alkudgyanak és végezzenek-f és mivel a’i1elyn€k Urânak

д ken fizemiek; Fffeomak geen heLyekbn aj colin-...tó ежи-5:31:
berek femmivel nem. partoznak, mellynekhizonyofabb vól- ` Q `

ráért nem tsak az Orìágban lakos rendek,§e akârmelly ìdß- .

ge“ Qrflâgból béjiövö akármellykereůtyénl nemìetböl álló

rendek proeßntinm Ivigore фишками. -mind [топ-351505

_ bei@

I .
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° bé-jövetelek, ’s mind pedig akârhol ez Orliâgban й] Bányâknak

nyitására és саммит való Izabadsâgok felöl, és hogy fe еще.

1уе1<Ьеп‚Ге javokban are/ìátiókkal.feni [спит _törvénytelen dol о

gokkal meg-nem bántatnak, a’ feljebb meg-irc самими Ize

rént; hogy tudnillik a’ Dominus terreßrissel meg-alkudjanak,

es illendö igazsâgokat meg-adják; шарм/121195111 mindazál

tal azok, ha kìknek a’ гуаши eontraetusok тешит: ed

dig az arany Bányáknak Тахта felöl: ha pedig az Or'êág«

ban ‘a’ Fejeclelmek vâlalìtó és Pénz-verö hâzakat erigálnak,

ateomrnod/iltall'anak“‘azoknak-is állapati illendö módon; до”.

ferálván az 1618. eitendöbéli aiïélékröl lett végezéfekkell

. ' . A-'R та с v_r. vs II.

A’Kénesö Bányák eleitöl-fogva Iii/cale bonumok, és akârm'elly

helyeken ez Orìágban шатаю? Kénesb,~’s azzal чаю ke'- `

reskedés а’ЕЕД'итак kiváltképen való proventusánaklennirem

deltetett; söt annak k'ereséfe-is minden privata: emberektöl

mcg-tilalmazva vólc'Y ennekelötte; de mind az Orfzágnakg

EN M. ’s mind pedig afFisousnak haìnofabbnak iréltetett lenni,vé

An,|63;.geztetett. hogy minden rendek, ali/que tamenßrndjualieio Do;

minorurtt terreßrium tam Fiß'aliunt, guamprivatorum, kereshes'

fenek és kéìithelfenek Kénesöt'; illy’ módok alatt mind

azonàlral, hogy ha kinek hatârán talâlt'atikf aIFöldes Urral

toutrabáljon, a’ mint антик a’ KénesötY keresö ember; Мё—

fodfìor, hogy fenkinek máfnak eLadní fzabados ne légyen; ha

nem tsak a’ Рта: Tárhâzâba avagy Kamarâ-jâba' tartozzanak

bé-fìólgálcatnifmellynek mâ’sájáért inparataрегата[А 7 5. tax!v

tozzanak adni a’Pero’epto`rok. Ha ki pedig bé-nem запала}

ta érettetvén a’j%efumon, mind az adó, mind pedig a’vévö

meg-fogattallänak : és valahol Артемий/атаку ugyan' 212-

on helybéli Tiíìtvifelöknek kezekbe> adattaßiinak detentióra ,`

ha egyéb Nemes Iìemélyeken kivül való' akâr-minémü rendek

lennánek; (söt az ollyannkatykik ugyan vakmeröképen, ’s n em" '

1s teak egyìer tselekedték vólna e a’ Fejedelmeknek/Spe«

" » (la [I
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tia/is Commi/iiókra, a’ Tilitek meg-fogni, és az hovâ pnrantsold

jákigaz. törvény ìerént való mcg-büntetéfre fel-küldeni 1ar

tozzan ek) és azon Tiůteknem „этап 2 ’ rend ìerént való tör

vényes Székeknek aelebráltatását, terminó/janak olly’ alkalma

tos és rövid idöt, lngalább 'tizen-ötöd трос; vagy hogy a’

melly alkalmatos idöre a’Fifealis afïéléknek gondvifelesére ren

delretett Tilìtvifelök-is reá érkezhetnek, és akkorra соловей!

ván луг/люки, és egyéb értelmes Törvény-tévöker, ha e

légségeskép'en a’ dolog eonlperiáltatik, ugyan akkorßnalis/en

tentiác mondjanak; ha pedìg homályos lélìen a’ dolog, ad

guindenarn blzonyságra exmittáltafsék a’ eau/a, és akker тег-

bizonyofodván, быт forint )poenán eonvineáltalfanak külön

kiilön, mind az adó, mind a’vevö; és a’ nälok találtatott Kén`

esöt-is „твид/дан, magok pedig ufque ad tempusßtisfilctionis

a’Fiß'a/is Tiñteknek adattaifanak kezekbe. Ha pedi rdíden

tiás Nemes emberek találtatnak lenni, wocálœllana Octava-`

11: vagy Diaeta атак: léjendö Tâblára. és azon egy terminuscm

jïnaliterdecidaltalsék eausájok, допинга/тащат] a’l`eljebb {прог

nával büntetteflenèk: és ha bom/mi fel-erik azt a’ fummât, Sen

„питанием/катать; ha pedig annyiérö javai nem тщ

tatnak, kezeí'ség alá vettelI'enek, és ha nem állathamak, are

‚ед/папами ufqne ad tempus/atiúetionis; a’ ‚фамилию Ne¥

mes emberek pedig, modo “Царю a’ nemtelen emberek felöl

írattacott, captiváltall'mak, és Til'zt kézhez adattatván bün

tetödjenek-is. На pedig azutän tudódnék-i's-ki a’ cloloizzI 26.а

lagos és re/identiá: Nemesember ellen,l ugyan ezen ‚тоге/25 ob- -

/ìr'váltafsék és Tâblán pro/equáltafsék; abmpdriáltatvân pedig,

a’ vöct avagy el-adotc Kénesönek ârrár-is az ör-lîáz forint

poenán fellyül, refimdiilni tartozzék. Ha' nemtelen ember 52—

löl rudódík-ki aféle tselekeclet, Iobbâgy emberlévén kéresfŕ

{enek törvényt гей, es_aa? detimunr quintnm' diem nem tsak n"

Földes Ura lìólgâltaffon törvényt, hanem azon helybéli ТЩ

tek elöcc rartozzékß/Iálnî; ha a’ törvény kéréskor; “гагу e11

H ‚ пай—
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nak-utánna birodalmâban каш: vólna1ennia’Patronnsnak, és a..

20k elötr deeldáltafsék azonmód, ртом/й: és роет: alatr, a’

mint feljebb vagyon írva, azok felöl kik in facto дерн/геп

daltatnak; a’VároIi és Nemefség kivül való rendek-is az ö соп

petensfôrnmjokon, ugyan ezen mód Iieréntprofeanálralfanak.

` Az Urarlan „штатив idegen emberek pedig, akárin

facto deprebendálraífanak, ’s akâr ßißoeetitsoklégyenek, a’ Fe

jedelmeknek ап'а rendeltetetr. Tilìtvifelöi által meg-fogat.

tachafî'anak, és rörvénnyel érdemek Iierént bünrerödjenek;

távoztatván mindazálral azt , hogy valami magok hafìnok’

kereferiérr, ártatlan öker ne lvexáljâk, és ez. Orfzâgi embe

reknek affelékböl következherendö akadályt ne Iierezzenek.

Mindazáltal a’ Hazában-is {ìükségesképen meg-kívântarván,

a’ Kénesö a’Melier embereknek, és egyéb rendeknek-is, ne

feljebb, söt a’rnennyiben lehet illendöârron, mint azide.

geneknek . elégedenclö Kénesör adni {Рта/2: Tiíìtek rar

tozzanak prae alii: nenni/ins extraneis. ’

ART 1 chv s. I_IL

_ А’ Ве1ёпуез vidéki Vas-Kóhoz és Réz Bányához á’ régi n/its

E” Ат ñerénr, Bihar Vármegyének az a’ Belényes vidéki relie. ki

. Af.';',;f3‘ieleirölfogvrl bizonyos öl fa vágâiï'al rarrozorc, ennek-uránna

` is azon Iieréntpraeßálja: úgy-hogy, arra rendelrererr falukbéli

emberek az eIörti eonnnmeratio Iierént, melly ezen dolog vé

.'615- gerrperagálratorr, minden külön házú , és külön kenyéren

élö ’slakó ember, az еду-еду 61 fa. щиты tartozzék, és min

den Patromßok ¿ze bé-ůólgálral'sák; #Tíitek pedig öket гей.

eröltervén. jó ésillendö helyeken-is vâgafsák, és a’ kik nem

praeßálnák, vkér annyinak hordásâval bünterteflënek; a’Vár

megye Tilìrei pedig, pénzül, fern a’ rend ierénr', fem pedig

а’ büntetésérr való й: exiaálni п: méréíìeljék: kit ha a’

'Tií'zrek tseleked-nének, evoeá/ratvân a’ Direetor által Vârme

gyére, vagy пыжа, _mint OrEág Conßitntióia és magok ка.

telel'ségelgellen tselekedök» törvénnyel büntetreñ'enek.

TITU-`

` 162:.

.
_ *u* чиж—ж „д



TRANSILI/AN. PARSII.T1T.X. 59

TITULUS DECI/l/[USI

Dézmákró l.
l

ARTIchvS I.

Zt kívânvân a’ Nemeíî fiabadság. és a’ régi végezéfek-ís, E А

ànnak-okâért Nemes ember fernminémü gabonâjából, fe е-А„Ё‘.5з'51

gyeb iavaiból Dézma ШИНЫ nem tartozik maga határiból, ha

{iincén paraíìt földeic élnéis, czédula pénzel fem rartozik.

Mindazâltal a’ Dézma adó ůegény község-is a’határoknak mi- ‚т, -

vóltokhoz-képeíl, fiántó földek nélkül ne hagyattafsék, és affé- 16'12

lepraetextnsokkal az igaz Dézmák ne defiandálcafl'anak. Ellen

ben a’paralìtság akármitsoda földeket éljen-is, 2z ha ab antiguo „ы.

Dézmát adó falu hatirában vagyon. a’ Dézma замы tartozik. "и?

Semmi újítás a’Dézmálás dolgában 11e légyen, hanem :fregi

u n: ob/er-váltafsék. A’ Dézma ne vâlogatva, a’,Gabonának,

Szölönek, és egyéb marhának-is iavaiból, hanem promisaue

et mixtim vétetteí'sék, a’ min: Щеп azoknak lételéc adea. ‘573'

ART1chvs Il.

А’ Szegénységen BáránysMézf Bor, és egyéb Dézmában jú

сосс marhák, ’s legnminák fokâig ne hagyattaûänak és tar

tafl'anak, hanem azoknak bé-fìâllitratâfoknak ideje alkalmaz

tal'sék az Ани/а bé-vérelének „щитами, úgy-minc lient

Márton nap után két hétìg: Egyéb iránt ha addiga’Dézmâfok

el-nem vitetnék, ázontúl arra való gondvifeléll'el nem turtozik

a’ köfség; exeipiálván mindazonáltal аи. ha a’f`zegénység va

lamialkalrnatlansâga miattakkorrael-nem мышата, és va

lamikevês dilatiójât maga kívánnä; annak-felette, valamelly

rend-kivüI-való en_/im, mind Fi/ens, mind pedig ffiegénység

réñéröl; azontúl, ha mi kár benne léìen,a’ Dézmás ñzeII'e-meg.

Az el-fìállitáû-is' a’Fi/ea/i:` gonflvií'elök a’me11nyiben ю

het, alkalmaztnfsák úgy. hogy a’ Dézmâknak felettébb mei

ie való ìíllitâsával a’ Iìegénység ne terheltefsék.

H 2 ` ARTI

1588.
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ARTxchvs. 111.

’ Mint egyéb tséplél'ekben és uyomtattatásban, úgy a’ Déz

máknak tséplésében és nyomtattat'asában,a’hol ekkédig fitr

kás volt, a’izegénységnek a’ tséplö réii igazán ki-adattul'sék , Y

úgy-mint rend tiefen: tizedik mérés: Hq mikor pedig Щеп olly

‚ derekas шк termésével a’gabonának látogarja а’ншг. Ollyan

kor az akkori idöhöz nlkalmaztafsék; mindazonáltal a’mi ebéd

vékának hívattatik, a’Dézmát tséplöknek ki-nem ádatik.

» 'ARTIchvs. IV.

Ex А” Blnonyos okokbólaszâli Papok „титан а’ Dézmâból va

д„‚„9;_ lo _Quartájokan топ: némelly réfie re/iituáltatott. A’

1599. mint aunak-okáért а‘ re/litutiónak idejétöl fogva a` Dézmák exi

“т' gá/tattanak a’ Szálìságon, és a’ hol, hânyacl rélì a’SzáIz Pre’.

dikátoroknak, hán yad réfì viìont a’ Fifeusnak adatni és perez’

шпат lzokott,azutánis azon u/us этюд/швеи 13а2йшгп1ш1

Botból, mind mindenféle leguminákból, Bárányból és Méhböl ;

mindazáltal,hogy jobb móddal tudhaíïanak abbanprooedálniok

mindenek, a’kiknek ineurnbál, mind a’ Száìságon ésmin<l a’

Vármegyéken lévö Dézma adó helyeken, és honnan, mikböl a’

mennyi réíi liokott Fi/èus fiámára ceda/ni, az_ invalefeált или:

Еегёпс, az Arenŕatorok igen igazsâgos ,Rege/lrurnot tsinâltall'a

nak. és af карга. anokba béis adjâk. Hafonlóképen mind az

Orfìág végezéfìvel, mind pedig egyébiránt az igazsággal e

ще. gyezöió ln/Íruo'tiókat kélìitsenek,melly âltal a’Dézmáfoknak

что in olentiáiés exorbitantiái meg-zabolâztall'anak, nxt-is a’l<âpta~

lanokba bé-atlják: a’ Partìumbélieket Váradi, az Erdélyieket

‘64°’ Комы/511. а’ Szálzsâgon lévöket pedig a’ Fejérvâri Käptala

nokb'a; hogy mindenek tudhallänak mind vigyázni :VD'é'nmíI-`

foknak exeeßusokra, mind egyeb irânt magokat alkalmaztatnì.

A’ Káptalanok pedig, all/azie „1/1:[штифтами „не: quoti

es kívmjâk, indi erenter, minden Nemes embereknek m9.

.ыб. gok jo'fìágoknak штаты pârt adni tartoznak. Signanter

low. pedig, hogy a.’ Dézmáfok ”трети? botsíttall'anak-ki aïìlëz

  ma as
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mâlásra, és halogatâs nélkül el-is járjanak benne: feles lo

vakkal és lìemélyekkel magokatne tartafsák a’fìegénységen:¿"~'6’33~

ida ein“ ki-küidven гадок, ’5гп631<6збг1 шт е1-г61о1<‚ 65 ;;’;;;

hívatallyokat nem illetö dolgokba ne-is elegyitsék magokar.

A R T 1 с v L v s V. `

’ Dézmák a’ több Fifeale bonumoknak és proventusoknak

nem utólsó rétieì lévén, azokban, vagy azokuak Aren. ‚6,3,

dáiban ha mik aba/ienáltattanak az 1588.eñtendö után örö

k"sön, azon uiód lierént reeuperáltaffanak, mint egyéb Fis

eale щиток . На kinek az elörc „пятками akármelly

legitima: Fejedelmektöl,azok maradjanak а Poßêßöroknál az

zal az igazsággal a’kivel birták, és moll-is bühatnák; és a’

mint умирай/Мок a’Dézmáknak, avagy azoknak Arendái

nak, а’ több ИЛа/е bonumoknak rendihez és módjához al

kalrnaztartak; úgy azoknak eollatioja-is azon módok Iierént

a’ Fejedelmek’ haralmában `valgyon, mint a’ több Fi/ea/e bo

numoknak el-adáfas de hogy külömb igazsággal és örökös- .

féggel abalienáltathalfanak, meg-határoztatott.

ARTI chvs 'VL

Int-hogy a’ melly helyekben Arena'ának adâsâval redimál

Iatik-is l'i/iustól z’Dézma, még-is az ollyan helyeken a’

Báríny Dézma Fiscus Iìámâra гида/шк: annâl inkább illen

dö, hogy az egéfì Szâliságon (melly a`Fi5eusnak peau/fuma)

a’Bárâny Dézma Pi/eus батата exigáltafsék; Belìtercze vi

dékén és Bartzasâgon kivül; mivel ök nem a* magok, ha

nem inkább a’ Havafalföldi határon tarthatnak juhokat.

TITULUS UNDEC'IZWUS.r

Dézmásokról.

A R т 1 с v L v s I.

’ Dézmáfok re/iaentiás 65 állgpotjokhoz képell elégséges

zálagú emberek légyenek, lìokotr /a/ariumok meg-adafsek;

` . H 3 azzal

163;.

1653.

d'
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azzal meg-elégedjenek; hívaraljokban való igazán eI-jŕirálbkm,"

és hogy lnßrnetiójokon kivül való dolgokba magokat nem

elegyírik, körelefelç 1égyenek;és exempta vagy Dézmát nem

adó helyekröl, ne kénlierírsék adni az embereket.

TITULUS DUODEC'IMUS.

Harmìntzadok állapotjáról.

ARTIchvs I,

A’Harmintzadláfnak eleiröl fogva obfèrválratott bizonyos

E# Aff» helyei vólranak, ezurán-is azon helyek tarraII'anak,mel

f¿;;Í”1yek nevezet Eerénr, Tortsvára, Verestorony, Volkány, 52.62:

1595. шт, Karan/elet, Deva, Váradgya, Dés, Kolosrnonoßor, Beßtertze,

:236' _ матрицы, Tri/e. ’Sibó,’Sombor.Tasnáal, Зададим Váraal, Deb
51. . .

reezen, _7mo ; Belényes', és ezeknek eleiröl fogva Iiokorr Filia

lisi, újabb harmitzadlâfra való helyek, fe Filialisok ne vá

lafìtaílänak és ne rendelteil'enek: Harminrzad zâfìlók-is ed

dig valókon kivül bé-ne véte'II'enek, hanem a’ ìokott he»

lyekben пацанам!“

Акт: chvs II.

" Régi igaz Veett'galauthentic? a’ Käptalanokba bé-adattafsék ,

Ex A" hogy mind a’ Kereskedö- rendek tudhafsák magokat а—

e„.ig7Í.hoz alkalinaztatni, mind pedig. a’ Harmintzadofok azon ki

't5571- vül ne léphelïenek: lnßrnetio'jok-is pedig a’ Harmintzadofok

:sgg: nak az Orliág végezéséhez вышитыми; hogy 16:11:11

1576. таГо1<ас magok fejéröl ñabadofokkà, fe pedig liabados dol- _

'635' gokat tilalmafokká ne teheffenek.

. AR'rlchvsIII. '

A’Melly Harmînrzadofok az Orlìâg Statntnmi és Наш Iìabad

sâga ellen vêrkeznének, tilirekröl evoca/rali'anak azon Vär

megyére. чаду Székre ,a’ hol a’H:1rmintzad vagyon': úgy-hogy

ha privat/is emben: károsíganâmk- meg mélratlanúl ‚ és az

akarja törvénnyel kerefni, ñabadsâgában légyen, ’s а: Наг

пинск—
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minczadofnak vétsége meg-bízonyof'odvân; kétliá.. forint bün

tetéfen maradjon, és a’kân1ak’s költségnek-is meg-forditásán.

На pedig körelefségek ellen vétkeznek, a’ I'i/eali: Dre

натра/гуляш a’ Fö Komornyik Székin; de sët ha melly

ineg-kârefodottprivatii: ember, együgyü és elégtelen állapot

)a miatt, nem kereshetné törvénnyel, in/Íoiitiát tévén, a’

Fiji'ali: Directorok által, a’ feljebb meg-itt mód fzeréncvaló

Székes helyen igazódjék-el törvények, és a’ maradtrágnak

fele Finn: fzâmâralégyen, fele viñont afpanalìló félé; ha pe

'dig a’káros ember úgy akarja, meg-találván azon Vármegyé

nek, vagy Székes helyeknek Tiííteit a’ hol lakâfa vagyen,

nem lévén magânakelégsége a’keresésre,a’ Tifìtek-iseompe

ten: Aetorok leheflenek azon rötvénynek követésére, és convin

eriltatvân а” Harmintzados, так а’ fenn meg-itt mód Ее

гёпс való ñzetésének fele a’ Tilìté, fele pedig a’kâros em

be:é légyen. 'Melly poenár azon Vármegyének vagy Székv

nek Bírái mindjârt exeqnálhañänak-is, mmclen törvényb'éli

reluedinmok ellen. ha annyi érö ìavai talâltatnak azon Vär

megyében, vagy Székben; ha pedig nem сманить а2оп

fententia mellett mandntnmmal az Orfìâgnak akârmelly ré

íìében találtatandó ‘javaiból az ort lévö Tiíìtek Exeentiót és

fetisßletiót tenni tartozzanak. De hogy ha tellyefséggelan

nyi érö javai nem találtatnának, Iìemélyéhez-is a’ тиши

hozzá nyúlhaífanak, mind az elégrécelig.

 

ARTxcv`Lv_s IV.

[Мг limite: regni et partinm annexarnm, llogy egyik hely-Ex Ат

böl máfuvájâró kelö és Kereskedö femmmémü rendektolßdm,

Hairmintzad ne vétefsékan рота in Articulo proximè preaeden

ti прилёг, végeztetik. Nemes ember pedìg, maga плюша.

gâban termen femrrúnémü ушам és тамады, valamellye

ket pénzen, vagymásképen nem iedett, ha (имён azOrIzag

bólki-vifzi, avagy küldi-is, Harmintzad és Vám adáíl'al nem

tartozik. Söc a’ Paraûtság-is, a’ki nem maga, hanem Ura e- 's99~

‘ Буес‘

»wup-MIL»-   -
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gyetmáfsát vifzi жмот-15 ‚. femminémü helyeken az Or».

lìâgnak határiban Vâm és Harmintzad adäl'r-a ne kénůerit

`tefsék, чаду midön Urok lìólgálaqára mennek-is, fem me

nö. fem meg-tert útjokban, afdolog comperiáltatvân.

A’melly ErdélyiNemes embernek, узду Umak háza és

l, ¿„jólìága Magyar Orlìâgban-is vagyon, maga lìiikségéte, és nem

MisßS-kereskedél're ki viiendö, és bé-hozandó maga majorsîgában

:ggg: termett marhâktól, búzától, bortól, ’s egyebektöl-is. Vaïun

és Harminczad adäíl'al nem tartozik.

Az Orlìágból ki-nem vijendö marháktól, a’ mint-hogy

Harmìntzad ааагш а’Еедёпузёд-йз nem tartozik, annâl inà

:222; kább съема pénznek vételével a’ Hannintzadofoktól ne

1612» terhelteí'sék; femmi immoratio'val és ìokatlan txactiókkal a’

Kereskedö embereket-is ne terheljék. -

А' melly marhákról e yfìet meg  harniïntzadolnek, el'

nem adhatván. ifmét viíì щ kelletik пацана, 'úiabb Harmin`

czad adâfra ne kénlìeríttellènek; és mind ezek а’Бекш meg`

itt роет: és таит): Еегёпс oirßrvú/talfanak. ~

ARthvas Vr

А’ Melly Nemes ember, maga mojorságâbólï való marháit,

узду a’ feljebb [пед-{гс Harminczadlâll'el nem tattozó ja

vait ezOrfìágból ki-hajtatná,.vagy‘el~adná, adjon /ifn lex Te/Ii

mania/isc ты, hogy faját olly’ marhájamellyet má októl {ern

mi iin ala-tt nem kereskedéfnek okáért vert és ûerzett, mincì

pe-.lig a.’ marháknak 1261116161, és így a’ math ki-hajtó,avagy

azt meg-vett emberek békével botsáttolï'ana'k,r melly Гетто

nia/ist a’ Harmintzadofok tartslanak» meg futura pro- cautela»

czédulát advz'tn штаты э;"таг11а vivö éshajtó-embereknek

2’Harmintzados,mellyelel-vihefsék eddig'marhâjokat, miglen
aikalmatoí'mk ítélik lenni zz видана ;. lcle hogy ha идут

l akker valamißaudulentiacomperiáltatik benne, af Hatmìntzad

Ziíìló а1асс;а2с›г1 Vármegyebéli, avagylxelybéli Tifìtvifelök

ben; és» a-’törvényîiez értö arte köteles Nemes-embereket cio;

.. ат“

___-.ц_____д.______д_ _ .
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том/штат lâttaffon törvényt теща, 65 ha „литейщик ‚

amittálja mind azokat a’ marhákat, és azon fellyiil affreu

dn/entìáért a’ Harminrzados' expenfájáI-is' refundálni Iarcozzék;

az egy exmi/iio'n kiviil, minden exeeptiók és egyéb remedi

amok exeludálratvân. Ha pedig azután tudódnék-ki; а’Наг

minrzados шишка azon Vármegye Székire, ha Nemes ern
ber; ha pedig Vârosbéli, VIIIer egyéb helybéli competen: fö

rumjára; Erdélyben ante Gata-aum, a’ _Partiumban ante deeimum

guintum, és' mind a’ Harmintzados, ’s mind pedig az [n Cau

/àm штат: in prima Sede ïudieiaria, omnibus Exeeptioni

bus, Remediis, exeepta unica Exmijiione, denegatis, au’ meritum

feleljenek; és ha az :ŕdolog a’ßírák elött 6160 vilâgos. ne

is штампам; ha pedig ~homályos, egy Exmi sio után, шё—

fodik Széken fina/iter deeidáltafsék; hogy há az In Gau/am

штат: eonvineáltatik, a’ шпагат el-hajtorr marháknak tri

lummal való meg-Iizetésén maradjon eo faeto, et intra „игл.

denâm szon helybéli, Tiûtek штык, az Exeeutorok-is ma

gok fzokort ìúr'almokát, i. e. ß. 12. meg-vévén.

На páraìt ember in ßlatoeleprebendálratik,az-is ezen mód

Eerént bünrerödjékpde ha azurán tudódik-ki cselekedete,

Földes` шага ad deeimum „шиит kérjen rörvényt a’ Har

mintzados: Kinek ha földén ’s hatälma alatt lélìen az ol- ‘

lyan par'aůt ember. avagy feleljen felöle az Ura, hogy tör

vényre [Яхта ‚ avagy adjáßkézhez; de ha fem törvényt

nem шагают. fem pedIg kézhez nem adná, és r'néltó '

igaz ока: nem длят/паша. eo[гит a’ jobbágynak Díjác ,

a’ Várr'negyebéli vagy helybêli Tifitek exequálják a’ Job

bágy Urâuak )av'aibóli vágy jólìâgából, és az a/signáltafsék

a’ Harminczados kezébe.

Máfodlìor-is ha törvênyt nem Iiólgáltatna felöle , та?!

tnfsék a`Vârmegyére, 65 a’törvény nem rételérc дарит [Фа—Ёк М. . ‚.

magiumân maradjoñ jobbâgyâ'nak, és azon Fellyül, :Izvon а’ им”,

poenán, mellyen ‘a’ jobbâgyánaîc kelletr vólna детишкам, 1638
‘ ' l

 

`
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:iz-az , triplumán a’ meg-harmintzadlotc marháknak. De h1

nem felelne jobbág ya felòl a’Fóldes Ura, az ollyan paraiìr em

ber ůibadofon perfequálcuthatik. Ha pedig a’jobbígy||ak Föl

des Ura törvényt lìólgâlrat, abban a’törvény-térelber| min

den haladékra és смелыми való Exeeptiók. és tóvàbb vnló

росе/й: ki-rekelirecik; maradván fenn rsak egy oppe/latio ,

melly a’közelebb következendölSzáken fînaliter meg-íteltes

fék. és Exeeutiába-is vérefsék a’ fellyülmeg-irc mód lìerént.

An'rrchvs. VI.

’Hurmintzadokat el-ñökött embereket, és marhâkat. a’

melly Falu hacârán a’ Harmintzadofok és azoknak einbcrei

el-érik. azon Faluba avagy Városba vigyék-bé, щёк Bíró

kézhez, a'hová a’ helynek Patrouusi közzül, a’ ki nagyobb `

réûes. maga vagy emberiálral. a’ Hormintzados-is а’Еег6пс,

15. napra eon/lualván. eonvoeáljanak a’ Vàrmegye Tilìteiben ,

és hires Törvény-tévöiben, ’s értelmes Nemes emberekec-is

adbibeá/vân a’ Vármegyéken; egyébütt pedig, a’helyeknekés

Poßíörokuuk rendek’s mivóltok fierénr. törvényr lârtatvân

reäjo. , ha aonvineálcatnak, az Artieular'is рота exe/[ufí/raf'sék

rajtok: mellynek harmada a’Patronusoké a’ Törvény-tévök

E# Ат kel együtc. két lrélìe pedig a’ Pifeusé légyen. Неву-1121 pedig

‘""""len az alsó Forumon való törvény nem tetlìenék. „литий!

tafsék a’Táblára. Hafonlóképen privatus Nemes ember-is ki

ki maga határân ha aliéle embereker és marhâkat дарует

dál. ûabadofon meg-Righnllä, és ezen Artieulusban meg-ift

méd fzerénr, a’Harminrzadoll-is гей hivân, büntetödjék.

. An'rlchvs. VII.

A’ Harmintzadhoz való Qólgî‘<.mìdön a’ Harmintzaio’ el

liökött embereker реф/[идти 65 reâjok tnlâlvím vélek

nem birnâmk. a’ Falnkra hîrc tévén. панду tolvajt kiâltvin,

tarrnzzanak inßirgálni; kik hogv-ha роты/‚шик, а’ V-irme

gyéknek avagy Székes helyeknek Tilireir ki-vivívi :_i zen'árö 1

napra, azok-is pedig ma.ng mellé elégelendö T`örvényrìîvö~

et.
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ker „увидал/ан. refvieleáljâk eon/eientiosè: és hogy-ha méltó

mentse'gek nem találtatik, eofaeto zoo, exegnáljanok raj

tok куш ìârnára.

. An'rxchv_s УНТ.

А’ Kik pedig a’ H'armintzadhoz tartozó ìemélyekre (tiñ

tek hivataljok iìerént való igaz útjokban jârván) tárnad

nânak; aíélék, pro qua/itate delieti büntetödjenek Forumin

kon elsö törvényes Széken. Ha Jobbágyok léfìnek pedig ,

2’fellyül meg-ire mód lìerént, Földes Ura elött kezdettes

тек a’ törvénye', és akármellyik rendböl állók-is h'a convin

eáltatnak, tselekedeteknek érdeme ierént büntentefsenek,

поп fellyül а’ Fijiamak-is kâra refnndáltafsék.

ARTichvs 1X.

’ K_ik a’ Havafalföldi vagy Móldovai határba hajcjâk так

hâjokat. avagy a' Silbe legeltetik, hogy-ha akár fóltorr

ként, akár e'gyéb агат el-adnák, tartozzanak a’ Fifi'umak

ök-is meg-adni a’ Harmintzadot. mellyet ha nem tseleked

nének, a’ Harmintzadokat „(фаты ellen íratott Антик: 

iierént proeedúljanak ö ellenek-is a’ Harmintzadofok. `

TITUL Us DECIMU'STER TIUS. "

Fifcalis Várakbe'li Praesidiumokról.

ARTICVLVS Ь:

Blinden тал:- Várakban és Eröfségekben, 2’Fejeclelmek

Q, Praesidinmi a’íìükségnek idején tempeßivè,elégségcs 'àà

múakon bé-vitetteflënek, és а’ közönséges Haza ’s Feiedelmek

мышцам minden engedelmefséget hüségefen praeßáljà

nak,a’több bennlévö rendel együtr; ebben mindazáltalilly’

rnód tartafsék: 1. Неву a’Fejedelmek a"l`anátsnakproponáb

ják az akkori idöbéli fiükségnek mivóltât, és azokkal сдует}

lö értelemböl шлицами а‘ Prae/idiurnoknak ñüksîsìxes

l 2 со o
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co/locá/áfa, annak ideie, Ízâma. helye ésmódpl felöl; liükség

kivül való idöben pedig ne terheltelfenek a’Prae/ídiummal.

2. Ноду а’ше11у Fiscali: Vârakat valamelly privato: einberelc

birnak, ha egyéb-arànt nem /ù/pectusok, fem idegenek, hanem

igazán indigenatu: Haze-nai; a`helynek és abban lévö mindern

rendeknek Kapitánysâga ne idegenekre, hanern a’Várnak U

Arm „труд/1111561, az lévén hitelesb мигают mind Or

. ‚Еёдпай. Fejedelmeknek, és a’helyben refugiált minden ren

deknek, mint~fem valamelly idegen, vagy köz rendböl álló

Kapitányok és Hadnagyok. 13. А‘ Hadnagyok-is pedig az ol

1уа11 helyekben zálagos emberekböl állók rendelteífenek. Е

gyéb idöben-is pedig a’ Fifcalis Váraknak Po/ßßori, és azokban

lévö Fö és Vicé Tiûtek ’s Praesidiumok, hittel légyenek köte

lefek a’ Fejedelmek’ hüségére, és az Orlìág fiabadsâgának és

' végezéfinek meg tartâsara’s óltalmazasára, a’ helynek el-nem

idegenitésére , az oda conßtgiálandóknak fecuritására; mel

lyet ha nem praeßálnlmak, adpraemonitionem contumaciter, corn

рет: rei veritate, a’ Роде/брюк in ami/sione arcium et omniunt

bonornm ad gasdempertinentiume/òs praecisè concernenti/im, az

стога/иск pedig omnium bonorum /ìtorunt tam mobi/iam, уайт

immobilium, a’Prae5idiariusok pedig, дарит convincáltaífanak.

TITUL US ВЕСЬ/140192 UAR TUS.

Feje'rvári dólgokrôl.

A -ARTichvsL

VÉge'ztetett vólt ennek-elötte való iclökben, hogy Feiervâ

fatt kiki házát meg-épitse bizonyos terminus alatt, aliof/uin

töle el-vétettefsék, és máfnak confèráltafsék; mellyben noha a’

kitöl mint lehetett igyekeztenek-is ugyan, és a’ Fejérvári

Hazaknalç külön-kiilön kezekre ìútott ’s Гогдосс :îllapotiok-is

eléggé meg-lött. De mìvel nem а’пет akarâs,és Con/Íitutìók

ellen való vakmeröség úgy, mint egyéb okok слит/Кис annak

. a’hely
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а’11е1упе1‹ derekasb való meg-nem épithetését, annakoká

ért hogy a’ Рот/дюн a//êcnratusok lévén, etiam 'vigore pme/en

т Articoli» házoknak épitésében ñorgalmatosbak légyenek;

V'égeztetett, hogy valakik ez ideig hâzoknak, és azokhoz tar

tozó örökségeknek birodalmokban meg-maradtanak, és azokat

akár örökös, akár inferiptio's ju/sal Donatiójoknak conrinentiála

lierént birták, a’ fierént magok és Po/ŕeritások birhafßâkßilvo

tamen jure alieno. [idiiper arról-is afecte áltatnak, hogy kinn

lakos Urak, Nemes és Fö rendeknek, Vármegyéknek, és Szé

kelységnek házaira femminémü békefséges idöben, söt Szâlì

Székek, Keritett és Mezö Várol'okéra-is (hanem-ha tsak injum

та nece/sitate, egyéb nem lehetne benne.) liállâfok nem ren

денешь, és ìokot; immunitásokban, mind házok, ’s mind

abban tartó ’sellérek avagy gazdâk ’meg-tartatnak; mindazâh al

агга а’ Fejérvármegyei és egyéb ott való ['ifcalis Tilìtek, kiki

Tiìti alatt lévöket reá eröltelëék az illendö móddal vxló

meg-épitéfre, affélékröl léjendö bizonyos штатом lìerént.

A’ Feìérvâratt lakos egyéb rendeknek hâzokhoz való

ìállók állapotjábo'l vannak Атак/шок ‚ és azok ’s az ed~

dig való ‚фи tarrafsék-meg, egyéb iránt Követeken, Udva

ri continnns fzólgákon kivül; vagy ha kik a’ Feiedelmeknek

Specialis Commi/siójával hívattatnak , egyéb rendbéli embe

reknek fìâllás ne rendeltel'sék, hunem légyen háza kinek

kinek. Feiérváßnak pedig, mint Feìedelrni Székes helvnek

köfalni, bállyái, és egyéb fzükséges épiileti continiiá/raffanak,

és egyéb alkalmatlansâgi-is reformatióba vétetnell'enek.

ARTichvs II.

НА valamelly Nemes ember házâhoz Fejérvâratt valamelly

lator bé-lzalad, kiknek házok exempta; a’ Vármegye Titi

tei, avagy azoknak aáfentieijokban a’ Nemefség Iladnagya, ad

requißtionem Exponentis tartozzék /ieb [wenn quingentornmßore

поит: ге6 menni, non oli/lante No/:o/itnri Prnerogntivn, és akâr

ki házânál-is meg-fogni, és érd eme ierónt in loco et ceram ‘7u

I 3 dice
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diee „тратте, meg-hünretni; I-kiben ha a’ Polfeßör reluetúkxa ‚

bünrerödjék a’ feljebb meg-iit fummáig való poenával;ha pedig

{Po/Wgr» ielen» nem ienne, "s типы lakó ember nem en

gedné-meg, nem maga, úgy-mint kinek a'dolog hírével-is

ninrsen, hanem a’ lakója incurra/jon a’ poenába: nibilominus ha

a’ Tifireknek elégséges еще arra nem lenne, a’ Feiedel

rnek Gyalogiból tartozzanak adní elégedendöt,1kik âltal vég

hez vihefsék a’latornak meg-fogásât, és hâzatól akárkinek

ki-vomtratásár Az egyébrendbéli minden lzkol'oknak 1162010

tól pedig. a’ тщетные és Udvar-Birák, ezen mód lierént

vitel'sék-ki b_ünteréfre.

TITULUS DEC!MUSQUINTUS.

Fo'garasi- d ólgokról.

ARTerLvs I.r

FOgaras Vâra és Tartománya. az ö régi állaporjokban ma

lte/m. шарик, ki-vévén azokar a’ dólgokac, mellyekrölkülön-~`

A""694'külön nevezet lierénr való végezéfek lernen-ek, /ígnunter a.’

czirkálás. gonoû-révöknek biinreréfe f eilalmas útakra való

vígyaztarâs. mellyek a’ Vármegye'r állapotokhoz alkalmaz

talîimak; tsii'k-hogyfnem aÍVármegyei Tilìteknek, hanem

a’ Kapirányok aut/Joritások ’sinfpeetio'jok alaxrhagyantarnak.

‚507. Hogy pedig az akkori Po//Èßórtól a’ Vin' Tartományoilól el

 vétefsék, és Fismshoz app ieúlrafsék, végezrereu: Атак.

_ utánnal pedig. midön a’ több Fi ealisoknak-is dólgok' bizo

’6'5' nyos karban állírrarorr, iteratis 'vieibus eonßrmáltatorr.

- 4Fogaras Vâra 65 Jóñága, Catharina Brandeburgiea Fejede

Iem Afilìonynak Do/sában МАНИ/паюс: lìázezer forint'

16.o. han; ńgy mindazonáltal, hogy Fogaras Földi )óliágoc biró

Donatariusoktól, nonnisi depo/ita /ummu redimáltuí'sék.

Rórnai Свай: ö Felsége Commißiiriusi âltal az Eperjesi Tra

пап вбЬЬ dólgok közörr eoneludállnatorc :iz-is, hogy Fogarœs

Verá.'
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Vâráért és jófzâgáért herven hârom ezer forint (шита deponál

tafsék; mive'l ya’ halìan-hétezer forintyâig а‘ jóiiágokban má.

foknak eonfìrá/catott, melly hetven hârom-ezer forint fum

mât дарила/ИЗ“ Tek'. és Mélt. Fejedelem leösbik амбиции.

С YöRaY Urunk ö Näga, és au hé: ezer forintal augen/nona”.

ván az Oxůág, inß-rib/zlja ö Nägânak, és Po/z'eritásimk Foga

ras Várát, hozzá-való minden jóliâgival együtt nyóltzvan-ezer

forincban, tali /iib eonditione ‚ hogy ezen meg-nevezett Ke

gyelmes Pejedelmünknek halâla tôrténvén-is a’Mélt Ló

nANTPI ’SUSANNA Fejedelem AIìIìonytól éltéig ki~ne váltas

fék; ö швами pedig hólta utân-is az ö Nägok legitimo:

штаты és po/ieritássitól , a`nyóltzvanezer forint fumma

le-tétewén,vâltathafsék-ki: azon Fogams földi jóíiágban Do

natarinsok kezénél lévö ìófzâgok pedig, az igaz fúmmânak .

depoßtiója nélkül el-ne véreíï'enek. Azon kivül a’ mennyi fum

mán a’Donatarin:oknâl lévö jóñâgot váltunâk-ki öNägok a’

Várhoz, az-is a’ fummo. tempore redemptiom': refimdáltafsélc

ki tudván viIìonr, h2 mi a’Vártól intra empa: ‚метрит:

el-eonferáltatnék.

ARTrchvs II.

’ melly jobbágyok Fogaras Földéröl el-mentenek, ‚ akár

mi okbólis, ha Iìabad akaratjok Iieréntredeálni akarnnk,

betsártañänak békével minden javckkal сдуй“, hanem ha

mlt a’ Földes Uradott vólna nékik,jnxtn Атм/ат An. 16 37,

A’ kik pedig viiìůa nem akarnânak menni, eomperiáltav

Vân, hogy ab an. 1628. mentenek légyen-el, пашей/паств

ßmzlk, juxta Атм/ат an. 1648.

TITUL US DECIMUSSEXTUS.

Arany, ЕЩЁ, ’s egyéb jo' Mónéták fel'ôl.

AR'T1cv1.vsI. .

AZ Arany , Ezüil, és jó-féle мат/‚к âllapotjâról néhiäwyâllgmi

lo

ГСП ~
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rendbe'li, azok pedig kiìlömb-külömb formâban lévö, mind гё—

Ex. Ап- gi, ’s mind újabb végezési az' Orââgnak vóltanak, az ìdöknek

:ifi: és állepotoknzik mivóltokhoz képeft; mellyek közziil mollnnra.

’ mind ûükségefebbeknek, ’s halìnofabbaknak, és a’ Наш Iìzibad

ságával-is egyezöbbeknek ezekláttatvínlennl, meg-is tartas

. fanak: hogy tudnillikplickbexi, avagy mivekben nem forgot;

egyéb matériákban, fenki ez Orlìágból Aranyat, és Ezüílöt ki

vinni ne météfìelien, kit ha tselekednék valaki, raita érettet#

vén, azen matériát el-vefìefl'e, és töle el-vétetvén Fi/cus lìámâra

a’Tárhâzba bé-iólgáltafsék; azonfellyiil, az Orââg` végezéfi

ellen való tselekedetiért, 200. Гос1псса1 büntettefsék, chez

femminémii t'örvény folyás nem kívántatván.

На pedig azután tudattatnék-meg annak ki а vitele, a’ Fis'

ealis Directorok сём/121015111 competen: Birájok eleibe, осс min.

den le-lìâllitáfra való exceptiók és egyéb törvény' иуда ’s

mind pedig remediumok ki-rekeiìtetvén, az' еду bizonyságra va.

ló ki-botsâtáfon kivül, ha _mellyik félnek a`törvény` nem

' tetêik: Táblára transmittáltafsékf és mind Orfzág Gyiiléfei

alattlévö Táblân, mind pedig freud lierént való сшил:

Terniinusokon, a’ mellyik elölìör Fognakövetke'zni, azen trans-~

mißio’ végsöképen meg láttafsék, és ítéltefsék : Meg-bizœ

nyofolv'án рейд а’ 1101од‚ vagy azon ki-vitc materiát vili 6.a ad

ni,avagy ahoz hal'onlót, V335' Paf-lig a'nnak igaz ârrít, a’ Fi/cus'

Tárházába bé~adni tattozzék, és' azon fellyiil a’ tilalom el`

>len való tselekedetért, 2оо. forintal-is meg~büntettefsék.

' ARTichvsII. 

Milben lévö асапуас és ezüítöt, az Orlìág lakofin kivül való

embereknek' venni, és az Urliágból ki~vinni, fem 211161619

nek adni Izabados ne légyen külömben, hanem úgy, hogy vagy

ишемии, vugy pedig vert jáféle arany 63 eziílt monetáúl

ñzeñ'e az árrât, hogy inkább meg-ne ûúköljön a’ Hazában az

arany,eziilt, és jó-féle pénz-is; azon marhának el-velitésének

büntetófe alatt, mellyben valo büntetésnek-is módja. és;1iren<

a,



YW

TRANS ILVH N. PARSII.T1T.XVI. 73'

¿i a’ lierént légyen, mint fellyebb vagyon írva a’ Íìckben

lévö materiák felöl: a’ Haza lakósinak mindazonaltal lia

baclos afFéléknek-is ki-virele ‚ de úgy, hogy minden ren

дек, akâr idegenek, akár Наш-Бай, a’kivijendö шах-116

tól igaz Harmintzadot adjanak; ki-vévén a’ Nemeli render,

kik Harmintzad adál'f'al nem tartoznak külör'nben, hanemha

afFéle marhâkac nyereségre és kereskedésre vettek vólna,

és úgy vinnék-ki az Orliâgból. Y

ARTlchvs. III.

ARanynak, Tallérnak, Dutkânak, és egyéb jóféle monetának

‘ váltáfa, és ez Orlzágból ki-vitele meg nem tiltathatik, ki

váltképen a’ Haze ñairól; holott a’kereskedésnek formâja kü

lömben nem-is lehetne, némelly liomìéd Orlzâgokban egyéb

féle pénzel nem vâsárolhatvân a’ bé-hozandó marhât; hafonló

képen idegenek-is, kik ez Orlì'agban el-adó marhâkat hoz

пак. attól el-nem rekefztethetnek. Kivántatik azért, hogy

légyen vígyâzás a’ Harmintzadofoktól és egyéb aŕFélékre ren

deltetetc cmberekröl azokra, kik nem a’ kéreskedésnek ez Ha

zában való követésére, és folytatâsára nézve э hanem ugyan

fel-tert tzélúl alâ-való rezesY köz pénzen váltatván és lìedvén

mind monetában, mind egyébféle müben és matériákban-is

lévö ezüllöt és aranyat, hordják-ki az Orìágból és vilìik ‚

’s hadják más Orlìágokban, nem hozvân azokon lemmi ha.

йота való marhákat vilìont ifmét bé а'На26Ьа; kiknek bün

tetéfek ezen fellyebb meg-irc mód Iierént légyen.

ARTichvs IV.

A’ Por-Aranynak keresésével életét táplâló Olâh ‚ Czigány,

és egyéb nemböl állható uratlan emberek, ha a’poraranyat

a’Fe}edelmek arany-váltóinakbé-nem ůólgáltacìàk. (mellynek

váltsága az eddig való rend-fàerént egy nehézéktöl friffelct

lenülß. 1. al. 80 friflèlve pedig ß. 2 d 20.)’és meg-bizonyofo

dik. hogy máfnak adrák légyen-el; a’Feìedelm=.-k kegyelmébcn

611, hogyha halállal, vagy egyéb érdemek Eerént való bñnretés

K ' fel bün
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fel büntetterik-is; mivelhogy az Orlìâgban arrélével, és illyen

móddalélödö re/ídentiátlan emberek, eddig-is Feiedelmek ne

vek alatt Ievö jobbígyoknak tdrrartanak; ezeknek pediglen

а’ folyó-vizekben, parakokban, és havafokban lévö föveny

és porond közöcc por-aranyar kercfni. a’ hol azr сдав-15 liok

как vólt, akárki határán-is ìabad,légyen. mindazonâlral a’Föl

des Utaknak egyébiránç való kár és тамаде-сеты nélkül.

Izeken kivül pedig, ha kik magokjobbágyok, vagy 561—

’ajok álral, magok harárokban,poraranyac keresnének, és

ralálnának, fzabados légyen annak kereféfe; úgy mindazon

акт, hogyha a’poraranyatmagának akarja tartani, mellyec

maga harárâban taIáIr és lìerzett, Iìabados légyen; de igazán

való tízed réfiét a’Fejedelem Tárházába tarrozzék bé-Iìólgâl

rami: ha pedig eI-akarja válrani, mindeneknek-elörre ‚ a’

Руда/25 arany-.váltót tarrozzék véle meg-kínálni . a’ holorc

egy vert aruny nyomóni`frifi`elt arany ligában lévö Ici-nem

vereren aranyért, három forinrorrarrozeanak adnì; vagy

ha. akképen c_l-vâltani nem akarjâk. a’ Casoria vagy Берит—

toria házba tarrozzanak bé-vinni. магом »harârân lévö por.

arany keresés, és annak megengedéfe áll a.’ Földes' Urak

пак hatalmokban. kikröl ha valakiknek meg-engedrerik. a’

magok közt Iéjendö alkuvás Багет, annak rartozik ñzerni,

e's abból a’ tízed гей: Tárházba ůólgâlratni, nem kécelenír

hetik; mindazonâltal az ollyan helyekrölkerel'ett рог-мацу

mk-is eI-adhatâfa, vagy válrhatál'a külömben nem enged

terik, hanem a’ fellyebb meg-ir: mód lìerénc а Fifealis arany

» válrásra, _vagy a’ сидит és Separatoria пат virerrefsék.

Eliéle dólgokra pedigi, hogy a’ Рта/2: Tificvifelök is iobb

móddal vígyázni elférkezheH'enek, а‘ por-aranyar keresö akár~

melly rendbéli emberek az Arany-válcóknak magokar bé-mú

rafsák, és értéfekre adjâk , aPkikis Regeßrnrnban vegyék ne’

veket, és Iakó helyeket; söt ezen kivül ha parait emberek

Iéfànek , игуан az Aranya/’9.116 elòrn ha pedig egyéb :end_béh

1 Cmůc“
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emberek. Vármegye Tiůtei ‚ vagy Székes- és Värosi ren

deknek Biräi elött, jelenlévén az Arany-vâltó-is maga, vagy

arra rendelcetett embere, hitet tégyenek-le arról, hogy a’

Fifeu: réíìét, a’ rendelés Iìerénr igazán bjé-ůólgáltatjâk;

melly ellen ha ki tselekednék , valamenyiiìer az lenne ,

mindenkor két-két Iìáz forinttal, és a’tilalom ellen el-adott

vagy meg-tarwe: marhâknak betsüjén maradjon. armakke

referian pedig és büntetésének módja. az arany és ezüft

matériákról feljebb való irás ierénc Iégyen.

AR'r1cv1.vsV.~ щ

ARany, ezüů materia't, jó mónetác, fem vâlaìtâsr'a, fem fel

veretéfre nem ìabad az Orfzágból ki-vinni, hogyha 2’ Fe- E* А“.

jedelmeknek cz Orfìágban Válaiàtó és Pénz-verö házak {МЫ-125?"

tatik; sör femmiféle kintset'is ez Orìágból ki-takarítani, más 16u.
idegen helyekenY való le-tételre és tartáfra, ìe'rnély-válogá- '66?'

tâs néllcül fenkinek nem Iìabados, (ki-vévén Hazánknak közön- щ}:

féges vefìedelmbëHforgó háborúsâgos állapotjánakv kénñeritö

ìükségit) a’ fellyebb meg-ín: büntetéfek és modok Eerént.

»APPROBATARUM `CONSTE
'.TUTIONUM кисы: TRANSILVANI/e, ET

- PARTIUM HUN-GARIAE EIDEM

ANNEXARUM“

BARS TERTIA-e

's . TITUL Us Шалит.

' ". UNIOKROL.

jlgf'çîë ARTICVLV'S I». '

‚ oraág :man minima шдаон ё: сшит: атм:

- . való Uniót eelebráltanak légyen egymâs [так az

Y 16.13, 16 30. és 1649. efìtendökben g erröl lett Con

шалашах k1-tetâ1k; de mìvel az 1630. 'elitendöbéli Articulo:

~ K 2. * - banal,
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ban, az bövebb (гематит iratott-meg , ’s az |649. Veâ

tendöbéli Africains-is агга láttatik mútatm, az bóról Izóra ez

Articulllsban-is inferáltatott, melly ekképen kòveikezik: ‘

  

'. Forma jurameuti мрет Uuzone per chmcolas,

j х ¿cpv/iti, jê/[uitur hoc modo:

N T. és T. esküñöm az élö тете. ki Anya, Piú, Sz. Lélek,

tellyes Sz. Hâromság egyigaz lilen; hogy a'négy rece/:tn

Religióknak ez Hazában való гнев-121165612 igyekezem telly'es

Fehetségemmel, és'foha annak opprefsiójaval a’magam Religió

jât promoveálni nem akaro'm, fem azoknak opprefsiójokra v_aló

dólgokban foha, fern titkon, fem nyilván nem tselekeiìem ;

fenki iìemélye ellen , hitiért, vallásáért. gyülölséget, ellenke

zéil nem vii'elek, hanem kinek-kinek lìabad meg-tartásâra igye~

kezem, és fem cickon, fern nyilvân fenkivel contraricRe/îgio

ellen, fern máfokkal nempracticó/ok, annàk oppreßiójírá. fe

ártalmas ta'nársommal, fem fegyveremmek'i'e'm magam. fem
mâi'ok által, femmi úton nem igyekezer'nf;r` àöt ‘há kit efl'élét

tudnék, meg~jelenrem az egéiì Tanátsnak , 65 rninden tehetsé»

gemmal el-rávoztatni igyekezem, fern Fejedel'memnek egy

Ínás :irtalmára való tanársot nem абак, ¿s Hazâmnak 1562611

féges 65 tsendes békefségének meg-maradásár, ûabaclságá'nak

promoveálását egyenlö értelemmel és tehe't'ségeinmel igyeke

zem óltalmazni, 65 ez ellen Hazâmon kìvül valókkal fenkikkel

nem tractálok. Mivelpeclig а! Fejedelmek-is hicek iàerént as

/ecurál'yik a’ chnicolákat, hogy valakik a’ Haze közönséges

java ellen ârúlkodnânak. meg-jelentik az Or'èágnak 65 Tan-'1w

nak, én-is igy kötelezem magamat erre az elö-iìâmlálc birre s

valamíg a’ Fejedelmek-is 6116265 nékünk hitrel tött egyéb

ígéretekhez és Conditiókhoz гамак magokat, addig tartozvân

énis 61162 tartani magamar, egyikün'k a’ máiikunkhoz-is addig.

valamig más felebarâtom-is ennek fel-bonrásira oknt nem fid.

Aïkì pedig ezt fel-bonrnni. com/:erm rei verìtote in Notant ‘

perpetua: „фас/21411: incurráltat'nak lenni pronunciálom `

. оп—
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Conditioner шлет 1n.` Umane jpee/ßeataejeguuntur

boe modo:

A’ Négy reeepta Religìóknak liabados exeri'itiumi engedteife

nek, és ila/)alè пед-швами az Ońiàgban, és in par

tibus Hungariae [luie-regno inemjrorhtis, hogy minden hel yeken

a’ majorpars tartson vallásân ша Papon ha hól pedig ежи-т

umja valamelly helyen valamellyik valláfnak nem velna-is, be

teg gyóntatâeára, és in ea/u „софит; g`yermekek kerelìre

_lésére ìabad légyen bé-menui a’magok vallâsán való Papoknak;

bárom Nemzetbòl âlli/.án az Gráfing Crlâág Conj/itutiói meg

'tartarvány Ha valamellyik Nemzetnek'lìabadsâgában, immu

munìtásiban . Privi/egìumiban. lìokort és regen bé-v'ort rend

tartâsiban bántódâl'a lenne, requirálván felöle a’ két Nemzet

tséget ,7 tartozzanak hitek és kötelefségek IìeréntOrEâg G yü- 

lésének elötte-iß defecto mindjárt meg-találni a’ Fejedelmet és

Tanátsit, a’p:«1nalìolkodól -Nemzetségnek meg bâmódáfa felöl ;

söt minden úton és módon'a'három Nemzetség egymâsnak ól

talommal,fegi1séggelgartozzék lenni,méltó panalìolkodáfokrg. -

На valamelly Nemesprivataper/onánakm-kár ñemé'yében,

akâr датами, Inarhêjában, és iabedságâban bánródâl'a lenne

a’Fejedelrnektöl, Vármegyéit, vagy 'Székit reunirá/ja felöle;

és ha méltónak ítéli lenni a’ panalit'g’ Nárinegye ava-g y Szék I

requirálja mindjárt a? щадите; és Tanársit, kire _ha mélró

_tekinrete _nem leone` a’ Feiedelemnek.,lhalo atâs nélkiil tar

tozeéklm'iiidjjärt `a’ Vármegye d?, meg-báritóclotir Ii. mély mel

'ljert requirçilnIQÍIQbB 4Vâim ' 'ëkçn'mind itt-_beni fs mind ottkin'valóka't; :i"lì_e_1‘ëiit a’Széel§e ySégeL- IS'zâ.lìsz'ig'otikik hitek és

kötelefségek lìerénr, defaeto 'nii'ndjâïâll l(G'yiiléflorrii nem vâr

vân) tartozlzàn'ak requìrálni a’ Fejedelmet és `'fanátsit амид

а’ dólog felòl, ’ és` a’ _anáts in tali eafu таит/‚шло deli/Feuil

ván,l elöttelvifelje la; _Orlìâg közönséges.,fiabçidságâg ’s t'o'r

vény'ůt, és ‘mìigok'kEifelél'si?géì.4 az`OI‘l`zâg'nak-is afrol írotf. rir

— ' K 3 ' n ‘ tie..
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„дышащее. mind 2’ Feiedelem elätt való igen/eriain/lantiá;

iokkal, mind magok deliberati-¿10k ’s-aut/foritáfokkal (2110222

mk helyre ällatni meg-bânródását a’ panafìolkodókmk. На

Vármegyéken és Székelységen lévö Keritett és Mezö Vâros

oknak, паду Comm/initásoknak lenne-is bânródáfok ,» _ezeu

11166 olf/erva'ltafsék. Orfìág Gyülésében а’ mit Hazânk meg

mlradäsára, békelèéges tsemlel'ségére, fiabodsága és törvé

nye- шее-121165212 nézendö jókar fel-ralálhamak, alïéle dolog

` bon egy értelemben légyen minden t kiki hârra vetvén a’

maga utilitássát, és privatumját: és Nemzetségünk, 122112655

gunk mellett. söt tsak egy privata тафта 1116116 igazsâgg

snellen-is , mind'a’ három Nemzerség, és minden Латок

' egyenlö értelemmel és akarattal , minden úron és módon

egymísnak patrocina/junk, 65 egymàll ólralmazzuk.

Ha kik pedigl'en vádolnânak méltatlanúl, és hamill'an va

I-akiker; vugy Exeeutorok lennének valaki vadlâsâra meg-fo

gásban-, rörvény. elörs való dfologban, jólàâga ’s 12112161-1'013

laláliban, in notamperpetuae infidelitatis. inenrráljanak. '

TITULUS' SECUNDUS.

A’ Карп-126111 után 1111161 ' Adóról.

A |ì"r |~‘cv'1¿. v's I.

E’ Szegény Hazânakv állapotja,F 2’ mint egyebekhen-is, úgy

д’ Карп-126111 urán )árandó adójok dolgábiln,-is-,A младшим.

Iömb karban forgot: eleiról. fogva, és azidòknek’s, амида},

lévö `ůükségeknek mivólçokhoz- alkahnaztatorr, azOrliâg 12.

koßmk-«is iámokhoz képeû: ůgr “ogy az 1545. еасепсюьец

Artieulusokbol a’mintlâttatik, еду Kapuról nem többetf 112

nem rsak den. 60. геП6'е1Сепе1‹ és adtanak: de annak'furánnß

hâborúsâgosidök-ils következvén. 110112 22 а66-Е2есб nép ke

“шиш, mmdazaital a.’ ñü'kség nevekedvén, 2" kölnésnelç-is

' _ пче
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nevekedni kellctn . a’ fìerént az adá-ñzetésbéli fummának

is; úgy-hogy a’ mint a’ régi Africa/mok mútatják. elsŕiben

J. zg-tel; azutân d. 50nel; ànnak-utánna d. 'lg-tel. és így

rendel fellyebb-fellyebb nevekedvén.mentfellìintén „маг.

22. mindazâlcal nem többìör, hanem in anno 16g4. так.

képen való akkori Eükségre és okokra nézve, de akkor-îs

olly’ okkal és móddal, hogy többé az-is ůokásbag ne kel~

lyen; a’ mint az Oríìâgnak erröl való végezesét meg-mú

tatja azon 1534. eûtendöbéli elsö Anim/us. Ennek-utânna
is azen-a’ Kapu-6.51m után való adózásnak Ишак, módjâr és

rendir, az Orfàág közönséges Gyüléfeiben йота el-reudel

11i. az âilapotoknak mivóltokhoz képell.

ART1chvslI. _

EZ Карп-баш után való adó fiedée, az от; közönsê~

_ ges javára nézendö lévén ‚` lìükségesképen шее—Иудин!- _

Uk, ~hogy âemély válngatás nélkül minden rendeknek jó.F А"

fìâgi réfìek fierént reâjok n_ézendö adójokat igazán meg-ad- дав“:

lâk» êS fenkinek ióíìága attól ûres ne légyen. hanern ha ki

Пей a’ Fejedelmek kiváltképen való kegyelmefségekböl, de ’

nem örökòsön, hanem tsak bizonyosideig meg-engednék.

ARTlchvs Ill.

ZAdó, az Orlìágbéli adó-ñzetö köfségnek fel-Eámlâläsa Ее—

rént valo Kapu-fiámok után jâr, melly mât közönsége

fen róvâsnak neveztetik, melly róvâs és fel-Eámlálás fie

rént tíz emberek írartattanak és rendeltettenek egy Kapu-„Mot

fzámra; melly tíz ember fìámot hogy-halllen kegyelmefsé

géböl ez Hazának békefségében valahánnyalmeg-haladnâ-is

a’ тощий emberek Едим, mindazáltal игуан шк azon egy

Kapunak штык, és a’többi tartozik a’ fel-rótt embereket

az ö âllapotjoknak mivóltokhoz képeů fegíteni.

`A12.'1‘1ev1.vs IV.

’ Melly helyekröl pediglen a’ fel»róct és Eârnlált emberek,I

avagy azoknak helyekbe telepedneknek £5.ka meg-ke

vel'e
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vel'edett, a’ többi a’ minthogy amazokmk nem lécelekbenis

élhetik hatârokat. úgy az adózásbéli terheket-is vifelni tartoz.

nak; söt ha. kik atïéle helyeket magoknak akarnának meg

tartani, arra nézenclö adóbéli réût, vagy a’több jobbágyokkal

Ex M_ tartozzanak meg-ñzettetni, avagy ha azok ninteenek» maga ñ..

„может: a’ Patronen, avagy botsâflä a’ falu közzé,jztxta Art. 1601.

Не nem értvén azokat , a’ mellyek аде-нации , vagy egyéb

kiváltképen való okokból tellyefeéggel, vagyegéíì Kapufiìám,

,ssh vagy pedig annak rélìe pulz'tulál'rajútott, mellyekaz 163 5. ей

„за. tendöbéli, és utânna következett Агнец/шок Еегёщ Qorgal;

тамада} fel-czirkáltattanak, ésle-iìállitattanak; az ollyan

helyek annak-okáért azon meg-{ìâmlâlás és le-lìállitás {ìefént

maradjanak, úgy mindazonáltal, a’ mint azon Article/uookban

végeztetctt: hogy-haújabban a’le6.âll|tott helyeket meg-ülik,

emberek telepedvén'reá, a’ meg-telepedésnek ‚щепы fogva

' hat elìtendeig az adóz'altól ürel'ek ne légyenek külömben, ha

nem a’ fellyebb meg-ift mód fierén't a’róvâfon maradtakat fe~

gêllyék; el-telvén pedigaz az idö, annak-utánna „так a’ le

l'zállitáfnak-isfìabadsága meg~fìíiník, és a’ 'régiV róvásmk ваша

állattatik helyre. A’ ki fiemélyében manurni/ius , de egyéb

irínp nem Nemes. és öröksége-is nem схем/тих, а’ Kapu

Eám utân való adónak terhét vifelni tartozik, hogyha a’

' Feìedelmektöl aclója nem relaxaltatott , avagy a’Földes Ur

több jobbágyival nem akarja prae/iáltatni.

AR'rxchvs V.

’ Pufita faln helyekröl adó-ñzetélfel fenki nem tartozik,

‚6,3, mind addig, mig a’fellyültnegírt mód fierént meg-nem

E_âljâk: anmk-okâért az |6|8. efìtèndöbéli Articulus Еегёпс,

az el-puìtúlt jófiágtól adót ne végyenekfem annak nem ñzeté

féért az örökségét elfne foglalják, fe а‘ “Мешез embert adó

1587 ñzctéi're ne coaálják,Nemef| „медалиста, а’ mint erröl

,533', való végezéfek vóltanak az 1587. |588. és több követke

z-tt Artico/usokbanis: úgy штампами. hogy femmì На

. és 21121:

|6o|

165°



TR А Ns 1L Ve N. Pinsmfmn в:

és alattomban való módokon és útakon, az Orliág és Fifcnsjö

vedelme meg-ne tsalattafsék, fem egyéb-képen, `fem pedig

hogy azon falubélijobbágyokat valaki mâfutt való helyre tele

pítené, vagy '_valami végezésböl más ember’ kezébejurtatná;

cgyéb-iránt.akar 1101011 lakjanak-is 62 el-puůtúlt helynek lakoíi,

és róvás alattj lévö embereknek ’mara'dékh de meg-tudatván,

az adó mindenütt 111611001: menvén, tíartoznák 'm'eg-ñzetni
a’ róvásbéli ‘réìek l-ñerént , hogy ` annâl _inkább félìkekre а

vagy,.Földes`Urok keze 616 vilìlìa menni kánlìexëíttelílenek.v

_ A`R‘T‘1 с"? L'V s.'l VI.'` _ _

A’ Pùlìtaságra nem iúto'tt'helyekröl-is; 1116 a’ fel-rótatott' vés

lìâmlâltatott Jobbâgy, -avagy `annák máradéki, akkori he-Afñg'f'

lyekröl el-buidomânak, -meg-bizonyofodván afféléknek mind _' 1"

róvâs 6161: való lérelek, mind lpedig 6’ 110176 mentenek légyen,

6’1161 161‹61`о1‹ za'láltatik lenni, -azonVánnegyének Perceptori.

 

vagy ‘Várofoknak Bírái vegyék-m`eg lrajtok , в és fìólgáltafsâkh"65°’

bé 6’Т611162Ь6‚ `126111116176611611”01111111'6’ kinek földéröl ki

bontakoztanak ‚ -1пе11у "126111116 _ ñâmban  is_`vétel_`sék 62 666

Ее11611161,. .ée 62 ‘el-ment 'jobbâgyoknak Urai, vfem 'az falu- '

mk több làkoli "éretœ ‘meg-ne “kârolittall'anak `

A’ Hôldoltságon'levö 'faluk 'fél `adóval "taŕto'zz'anak, vmint '

azok, kik a’békel’séges földön 'laknak ;' 62 1595. Eůtendö-fsbs->

béli» «és 62-111611 következett'végezéfek-is ezen: m'útát'ván'.- ‘63°’

A`R"r'1`~c v"L v's.'» VII.“A`

`Z Oŕlìâgtól ie'ndeltetett idökre 62 "61161 ".п111111611'11е1уе1‹161

_tartozzanak bé-liólgálratni; '- az' 110111161 pedig bé-vitelét el

n'nílatrìá'k;` ‚62 ‘Adó-fàedök ádják-ki Regeßrumban 6’ Vármegyék '

Vice-I 1'pâninak, ~honnéc_'nem 'ìólgálta'ttâk 'légyenèbé; “62 kik

elsöben ‘Szolga-Bírâk 61161 _meg-inte'tvén `az embereket, a’ho_A

1011 ‘a’ reßantiák ‘_vólnának , `поду—112162 111168 111611 ti'zenßrö'ì

ynapra 66 nem áólgá'ltarnâk `. ja’Vicé-Il`pân 161102261‹1‹1-1110пп1 _

ври—„рт meg-telálásâra `Б›'1-8116}61761 eg'yüre; és ha valarni

olly’ 1116116 ok, vagy akadály'lîeláltafüc lenni 6’ 116103Ьа113

mln _
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mindjárt jó lelki-efmérerrel igazirsák minden tovább való ha

logarás nélkül i és az adór meg-vegyék minden birság ñze

tés >nélkùll, ’Saz Adó-lìedönek bé-fzólgáltafsàk; ha pedig

fernmi méltó ok és mentség a’dóloghan nem ralálratik, az

eddig való ñokís lierénr, azadón fellyül 12 forinrral meg

is _bünrefsékz ezekböl-is fem Iii/ius, fem pedig máfoknak

jólàâgi meg-nem külömbözrervén.

ART|cv_Lvs VIlI.

E# ¿m A’Melly faluk Illennek látogatásából égés miatt meg-ká

amep. rofodnak. vagy egéûlen el égnek, vagy pedig rsak bi

“H' 'Lonyos liamú hâzak; ‚е2 elö__tti végezéfek ûcrént. az ollyak

mk hârom eñte'ndeig való Kadójok meg-engedrel'sék. An

mk-okáér; azon helynek Tilìteifiorgalmatofon végére men

vén, kötelefségek Íìerént való Teßimonialisc adjanak a’ la.

kofoknak, mellyet az Adólìedöknek meg-múratvan, liárn

Aban vvenni tartozzanak. és a’ meg-égetteknek rélìek fierént

.yaló adójok .le-ìállírásban tarrafsék a’fenn meg-nevezett idöig.

 ARTxchvsIX.
«’ avagy fzíimlálás lìerént való Rege/irumir az Adó-lìe-Y

. ._ _dök igazán és ûéprendben _le-írván a’ Vármegyéken. 68|

egyészékes helyeken рад/1061151!“ el-olvallafsák, és hiba nél“

kül lévén, Vármegye perséti Паи, valamellyik Kápgalgnba bé

“adattßll'anak3 _mind azérr. hogy a’Ti&rek .vâlcozásában a’Re_

4'"€*°°geßrumoknak el-tévelyedéfe» vagy egyéb alkalmanlansâg mi

att el-irelìrhetéfe nagyobb akadályr ne fierezzen,és hogy a’Pa

tronusok-is ki-vehefsék magok lìükségekre ha kivf'mratik. "s így

jóbb móddalyifelhellënek gondot jólìâgokból valń adóioknak

bé-lìólgâltatâsâra. A’ Káptalanok pedig absque literis requifito

riis'toties „от: kívânják, _indiyi'renter minden Nemes embe- -

Ireknek magok jólìáginak taxájokról párr adni tarnozzanak.

 

ARUTrchvs X. 

7. Adó-Iìedök »hitefek légyenek az igaz pereeptiókrg, igaz

. „твид/{тиши és arm-1s, hogy az ado; bé.ví.vö iiegény

séget
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{éget nem (anczoltatják, várakoztatìák, magok Iìólgâlatjok

ra kedvek ellen nem eröltetik; hanem késleltetés nélkül

bé~vévén. meg-elégednek a’ûokott tzédula pénzel, melly

téIien d. 2. az Adó-fiedök pedig a’mennyiben lehet, köz és

bárorsägos helyen lakó zálagos emberek légyenek.

ARTIchvs XI.

`Z jelen-való Gyülésben az Orfìág, a’ Fejedelmek fok rend

béli expenniic, és a’ fényes Porta eontentálását elötte vifel

vé“, карп—Едят: után való adóban rendelt eontribuálni Kapu

ůám “сап 20-forint0t, és azt a’ Iìokott terminnsokon Ьё—ЕЫ-дтм.

gâlracni végezte; úgy-hogy a’Iìent György napinak fele ad 1653

1. `î'nnii, fele ad 1. Ango/ii; a’ Iìent Mihâly napinak fele ad

1. Novem/iris, fele ad 1. yannarii Anm' 'venfnri adminißráltas

fék a’ тащат. Melly tereh vifeléfre' a’ Székelység és

Száfìsâg-is, kik Vârmegyéken jóiìâgokat bimak , magokat

гей. ígérik, hafonlóképen a’ Partinmbéliek-is.

ARTichvs XII.

’ Vég-házakna'k épitéfe-is nem .urólsó ìükséges dólog

lévén ez Hazában, fignanter pecllg a’ jenöben el-kezdett

épüIetnek eontinuálâfa; ez okon, e’ iìükségre-is ígértetik Ka- fg'â”

pu-Eâm шёл az Adónak _elsö ferminu:ánA bé-ìólgâlmtni, Ka- 53'

pu-íìám után egy-egy formt', ligy-hogy a'nnak 25.fpénze a.’

Conßantinapolyban I'évö Erdélyl hâznak épitésére ordíttas

fék, mivel igen romlott' állapottal hallatik lenni.

TITULUS TERTIUS.

Várak és több Vég  házakról.

A R т 1 c v Lv s I.

'VÃrak és Kaûélyok, a’Vég-helyekh_ez közel, Fejedelmek

és Offiág сопли/ша nélkül ne épuceífenek. '.

L 2 TÚ'Ú

_ _`\ _-ь_ ._
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T1 TUI. Us шик TUS.

Il_i' e il cl á k; r (5 1.

ARTichvs I.

iELeitöl fogvân mitsoda helyek letteneklégyen ‚шишек.

avagy Dézma-adók, úgy-mint mellyeknek Dézmáiok т:

cust illetvén, a’ рефракции ñabadságokban állott bizonyos

¿renda ñzetéll'el meg-váltaniok ; ~azok a’ helyek, mind pe

dig Arendájoknak menyiségek, _aïmindenknri ñokâsból-is

már az embereknéltudva vagyon,.`és_azokról elitendönként

>adatott tzéclulâk-is. leg-bizonyosban штанам! а’ Fö és Vice

Arettdátoroknâl, és az arendának bé-lìedöinél való Вертит—

.ok meg-mútatják. kKiwintatik î.annak-okáért, .hogy mint a’

Kapu-lìámokról , úgy az тешим _való Regeßrumokis, a’

Vármegyéken >és Székes helyeken _az Arendagßedök általbé

vitell'enek es el-olvaůaíl'anak, '__és êrnimlen hiba _'sakadílyosko

дана! való alkalmatlanságnakfel-hagyáfanélkül közönséges

petsét alatt a’ Käptalaneltba bée-adottati’. пак. А’ Káptalanok

pedig, absgiie ullis _literis „requißtorit'rtoties диоде: kívánják ,

indißërenter minden Nemes'tembereknek m'agok Jóûágoknak

taxáiról párt~adni~ftartozzenak. Afmell'y _helyek pedig elei

töl fogván Dlézmeì, evagy а‘ helyet Arendát ñzerö helyek

nem vóltanak. ezután-is'Arendát adni róla nem tartoznak;

_Dézmájok dólgábólïis _e’_földes U_r _ůabad jólìágâval. .

_AKR fr i _c v.|.,v„S _I I

AZ литыми zálagos emberek légyenelt, hittel kötele

` . fek annak igaz fel-Qedésére,és béflìólgâltatásâra,és az Aren

да bé-vívöknek nem fantzoltatásâra; hogy pedig inbb móddal

шашками mindenek annak ,idejében való bé-küldésére vi

gyázni, rend-lierént a’ Székes helyekre, avagy a’ Vármegyék

tölés Székektöl rendelendö bizonyos alkalmatos helyre tar

htozzalnztk az Arenda-íìedök menni ‚ és annak вешаю rendel

. tetett
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tetett idök alatt azokon 2' helyeken találtall'anak, mellyer ha

nem eselekednének, egyéb-irànt ha az Arendát bé-vivö надул:

küldö emberek hirelesképen meg-bizonyitharják, hogy 2’Ео- Isso- '

kortidönek harâra elötr bé-küldörték. avagy vitrék Arenalijo

kat, de a’ Pereeptor nem talâltatottjelen lennisaz ollyan tör- из“.

сёпесЬеп ‚ fe a’ Iìegénység, fe azoknak Urai meg-ne каш.

sittafl'anak ‚ hanem a’Fö .és Vicé Areudatorok meg-találtat

ván felöle, es a.’ dolog meg-világofodvân , tartozzanak bé
vétetni a’rendelt napnak el-telél'e után-is; 22 Alrenala-Iìeclök

pedig, kik miatt a’ fogyatkozâs efett, a’régi Artieu/usoknak

is tartâfok lìerént, lìáz forinttal büntettell'enek-meg vazon

‘Vármegyének vagy Széknek Fö Tilìteitöl: VármegyénVi

cé-prán, Székes helyeken ‘а’ Székbéli Tilìtek Iarrozzanak

rexequálnì minden'töry'ény folyás nélkül, és minden tör

vénybe'li remediumok ellen; mellynek fele a’ Fö és Vicé

-Arendatoroké légyen, fele pedig azon Vârmegye avagy Szék
Ibéli Fö пасеке, 22 Exeeutorokkal együtt.

l’A R T'I'c v L v's. III.

AZ Arenda-ñzet'éfnek elsö réûénekideje, lient György пар

е1бсс kéc-hétrel kezdetödvén, tart lient György nap után

is két-hétig, az Ui Kalendáriom Iìerént; 22 ¿readának máíik

rélìének bé-ûólgáltatásának ideje pedig kezdetik fzenc Már- ’

ton nap elörr kér-hértel, és telik-el Iìenr Мах-гоп пар urán

két-héttel : azon idönek forgáfa alan: minden Arena'ás he.

lyekröl bé-vinni, és a’ Pereeptorok-Is bé-venni tartozzanak.

ARTIchvs IV.

HA kik pedig 2’ meg-nevezert idö alatc Arendájokat lié-nem

Iìólgálratnák, vagy abban való akadályokat Fö és Vicé А—

rmáátorok elötr el-nem igazitanák, azonban a.’ Dézmához-I's

hnzzá nyúlni mérélìelnének; 22 Arenda-Iìedötöl „шт/сап

_van, avagy a’ Fö és Vicé Arendatoroktól admoneáltatván, annál'

Inkább Feiedelem parantsolatjával, azon Vármegyének avagy

Széknek Exeeutori cartozzanak ki-menni, és a’ Dézmához А

L 3 - , renda

,.‚.‚‚„‚ у 3 -___
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renda bé-ìólgâlrarás nélkül nyúlr embemek iavaiból тащат:

zoo. fori ntor exequálni,ésион fellyül az-el-virt Dézmár,avagy

anmk Arendâiâr-is, mellyeker az Arenda-fìedö a’ Tárhâzba

rarrozik (атм/21:41:13, az Exeeutor Tilàr-is pedig maga fárad

. ságáérr a’ lìokâs lierént ß. la.. exequáljon: de hogy-ha a’TiE.

rek ki-menni és exeautiór tenni nem- akarnânak, azon Tifl

teken exenuálrafsák a’ Fö és Vicé Arendátorok. nagyobb vagy

kill'ebb Сани/[4711211 lévö két Deâkok álral ; ha pedig a’ Tifìtek

ellen a’ Dézmához nyúlr emberrepellálna. hafonlóképen az

exeeutio'ra ki nem menr Tilìr-is a’ Caneel/orißák ellen, az

exeentióról meg-liünnirarroznak; úgy-hogy am Vármegyé

nek ищу Széknek elsö tò'rvényes Székin., minden Excep

tiók, Exmißiók, és rovâbb való per folyás. avagy rörvényes

remediumbéli bizodalmak kivül, a’ Repu/siónak ока: admirar

rozzanak, és peremptoriè meg-irélrel'sék, ’s hogy-ha a"Re

ulsio'nak mélró okár nem adharják, а’2оо. forint poenán ki

vül a’ Repulsiónak-is rerhér le-tenni rartoznak :' ázokon fe

lyül az Arenda-ûedöknek-is fâraclsâgokérr ß. lz. az Exeeutof

Tilz'xeknek-is lìokotc júralmokar meg-adni rartoznak.

3 ARTlchvs V..

Ind az тематик, mind pedigegyéb adóknak Szedöire'

a’ Fö тать fiorgalmarofon vígyázzamk, öker {глупые

Ьеп rarrsâk. és ha kik шву körelel'ségek: és inß-ruetiójok lie-_

rént hívaralokban'el-nem járnak, vagy körelefségek ellen való

dólgokhan magokat elegyírik. bünrerés nélkül. el-ne Eenved

jék; és ha kik alfélék ralâlrarnak дитяти öket Székes

helyekre és утирки ‚ minden Exeeptiók , és egy Exmis»

sión kivül. minden rörvênybéli proee//irsok és remediumokki

rekolìtervén. rörvények végsöképen ki-mondarrafsék. és ér-l

demek. ’sl a’rö`rvénynek itéleti ñerént bünrertell'enek.

ARTrchvs. VI..

’ Melly Arendás {alukban a’ Papok-is (шут bimak. az egy

51:35; _Ojaïîát meg-hagyván. nâlok , a’ háiom шашка a’ fa

lunak
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ìunak Potronusi ha le-akariák tenni az Arcndát a’ РЕД-и: И

mára, a’három réñ Dézmát magok fiâmâra „съест, az e

gyìk шагнём hâromlandó réûével az Акт/{злак nem сапог.

mk; mivel аи nem a’ Poßê/forok, hanem a’ Prédikâtorok рет

сйрМ/дйй. На pedig a’ Poßéjforok lenem télìik az Arendát, a’

három réfì Dézrnât FY/Z'us Eámára рифм/дан, а’ negyedik

„за pedig a’Prédikátoroknâl marad. A’ melly helyek pedig

.eddig az ideig Aranda ñzetés alatt nem vóltanak, azok en

nek-utánna-is Aranda ñzerés alâ ne vettefïenek: Hafonlóké

pen a’ hól a’ .Prédikátoroknak-is Дели/фи eddig nem járt,

стран-15 tartòzâsból a’Patronusokat nem eröltethetìk.

A’ Pufìna falu helyekec ha élik.lìântjâk. Ivetìk, és Aren»

¿ás helyek vó_lcak eleitöl fogva; tartoznak Vagy az Aren

dár meg-526ml HZOkDak Földes Ural, vagy a’1ìokotc Déz

mât ‘Fi/"11.1 ßámára engedni. '

A-RT1‘chvs V11.rl` Y

A’PortinmbéliVármegyék-is azon egy birodalom, törvény

 és üabadság alatt lévén, bizonyòs Commzß'an'usok ша:

Dézinâjok dólgából-Arenda терем ‚(епдекеП'епек de úgy ‚

hogy-ha a’ Fejedelmekúgy ítëlîkhafànofabbnak lenni, mind a’

Н/сш és Vég-háznk fìükségelre; mellyeknek meg-visgálásâra

az Oríîâgnak Gyüléfe nélkül-is rvigor: rae/enti: _Articuli Сот

mißa'riusokatcxmittálhaffanak, és azo álral igazságofon infir

шайбе. vévén, az Armdéknak el-/imitláláfm és bizonyos hely

be-vlalo' állatáfq, Commnni шут-шиит confen/ù légyen. Mind

azonáltal, _medio гематит]; az azìgazitás proceßìlsba vétet

nék, a’ lìegénységnek könnyebségeérc, a’ melly lPatronnyok

Jobbágyoknak fáraficását akarják el-távoztatni; tzédulát vévén

a’ вещам а’ Fifcns ватага jútotc/akármi {еле Déz-mabéli ас

вытащит, akár-honnéc tehefsék Ест, tsak штифт/‚аи

igazân, ne `kénfLeritteíî'e bátor a’ ñegénységet annak meliliíirr4

nen való bé-vitelére; tsak-hogy a’ Dézmáfok-is reá 955362743,

nak_,hafonlóc, „és ne ‚аНуэГаЬЬа; ‚литий/[пиджак A’ rëelly

Jó âg

 

‚1lI..
”иду
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 _]ólìágbóll-âlló Szabaclofok', Drabantok, . ’s egyéb Udvar

béli iìólgâk, eleitöl fogva Fi/cumak dézmâval nem >:arroz`

tak, ne fantzoltafsák a’ Dézmáfok-is. .

TITULUS QUIN T_Us.

Dézmákról.A

AR'ri.cv|.vs.I.g

7. exe'mpta {диеты a’gabona .takarodásnak idején,miml '

a’ l'l/cus jóliági köztindißìre'nter, minden helyeken a’ kik

nek exempta földök Yvagyon; lzlzokról ìabatl a’_`ltözönséges

fel-liabaditâsnak elötte-is bé-hordani a` 'gabonâu de úgy, hogy

valamíg egyebek-is közönségefen bé-nem “кашами. mind

addig, söt a’ mikor bord-is az ollyan Nemes ember, “тата:

jât a’ gabona között ki-ne botsâffa; как ne -tétell'em .fe еду, .

fe másképen, a’ közönséges fel-lìabáditásnak .idejéigz :Ha kik

pedig az ellen tselekednének , ,azon Vhelybéli `Go'nclvifelök, .

vagy tsak privata: Nemes .emberek-is, «melléjek .vévén egy

Vicé SzólgafBirót, vagy ha az hamarjában .nem találtatnék,`,

а‘ helyett egy Nemes .embert, ha az 'fem .találtatnék,1, két ;

Vároñ Polgár embert, aznk mellett azon helynek"Bíráiban

és Polgáriban ki-vivén ocu/áltaffas és острой/121 а‘ tilálom

ellen való tselekedetit, vagy annâl inkább a’ kâr-tételt-is:

какая helyes Teßimonialist vévén, adßmplicemrequwtionern

exponentis, a’ Vármegyének, vagy Székes helyek Executori

tartozzanak ki-menni. és femmit laftörvény proceßitss'ától

nem vârván , ezen Ангел/ишак штат а” kâr-vallott ern

bert contenta/tafsák; lnßiper a’ rilalomért ß. tz. exegualjanak. .

Акт-хсуьчз—Пн. ‘i u

NOha az Orlìágnak némelly réfieiben, mollen-is az октав

Вёъта-адёд'п tartozik, de »ellenben nagy rélì helyein

1 Dézma-a'latlanúl élnek; melly mind a’több nemzetekbölálló

‘ köfségnek de/pectussára vagyon, mind pedig egyéb-irânt alkal

maila

ŕ ._ А--
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matlan dolog, egy bizonyos rendben nem lenni állapotioknak 7

mellyben való kedvozést magok vifelésével nem-hogy ér

demlenének, de söc naponként árad rolì tselekederek: söc

fok helyeken maid nyilván való erölîakkal élnek a’ több Nem

zeteken. és azoknak határin; ’s noha pedigaza’kedvezés a’

mennyiben eddig-is vólt, nem az Oláhok шагами, hanem ma

goknak engedtetetrz' de aiuta/vim véle` fok helyeken, még a’

Magyar avagy egyéb Dézm'a-adó ember'ek-is,az Oláhok hará.

rán majorkodnak, és ekképen' афиша/лак mind a’ Fifeusnak ‚

’s mind pedig az ollyan Patrouusoknìak jövedelrńekeç; Végez

tererr защищает; hogy ezenlrúl indifférent'er'l rninrlenüt; Er

délyben.` Borbólfvßúzvából, és egy'éb leguminákból; Dilinokból,

juhokból és__Méhekböl azigaz' tíz'ecl Dézma Ineg-vétefsék;

mellyröl a"Fi/i‘umak fohalemmì Arenda-ñzetéll'el ne t'artozza.

nak 2’ Patronus'ok, ha Атм; és eddig-isUézmát-adó helyen

nem re/idealnak'.- A’ Partiumban peclng moilan.- a’ Seomlìéd

birodalniakn'ák refpe'etusára nézve.' ‘afpatron'usoknak Iìabadsâ-'

gokra engedterik Oláh Jobbágyokon'való Dézma meg-vérel, a

vaey megëgedés,mig'az`idönek ’s a`z alkalmatol'ságnak kívánsâ

gaìerénr jövendöben külömbvégezés nem engedrerik felöle".

TITULIUS SEXTUS.

Петей é g'r'ô l.

'A' R"r'1'c‘v'1l v‘sî 1'.'

y" Nemes 'e'm'bef t'sak ebram" /uo` competente 711111“ tartoz- в, ‚М

zék törvényt állanis' és nem' Ináfurt.l . Ao~16°9~

R"1"'I'C`V`L'V`S'hll. А

SEnI Egyhâzhelyi, {сит egyéb~ rendbéli Nemefség polla-lé

adáfra; gazdálkotlâfra; fe afköfség közzé, fe egyéb ren- 15‘3'

deknek ìabad akaratja kivül ne ta'rtozzék.

'_ _Á-R'r‘1'ç'v‘1lv‘sll'll>~

A‘Neines"ember; полит legitime семги, et'juridiee eonvietut 1630

M are
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are/lálrarhafse'k, fogarrarhafsék, vagy károsirrarhafsék-meg

iavaiban „ exeipiálcatvân az Artieulusokban és Deeretumban

expreßè -írorr némelly eafusok, es azoknak moa'alitásx, ßeb

quietioue itidem Атм/15, Decreto, ae ~eoma'itiunibus,expre/iis.

ARTxchvs IV. '

Ex ¿n KÉnäíerirésböl a’ Nemefsëg-ûabad'akararjánkivül nem rar

|e3°.' roz|k гены: lìólgâlni, ’s a’ -Feyedelrnek-ls nem erölret

*649° -her'rk , kiválrképan iiám-adó бане.

A R т | с v 1. v s

` I_IAdi Expeditìára -is‘ fel-ülni ' nem _rartoznak küjlörnben ‚

“Ю' hanern a’ Fejedelmek’ paranrsolaqíból.

ARTiçvas VI.

’ Fi/.I'us двадцати lakó Nemefek-ispraerogotiváiok-ban

és immunitásokban мутит minden helyeken meg.

rarraïfanak, azok lierént a’módok lierénr mindazâlral. a’min_r

yerfloeeiales _Conßitutiones fannak Seriessében aecommudálrarrak.

ART,rchvs VII.

A’ Nemel'ség femmiképen, azoknak jobbígyieis pediglen ‚

. -. femminémü .egyç'b veeturára, és rereh hordozâfra lne;

kénìerirrelll'nek, hanem-ha `mikor prolronupublieo a`Fi/eulis

Virakba пашен): manifiókar viůnekf ollyankor-is pedig a’

vVârrrlegye Tilirèi régyenek illendö rendeléíi, ìgazsígos kö~

telefségek шага êerénr, úgy a’ minr a’ìegénységnekis

.Dlgyobb könnyebségével leher, és fem útjokban гашиш

а’Есзёпузёвес ne fantzolrafs-ik, fem mnrhâjokar vifàtìabv'
tßárani a'rendelt helyröl el-ne танец, azérrl való min

den Exile-tio nélkül; `alioquin ha az fanrzolraró Nemes em
ber léûen fl. aoo.' ha nemrèlen fl. 1o’o.bünrerr_el`sék, сотра

la tomen rei veritate; mellyer ветрам: Tifìtei a’ rselekedök

nek. omnibusfïuridieis remediis exclu/is exegui/ianak; és a’lae.

[Читой ’s a.’ Tilìtek kŕizört ez muleta kér Felé` oìtafsék.

_höyebekbenèis TNIemefi liabadság meg-rarrifsék.

' . . TITU
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TITUL US SEPTIMUS.

Armalistákról.

ARTIchVS I'.

маня Armnlisc шиты], ne tsakr Oríìág Gyülésén, (melly

Eabadsâgâban âll) hanem-ha az Oriìágbéli ember, a’melly

Vârmegyebéli vagy Székbél-i vólnzr, ott-is publiaáltañìi Ar

‚па/15361; ha pedig nem ez (жида ember, mint-hogy ha

timefs'égbéli iìemély , kel-l-is valami bizonyos rendinek Ien» '

ni: annak-okâérc valamelly hel-yben, vagy valakinek háta

megeu: lakik, акта}: Székes helyén publieálrañ'a; ha pedig

-záfàlók Масс, vagy tsak nötelenségben és femmi bizonyos

helyberi nem lakbs ember volna. bär Orfiâg Gyülésén pub

oni/tattalégyen'is, de актам idejében.- mihelyt bizonyos he

lyet verhetmagának,»azon helynek Székeshelyén akker pob

lieáltaíl'af az Oriìág Gyülésén lett publicatión k1vül-ìs. annuali

revo/idiom non obßante;.egyéb-aránterötelen léìen Annali-sfo.

ч A»R«'1"1~cv1'.vs I'l'.- ._

HOgyha valakinek Jobbágyallrânak mannmifii'ója nélkül ex

tra/nil Armalist magânak,` annak femmi ereje ne légyen .

és ha шатен): bizonyos helybenvagyon lakáïa, mint eel-bu]-`

defott egyéb'jobbágyok dólgâban, azon fierént proeedáljon a’

Pöldes~ Ura; ha ped'ig karn- Zâìló alatrt,I fem egyéb bizonyos

helyben nintsen lakáfa; Навет tsak Íìéllyel _vándorló és buj

dosó, valahol' talália ůabadon тез-563121112; annak a’ hely- .

пек тзесуагеюзеаы, a' 110m eine; 1m peaig kon vaió 11e-,535,2

lyen találja.- meg-foghañä ugyán , de azon Territoriumnak

Tiíìtvifelöjének kezéh'ez vigye. és az terminúljonnéki ‚ ’3 ar

raaz i'döre'reá menvén; ha aorriperiálta'tik,y mind praeten/f'óiâ
nak igaz vóltä, mind pedi'g' a’ Роет: Iìemél'ynek „мытым

sága, :dafsék ke'zébe Földe's'Urának. ha' рева; valakit Iìolgâl

n.1,- és az наша-Гемма felöle', hog-y törvényre elö-âllatja-B`

M 2"- annek
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annak adafsék kezéhez. és attól kérelfe, mim; bújdofotc’

Jobbágyât: шее-МНЕ; mindazon-álcal kiki, hogy шиш; m0’

don igazsâgofon nobilitálcatotc fzemélyc meg-ne fogjon. ha

annak ìokott рот/255: el-akarja keriilni.

TITULUS OCTAVUS

Potentiákról.

A R т i с v L v s I.

Ногу а’ magok erejekben bízakodó és vakmerö emberek,`

~ i kik fem az lliennekfem azOrliignak törvényével nem goI ‹

dolván potencia/a occupatiókat tennéaek, reßenáltarhaifanak ;

végezretett. hogy-ha olly’ afïéle dólog történnék. és valaki.

valakinek jóiìâgár. örölœégét, Ivagy egyéb дат . тет et al1
ßlutapotentia mediante, törvényes ricy és mód kivül el-foglal

ná; a’ meg-bâncódott fél сеют-Щи a’ Potentiariusc мы, hogy.

Vármegyéjét vagy Székit akarja megbântódáfa felölreguir.ilni:

de az illyen certißcatiót, vagy атонию: citatio ne /uo/equúln,

és akár campana/jon. akár ne a’ Potentiarius, de a’ ineg

bántódott fel p_analìliátexponálván. és mentöl helyefebben lv:

het annak igaz ища: comprobé/van is; a’ Vármegye vagy мак

a’dólgoç_ńgy lenni compaia/van, elsóben mindjárcadmoneil

lyák a’Potentiariust, _és ha /ímp/ex admonitióra терний/‚а,

ha mi kárt a’ Po//E’ß`rnak tert az occupons, azi-is refundá/ia .

bene yuidem, és a’ panaleó fél-is el-ve¿,nye_/ífn,oliciter, ’s annak

kezéhezvécelére azon Székböl штанг/‚эти а,’ panalit tert

ember mellett Tiiitet avagy bizonyos Commi/ßriust az ek«.

képen voló kézhez vételre ’s a/siguálisára a’meg«írt joiìâgnak
Y éskírbéli refu/íomk: de поду—112 az,illyen admonition és e’

mód fierént nem „твид/па; а’ ТЯЕсеК, a’ mennyi iìámú arra

F# Ä"- elégséges fiemélyekkel kivamarik. ’s ha külömben nem leher

”ЁЖ" ne. a’ Fö-pránok-is тат cum gente Comitatus cartozzanak ki

menni, és az el-foglalc loonumokat cumрота minori: potenti/ze ‚

ас и“
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во reßl/íonis damnorum ‚фала/зак со facto: melly reßìmtz'o

“tán-is, propter occupationem illegitimam, а' Рффг а’ Poten

tiariust, ha шт, legitim? pro/equálharja; hafonlóképen pedig

a’ Potentiarius-ís ha mi just praetzndál, extra domìm'um ke

resheti , рта: de jure ртами, és ott-is meg-ítélrecvén

a’ jóíìâg, egyiìer’smind ubban'tortént pufìcítâs, vagyegyéb

kár-is meg-itélcefsék #trium/)janny вешек.

Е’ ргосефл mindazáltal .csak az olly`causákban értetik,

mellyekben annua/is praeß'rìplz'ót pari/Fc? az occupans nem

töltöxc , és a’ mellyèkben legitima et immediata Лиде/32013. ..

az ocmpansnak newl találtatik. Ez pedig Знай/Таити ez Or

iágban és ahoz rartozó réfìekben mmdenütt ob/ervá/:afsék.

- Актпсч-ьуз II.

4":Iî'Örténtenek néha a’ Fejedelmek nevek alatt való Potentiák;

és 'vio/antun: Courambiumok, mellyeknek el-igazitâs'ara an

nakutánna bizonyos útakat és módokat pro ratione тиран:

ryu/fituá/t az Orfzág; [диета a’ M111âLY Vajda irruptìojától

Хора, maga vagy máfok által történt Potentìáknak igazicás

Ьап való vécele felöl; fìerént a’ Básta György, és akkori

‘ Némec Commi/ßzriusok ideiekben történt adományokról és fog

laláfokról ,in Атм/231112721 1607. annak-utánna 1608. 1609. in

Атм 1614, és 1615.17: An. 1630. in 14n. 1649. és 1650.

De hogy ennek-utânna afféle dólgok ez Hazâban ugyan

ne-is hallattalfanak, és afFe'lékrevaló alkalmatofságok-is tol/ál

taiïanak, a’ Fejcdelmeket сжатием/116 méltóságok ellen va

ló dólgokat impelrá/ni igyekuö lìemélyek-is уедет/гашиш,

végezrccett, hogy ha'aů'ele щадит ocmpatiók és impetratiók

találtntnânak akârkìnek kezénél, a'fellyebb meg írt közelbìk `

Articfllusban, a’ potentiofa uccupatiókról/pecweúlr mód âerént,

'vigore ejusdem Алдан/1 re/Íìtuáltaffanak; a’ Fejcdelmqk méltó

Siga annyiban mcg-adattatván , hogy az elfog1alt )ófàâgnak

âì lapotßa a’ Vârmcg, én vagy Széken comperiáltatvân, ha Рт!“

Квасил raláltamék azollyan ìófìág lenni , а? Vármegye avagY

м 3 ' stk

¿i
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Szék elsöben tarrozó ßtbrni/s'io'val requirá-/jâk a.’ -Feiedelme

ker ;- kik-is az Llrlìágnak tarrozó körelefségeker meg  gon

дома, és a’dolognak igazságát meg-rapali.ta,lván;I paran»

esolják re/litná/ni ea facto.

. ‚ к

TITUL U-»s NONI/s:

_ Profcripjilókról.

` ARTIch-.vsL ‘

` AZ idönek és azokban forgort állapòt'òknak' mivólrokhor

i ‘ képefle, a’Fejedelmek és Orlàágbéliek közötc, hol egyik.,

hól танк rélìröladatrarotc álkalmarlanságokból ,_ néha vak-.

meröségekböl, némellykor egyéb- [штата fragilitásból, nélmy

az Orìágnak, néhavilionr as reirnéliernek-is liabados törvé

nyéböl következtenek, hól vélkefeknek,.hól pedig 5111211121"Y

noknak-is pro/¿'ribálcatál'ok, az akkoriállapotoknak- mivóltokk

külömben nem Íìenvedhetvén ;. Kik- annak-utánna viůonr ab

[атаками ‚. a’ mint'akkori idöbéli Агнец/115011 mind profeti

báltatáfokar, mind az abból való ab/ólnálraráfokar vilâgoforr

Jet/aráljak: mellyeknek rend-ůerénrvaló“elö-Iiámlálâfok mos

tan nem olly’ lìükséges, mint Illennek hálàdáfra mélró d010g,

hogy Hazânk és yNemzerünk közört'kereliryén és legitimar Евы

jedelmeknek- bóldoggnberniamiok alare, arravaló alkalmaros~

sâgok. Hazánknak-is illy"rsende[`ségében fennnemforganakf

és nem'A hallattatnak. Végeztetert annak-okáért, hogy vala

kik pub/itis Regnieolarnmиридия ас Атом/25 proferiliálrarrr

ждать ‚ viůont hafonlóképen per eaaleml Regnieolarnrn ßeffragiaf

An.:6|s.pnl1liea „штампами, azokról- стати: Artienlnsok in ivi»

щ? gare'maradván. pro ab/olntis tartaII'anak, az (‚т/шиит та—

° dalitási fierénr, és fenki, fe maga, Ге- maradéki annak а’ Noeának'

infamiája alatr Iévòknek ne tarcaílänak;4 hafonlóképen сдуе—

bek-is, valakik legitim? nem=eonvineálratranak, azoknak lonn-v

minak törvényeS eût); ierénr. való kerel'etiröl-isl az igaz Hare-.r

~ ek ер" 1

ш
_ Щd‚щAUB-.Ille _ŕ _ д
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ek el-ne rekeûtefîenek, añ`élékröl írott törvényeknek ésAr

tien/neoknak proeeßnsfa Iierént; (ide nem értvén 2’ju: liga

tnm alatt Iévöket, mellyekròl annak Seriesében vagyon em

lékezet:) a’ kik pediglen pnblieî: Conßitutionibn: Regni pro

feribá/tattanak, vagy egyéb-irâm: való Notáknak poenájába in

„та/папам , 63 azok alól legitiem? nem идти/гати. ez

urán-is ,azon karban és állaporban maradjanak , /ignanter az

1633. eìtendei Angie/[nn elsö és hatodik, vifìont 1638..eíì

tendöbéli elsö Artienlnsokban a’ melly iemélyek és azok

mk fententiáiokról való Orûág Statutnmi fpeeifïeálván van

nak: а’ melly dolgok pedig a’ Fejedelmeknek 63 Orñágnak

vége'zéii Iìerént nmni/Íiában тетенек. azok in 'vigore ma

tadjanak, hogy-ha újabb okoc гей nem adnak.

TITIUL Us DECIMUS.

Fogságban lévökröl.

ART 1 ch,vs I.

ORñâg törvénye Iìerém статей/насос: 63 nreßáltatott fog-Ex А”.

1у„1‹па1‹, vugy Proferiptumknak fel-fiabadúláfokban a’ke.4„.16;4.‘

reiìtyen UrIìágokon 63 Fejedelmeken kivül való Nemzete

ker ha kik ригам/пак Orìág ’s Fejedelmek hire ’s aon/èn/iisa

|1élkul; söc még azokat-is ha тещ/пак, ’3 óltalmakra pro

vooálnák. es miattok közönséges fcl-háborodás, félelem,

vagy Feindelmek „матадор következnék;hafonló poenába

ine-urrá/janak, mellyben a’ свита/док vóltanak.

TITULUS UNDECIMUS. л

Areilálásokro'l.

A R т 1 с v L v s I. _ '

’ Nemesi ůabadsâgnak egyik 63 kiváltképen való réiìe âll

abban , rhogy eörvény úqa kivül Nemes ember,fe Feje

del
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delmektöl, fe femmiegyéb rendektöl. fe liemélyébë, fe egyéb .

javaiban ne dre/ŕáltafsék: ez-ucán is annak-okâért azon Nemeli

liep liabaclság, a’Decretum tartáfa fierént illaesè meg-tartafsék,

Ex ¿M_ `és femmi helyeken femmi inßantiákra, vádoláfokra, parantsoL

An.|6|9.latokra, Nemes ízemély annál inkább, de javai-is ne areßáltas~

Al'ë'fw-fanak törvény útja kivül.' úgy-hogy', ha` ki làemély'ében Ne

mi: mes embert meg-fogna', vagy fogtatna, mind a’meg'_fogó, ’s

163°- mind a* meg-fogtató a’Decretumbanír'ott poenábaincuraljon.

jobbágyoknak.’s egyéb ak'árm'i rendb'éli ez Orliágbnn re/ielen~

tiás embereknek magoknak, vagy egyéb jav'okmk are]îíilásâ«'

ért pedig 200. forint büntetéfen maradjon, mellynekkerefetif

ben »és büntetésében illyen mód tartafsék közönségefen mim

den renclek között, hogy e’ Nemes ember Iìemélyében való

meg-tartásíért lìabados légyen a’megtartató és а‘тев-сагсб‘

íìemélyeker, ha a’ Vârmegyéken avagy Székes' he'lyeken`,`

vagy pedig Táblán törvénnyel akarja kerefni ." egyéb~ rend'béf

lieknektörvénytelen meg-tartâfokért pedig, ha a"meg'«bántó

dott fél úgy akarja, legitimum mandatum mellett; de azon ki-v

vül-is a’ panaûló félnek „днищам а’ Várnîegyéknek és Szé-~
keknek-is fö Tifìtei ii'xecutorokot tartozzanak ki-botsá't'ani',

jólvégére menvén mindazálral mind két réfàröla"dolegnak,.

és mind az 'are/z'áló, mind pedig _az areßáltató lìemélyeken Мг:

ketfzáz forintot схем/штатами, mellyeknek' heson-fe'le a”

panaiiló félé, hal'on-fele pedig azexecutiora ki-borsártatott fö

Tiiiteké légyen az Exec/etorokkal együtt'; ha ped'ig az Execu

токов múlnek-el a`dólog kedvezésböl,~vagy egyéb helyte

len okból; afpanafìló генерала/та, a’ Szék fzínén revideál

зак rnindjárt,l és ha úgy tapalìtaltatik, hogy az Execntorok

akaratjok lierént tették a’ Fogyatkozâíl, маек а2оп Tilìtek

re kiildìön влетают, és ,minden törvényfolyís ’s töt

vénybéli remediumok kii/iíl, mint az areßáló és'are/iáltató Ее- `

mélyeken,úgy a’fogyatkoz_’1?tàtévö Tifiteken tétefl'enek exe

cutiót, На Nenies ember -kezénélA gonolìúl el-veůett mathe tal

Шпа—
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ишак, nem maga, hanem a’ marha areßáltafsék. Метраж.

tern terminara, ’s Iarrozzék “третей/115, és el-Igazicani magáról.

ARTIchvs II.

’ Fellyebb meg-írt dologban 'Iìükségesképen kell lennì .

‘ meg-külömböztetéfnek.» _ 7 i

Ide' nem értetnek azért 22 о11у’Атш1аггх vagy Deere

гад/5; eafusok ,~ mellyekben» a” Nemes Iiemëlyek-i's meg-fo

gattarharnak. _ „ l _

‚ БМГодйог,= a’bizonyos re/ia'entia nélkül való, „го/тм

kat patráló Nemes emberek ,~ kik az 162.5.elìtendöbéli Ar

tiealas'ok багет“ aJìn/ìantìam Iaeßze partis ‚химикатами.

és- törvényig- kezefség aláx vertethetnek.. _ . _

Harmadìor.- ki-rekelìt'etnek azok-is.- kik magokat ki-rekelì

tettékafNeme'lìÉabadsâgból, é's valamelly végezéfeknek, vagyE# «4"

напишешь alkalmatofsâgâval Nemesi Iìabaäsâgokat' le-kö-"dm"

töcrék; kik ellen упадок- körelezéfe ůe'réncместными.

Negyedlìer; a’ kezefség állaporja-is ki-vét'erik, мы; 2Ь-

ban-is'kinekJçinek iront. törvénye a’ maga köréfe, tsak-hogy az'

öllyanokßan-is fél' peresnek ítélet ne tétefsék ,- és jól' meg-vis`

gálrafsék 2’ kezefeknek-isment'ségek, a’ kezes leveleknek le

gitimeemanál'catáfok, és hogy Földes Urolmakpraejudieiumok

kal 2’ jobbágy maga агат feljebb valo büntetéll'el ne terheltes

fék, fe annak alkalrnatofsâgâval E_emélye' el-ne ide'genírtefsék.

A"_ czirl'áilrisbam ki-:Id'atotn` avagy egyéb-iránc legitim? 164s,

meg-fententziáztatorc тот-13 Eabad' „фата.

I ART"1^ÖV'I:.v's.»»III« _

¿ Órténhetik néhaollyńolog-isgfhogy стен-гамм való Ее

_j I_nély ifméretlen lévén, nermho'gy Nemefsége`, vagy vala

mi bizonyos „лампада, desöt iemélye-is a’ Tilìteknek efmé

retségében' nin'tsen:~ és ha azollyarínak'történi'k-is meg-tartóz

taçáfa; de méltán a’ Tilìt'ek éi'ette nem bůntetödlìetnek: a’

meg-tarróztató ůe'rnélyn'ek‘_ mindazonálral щам“ kell, mir'soda

rendbéli- emberrel légyen igyekmihelyen azért a’Tiût'ek elogi:

tsa

'WÑ - . yr’ . _ та- „ . - _M_
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свай két bizonyságok âlral eontperiálrarik, mitsula rendbéli

ember légyen, сайт а’ fellyebb meg-irc rörvényekhez al

kalmaztarni magçkat tartozzanak, egyéb-iránt azon bünte»

I_éfek alâ efnek.

A’ fellyebb meg-irc eaßesokban való are/irílásért рейд.

а’ Birák ¿_s Tilìrek. _röryényre ne штампами.

TÍTULUS DUODECIMUS.

_Articulusokról

AR'rrchvs. I. _

Z OrEâg végezésének , és Атак/шок tsinálásának idelén,

a’ tißtába írott Artienlnsok, in 'veris originali/ens a’ Prat’

ß'denseknek és яма-машинки kezeknél . azoknak persé

tek és faliferiptiójak ат meg-maradjanak és meg-tartalîanak.

’s igazán való párr ki-is adjanak azon mód даёт, mind

при: Iiâmára, "s mind pedig Vármegyék, Székek .és Vá

rofok requi/itio'jára addig. míglen nyomratásban a’ Fejedel

тек fnlß'riptiójok _és p'èrséœk дисс emanálrarharnak: az pe

dig meg-Iévén, :1an petsétek alatt, a’ Pme/ídem kezénél lé

vö adafsékfbé a’ Fejérvári Kâpralanba, az _egyik ItélöfM¢S~

ter kezéröl a’ Kolos-Monollori Conventbe, a’ mâfik lrélö

Meller kezéröl a’ Váradi Käptalanba: Elféle {гоп Атт

Ínsoknak pedig шведа 1_. "

DECIMUSTERTIUS.

Kalendáriomról.

A R т I с v I. v s I. \ _

AZ úi Kalendarium ez Orlìâgban-is bé-vétetett, щёк, ин

vel-hogy más Iìomlìéd közelebb való kerelìtyén Orifi

gokban-is ширм/сапоге.

TITI/L Us вычищены TUS

Salvus Conductusokról.

 

Ex Art.

l». 1648

“Е; Art.

41.111596

ARTI.

_._д_—_ А.... _
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A R т 1 с v 1. v s I.

NÉH: ez Hazânak, e's legitimo: Fejede'lminek foklìori vel

Iìedelmes âllapotjokban való forgâfokból ‚ 63 károkkal

карабин: experientiákból fok idöktöl fogvà erös tilalmak 96-5‘ 4"

geztettenek , hogy femmìnémü rendbéli emberek más ide- жёг"

gen Orfìágokra, Fejedelmek' engedelme, és Sal-vn: Conductu

:ok nélkül ki- ’sbé ne jârjanak. hogy az által-is a’gonofì чл.

igyekezecü emberek „мишками; 2’ Наш közönséges

végezésére és tsendefségére pedig a’ Feiedelmek, és utân- 1591.

11a való több TiIìtek inkâbb vígyá'zhat'nának, söt még iroó :gäî'

ямам, küldözefek, izengetéfekis пе lennének. ...ï

Mindazáltal a’ Hazának moílani tsendefségében, 63 а‘Еот—

iâéd Oriágokkal-is békefséges âllapotjában, 63 hogy a’ Ha

zának igaz tagjai, ’s Fejedelmeknek igaz hívei. igazsâgos"

dolgokban, 63 jârâfokban keléfekben meg-ne ákadákoitàfl'a

рак, ’s a’ valaha' történt, vagy (шепнет valamelly g'onoì

1gyekezetü emberekkel az igaz és be'tsületes emberek-is

egyenlö fontban' ne mérsékelteffenek; Nemesi Eabadságob

ban bántódáû ne Iìenvedjenek, áz alább meg-irc m'ódok zr

latt való iráfok, küldözéfek 63 járífok, a"betsüleces 63 igaz;

Наш tagjainak meg-engedtetni végezt'et'ett.

I. На kik idegen Orfìâgba Deáki tudomânynak, nyel

veknek canulásáért, peregrinálásértwiůonr a`Hazával 63 Feie

delmekkel nem ellenséges helyekre, vitézi vagy egyéb tiñ

tei'séges állapotbéli Eólgálatért ki-akamának menni , a-v'agy

gyermekeket küldeni; elsöben-is azen Vârmegyebél-i, Szék

béli, vagy Városi Fö cifìteket reguirálván., azok-fìofgalmátofon

meg-visgâlják az el -menni igyekezönek vagy küldendönek

minden âllapotjât, _Eândékânak méltó Okât; és ha yalaki'nek

véle olly’ praeten/íója nintsen , mellyeç ßibterßgiblni azzal

akama; söc hav elégségef'en nem eonftálna a’ Tifàteknél, al

Vármegyének чаду Széknek köeönségesGyülésére-is rejieiâl»

jâk. és-a’ dolognak игуан fundamentomâbólmennyenek vé

N a. gere..

Í
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gére; igazságos és mélcó вашем. а’ fel-teit dologra alkaline

tos vólta comperiálcatván. ha in publica Congregation forog.

Vármegye .pecséti alatt. ha tsak a’ Fö Tilztek elött, azonoké

alatt vegyenek Te/limoniulist, mellyet a’ отлитыми

cá/ván (hogy-ha a’ Fejedelmeknek-is nem con/ia! valami olly'

dolog azon Exponens felöl, kit nétalám a’ тиши nem шаш

tak vólna, melly vagy a’ Fejedelmi Eemélynek, vagy az Ог

iágnak ârtalmára való vólna,) taitozzanak az ollyanoknak

Salva! Conductas: adni. és ekképen békével el-meheifenek з

mindazonálral mâfurt valólakáfokban-is magokac úgy alkal

maztai'sák, hogy-ha a’ Fejedelmek és Haza ellen valóártalmas

dolgokban elegyítik magokat; az ollyanok, de óonis cita/ta ifa

nak az Oriìág törvénye ůerénc, ha coovincálramak, azon Orìâg

törvénvében Девства/протащив büntetteil'enek,mint az На—

zâban lakók; de a’ mint-hogy a’ citatioperßualiter nem léìen .

úgy per Procuratorem Conßitutum, `söt azon tâvól lévö ember

nek Actya ’s Anaya., vagy olly’ Attyaña-is. kiknek legitima Suc

ceffio'jok vólna а’ Сгтштак жидами, Titqu et nomine inge

rentium defêndálhafsâk a’ Citatusnakcausáját, тат absgue con

ßitutione. és ne tsak per non venientiam, hanem .ugyan per _me

ritalem allegationem, ejusdemgue ,conprobationem leÍgitimè dijudi

cáltafsák a’ Can/a, és comperta rei _veritate convinco’ tafsék-is; söt

ha medio tempore arról az Orlìágról való boßilitas intervenìálna,

a’holott az illyenképen ki-ment Нага-На íìolgâlna. самои—

zék adfídelitatem Principi: unionemque Regni redeálni, o_lioguin

eo fäcto amittá/ja ez Orfìágban minden javaic: egyéb-irîant-is

pedig, ez Hazában levö дойдет nézve ßlbjaceálnak ezen

Haza cörvényének és cereh vif'elésének: Ezek közzé nem

`értetnek azok, kik más birodalomban re/ideáló emberek .

I l. A’ kik nem ez fellyebb meg-irc okokból, hanem más по

lamelly fziíkséges és igazságos dolgoknak véghez vitelére,

vagyannâl inkább magok ióñâgokba akamak menni, nem kö

teles Szólgák. fem nem Tiíicvifelö emberek» az ollyanok a’

 
‚—

Vär
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Vármegyéknek és Székeknek Fö Tifzteinek, ’s azon Várme

gyebéli,'vagy Székbéli Kapitänyoknak-is', a’ hól lenni Iìok

tanak, értéfekre advân,»és azok-is a'Fejedelmeknek és Ha

zâjoknak tartozó kötelefségek Iìerént a’ dolgoi: jól meg-vis

gâlvân. úgy ailjanak Te/timonia/ist valamelly nem holìlìas

ideig, és az Iltnak-is nem derekas melilìeségére; de a.’ Ha

zának âllapotia fok okokból úgy kivánvân, hoůlìasjdöre és

derekas meìlìeségre, Fejedelmek Salvus Conductussával men

jenek; a’köteles Szólgâk és Tilìcvil'elök-is Fejedelmek Sal

»vus Conduetusa nélkül el-nem mehemek.

III. Ez от; lìéliben lakozó , és lìomlìéd Orlìâgokkal

hatârozó Vármegyékröl és Székes helyekröl viliont tsak

ñomůéd Vârmegyéig igazsâgos mélcó dolgokban és lìüksé

gekben, Teßimonialis vétel nélkül-is el-mehetnek. Tsak

hogy-az igaz derekas Iiabados útakon, ’s nem pedig a’

meg-rilrott úrakon és öfvényeken járjanak'

Mind ezek pedigbékefségesidökröl. és békefséges lìom

ñédságú ’s kerelìtyén Orlìágokról ’s helyekröl értetnek:

mere hâborúsâgos idökben, és ellenséges Iiomlìédsagú he

lyekre való menés és jövés, Fejedelmeknek, vagy az 2112

toknak mivóltokhçz- képell ат /jeeeialiter rendelreten:

Tilìtvifelöknek Salvas.-Conduetusok nélkül való jârâs ,_ iro

gatás, vagy küldözés, femmiképen nem“ ñabados.

A’ Kereskedö rendek pedig. ha a`határos és békefséges

ûomůédsâgú helyekre és Orlìágokra mennek, elöttök Iáró

Tilìtvifelöjöktöl vegyenek hiteles Te/limonialisokat, azokar a’

Harmintzadokonprae/entálvân, meheITenekésjöheIlenek; Tá- '

yóljabb való Orlìâgokra a’ Városi zálagos H Iza-ñaiból áll_ó Ke

reskedö rendek, Feiedelmek Salvus атлетами menjenek,

és a’ Salvus Conductusok-is hiteles Te/timonia/isokra adail'anak:

Külömben rselekedvén, minden javok eonfîfeáltafsék, és mang

ìernélyekben törvény Eerént büntett_:fleriek. A Kolosvâriak

mindazonâltal. Tanáts Te/Iimonialissával el-meheífenek; ¿ß

N 3 2201:
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azok-is annak mífsât küldjék a’ Confereatorinmba; tudják a’

Fejedelmek, ki hovê, ’s mirsoda Orkâgra Ц

_ IV. A’ kik az ide fellyebb meg-itt módok ìerént Feie

delmek Salvat Condnetusának impetrálâsával és annak virtnsâ-f

val tartoznak járni, és a' .Sa/vas Conductas degená/ratván né.

kik ‚ meg-is eI-mennének, az ollyanokat a’ Direetor törvény

Eerént profeanálja, és ha Iìemélyekben el- mennének-is, ale>

Ironis eitálrall'anak; a’ Genera/is Diaeta a-Iart legitim@ сопит

дшсасуап és eornper'iáltarvân, hogy vakmeröképen a" Fejedel

mek ellen mentenek-el, ’s méltó okát nem- adhatiâk , ma»

gok fiemélyekre nézendö mindenr javokac тумбам.

V.. Ha kikv pedig egyéb igazsirgos fìínek-nek )oraetextnsaI

alatt extrabzílt Salvar Conalra'tnsokkal1 abutá/ván , Orlìág Staf

tatami és interdietunti ellen való dolgokba elegyítetrék vól-

na magokar, vagy ezurán-is alîëlébe impingálnânak {полис

tarván a’ Fifealis Directorok által Octava/is Terminus» vagy

Diaeta alatt való Táblâra, a’ meg-tiltott dolognak тешит

ja ierénr, afi-'élékröl derernálrarorr ранит eonvinealrañänak.

VI. Ногу-112 találkoznânak ollyak, kik akár .S'alwes ешь-

ttnssal, akâr azon-kivülvaló ki "s béjàráfnak alkalmatofságâb

val F'ejedelmeknek vagy Hazájoknak rartozó kötelefségek

ellen val‘ó arúltatásba elegyirenék ma'gokat , a’ dolog сот

_periálratváng juxta contenta Deereti,-Artiealoram Regni, in No

ta' perpetnae inßdelitatis коптит/папани és bünretreíï'enek ;

akär' magok, шаг Ina-fok, vagy pedig akâr Ievelekbéli íro~

gatáfok által tselekednék: hafonló poenába inanrráljanak a»

zok-isf a’ kik tudva afféle arcalmas leveleker vagy köversé

eket hordoznânak Hafonlóképen ha melly анаша és,

nyńgharatlan elméjü emberek más jamboroknak hírek és

eon/enßtsok nélkül olly’ leveleket ímának , mellyek a’ Feie-v

delmeknek méltósága és a’Hazának közönséges java és meg.

mradâfa. ellenl vólnanak, азов poenába incurráljanak.

 

TÍTU»
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TITULUS DEC/MUSQUINTUS

Aknák Allapotjáról.

ARTlchvs I. 

A’ Só-Aknák, ez Oríìâgnak rendelési Eerént. és annak 1696

delmi tulajdon csak a’ Fejedelmeket illeni: nem lìabados

annak-okâérc fenkinek a’ Fejedelmek engedelme 63 ahoz járúlt

Orûág если та kivül Só-Aknác nyitni, azt eolálni; mellyet,

ha valaki tselekednék,evoeálcafsék a’Fißnlis Director által On.

ìâg Gyüléfe alatt lévö Táblára, avagy Octava/is Terminusra, e's

a’ dolog meg-bizonyofodvân , minden tovâbb való halogatâs

nélkül. zoo. forinttal büntettefsék-meg az Aknát nyitott ize

mély, 63 minden törvénybéli remedùtmok kivül exegualtafsék.

is; mellyet ha azon fìemély mâfodlìoris tselekednék, a’рвешь,

is dl/plieáltafsék, harmadiori tselekedetiben triplieálrafsék;

és ha ugyan vakmerölködnék az az ember , ezen rend-Eerént “а?"

mindenkor a’büntetés~is cöbbíttefsek; mindazáltal mivel a’

Királyok 63 Fejedelmek adományi minden egéiì шагам а’рог

tióknak és poßefsiolcnak вожжи eonferálcami, mind azoknak
igazлишат 63 érrelmével, а’ Nemesi ůabadsâggal' 63 az igaz.v

sággal-islátcatnék ellenkezni külömben: annak-okáért, mind

Ur 63 Nemesember maga. háza ûükségére, és tsak azon helybé

lijobbágy-inak Iìükségekre, a’ maga hatârán lévö só: ñabado
fon élheti; úgy mindazonáltal, hogy fem pénzen, ГешД aiándé

kon, femmipraetextns és colla/io alarc fenkinek abban el-adni '637'

Mmfìabados. a’ fellyebb meg-ift рвет: 111211, Jobhágyinak-is

tselekedni tudva meg-ne engedje: söt hogy-ha máfurt való ern

berek reí mennének, és avagy titkon vagy nyilvân valakinek

határáról 361 vinnének, raita éretcetvén, minden nála lévö mar

háit amitié/ja, és in/uper maga díjján vâltozzék-meg. .

ART1chvs II. ’

Ivel-hngy a’ Só-Aknák Flßale bomemoknak annakтащит-м Im

‚Дум együrt rendeltextenek. pri-vate: emberekröl peÈig, lss...

g’ Ó ‘59"
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а‘ Só-Akníknak nyitási, és colálâsi дышал/ватта. az eleitöl

E# Ar#fogván obß'rválnatott .fiabadságés u_/us iierénr, a’ Fi/ius Aknâi

Afgiï'ïól mind Vàrrnegyei. Székelységi Nemes rendeknek, Ló-fö

1615. embereknek :flierént házok iìükségére elégedendö Só adafsék,

vírakozâs, betstelenséggel való illetés és fantzoltatás nélkül .

az ordinariumon kivül: melly az, hogy egy tâska darabtol (а‘

mint mondazni iìokotc) d. iz. мзда/саван а’ Vármegyéken

lévö SóAknâkon A’ Székelységen lévö Só-Aknâkon pedig

еду-еду köböl zabbal tartoznak, az eddig való ufus Iìere'nt, és

darabiâtólaz ollyanSónak egy-egypénzel: melly ellen hogy

ha a’Kamara pránok Eabad akaratjokon kivüleröltetnék az

embereket, vagy meg-adni nem akamák, akin' az Exponensek,

akâr pedig azoknak inßantiájára a’ Directorok evocáltatván Die

talis, vagy Octavalis Táblâra , in рота duceutorum Доплатят

convincálrafîanak; és ez illyen magok ìiikségére vívö Só

tól, Vám vagy Harminrzad adáIfal-is ne tartozzanak.

‚шт: сйьгзр III. '

‘Em “Vârmegyéb fem S'Lékelység_ és Száiìsâg a’ Рта: 65

д’д‘р- mâra való Só ìállitáfra, ůabad ió-akaratjokon kiviil, és

kedvek ellen ne kénßeríttefiènek, végeztecetr. _

TITULUS DECIMUSSEXTUS

Abrugbányai Nemei'ségnek állapoijáro'l.

` А n т r c v r. v S I'.

ABl'llg-Bânyán lakó Nemei'ség Személyeket és; Nemesi 6-

:_ rökségekec illecö dolgo-kban, nem тапки, hanem com»

petens Fonimjok és Bírâjok elött, úgy- min: a’ Ncmes Vár:

“felgyên tartozzanak meg-felelni, és' nem' otr való Városi

Blrak elötcsmellynek conßntiáltanak az Orñág G'yülésén lévö

шавок Köveu-is.  _

 

.wl °
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TITUL US DECIÍl/IUSSEPTI-MUS.

Gyůléfe'k állapot'járól.

ARTICVLvs l.

NOha ennek-elötte e'lìcendönként kétůer, úgy-Inìnt lient

György napban, és lient Mihńly napban ee/earkiltatta- E; Á"

nak a’GyüléI`ek;' de bizonyos re/peetusokra nézve a’ lient l n'

Mihâly napi 6311163,- extra ea „штатами neee/iitatis ab

raga/raton.'A úgy mindazonáltal, hogy minden liükségénekA и

complementar/lám Való e'ontributiók: azon egy lient György'

napban eelebrúlandóGyiilésben,az elébbi lìokott terminusok-'

ra fel-vetretheil'en'ek; rnelIy Gyüléfre minden Rega/islami

votI: Iìemélyek és Gyülésbe válalìtott emberek, a’ Gyülés- ‚т.

nek elsö nápyám eompareálni, és mind addig otr lenni. mig az 1594»

Artieulusok ki-kelnek.ßele poena dueentorumßorenorum tarwzza- :2;:

nek; hafonlóképen a’kiket Orlìág Gyiiléfére az Правой. VágY

R’Székek Tilirei 22 eddig való ajus- ìerént a’ Vármegyék

nek és Székeknek egyezö értelmekböl válalítanak, és el

nem akarván menni. 'yó ratiókkal nem menthetnék mago

kat, az'on poenábaineurráljanak: mellyet 22- lfpânok vagy Ki

rály-Birâk, exe/aß: omnibus yuridieis remediis a’ jólìágokon e

xegálhallîlnak ; mellynek harmada a’ Fiß'usé , harmada a’

Vármegyéjé, vagy Szék fzükségére való'. harmada' pedig az

Exeeateré Iég-yen; mellyec ha a’Ti5;rek nem exeauálnánake

in duplo eonvineáltall'anak: a’ Gyülésben vâlaůtott ůemélyek

nek pe'dig íìükségekre, mind ifi/2u: , Urak és Fö emberek

j'óůági, a’ Vármegyéken levöy egyéb Nemefs'égnek jólìâgival

együtt egy-iránt eontribuáljanak; hafonlóképen az Egyhâz

helyi Nemefség-is, söt egyebek-is, kiknek Jobbágyok nem’

свитый], fegítfenek a’ Gyiilés pénz adásbain

  

Ó’- ‘1"`"'ITCL

_»
:„‚_—._‚___„_‚;

_ . _. .___ _-..



1o6 APPROB. CONSTITUTÍ REGNI

TITULUs щами-аспид

Liber Barona'tufság'ról.

A R T | с v L v 3 1.

2: дн. А’ Liber Baronatusság Erdélyben in genere, mind pedig a’

¿$13? Partiumban minden helyekröl tollálrarotr, az egy Fo

v12m. garafon 63 ahoz való Fiß'alis jólìâgokon kivül.

l 33.

:gg: TITUL US DECIMUS-NONUS.

Hadi ,álla'potokr 61.

ARTichvs I.

- А'РеПуеЬЬ annak Seriessében meg-ift módok lìerént, ha

' . mikor Hadi _Expeditióknak fzükségesképen meg-kellerik

lenni, akár Generalis, akár pedig loartialis Expeditio lévén, a’

dolgoknak mivólra 63 ůükségnek kivánsága iìerénr, a’ Fe

jedelmeknek paranrsolatjára, Nemesi praerogativával élö min

den rendek rarrozzanak fel-ülni.

ARTIchvs. Il.

HA'kik fel-nem ülnének, 63 а’ rendeltidöben helybenje

len nem lennének, mélró 63 igaz menrségek nem ra

1599. láltatván. a’ Vármegyének Tilìrei eo Жига egyhàzi Nemes

emberen 12. forint рота: exigálrall'anak; más rendbéli Ne

mes emberen. ki portionatus . és haz helyei, annál inkâbb

ha jobbágyi vagynak. mindazonáltalfél Kapur fellyül nem

haladra annak mennyisége , ß. 25. bünretrell'enek- meg. A’

fél Kapun fellyül való érrekü Nemes ember, 50. forinrtal

mulctálrafsék; ha pedig az egy Kapun fellyůl teried jó

вазами guantitása, юо. forinrra.

` ART1chvsIll.

НА pedig ugyan contumacia ductus, tempe/livèpromulga/carve

lévén, a’ lìükségnek ideién jelen nem lenne, a’ mmémüek

Generali: титан, lìrâfa álláfok, rsatázáfok, var ìállâfok.bâs

to
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több badi exercitiumok; avagy 112 kik jelen lennének-is, de Fe

jedelmek, avagy ha kikre a’ Feiedelmektöl az az ant/Jorim: az

álle potoknak mivóltâhoz ké'peû bízattatik,Sa/nu: Condnetnmk,

avagy hiteles Teßimonialimk nélkül a’ Had le-Iiállásának és 25112

lóknak Iìokot't helyekbe vitertetéfeknek ideje elött magokac ,

akármi fìín alan-is ob/i'robálnâk, vagy tellyefséggel abfentál

nák; minden-némü ingó javokat örökösön, ingatlan javokat

pedig Метра/72121” perennali aeßimatione. de tulajdon tsak»

a’ magok fiemélyekre n'ézendöket ‚ amittáfyâk. _

А2 о11уап ñemélyeker pedig a’ Fi vali: Director, avagy Do-I

natarin: швей/121171111, а’НадпаИ Ie-iìálliçáfa u1ân._akâr Octava

li; Terminnm, akár Gyüléfek alatt lenni Eokoc; Tâblâra, 63 on'. _

minden haladék nélkül való Exaeptio'k, Proeeßìisok és Remedi- \

amok k1vül,ve"gsöképen megítéltefsékés 1 5-_töd nap múlva exe- '

entióba-is véceccefsék, 112 méltó igaz mencsége nem találcatik.

А’ Személy Eerénc való Hadi fel-ülésnek idejében, minden U

rak, Fö rendek,l Nemefség. kiki maga betsületinek. és Ниа

iânak Iìereteti-ért' ér'teke Eerénc való feles Iiámú mágokkal, ésE-f Aff»

jó Hadi kéfiülettel'tartozzanak fel-ülni: úgy-hogy, ha tsakA'mm"

egyhâzhelyi, avagy egy vagy két hâz jobbágyú Nemes ember'

is, tartozik fel-ülni maga' Eemélyéb'en, annyival inkább' offeles

jófì'agot biró Haza-ñai meg-mútafsâk Hazâjokhoz 63 Ь613111е

œkhez váló-Iiereteceket, egyéb-iránc' ha ugyan' czégéres fo'
gyatkozâít. tapolůraln'akfmegay meg-voná'sáb'an, avagy vakme

röségében,'ugyan' a'zon Hadi expeditio alatt azon Várme'gyé

nekî TiIìtei a" záíìló alatt' valóv Fö Nemes-Rendekkel tör

vény Eerént láttafsâk-meg, 63 a’fngy'atkozá{`nak mivóltához

képefi ille'ndö рота/21 muletálják, ’svjólél'ek-efméret Iierént

. meg-ítéljék. тропа/51219; lovok Iìámának meg-többitését vi

ñont nagyobb' bíintetéfnek fen'yitéke al'atc ',» melly bünte
téfnek harmada' a’Vá1'megye' Fö és Vice Tilìtié, két réìe

pedig azon Vármegyének Hadi Iiükségére fordíttafsék.

_ . О z . Акр—
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ARTichvs V. _

Bx А” EGyházhelyi Özvegy NemesAfilionyok Над; expeditiába va

‚юб.‘ ló lovas állatáfra ne kénizerítçeiïenek. mind а’ НЩ1 («Ё—

non. peditio'nak le-lìállásáig-is, miglen özvegyelnek; sör_ keves )o

1251511, ’s egyéb rendbéli Nemes Al'ziìonyok»is. kiknek Fér

дек azon eiicendöben lrólr-meg, és fél Карины fellyebb va

ló jólìágok nintsen, жоп ЕйсепдбЬеп Hadi expeditiókra lo
чай állitni ne tartozzanak; úgy mindazonálcal. hOgY’h

magokat bersületes özvegységben vifelik. —

ARTiçvLys VI.

' Rak, Fö és Nemes rendek, valakik ñzetett vûólgai a’Fe-f.

jedelmeknek, ha fzintén iemélyekben jelen lélìnek-isa’

Hadi expeditiókban, de a’ kiknek mennyi lóra vagyon ñze

¿n '$94 téfek, azon fellyül ha annyira való jóiìâgok vagyon , kiröl

,59, 'egyéb-iránc iiólgaságán kivül tartozotc vólna egy lovaii ál

16"  latni, non станке eo, hogy ñólga; mindazonáltal a’ñzetetc

mi’ _lpvas iiámon kivül, jóiâgának mennyiségéhez нерва, azon

_fellyül voló lovafl'al tartozzék fel-ülni, шпагата, és a’ На.

di expeditiát continuálni. A’ kiknek pedig nem lÓ Едина.

hanem iìemélyekr'e vagyon ñzetéfek, magok liemélyekben,

hivataljok rendihez tarthatják magokat; de jófzâgoknak men

nyiségéhez képeii illendö iìámú lovaiI: a’ Vármegye Záíìló

ja alatr, mirit egyebek, tartozzanak állatni és jârtatni» h2!

a’ Hadi ordinantizik kiilömben nem fogjâk kivânni,

ARTichvs VII.

.’ Melly iìegény Nemes ember lovas iìámban nem 1111151

дым. _ trálhac, _Hadba nem mehec érreketlensége miatt; gya.

4 log fierben )ó ahoz való kéiìülertel compareáljon.
rivm.“ IA n T i с v L v s VIII.

` Z Uraknak, Fö és Nemes rendeknek Nemes emberekböl ál»
_ цбм- ló iìólgai, ha olly’ állapatu és Aét'tek'ií emberek, kik egyéb.

im" iránt jólìágokból lovail :illatni tartoztak vólna, akâr Urok m,el_l
lett légyenek jelen a’ Hadban, akár Uroktól hon való goud,

vifelés’

\.
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vifeléfre hagyattaífanak, de ’Sóldofl állatni a’Vérmegye 251216—

)a alatt tartozzanak jó alkalmacos emberc, 63 jó kéliülettel; ha

pedig kevefebb érteküek, ne tartozzanak: úgy mindazonáltal,

hogy a’ Vármegyének Tìlìtei körelefségek lìerént, гей. ví'

gyâzzanak e’ дыша, ha külömben nem lehet щами által

is. Elsöben» hogy értekek nem terjed-é annyira, a’ mennyi

Kapuról rend-liefen: lovaů âllatni làoktak. Máfodfzor, hogy Fr Aff

nem tsak névvel és tsak hozzá tartó , hanem ugyan való- "5'3'

sâggal ñzetett 63 köteles ûólgák légyenek. Harmadlìor ,

hogy nem-tsak a’ Hadi hírnek promalgálcatáfakor, hanem an

nak-elötte kötelezték-meg magokat. Egyéb-irântpraetextnsok

és femmi frau: a’ dologban fenkinek ne patrooináljon.

ART1chvsIX. y

Рифтbel/iene expeditionis ha kik súlyos betegségben ta

’ lálkoznanak, vagy egyéb-irânc-is olly” nyomorúlt, Надым...

alìapotra nem baúl/is emberek, a’ Tilìtektöl hit fierénc va- '64°'

30 Te/limonìnlist vévén , mind üemélyek helyect, ’s mind

)lófiágokról elégséges ’Sóldofokat, ìó alkalmatos emberekeg

eS jó Hadi opparatusfal valókac állafl'anak.

A R T 1 с v L v s X.

’ melly Ural: , Fö és Nemes rendek más birodalomban

_ laknak; de az Hazában jóůágot bimak,jól`zágoknak men- 154„

nylségéhez-képeů valójó’Sóldofokat âllatni tartozzanak ‚ а’ .

fellyebb meg-írt рота alatt; de azok-is a’ ’Sólclofok hitcel

kötelezteíTenek a’Zâfìló alá, a’Fejedelemnek 63 az отд. |63

па1< hüségekre, 22 е1е11<Ье mandó. 63 az akkofi auapowk- "

hoz alkalmaztatort hitnek fórmája fierént.

AYRTrchvs Xl.

` Várofokban lakó Nemefség, ha a’ Város közzé magri: bé

* adta, körelezte, és a’ Vârosnak terhét vélek egy-iránc vife- I'

1i, fìemélyeben hadba menni ne tartozzék;de ha külsöjólìágot „т:

63 örökséget birna, arról ’Sóldoßr állatni tartozik; 63 mivel az

hon maradâs , ’s Város helyben való bäcorságos lakás пазу

О 3 kön:
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könnyebbség, az ollyanok felériyi értekröl és jóiìâgról tap

tozzanak ’Sóldoii adni, mint a’ kün lakó Nemefse'g.

. ARTichvs XII.

MIdön pedig nem fzemély iierént való inßerrectio'iának kelle

tik lenni a’ Nemefségnek, hanem tsak ’Sóldofokat ällatni;

ñemélye helyert a’ jóiìâgos Nemes ember egyjó’Sólcloll: tar

tozzék állatni, jóìágáról pedig, három Kapuról egy lovaii;

’s ha kinek magának annyi jóiìága nem vólna, többekkel együ

vé rendeltefsék; Aegyházhelyi Nemes emberek tizen állailä

nak egy lovafi; fél Kapun alól lévö jóiìágúak nyóltzan;fél

Карп: biró Nemefség hat állafl'on egy lovail; és ekképen a’

ióiàágnak quantitássa fierént limitálván. rendelteII'enek egy

be a’ Vármegye Tiiìteitöl', Gyalogoc pedig minden нес-кг:

Kapuról, jó kéñülettel tartozzanak egyet egyet állatni.

ARTI cVLvs XIII.

’ Hadi expeditióknak alkalmatofságával. ha melly Nemes

_ ember máfokon valamelly potentiát, vagy egyéb tilalmas

.dolgot tselekeiìik, üabad légyen véle. ha a’ Zâtiló alan: a

karná meg-perleni-is, rartozzék a’patrator meg-felelni Vär

megyéjének Zâfilója alatt; ha kivântatik a’ Hadi-Bîró Széki

reis transmittáltafsék, és a’ dolog мам/гати exequá/tas

fék-is: vagy ha az executio otr nem „щадящими, а2оп

Sententiának ruigorâval azután-is azon Vármegyének Tilìtei

executiót tegyenek, non ob/îante diuturnitatefententiae: mindaz~

álral a’jóìága veiìtésit illecö dolgoknak törvényit . e’ for

;mán ne „жидами а’ Birák, ’s ne attentáljâk a’ perefek-is.

ARTichvs XIV.

A’Szebeni Király-Bíró, tanquaneComes Univer/fiati: Saxonicae,

söc a’ több Király-Bírák-is a’ Száiì gyalogokkal együtt . a’

'Hadba tartozzanak elmenni kétkéc Pólgár emberekkel együtt»

kik a’ Feiedelem melletc légyenek. Kik közzül ha kiket а" Ре—

iedelrnek hon akarninak hagyniwa'gy haza botsátani-is, all aut

lioritiísokban;` mindazonálcal ez Нага három Natiókbólráll

van,
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nvim. és akármelly ‚тещ ’s egyéb ñükse'ges dolgok-is úgy

шаман. legalabb két nevezetes ember közzülök continu?

leien légyen, kik rápmefentálják аи a’ Betsületes Natio'jât-is

Hazánknak.

AR'rrchvs. XV.

" Nemes embernek fiabadsâgában vagyon, mellyik Várme

_ gyebéIi lakó helyéröl üljön-fel hadakozáfnak idején ,

mmd maga ůemélyében, mind pedig gyalog és lovas ’Sóldosi

пак апасёзёЬщ, hogy-ha nem tsak egy, hanem több Várme E» М

gyékben-isvagyon jófàága és lakáfa; ha pedig tsak egyben va-’Y'ggí7s‘

gyon „лампада, abban-is tartozik fel-ülni- ’Sóldosit pedig- °

Ien mindenik Vármegyebéli jófìágâról egybe comporté/van

és transferálván, onnét âllafi'a tsak ‚ külömb-külömb Vârme

gyebéliek közzé ne kénfìeríttefsék íìaggatni jófìágác.

ARTrchvs`XVL

’SOIdos gyalogiât, fenki maga, vagy tár-fìekerei mellé а'дмбщ

hadakozáfnak idején ne vegye, hanem a’Vármegye Zálì

lója alatc дампа.

ARTlchvs. XVII.

A kiknek ’Sóldosfa , Fia, vàgy maga Hadban el-véfì..

‘azon Hadnak 1e-Eállásáig újabbat állatni ne tartozzanak.

ARTlchvs XVIII.

A’ Hóldoltságon lakó Names emberek, vagy hogy a’Vég

helyekbe bémenni, vagy pedig mint egyéb Nemes em

berek viritim fel-ülni ‚ ‘és az ö rendek ’s állapotiok ûerénc

ezen terhec és Eólgálatot рифа/ай tarcoznak: alioym'n Ne

mesi ñabadságok ìnvalidáltarik. Jenöben pedlg az eddig va- ‚5,3.

ló rend-tartas ůerént czirkâlókat tartsanak, és a’ kiket aje

nei Kapitânyok arra illendöket ítélnek, tartozzanak a’ hire

не: hüségefen bé-vinni Jenöbe , [М роет: dzwelztorum Дот 1653

mmm; mellyet a’ jenei Tifàt гоне: quoties percaverint exe

guálcathaífa, тих et dßfavto, сотрет: mmm rei veritags I

ze

l
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v

v'- ’A’ Székelységnek hadakozâsának rendirölîée a’Szálì Pe:

poknak Eokott Hadi шлем , annak feriesfében léůen

emlékezet bövebben.

TITULUS VIGESIMUSÍ

M u s t r á k r ó L

A R т r c v i. v s I.

lGen Íàükséges dolog a’ békefségnek idejénprovideálni a’HacIi

állapotokról; Végeztetett annak-okáért, hogy minden Had»

та felülni tartozó rendek mindenkor kéû apparatussal lé

gyenek, ez Hazának âllapotje úgy kívánván, kiki azö ekké-,

diglen дёрни/пасов: rendi ‘zei-ent, többek közötc a’ Netneg.`

feg-is: úgy-hogy valamikor a’ Fejedelmek akaratjokból a’ Её

Tit'ìtek Миша: hirdetnek, minden Nemes ember jó lóva'l ,

fegyverrel,.és egyéb Hatli kéliülettel tarrozz'ék compareálni a’

meg-hird'erett парта 65 helyre: M-elly're haki nem compareúlnas

méltó mentsége nemlehetvén, a.’ Tiůtek köz Nemes embe

ren, kinek egy Portára telhetö, úgy~mint tíz-ház Jobbágyae

nint'sen. ß. 12. Egyházhelyi Names emberen fi.. 8. tíz ház

jobbâgyon fellyül biró Nemes emberenß. zo. he három Ка

pura telhetöjóíiágú ember, ß . 4o. coreana/tallaan rana,- de ha

méltó mentsége találtatik, ’s annál inkább lìólgai-isjelen 1612

nek, femmit ne veg'yenek rajta : ha pedig a"jelen lévök-is ér

tekek és âllapotjokhoz illendö kéůülettel ielen nem lennének, ‚

elsö'îöri Mullrán- meg-intettefl'enek, 65 fiorgalmatofon obfer

náltafl'amk; ha máfodtìoti Muílrán-is fogyatkozálïal fognak

штата, eo. facto a’köz Nemes e'mber |2-forinttal; Fö ren»

dii Nemes ember 24-forinttal büntetödjek: A’lovafnak pedig

egyéb fegyvetei között, jó lobogós kppjájo. légyen; egyhâzi

' Names ember leg-alább egy' kopjával; feliebb való rendü,

és két lóval щитам Nemes ember két kopiával; azon fel~

lyiil veló értekiiNemeféég pedig, а? végezéfek вышла-кг

- » ' mage

_4* A' I*MAk`*á_`_r
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maga betsületi, állapotja, jóìága és érteke ñerént muIlrál

jon. E’ muilrâlásnak illy’ módon való neme mindazálcal ér

rerik tsak a’ békeí'séges idöbéli muílrákra, és nem az ollya

nokra,‘mellyek Hadi шрамик alatt, avagy Hadi indúlás

ra hirdettetett idöben fzoktak Ienni.- . ’

TITULUS XXI.

'Quartirokrók

_` ARTIchvs l'.

BÉkeI'ségeS idöben, a’pénzen 6163 nélkül Való Qi/artirtel’

lyefséggel tollálratott, és pénzeken élve-is a’ Vitézlö rend ‚Е, А”,

Urak, Nemefség, Szálìság jóñágira _Quarter ne rendeltefsék wei-163»

fhanem vagy Udvarnál. vagy a’ Fifea/is helyeken. Várofokon

és Oppidnmokon', 22 âllaporoknak 63 2’ dolgoknak mivólta Ее— -

rénr; ott-is jó (Шеф/Зил alartî tartaflänakm/ioguin a’Várme ,500.

gyék 63 Székek ’s azoknak Tilìtei nem tart'oznak ритм/01. söt 1607.—

зпкаьь б1‹ег k1 ige-Ami; ogy-ig pedig Nemefsegnek, Раро1с- 33;

nak', és Vârosi Fö Tilìreknek Heizaìra', Maiora/era , матад

ra, „сто/ат, Ispotályoêra ůállani n`e méréìeljenek; egyéb.

`Ain'int-is a’ Tilìtek olly’ fenyirékben'tartsâk öket'; hogy a’kik

afféléket attentálnak', meg-talâlratván. mindjârt ki-ìâlüttsák,

az engedetlenségért érdem'ek Iìerént meg-büntefsék, 63 ha

mi kán'. tettek.I meg-ñzettefsék, ßeů’ amißione honoris.

TITULUS XXII'.

KaforIáIc" Felt'il.

AR'frchvsIZI `

A’ Katonasägot,és'egyéb Vitézlö render a’ Feieclelmek vagy' .

magok mellert tartsák'.vagy Fi/aalis Viirofokbä, és në egyébea. Шоу;
vlielyeken IQilearte'lyo'zt'erl'sâk békefségnek idején; ’s I'endelt ñ' :213;

zeréfek meg-járván', pénzek'en éljenek; tsak-hogy a’ TIIìtek- *9

P nek já
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nek 16 provi-naja légyen 31:61, hogymind а’ Feiedexmek ae

'mélyek mellerr lévö Udvar-népe, és virézlö rendek ìüksé

gére pénzre igazsâgos árráérc elégedendò élés fiólgálrafsék.

Т I T U L U S XXIII.

Leveleknek intercipiálásáról.

AyR'rrchvs I.

Ejedelmek máfoknak iiólló leveleir ha kik intereipiálnák .

vagy tudva fel-liakalìranák, Diaetára evocálrallanak, es orr

legitim? convineálrarván, a’ lierénr bünrerödjenek. mmc a’Fe

jedelmeker digiuno/6k felöl yaló Articulus rartja; 13616661—

meknek fiólló levelekkel-is ha ki azt rselekedné, azon ize

rénr büriterrefsék; sör a’ Fejedelmek urán való Tilirvife

__löknek kezek és'írogatáfok álralOrlìâgos, és néha Feiedel

mekre nézendö tirkos dolgok-is forganak: ha kik afféle le

.veleket el-vennének, vagy fel-lìaggarnának, Vármegyére vagy

'Táblára citálratvân, annak continentiájânak meritumja lierénr

neveltel'eék a’ bünrerése-is: de ordinarie et in genere. akâr

_ те11у emberséges embemek-is máfnak írr leveleir ha fel.

fzaggarja . avagy intercipiálja valaki, a’1évél irónak bomagiF

таи, 63 abból köverkezerx: kârnak 63 expensáiának reßt/io*

j_án eon'vineálrafsék; ez mindazâlral érterik békel'séges 166

re, a’Hazának lakosira. és Feiedelmek ’s Orliíig ellen való

dolgokhan. nem Дарит: emberséges emberekre.

TITUL 4U.s".1:|rII/.

El — tévefztert’ ‚ avagy idegenedett Harangok
állapotjáróil.

ARTichvs. I.

' Hâboruságos idökben kivíltképen . de akármelly egyéb`

alkalmarlanságokban-is, ha melly Harangok el-„idegenedrë

. . ПО
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ÍR A N S IL- V A P`AR`s IIL-T112 XXIV. fr;

nçk vaIamelIy helyekröl, és azoknakßatronusi úcjâban ige.

zódnak, Szólga-bíró ь avagy a’ helynek állapotiâhoz képeßs

iiokotc ember ат а’ Harang legitimè кавказец, és hogy

ha a’ fel-kéretö emberek ahoz való igazsägoknak meg-bi

zonyitâsával kéiìen lévén шее-13 шпажки igazságoknak meg

штатам a’ Harangnak akkori Patronnsit. azok pedig vagy

«eeeptálni nem akarjâk, avagy meg-látvân-is meg-nem adják,

сидящими a’Vârmegyekre, avagy Székes helyekre; és ott

meg-ícéltefsék mindenik félnek igazsäga, ’s Мяу-на az in

eau/am штатной még- is emittálnatnì kivânnânak .biz-0.

nyirásra , meg-engeótefsék ugyan , de annak repartatiója u

tán mind a’ Harangnak ae/ŕimatiójával, mind pedig az Actor.

ok expensájának refu/íójával tartozzanak meg-admi. На pedig

exmifsiót nem kívânván, azon Széken eompromittálják meg-'

adásán, teak expensájoknak ‚фиат а’ Harangnak афг—

nmtiója nélküll adattafëék-megf; de' Ногу-Тю а2 elsö regni/1'

йога, és а’ mellett léjendö collaterali.: bizonysâgokra. meg

adafmcik, alunne alla рота tarrozzanak «el-venni.

Ha még-is úgy történt vólna lenni, hogy ellenségtöl, vagy

azokról el-nyert, vagy vásârlott emberektöl „антик légyenl

magokhoz a’ Haranget, a’keresö felek tartozzanak azt az ex

pensát meg-forditam; ennek p_edig kerefeciben femmi tovább

чаю proeeßies, -fem- törvénybél1 remedinmoknem „вещими

TITI/LUS XXV.l 3

Relief-ákr д};

"ARTichvs I.

`Yakarta a"verus Haereseknek eI-ûenvedhetetlen` кают.

félinek a’Dotalista Relieták , jóůâgoknak vagy Eântiìán

.dekkaiva1ópuefíefokkai vagy terméůeçik néha együgyü-

fégböl v'aló gondvifeletlenségekkel, némellyko'r ugygn el-ide

genícö igyeke'zettel, hafonlókêpenleveleknek m'agoknál meg- —

y P 2 maná
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‚74 r' .`.

Italrtáfa, vagy mâfok kezekhezjuttatáfa, ’s az igaz vérektöl

'el-velìtéfe, 65 egyéb holmi lìínek 65 collußók által való meg-ká

rositáfokkal, Urok neveìnek vifelését praetendâlvân: végezte

tert annak-okáért, hogy elitendö alatt a’ Dotalista Relicták

Urok jólàágiból ésjavaiból femmiképen ne exturbáltall'.nak; '

el-telvén pedig az elitendö, akâr változtatta légyen Ura nevét ,

’s akár ne» de a’ legítimas Haefesek 65 Succe/]orok штамб/пас

ván azigaz Dosfal, `s meg-kínáltatvân egyfzersmind Ura neve’

nek vifeléséig a’ jófiâgnak gitantitássához képeíl illendö réfi

íìel-is, ha azzal contenta lélien. vagy magok között convenía!

hatnak, bene “Нет: ha pedig nem, reportálják abbélipro

ceßiesokat a’Haeresek 65 Sncce//órok Vârmegyékre, vagy Székes

helyekre, a’hol tudnillik derekafabb reyídentiája, kiken fel

ülni fiokott vólt a’ meg-hólt ember, 65 ott azon Vármegye.

vagy Szék conß'ientiose, a’ Decretumnak continentiája ‚ 65 a’jó

Iìâgnak quantitása fierént limitálják-meg a’ Dóst, mind pedig

az Ura neve vifeléséig :üjóíìágbéli réüt, ’s ki-botsátvin a’

Tiíìtekct, mind a’Haereseknek, mind pedig a’ Dotalistának

ítéltetettjóliágokat, nul/o remedio, ulterioriqueproceßù отита,

a/signálják kezekhez; hafonlóképen a.’ leveleket-is hit fierent.

Melly leveleket hogy-ha. ki-aclni nem akarna, procedáljanak

yellene a’ Haeresek, a’ ierént mint annak Seriesfében a’ le

velet meg-tartó emberek felöl végezés irattatott. Az eliten~

dä анис-15 ha a’ jófìágot és Udvarházakat a’ Dotalista puíitíta

nä, panaíìt tévén a’ Haeresek Vármegyén vagy Széken ; a’

Vármegye exmittáljon bizonyos embereket, és a’ dolgot йог

galmatofon meg-értsék, a’Dotalistát admoneáltafsâk; az ei

tendö el-telvén pedig, a’ kârt~is vagy a.’ Dotalistânak шаланда

т6ЕЬб1, vagy egyéb találtathatandó javaìból гейшей/161; söt

az elitendö utânis ha tselekedné, а’ Vármegye 65 Szék elött

"tomperiáltatván, ’s az admonitio'ra-is ugyan nem отд/па, az ol

lyan dilapidatrix Dotalistâknak annnatim annak mivólta ñerént

való prooi/io: tendeljenek , tninclen ìükséges димети

__* 4.1.1... 4, _.г »i --'__ ŕ  `_..——. ‚‚
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Ь61 63 oeeonomiákból; azon-kivül a’ jóŕiágot ne eröltethell'e»

azt pedig a’ Haeresek is igazán ki-Iàólgáltafsák.

Medio tempore akár kivel. akár minsoda eollu/io és praetox

tas által. ha a’ Haereseknek károkkal eontraetusokat 131021

na , penitus erötlenek Iégyenek: Söc ha máfok kezébe ej

tererr vólna-is a’ jóñágban, valamint a' Вот/5512161. azok

ról-is tsak 1210160 úgy el-vétefsék. ‘~ 3

На a’ jólìágok külömb -külömb Vármegyékben , vagy

Székekben vólnának, azon egy Vármegyének 63 Tiliteknek

шашист referiptumjokra, mellyben a’ dolog agité/tatou.

más Vármegyebéli vagy Székbéli Tiiìtek, avagy Mandatum

melletr .Irélö Mellerek. vagy варят/ат _perfònák-is tartozza

nak kI-Inenni 63 peragálni a’ meg-itélt dolgot.

Ha pedig valamelly ióìágnak állapotiában a’ Dotalìsták

valami más olly’ just praetendálnának, ’s nem pedig teak

Dotalitio jure birnák, az ollyanokban jól meg-értvén 63 vis

gâlvân a’ dolgot. ha. eornperiálrarik ‚ a`Haeresek legitima ei

tatione mediante гид/1121522 2’ jóliágnak kerefetit, és egy Ex

rnifsio'n kivül, minden egyéb remediumok exaludálcatvánßna

liter аммиак 2' Caustic: mindazonáltal 112 valamellyik fél

kívánja, appellatioban-is el-botsáttafsék , de 22 Avitieum ao

numokban 2’ Deeretalis ea/usokon kivül 1 Teßamentum vag-y

egyéb Fa/Ísiók által való aba/ienatióknak hely ne adattafsék.

Ide nem értetnek pedig 2’ Tuter Relieták. kiknek gyer

mekek legitimus Sueeeßórok a’jólìágban.

Az Inferiptiós vagy zálagos jófìágoknak állapotjában olf

ferválcal'sék ama’ yuris Regula; ,Quemado „ищи/атлет li

teras ßtas, ete. és hogy ha a’defimetus Рот/611121 levelei ad

Haeredes et Po/leritates ìólnának, non ob/iante eo, hogyegyéb

iránt a’ zálagol'ok pro rebus molrilibus tartatnak; de 112 2’ Reli

etáknak nevekinferálva nintsen réfie-is az ollyan jólìágokban

nem külömben, hanem tsak Dotalitio et non [штатив/иге;

lehet, mint iinténaz egyébféle jóìágokban; ha pedig a’ le

P 3 velek
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velekben. трлн: Haeresek és испитой ninrsenek, ratione

mobilitati: non jitfragante fexiis defectu. nem Fi/Z'usra, hanem

a’relietára devolválratik, merr az ingó jókban §qu Regium

ninrsen külömben. hanem per шрифт donationique in/ër

tam juris refervationem.

A’ kiknek pedig magok kerelie jóüági vagynak, azok- '

' ról való dispoßtio'j'ok és Iiabadsâgok a’ Deeretum rarráfa lie

rénr helyben hagyarrarnak.` azoknak gyermeki "s egyéb ro

konsâgi ellen-is. valakiknek nevek expre/se a’ Donatiókban

inferálrarva nintsenek, és Acqui/itoroknak nem reputa/rar

harnak; mind ezen Articulusban fpecißeálr doigok és pro

стык pedig érrernek a’ Dotalisŕak és Sueeeßrok, ’s nem

pcd-ig a’ Fifous közörr..

TITULUS XXVÍ.

A’ Tutorokr'ól.

A-R'richvs. I.
E» ли. А" Tutorsâgnak âllapotja , juxta contenta Decreti obferiníl-A

¿11.1646.

дллб.

|619.

tafsék.

Т ‘I T' U L U S XXVII;

Arváktól. el-ve'tetett Io'fzágokról,

ART'1'c'va's I.

Int-hogy a’ fok háborúsâgos idöknek forgâsiban némelly

Nemes emberek Ãrva gyermeki ellenségröl virer tene'k-ki,

"némellyek pedig a’ hâbordsâgngk alkahnarofsâgâval kénñerír

retrenek ki-bolygani és húydofnl az Orfìâgb'ól, kiknek @gl-velica'
hireknek praetextusával )ói'îg'ob vagyl tsak/impliciter valakik

röl el-foglalrarorr. vagy ради; meg-kérererr ollyakról, kiknek

egyéb-iránr. azoknak élerekben femmi jusl'ok hozz'áiok nem

lerr vólna. Végeztetett annak-okáérr, hogy а" kikafi'éle атак

‚ közzül
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közziil meg jönének, vagy jötnek vólna , мощи akko

ri Poßêßôrát Vármegyére. avagy fàokort Székes helyre мы

rat-ván, és ос: meg-bizonyofodván, hogy a’ Риту fem

maga, fem Anya, fem Annya, fem olly’ Atryaña, kic im

mediate eoneernált vólna, el-nem idegenítette és adta, ha

nem a’ feliebb meg-irc minden mélcó ok-nelkül vétetett

el és birattatik idegenekcöl, a’ Vármegyéknek és Székek

nek Tiâtei âltal a’]óiiâg vifìont tsak ßmplìeiter re/Íituálcas

fék 2z igaz Haeresnek minden роет: nélkül: mindazàltal

ha kívántatik, egyůer Exmi/:io-is adafsék a’ dologban , de

minden tovább való ртами: és remediumok ki-rekeìtetnek:
ha pedig másv egyéb méltó ртам/{ой eomperiáltatnak а’Рш

/ê/fórnak, úgy appellatìoban is el-botsáttafsék.

TITUL US XXI/IIL

Ingyen gazdálkodásro'l.

. ARTxchvs I.

AZ ingyen való gazdálkodás dolgában, úton-járók.l kelök,

és ůállók miatt a’ liegény községnek magy bántódási

vagynak; Végeztecert annak-okâért, hogy valakiknek Fe

iedelmekcöl adatott Sal-vus Condttetusok nintsen» ha vagyon

is pedìg, de tsak Лир/ж, és /peeißeè gazdálkodás felölva

ló parantsolat benne nintsen; gazdálkodálfal a’ íìegénység

ne tarrozzék :melly végezés minden rendekre és helyekre

ez Orñágban „аммиак. ` Mindazáltal az úton-jâróknak

alkalmatofságokról-is az Edìetamokban provideáltatott; a’

Száûság réíàéröl pedigikülön дед/шло íraiocc annak rendiben.

TITULUS XXI/Y.

‚шик birodalmának módjáro'l.

ARTI'
Ь 1

PEI’
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A R т | с v L v s I.

` _ A' Melly Falnk rélìekre lìakadozva. és oiiolva vanmk néhány

ратуши között, a.’ mint-hogy némellyeltben Fiß'usnak,

¿s egyéb Patronusoknak-is bizonyos rélì portióla és _hâz-helye'l

vagynak, söt némellyek egy ’s két ház~helyeknek birásânak al»

kalmatofságâval feles embereket-is telepítenek a’ Faluba , és

mind arra nézve ’s azon-kivül-is egy-iránt akarjâk élni a’ Faluk

nak köz-határit а’ nagyobb réfit biró Patronnsokkal; azt 1:1—

‚ уёпуёпаппа1‹-о1<5.6г:а’1‹б2бп563651552565, végezt'etett, hogy

мифа:опуап helyeken íìéna-rétek, erdök, 'èântó-földek, és egyéb

"38' halìon-vételre valópertinentiák, a’ köz 65 nyomâsban lenni 6.o

kott hatärokon kivül, juxta quantitatem et питии”: fefsiommt

antiquarum ofitall'anak és biratrall'anak a’ hatátok, 65 kiki ma
ga rata portiójával légyen content/1s; a’ mint-hogyA a’ Коша

me tartâs állepotja-is hai'onló móddal rendeltetett.

TITULUS XXX.

jobbágyokról

A n т | c v r. v 5 I. ,

IStennck 65 Orůágnak törvényével nem ellenkezö módolc

ûerént férjhez-menö Aâûonyi -állatokat 65 leânyzókar. a’

Ax“"riïliöldes Urok meg-ne а1‹а‹161‹02:аПёпа1с‚/йдроет/1 |oo.kikis

nem lopvz menjenek férjhez, hanem а’ közönséges- bé-vert

lìokâs tierént; ha pedig találtatnának. kik aflëlét titkon vagy

ìöktetve tselekednének, azon poenába ineurráljanak. Mindaz

által стад-1161: jobbágynak ingó- javaiban az Özvegy-Alì

Iìonyok tsak harmmlofok lévén, két rélìe a’ Földes Urâjé : ñú

gyerrnek jobbâgyokat-is ez Ura nem tartozik el-botsátani,

hanem-ha olly’aßêcuratio alatt, kivel contentus akar lenni: A’

leñnyokkal-is pedig'köntösökön. kivül', Urok engedelme 1161

külcgyéb bonumokat nem adhatnak; az ingatlan jók pedig

tellyeíëêg-gel Fóldes Uroké, excipiáltatván- ez-irânt триод

l'egiáll: helyek, 65 aß: детдом/сапог: conßietuzlo»

TITU'



_ agr-vi...- ‚ .i
„Y- ,т

Т RA N S I L V.' PAIRsII.'I`I'r.XXX.XXXI.Í .121'l

TIT'UiL XXYÍ.

_ Szökött' Jobbágyokról.
. yI'IR"rIe_vI`.`\/'s I.'

Várakban-is Darabangsâgban a’ jobbágyok az Orlìâghak

_
,

_

А ‚ 1. . . , . , ‚ E Ae"

arról valo, Conßztutioi lieten; fogadtall'anak-be, es ha кивнул: ‚Ед;

 

` Dominus’ Terreßris földéröl a’ Feleségét' bé-vinné a’ Darabant. '64°

tarrozzanak elébbi félìkére a’T_iûIek viafiá-adni,me11y ellen

ha a’ Tiiìrek шрифтами ß. goo’. poenán eonvineáltallänak.

А A_Rfr I с va`s'._'_lI_.

' ’ Melly el -bújdofott' jobbágyok rnedio'tempore az igaz

`Földes Uroknak manumifsiójok nélkül noóilitáltatrâk vól

nä magokat ennek-elötte, hafonlóképen invalidáltatva 1é

'gyenek‘, mint a’ mollani végezéfek соплив/‚дан, ennek-után

na nobilitálandók {ешь ' ‚

' _' ~__ARTICVILVS; III. _ _

А’ Melly ~l'obbâgyok Földes Urok engedelme nélkülZâlì

fégek hon _maradvân‘; miglen' Urokat legitimo' modo Földes

16k alí тетей, ava'gy' akâr'mi yegyéb helyekre-is, fele- из“.

Urok nem redueálhatják. âllapori'ok Eerénç való lìólgálatot,

' és egyéb tereh 1vifeléllf/iqojwrtáljanale'. l _ .~

_ _ A R»r‘1r~cî\'f1:¿vA s IV. _ I

’ Mellyhóldolt helyekre a.’ Várrríeg'y'e Tilìteinenï mehet

nek femmi legitima~ exeeutióra', söt Foldes Uroknak.való

ñólgâlatjokra-is' fel-nem jár a’ Iìegénység;~ a’]obbâgy_kér_é_sr_

nek és redueálásnak' módja“ nem extendalrathatik- azokra.

‘ __ _ Акт“!с'у'тдиёУ._‚7`

AZ 'Erdélyböl ki-lzököttjobbágyok akár'minémü апат

_ tofsággal, ha az Frdélyi birodalomban kapattathatnak. щ“

minden javokkal együt't iabadofon areßálrathalï'anak.

_ ___ARTIevas VI._ _
A’ Záìlók 3.161,. vagy e'gyéb Praeńdiumokból-is ûok'ort' id_eIe

О. ken'

1637'.
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ker el-rölrve és brírsúr vévç , nem тайм/51, Ьапет Földes

Urokhoz „агата akaró emberek. abbéli ûiiudékjok felöl

Földes Urok-is „шиш. el-borsárrall'anak.

ARTxchvs VII.

A’ Btgitivus , de egyéb-iránr róvâs ат: lévö jobbâgyok

Ex M a’ m|döre reducálrarhatnak , adóiokar a’ kik érerrek ñ

„däsgozerréh °azoknak refiindálni rarrozzanak, ha más emberek

jobbâgy1; ha pedig azon Nemes emberé. ki vagy maga

yvagy johbâgyi' álral prae/Íálrarra, maga Éabadságában all

meg-engedéfe vagy респ; мзда/ага.

. ARTlchvs VIII.

Fiikere T6 nevü helynek a’ Körösben melly vagyon. állapot

_ lâfá тёте, mind à’ közönséges úri eommoditásérr, mind pe

dlg a’ poílálkodásért meg-engedrererr, hogy a’ melly jobbâ

4».|6_4<>.gyok 164o-eìrendönek elörte oda relepedtenek, és lakâl'o

kar orr contintuílrâk, valamig otr akamak lakni, el-ne virer

hell'enek; ’s egyéb-irânr pedig a’ fpecifíeálr idö urân oda rele

pedrek, рота Атм/25 expreßà пиджаками; i. e. ß. юо.

_TITULUS XXXII.

Kortsoma fel'öl.

A R т 1 chv S I.

’Korrsomálásnak rendi (valaholkívánják) a’ Tlůtek âltal

limitálrafsék.juxta quantitatem bonorum, mind a’ portion@

tus. ’s mind pedig az egyházhelyi Nemefségnekfçndl közòtf'

és ha ki az ellen inpingílna. egy Vice Ispân, vagy az ha ha

mar nem raláltarnéknsak Szólga-bìró âlral-is ß. 12. bünret

швеи, és a’ rend-kivül kezderr bomak feneke kijvágatrae

fék, vagy az Exeeutor virelfe-el; a' lzl-forinrnak pedxg két_ ref

Ее :Ypmaůló félé. ham-mda az Exec'utoroké Малую; М ЕЩЁ?

v_alamelly Nemes ember maga пацаны kezdené-is a’ rend-kwal

való Korrsomár. Ha pedig a’er el-találr vólna fog?“l‘l5’ “13

а,’роет:
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#poma exeqnáltafsék „машины-таков А’ Tilàcek pedig

tsak- hâzokróI-is a’ panaìlófélnek requiß'tióìâra ki-menn'r, ’s

mind- a’ kortsomâlâů el-limitálni, ’s mind pedig az exetntiót

регат/ш tartozzanak , fub poeme 200. ßorenoram. Ha pedi

ualamelly Patronns olly’ Eegényborc kezdene, a’ ki illendö mó

don высажен-е alkalmatlan vólna; a’ kortsomálás rendiben

következendö ember Vice prânt, VÃBY Szólga-biróc мш

vim', és meg- kóůolvân, ha úgy talâ-Itamik, a’ rend-fierént

köverkezendö Patrona! fiabadofon ki-kezdheife borát.

A’ Fiß'us kezénél lévö ’s egye'b-féle jóůágokban-is- e'zen E# Ат

mód ob/erválcafsék; de a’poena nema’ Fi/eas' iófìíigán,4 InnemA». 163:.

a’Tii`zteknek magok javokból exeauálcafsék a.’ hol jovai ta,

иными, azon Vármegyei Tifzteknek hitele's referiptnm

от. A’ Fiß'a/i: jóûâgokban pedig ‚ a`z eddig ob/erválcatott

aß: tartafsék-meg.- Parañt ember Nemes emberek konsœ ,6W

‚падет zzoknak meg-.egyezeve „приток nélkül kortso- |638.

mât kezdeni ne méréfìeljen; tselekedvén pedig, a’ feljebb

meg-irc mód fierénc azon poenával büncetöëjék. _ А

Az Egyházi rendek- is hafonlóképen, a’ Patronnsoknak

meg-egyezetc engedelmek пацан ko'rrsomât kezdeni ne mé- ‚5,5. 3

réfìeljenek; ali/:gain pro „жгите vagy Tiůteket ,» vagy ha

azr nem kaphat'nak tsak egy Nemes embert-is hívatván,

boi-oknak fenekit Eabadofon ki-vághafsâk. Sert-is nem fia

bad kortsomá'rolni /ìeb poemi растёт). Y; ' '

.. A’ kortsomálásban ~a’f`ellyebb meg-fr: рта/Блок ésxńó'

¿0k Yobfer'váltallan-:ik a* Székelységen-is mindenütt.

T1 T ULIQS XXXIII.

f

‘l f R т 1 суп. vs I.L „i ‚

A' Ifözönséges fiabadságg'alßllenkezö doIog, Вову пинг-й};

mas embernek папаша. bár' nyomásban lévö ‚ vag`y тата,

(L à lege#v
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_' ъ: Tiíìtek ki-menvén

legeltetö helyeit kedve ellen élje .és éltell'e; kívántatik azért,
hogyA kikitartsa maga hatârába magát, 65 а” Földes Uroknak ,

Faluknak, 65 Vârofoknak állapotiok Iierént való hatalmokban

¿ilkha megqlkhatnak egymáfl'al ail-'éléknek éléfe felett; egyéb

irânt nem taroznak meg-engedni, söt iiabadofonbé-hajthatjâk

ez idegen татам: a’ nyomâsról-is, tsak hogy az illetlen ’s

bolìlìút- kôvetö inkább, mint-fem kârt nézö „атак tol/ál

tallimak; hanem egy öreg marháért egylìeri bé‘hajtásért d.'

2. apró marhâért, a'. 1. exigáljanak, toties quoties.

Hafki többet тут а’ meg-itt ñzetéfnél, eo facto, a'

ß. 12; exigáljanak rajta; mellynekikét

réfze o.’ panaliló félé légyen. harmada az Executoroké. На.

fonlóképen ha potentiose re/í/Íálnának a’ marha bé-hajtáfnak,

ad requi/itionem querulantium a.’ Tiêtek, comporta rei verita

teminor potentiának poenáját exeguálják; de ha. febhetés,ve~
А rés;.~ent1âl inkább halál interveniálna, a’ dologn

и.
к

_ ak жилища.

11024116ре1’ь а' -férelmes _fébis- contentáltafsék, aïhaláláértfle
is modi: büntettefsék. ' ' ' ’ ' "г i

. . Т 1 TU L_-U S, XXXIX

. Ыурш‘ követésrôl. ‘,

4.5: .w . - ‚ Акт; `f.: ,.v 1.951; '

А2 el  velìett. шах-116116211: nyomoknàk fel-vétele, azoknak

` >.követéfè, es> azokból következett károknak meg-ñzetéfe

felöl fok külömb-külömb-féle végezéfek -lettenek ; deM mivel

úgy talpalìtaltatik»A hogy az ecldignbferváltatott vaflsból Illen

ellen való fòk"hámis hitekfës fok íìegénységnelë ártatlanúl уа—

16 meg-károfodáfok, námçlly embereknek cudva magok mar

háira való gondvifeletlenségek, a’ latroknak bolìlìúból-is né

Inelly Falukhatárira való loiiót'rm'arliáknak hajtáíi ,r és több '

fok elkalmätlaiisâgek Íìoktanak következni; mellyeknek meg

elözésérevégeztete't't; Hng ennek-utánna illyen mód сайт

, . _ A é 
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fék: Elsöben, ha melly embernek akírmi lábas marhája va

lamelly Faluban, söt kerített és Mezö Várofokbanfis смей,

(гхь-БрМ/Уёпша kinek maga tselédi közzül való találna ollyan-,

kof el-ñökni, kire méltó ßispiaio1ehetne:)magoka’károsem~

berek, vagy azoknak emberi meg-esküvén azon, hogy ott

velìett légyen-el, és mi érö lett vólna a’ marha; tartozzanak

ad guindenam vagy a’ kart meg-ñzetni, vagy этапов kéz«

hez adni: mellyet ha nem tselekednének vakmeröképen,

'az-után azon helybéli akârmelly тайны reâ menvén a’ ká

ros ember , dup/amot exigé/taífon; és az Execator-is maga

fìokott шпата: meg-vehelîe minden tovább való ржаветь:

'és remedinmokon kivül.

На mi egyéb egyetmáfsât és ìavait a’ Faluban vagy Vá

roSban meg- fìâllott ember, gazda, gazdañlìony, vagy ott

való embereknek kezekhez adja el-tételre, azonban elö

nem adhatják, praetendálván annak el-lopását, vagy máské

pen való el-velìését; comparta m' veritate, a’ káros embert

tartozzanak a’ титек contentáltatni , azon praetendeus em

bemek femmi fì'aas, delas, abbéli dolgában mindazâltal nem

találcacván. . ‚ l

TITULUS XXXV. `

Szôl'ôkrôl.

ART1chvs l.

АZ 1 628eůtendö elötc ha melly pufìta Szölök felŕ'ogattatta

' nak valakiktöl, tomperiáltatván, hogy a’ Haereseker admo

múltatrák annak fel-fogásaval,’s nem tselekedték, és annak be

tsüjével. meg-kínâltatták,de fel-venni nem akartâk, a’ Рта/Вг

oknál az-után-is meg-hagyatni végezcetect : ennek manna-1s

pedig afi'élékben illyen mód ob/èrváltafsék: hogy a` melly Vá

 

rofoknak harárìn valamelly Szölök hârom elìtcndönek el-telézzf Ан. _

fe alatt parlagban“ hagyattatnak a’ Haeresekröl, azoknak koze-A"‘6’s'

lebb való Actyañai, avagy iis non ‚хитам, 2’ Vitiausok, ha

(L 3 220k’
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azoknak nem kell, idegenek-is a’ Bírâkar reauirálván шток

felöl, kik adinoneálrafsâk a’llaeresr, bizonyos terminusr adván

Aa’Szölök mivelésének rendi és módjaI Eerénr, úgy-hogy, a’

miveléfnek el-teléfe elörr alkalmaros idöben jurhaffonaz

Exponensnek-i-s kezéhez,hogyha a’terminálr idöre a’Haeres fel

nem fogia Szölöjéc, és» nem воща annak módia-ñerénr, az

Exponens inßantiáiâra tarrozzanak ki-menni a’ знак, és akkori

állaporjâhoz карга meg-bersülvén a’Szölö_r, annak bersüjér acl

jak-meg a.’ Haeresnek. a’ pulita lìölör pedlg az Exponenmek ö

rökös birâsâra. Ez pedig érterik a’ Чём—об helyekre; de а' Falu

kon. ésjobbâgy helyeken külömben vagyon a’dolog, mivel

hogy Rußicus praeter теме/ст laboris nibil babet; A-’Földes

Uraknak hatalrn'okban va'gyorr, minr akamak штамп; a’

{ajâr magok haráriban; mindazonálral,I ha melly шить ha

rârân valamelly Szölöknek,Szánró-földeknek.Réceknek helyei

ngeiìtendöknek forgáíà alart nem eolálrartanak, és a’ puärasâg

azokban 3.a-elirendöknek el-reléfe alarr praefcribálni lârrarorr,

azon' Falunak nem- tsak egy, hanem röbb Poß/ßri-is lévén,

:nivel-hogy' Злата: rellyefséggel a’ holìliaskpufiraság âlral köz

nfyomáfsá avagy gyeppé rérererr, azon Falubéli шита: Pa

tronus ad Давит loci ki-hívim ha tsak egyer-is azon Várme

gyének vagy Széknek Tilirei közzül, meîlé шимми máû

egy Regiusr. azok mellé la'Falubéli öreg` embereker, sör han>

ralál ‘àomlàédságbélieker-i's, comprobé/ja a’ fellyül meg-ín:

idök alarr чаю pulìrában ананас, eomperiálrarván a’ dolog,

eo facto mériék ésv ßakaůìâkki azon Falubéli 'vicinus Pos

ßßôroknak liámokra annak a’ föld'nek darab réliér ‚ alkal

ma»;tarván a’ ki-mérésêt azon" Exponensnek аЬЬап а" Falu

ban lévö- rata portióiâhoz. a’ röbb relie pedig hagyartafsék
a’ máfik félnek. kinek keze alarr ennek-elö'tre vólr.l

Ногу-На pedig az Exponent eůrend'önek el-teléfeelötr fel- l

nem» Fognâ. annak el-relél'e elörr 1571611l nappal hal'onlóképerí

mint ferm meg-vagyon Яша, а’ Txlìteket és adjunct'usokar ki

, vívën

Ш...— ._____._
*__-__ "_
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vívén /implieiter recuperalja az elébbi Pqßßör.: Ez рада;

úgy értetik. hogy ha a’ Рот/57 maga és elei continuan

.Dominia/ajában vóltanak a’ „темен мы: azoknak.

TIT UL Us XXXVI

Tók állapo-tjáról,

ART_1.chvs I.

A’ Halas Tókban fok кают iioktanak tenni a’ha1atlopók,

kivâltképen a` Tóknak hirtelen áradáfa, és a’ halaknak te

nyéliésének avagy ivásának idején: valaki azért infacto depre

liendálcatik, vagy ha. fialadó félt venne-is, de in continualpee'

fecntione ha meg-fogattathatik, díjának Ie-tételével ìabadú jon

’s nem külömben ; ha pedig annak- u_tánna tudatik-meg, a’

Tiûrek/l. 1 2. bünteí'sék, és a’ kár-técelnek meg-rudható vólta

âerént annak-is refìeßájával, ha annak mennyiségenem conßál

hama-is; a’ meg-irtgoenának kéc rétìe a’ panaíìló félé, harina:

da az Executoroké legyen, _comperta tamen rei шиш,

TITUL US XXXVII.

Utakról.

' A R т 1 с v 1. v s I.

Ellyek légyenek а'ЕошЕёдоз idegen Oríìágokra nyicott

  

és fiabados Utak, az már mindeneknél conßálván, azonki-E, Am

vül való cöbb Utak fohol ne hagyattañ'anak, mindenütt bé-vâ-4"1193~

attafsanak, также dlalomban légyenek. fenki azokon ne jár- '6'9'

n, ’s ki- ne сшита/адресах: Notae зим/шт, cancludáltatik;

Pejedelmek Salva: Саш/шишnélkül járók a’ bé-nem vágatott

Utakonis eine botsáctafiinakle ne menjenek,azokról {гоп рое

м alatt; Mellyre hogy minden Városbéli és Székbéli Tiiìtek,

краном, Kirâlyßírák, Fogel-asi és cöbb Kapitányok, шахтой

lévö Udvar-Bírák, kötelefsége'k fzerént гей vígyâzzanak, tud

va meg-ne engedjék , feriò гнида/так; ’s ha kik ßndie

каштанах, Tiiìtekcöl ’s Ьегзй1ехе1ссб1рггой1шПапайй_
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TITU L U s магии.`

Hídak á llapotjárôl.

A R T 1 с v L v s I. ‚

AZ Orlìâgos útakban lévö Hídak; _töltéfek 65 útak, hogy jó

móddal meg-tsinálva tartaflänak , a’ Vármegye Tifztei a.’

Falukat és Vârofokat/ìtli рота ß. 12. reája. kénlàerítsék; egyéb

iránt ha mi нага valakinek azoknak rofi vólta miatt elik, атак:

15 meg-ñzetni tartozzanak azon Falu vagy Város'oéliek, kik

 

lil

- nek incumbált vólna jól meg-tsinálâfok’ Ha pedig olly’ Vá

rosok határin találtatnak, mellyek a’ Vármegye Tiiìteitöl nem

dependeálnak; a’kárnak meg-ñzetésén kivül, a’ Fi/calis Dire

ctorok animadvertáljanak ellenek, és 12:12:00. convincáltallii

mk, és mediantibus literie Praeceptoriisjrer ordinarios legitimosque'

Executores exequáltafl'anak. A’ Vámos Hídak felöl pedig lé

íìen emlékezet a’ Vámokról való ítâfoknak reidiben. °

TÍTULUS XXXIX.

Vámokról.

ARTichvs I.

Alakinek legitim? conferáltatott 65 bírattatottVâmos helyek

vagyon, vagy ennek-utánnzris ůükséges helyekben len»' V
Ex ‚мне, а’111с1а1<а:, töltéfeket, és aria egyéb iìükséges helyeket

¿n.1 8.“ "57 1881110 %0ПС171ГС1ЁЗ а1а:: tartsâk: úgy-hogy,ha abban fogyatko»

zás talá tank, azon Vârmegyének vagy Széknek Tifitei toti

es quoties olly’ fogyatkozál'okat deprebendálnak, kötelefségek

ûeréntvisgâlvân-meg, kikböl az úton-járóknak akadâljok. kö

vetkezhetnék, comperta rei veritate ß. |z. рот/и exequáljanak

a’ Vámok Рот/[сит úton-járó embereknek pedig ha mi kära

abból következik, aztis „длят/1211561 azon ‘fiiìtek eo facto;

ha pedig, nem privates emberé a’Várn,hanem Városiaké, melly

a’ Vârmegyebéli Tiñteknek :ffurisa'ictióján kivül vagyon ,

a’ Fi
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a’Fi/i‘alis [имеющими óreéfekre advân a’körüföttök 1évöTiñ- \

tek, ayioenác a’Director0k „шедшими: literis Praaeptoriispef

Ordinarios legifimosqtte Exetutoresexequáltafsâk, úgy-mint, ß. ‚

200. mellynek ké: кейса? Fist'usé, harmada a’ d_olgot meg» .

деизма ТёЕсвКё 1egy¢q.,1„ß¢ii hakinek abbói mi kan ke» .l
vetkezik', a’ Director arfól-is соп›°ш'‹$/ш{1`а.-` _ _ .' 1l

l

l

 

A в ттсч ь `v s. Н.

’ Száraz Vámok peclig, mellyek Eííkségesképen hídakkaI,

cöltéfekk'çl» gátokkalmajókkal nem tartamak,tol/általï'anak: Exe/ifi»

hifonlóképen ambien »kik new igazsaggamm Ытаьдепу 12,2:

külömben лет—15 lehet, lia-nem a”Fejeñelmek ao/latiójâból. A’

Vármegyéken annakok'áért' ës' Sz'ékeken azoknak Tifìteì,A a’Prî»

„падших Vârofokon a’Di_re¢.‘torok Kaptalanokkal vagy Icélö

Melie'rrel revideálják az oll'y'an ìâraz hijába való Vamos helye

ket; hafonlóképen a’ inagok aat/Joritásokbôl, nem pedig Peje

delmekne'k legitima тати: tol/atióiokból erigáltatotc Vámo~

kat, és az ollyant in generali Regnìaolarum Congregatione tampon»

Diaetae rifêrálvän, és ott a’ горшок praetenßójât-is meg-ért

vén, comparta rei штате tol/áljâk az Orůág és Fejedelem.

_ . Акр‘ъёуьчзт.

А’ Nemefség maga )avaiból Чёт adâfliil fohóit nem (ат—Амцдг

tozik az .Orlìâgnak' femmi' réfìeiben ‚ ìemélyektöl pe- 16831;'

dig annál-is mkább. A’ kereskedéůïek âllapotjàban magok ,5599:

Тай! javaiń kivül Váló jók ide' nem énervén: és hogy ha ‘633
ki tudva ollyan dnlgokban meg-hâborítcatnék, a’ meg-bán- `

rodotc Names ember ellen, a’ tselekedö juris ordine profs

‚ад/пасут és fomperialcatván Еда/1. aoo. convinta/tafsék.

T1 TU_L Us XL.

Maalmor; гены

1607.`

~ .. vA KTlc-vas I.' 

MAlmoknak srigálâfa, gácak, töltéfek, ’s egyéb hafonló боё—

R go
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gok felöl a’ Decretumban elégséges irás vagyon: valamelly

ben annak-okáérr rsak privata: embereknek forog ртам—

jiójok, procedáljanak a’ Deeretumnak continentiája fierénr ; a’

hol pedig olly’dolog praetendálrarik. mellyben közönséges

kar és тащу, a’ minémüek vagy OrEágos úraknak, révek

nek akadálja. annál inkább el-veůéfe, Feje'delmeknek vagy

Földes Uraknak Dézma мата rarrozó Eánró földekben ,

avagy adózó és egyéb terheker vifelö Faluknak károkban ,

’s röbb hal'onló közönséges meg-bánródâsban-is jâró dolog
forogván, vagy egye’birá.nrI a’ rörvényeknek hofíkas vé

gér el-lìenvedheterlen kárra várharó nehézségek interveni

álnânak, az illyen akadályokar nemzö új Malmoknak eri~

gálál'oknak oeulálására a’ 'Vármegyék és Székek, ad In/Ianti

am guerulaptium . Commißàriusokat borsálïnnak-ki,a’kik oeu

lálják, és a’ Székre bizonyos relatiór „ром/дать. ’s ha úgy

kívánrarik. annak eircum/iantiájira való inqui/ítiokat-is, és a’

Székek deliberáljanak felöle peremptorie. Ha a’ fellyebb meg

írt mód lierénr való alkalmatlanságokar tapaliralnák lenni

benne, minden úton módon interturbálják, el-vâgafsâk és

el-ronrsâk, nullo remedio ob/ìante . és ha ki vio/enter re/i'ßál- `

na, az illyen dologban ß. 2оо. bünrerrefsék toties quotiet.

»TITULU'S XLI.

Idegen ¿s jövevény emberekrôl.

л AR'rlchvs I.

Mind a’ más Orlìágbéli реши, Fejedelminknek Conditiói, az

Orlìágnak-is Statutumi azonr múrarván, végezreterr, hogy

' valame|1y`uri,Nemes es шведа ешьегек ez Hazaban meg

akarnak relepedni ‚ és jól'zágor ’s egyéb örökségeker birnì,

vagy Tilìreker vifelni, mihelyr vagy jámbor liólgálarjok, pén

zek, házafságok által, vagy egyéb rilirefséges ìabados úrakon

jóûágor ésörökséger Eerezhernek, mindjárr a’ közelebb kö

`verke

i
.»
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vetkezendö Oríìâg Gyülésén I’Fejede1meknél és Oriiâg Sta

tnsinál illenclö люфта igyekezzék impetrálni, hogy a’

Найти-бай és Statuti közzé magokac ineorporáltathafsák a e

mellyet ha штатами ‚ folemniter tattozzanak juramen

tuntokat deponálni in publica congregatione Regnicolamm . а'

Fejedelmeknek hüséges Eólgâlacj'okra, és a’Hazának min

den lìabadságânak, Törvényinek oáferválására, életeknek Го

gyásávnl-is cellyes teherséggel való óltalmazásâra, ës ekké-`

pen поддай/вагон Haza-ñaivá tétetvén , azon Gyüléskori

Articnlnsoknak végébe bé-is írattaii'anak; annak-utánna mind

jófìágokat birhatnak» mind pedig fFeiedelmek kegyelmes-r

fége âlral âllaPotjokhoz es reßdentiáìokhoz képeû érdeni-A

lett Tiñtekems vifelhetnek; de külömben {'e ìóìâgoc ne

birhaíl'inak , fe annâl inkâbb tifìteket ne vifelheñenek.

Más birodalomban vagy Orfìágokban lakók pedig, kik

nek jóůâgnk ez Hazában vagyon. jóiìâgokról tartozzanak

_ ‚мм/„г azt. a’mîvel máibk-is jóìágokról мешаем Ее—

rént tartoznak.

‘ . ART1_cv1.vs..lI.

lDegen, jövevény, és uratlan paralit emberekböl álló Izia

gns embereket, fenki maga )óñâgâban here módon élni

ne Eenvedjen, azért-is, hogy kinek-kinek bizonyos Ura és

reßdcntiája lévén, ha mi шеф“ tselekednenek» jobb mód-`

да! animadverta'lhañ'aiíak спеце!“ ‘tartozzék annak-okâért

minden Dominus terre/tris az ollyanoka: meg-fogni, és а—

zoknak állapotjâhoz перса Eólgáltatvân jobbágygyá tenni ,

sör ha lehet kezefség alá is verni» -

T I Т U L U S XLII.

‘Tifztek állapotjáról.

AR'rlchvs I, ,

Oha „так Seriessében a’ Tiůtvìfelöknek I'1ív'.1t:11i¢:~k1'ól,5,lr ‚т.

. abban el-nemj'aróknak biintezéfekröl, а’ Tiûteknek hely-A'ïssi»

^ R 2 ` be álle- ' 3°`
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be âllatásáról, avagy meg-váltoeracáfokról. kivâltképen a’Vár~V

megyéken lévökröl vagyon emlékezet, melly azen Iierénc

helyben-is hagyattaiik ‚ mind azon /pecifícrilt dolgokban és

cn usokban; teriìett mindazonâltal ez helyben a’ T iìtek fe

löl való némelly végezéi'eken inferálni, 65 elsöben-is; поду

~nti-ind Vármegyéken, Vásakban, Székes helyekben, Végekben,

-és egyéb Tilitviieléfekben. zálagos 65 betsületes Наш-62111, 65

nem idegeneket coußituálianak és eollocáljanak a’ Fejedel.

mek..kik a’ Fejedelmek hüségére , 65 az Orfiág törvényére ,

>annak fiabadságinak ólralmazására kötelefek légyenek; a'zok~

-nak vaeantiájokban fokâigfvaló halaiìuáfok ne légyenek, aíélék~

.böl`köveckezhetendö károkat 65 alkalxnatlanságokat eltávozta~

Hanale`Ha azéri a’Feiedelmek a’Haza-iiait meg-kínálvân a’

Végbéli Tilìteknek vifelésëvel-, azok nem akarjâk fel-venni ,

a’ Наша-115156226 ßhmniter-iurorporá/tatottnak-is el-adhafsák.

AR-‘Tichvs _IIQ

Ind Vármegyéken,.8zékelységen. Szálìsigonfés egyéb he

lyekben-is, a’ melly TiEtek hívataljokban штаммы

vagy negligeusek lennének. узду igaz törv'ényeker nem 1261

 

вып-851615555, igazsâgos executiókat nem „имитацию

A114632

|633.

|637.

|633.

'nofì-.Lévöknek conniveálnának, és patrocina/nának.¿niind azok

поду juxta самшитDecretiac Conßitutìones Ragni тег—Ша

_ шмыгать, végeztetetr, Лис dzfcretione akármelly Statiefból

és Nemzerségekböl valók légyenek: iigy-hogy a’Fö тишь el- '

Ien a’Fejedelmek animadvertúljanak. és_ гадит pro/igualme

ván, re comparta, ha az Exceßisoknak meritumja úgy .kivîm

ia, Tilìiektöl-is рига/151151155; ha kik pedig legitiem@l Exe

cutorok lévén kötelefségek Iierént abban el-nem járnânak. in

poma Articulorum. ide# aoo.ßoren'orum convincáhailänak. ha a’

grierulansproßquá/ia; hapedig azoknak штифт a’Directo_r,

Tititeket-is amitfáliik az ollyanok.` A’ Vicé Tifìrek ред1д

annu/:tim bútsúzzanak; de a’ Fö Tilìtek Vârmegye akaratla

ellen. eiìtendejek el-teléfe elört /ìeb гадит powa ßorénorum

ducentorum ne remznciálhailanak. - t

пт- -

 

._ _ _....__.г____ l _ l
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Т! T_ U L Us ХАЛА.

pránok állapotjáro'l.

_ .' Актяс—Уьуз. I. ’

FÖ és Vicé Tifitek a’ Decretam tarcâl'a Eelént azon Vár~

megyékbéli vagy Székekbéli zâlagos és jófiágos embe-Er Ат

тек légyenek; a’ Fö Ispánokat`a’ Fejedelmek area/jak,v a-A""6‘°‘

»zoknak fuai-aatiájokat hoůfzas halogatâs nélkül ‚ .hafonlóké

pen egyéb Fö Tilìteket-is helyeer állafsák; hogy azoknak

nem létele miatc a’ Vármegyéknek fogyatkozáû' és egyéb/îmßsh

alkalmatlansâgok el-távoztattañ'anak.

Vicé lspánokat a’ делегат contiamtifzja Iìerént. arra al

kalmatos ’s azon Vârmegyebéli _zálagos embereket, a’ Fö

pránok denomiaá/janak, és a’ Vármegyéken ez'- ideig tt a ra

`ńorriitatott mód lierént válaůfìanak, járúlvân ahoz a’ Vár-f .

‘megyénèk aonßnßtsfzris. Fö és ’Vicé Szólga-bírâkat ‘hafow
Alóképen a’ Vârmegyék együtc'a’ Fö lfpánokkalválaůìanak.

‘ A` Fö Iï'pânságnak >"vatantiájában meg-fiünik a’ Vicéség-.165¢.

nek Tifiti, miglen а,” Fö-prán helybe nem állattatik.

_ S'zokotc ñzetéfek a’ Vármegyék Tíûceine'k a’ régi móà

`iìerém: meg-iárjon. _ _ д

A’ Törvény Székeld mentöl Iìorgalm'acofabban ; «és az

alkalmatofságoknak meg~engedéséhez нерва, mentöl gyak.

rabban lehet, ki-ůólgaltañ'anak, igaz exemtîo'k térelében és 1579?

egyéb hívataljokat illetö dolgokban fogyankozás nélkiìl kö :gg:

'telefségek fierént, et fab amifsioae q/ftiorum el-iárjanak; a’

Её Tiliteknck pedig az ntánnok lévökre vígyâzáf'oklégyen;

vés hogyiha vagy negligznsek vagy exorbitansok нытик,

titálratvân öket ‚ igaz tötvény fzerént meg-is biîntefsék..

Törvényes Székeknek ki-Iiólgáltatásában,' делегат шатия

nak idején a’ Fö Ií'pánoknak fzemély ůèrénc „из ielen-lére- нём

lek dolgából az eddig inva/escált tt/f'ts é's~ eH-‘élékröl íro'tt' '5°

Coaßitatióì az Orfìâqnak obfervúlcañ'unak mind Erdélyben ‚ ¿t _

mind pedig а’ Partiamban. i R 3 AR* "3.

¿L

l)

i 609.'
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м

A_R т 1 c v`1.vs Il.

A’ Vármegyéknek .Vicé práni, Fö és Vicé Bírái, Notariussi

annuatim rartozzanak búrsúzni; mig a’ T|firben léůnek

is pedig, Fö pránoknak illendö obfequiummal, a’ Nemefség

nek es_minden rendeknek eontemptusa nélkül , bersülerek

meg-adásával; a’ liegénységhezf a’ mennyiben отлиты.

ìok férelme nélkül leher, könyörületefséggel és kegyefség~

gel lenni rarrozzanak. A’ Vármegyékbéh Perceptorok hal'on

lóképen. alioquin citálrarván ‚ érdemlerr bijnreréfeker fog.

EN” зак el-venni; Eiìrendejek el-reléfe. avagy nlìrel'séges búrsú.

'Anaas'oyérel nélkül pedig ne renunciálhallänak. `

 

А y ARTlCVLvs.III-'

A’ Vármegyéknek Tifitei, riìtek és körelefségek Eerénr,

hívaraljokar illetö dolgokban. minden meg-külömböz

то. rerés nélkül, hogy kiki Vârmegyéje jurisdictio'jànak ki-rer

:giêf Iedésélg» minden illegitimum_impedimentumok tol/á/rarvàn el

a».|6+3.járl1añ`anak. végezrerik; (azokon a’helyeken kivül, mellyek

`per jpeeialem Conjfitutionent Regni meg -külömbözterrenek:)
nem excipiálratvân egyéb-xránr fem Юли: , Urak. Nemes

(ég, Collegium, és egyebeknek-is )ólìâgh ha k|k pedig hiva

raljokban elö nem borsáranák öket. (‚шит-1; adafsék mel

léjek.

ARTlchvs IV.

I_IAdakozâl'nak idején a’ Pereeptorok, Notariusok hadi ex'

peditio'kba menni ne rarrozzanak. A’Szólgabír:’|kban pe

dig a’ lìükségnek kívânsâga Eerénr. a’ Fö тати. а’ Vär

megye ‚ Orñág és Feiedelem iólgálarjâra hon hagyatnak.

De a’ Vicé Кран melletr mind Erdélyben a’Vicék. ’s mind

a’ Partiumhan a’ Szólgabírák közzül-is jelen légyenek а'

Hadban illendöképen, pro arbifrio Comìtum.

i ,TITI/LUS X'LIV;l

yExecutiókról.

 

Акт r
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~‘ ARTxchvs I. - -

HOgyha valamelly executiókban топей/6 Nemes emberaz M

meg-ölettetnék, ha Имён а’ gyilkos a’ meg-öletett em или}.

bemek feleségével, gyermekivel. vagy a.’ dolognak kerefetit -

illető attyaüaival meg-békéllenék-is . de a’ Tifìtek tartoz`

zanak швей/паст. és nem obßálván az a’ meg-békéllés,meg

is büntetni: mivel fokůor találkoznak ollyak, kik vagy e

légtelenek a’ dolognak kerefetire, vagy pedig egyéb ujjra.

ctmokból akarat-Eerént örömeit “Штаб/3519 némellyek u

gyan nyereségnek-is tartják yeiféléböl való ñzetéfnek fel»

vételét.

T I T U L US XLV.

M é r t é k r Ő l.

A R 'r 1 с v L v s I.

A’ Mértékekben való nagy сап/Ио tolláltafsék: és Erdélynek

minden réfìeiben, hasonlóképen Krafina, Közép-Szólnak

Vármegyékben-is Ejtelekkel, Vékákkal, Köblökkel. Singek

kel, Fontokkal, M á”sákkal,és minden egyéb mértékekkel egyö

löképen éljenek, és mind ezek a’ Kolosvári mértékhez alkal

maztan'anak: Ügy-hogy. egybe alkalmaztatván, a’ Mértékeket.

a’ Kolosvárival, az egéä. SzáEságra Szebenböl adattaffanak-ki

a’ több Várofokra,és azokból a'Falukra. A’ Székelységen Ud

varhelyröl adattaíTanak-ki a’ több Székekre és шпагат, a

zokról а’ Falukra; a’ Vármegyékre és Székes-helyekre Kolos

«мы, а’ Eerénttöbb környül való Várofokra, és azokról a’ Fa

lukra. Szólnok és Krafina Vármegyékbe Zilaítól: Zilajra pe

dig ugyan Kolosvárról. De hogy mind ezek igen iorgalma-A в ‘

tofon és igazán obferváltaű'anak, a’ Vármegyéknek és Szé- :ä: '

keknek Tiktei гей vigyázzanak és gondot vifelienek; ha a’Vá |615

rofokon camperiáltatik a’ fogyatkozás a’ mértékeknek nem iga- :3::

.zán lci-adásában, vagy azokkal nem igazán élésben, a’ Eft-alis „88.

DirectorЛог, 200. excgaáltaü'on rajtok; ha pedig Falukon

vagy

.

I

- --

.'x ‘.Ou’
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^ vagy a’ Vármegyéknek Tiiìrei infpectiójok alarc lévö helye~

ken, a’ Vármeg e ß. iz.' büntetcefsék; ‘ a’ Székely és Száii.

Tiiìtek az öin pectióiok alatt Ihafonlóképen. Bihar, _Zaránd,

‘ Máramaros Vármegyék a’ Váradi mértékekkel élienek e

gyenlöképen. I ‘

TITI/'LUS XLI/I.

_Czirkálásról avagy Gonofztév'ôk felôl való

_ ы Genera/is Inqui/ítióról.

ARTrch'vs. I;
i ogy a’ Gonoìtévök inkább meg-zabolâztaß'anak, és ki»

kerestenvén érdemek Eerént meg-is büntetreil'enek; a"

Vármegyéken és Székes_helyeken a’ Tiiìtek leg-alább há«

rom eiàtendöben ki-menfenek Generali! станам, Ьапет—

ha háborúság vagy valami egyéb derekas dolgok tennének

akadékokat. de külörnben el-ne múlafsâk; Sö: ha valami

rendkiviil valóA ok interveniálna, a’ Vátmegyével egy érte~

lem'böl- deliberáljanak a’ Tiiìtek, ha kellefsékfé Czirkálókat `

ki-borsát'ani- avagy nem a’ rendelc idön kivül.

» ' ARTi~chvsII. __

А’ mikor Feiedelrnek, avagy Oriìág közönséges 561843191—

, jâtól érkezhetnek. vagy beregség vagy valami

egyéb el-múlhatatlan .dolgok тег—перл gâtolják , a’ melly

Vármegyékben két Fö lfpánok ůoktanak lenni , egyik köz,

так ielen lenni igyekezzék, söty tarcozzékeis a’czi.rkiilâfon

az eddig való u/us iìerént. .

АКТХСУБЧЗ‘ПГ. _ ,

. ’ Czìrkâlásban való` kiebotsátásnak el-rendeléi'e> Vármegyi!

Gyüléséböl légyen. a’ Vicé Tiûtek és- Fö Bírák ’s No

tarius mellé bizonyos iìemélyek rendelteffenek, токари

' Лиме gnatuor: és a’Czirkálò Eemélye'knek élésekre valóy pri»

„_i/i045 a" Várrnegyéknek bévett ìokáfok lIierént игуан ak»

kor el-limitákafsék, azon так ne exceda/ianak.

i _ ' f Апт—
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AR'rnchvs IV.

’ стане Ешд‘ёптег minden akadékoztarâs nélkül ad-E

mittálcafsék mind Fi/aas, Urak, Nemefség és SzáůságnakAíi';}__

Várinegyéken lévö jófìágiban. söt az egyFogarasi LiberBaro- "из.

latrtssâg, és a’privìlegìált Varofok, mellyek mind Articularì- '6°7°

ter confírrnáltattanak, mind pedig tontinuo aß! годом/[асса

nak, „ша/стан tsak a’ Czitkálásból, fe Fi/ms jófìági (а’Кб

vâri jófzágon kivül-is, mellyben eddig a’Vârmegye Tiůtei {от

nem czirkáltanak) fern Deiìni vidéke, fem más. nem immuni

táltatnak a’ Czirkálâstól. Ha ki pedig a’ Czirkálâû jófìágában

шее-нет engedné, azt akármi úton módon Юрий/па, со

fatto menten fl. 500. poenát exequáfjanak a’ Földes Urnak a

zon Vârmegyebéli maga iavaiból, toties ”от: azt tseleked

né; ha pedig az nem találtatnék, jólìâgán légyen az executie.

A’ Fejedelmek pedig magok méltóságos kötelefségek Ее

ré'nt nem impediálván, ha туфа/2: Tiûtek tselekednék, vagy

magokat a’külsö Tìlitek hívataljâba elegyitenék7 azoknak Еп
gó és ingatlan l)avaiból vigore рте/шт Anim/i, veheflënek/a

tisfactiót a’ Tiìtek z; és hogy-ha azon Vármegyében nem tav

láltatnânak annyil érö javai , authentic: re/crt'liálván a’ Várme

.gye Tifitei oda az hol javai találtatnak, tartozzanak azon hely

béli Tilztek щадил/ай, és Лат/донёс tenni az Exponens'Tilà

_teknekz ha pedig ugyan nem vólna miböl штаты, ad re

gui/itinnem отец/ат Рта/ёь'тзоЬах'аеу azonTiEtvifelöknek

elöcte-járói ñzetéfekböl és egyéb iavaiból лафет/гати; e

_gyéb-irânt magokrâ redlmdál a’ büntetés Hafonlóképen ha

Urak, vagy egyéb-rendek nem magok, hanem fìólgajok tsele~

kednék а’ dolgot, tarcozzanak vagv azokat kézbe adnî a’Tilì

teknek bünteeéfre. vagy pedig vélek лат/лам: tétetni..

' ARTrcv-Lvs V.

ÀIïA-í'onlóképen a’melly helyekre eleitöl fògva Värmegyék és

' Székbéli Tilì'tek Czirkáláfra bé-menni'y nem ûoktakè úgY'¿„_,¢-„„ _. .

mint Fogaras földi és Köváràjó'vlágokba; a’ Kapitányoki “за "

az

|631,
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azoknak vaeantiájokban egyébfub/litutus Tiiirek tartozzanak

mind a’ Czirkâláil {ìorgalmarofon peragálratni, ’s mind pe

ldig a’ Larrokat kedvezes nélkül meg-bünrerni . mind он:

valókar, ’s mind pedig mál'unnan oda „штыками; ’s

nem-is gyengébb bünretéfeknek nemével, hanem úgy , a’

rninr érdemek és az Orûâgnak affélékrölvaló végezéü tarr

iák; egyebekben a’ helyeknek Izabadságok és eleiröl fogván

való „люк helyben maradván.

A_R'r 1 chv`s VI.

‘ ’ Szálï Natión lévö Pry/ëßor Patrenusoknak Vârmegyebéli

hm jólìâgok, mellyeker eddig-is nem külömben birtak,

An..6;»1.minr más Nemes emberek. сшит—15 azon karban hagyat

rarnak: a’ mellyek ред]; Hét Bírák ióñáginak hivarrarnak.

avagy egyébképemis Vármegyéken hirarrarnak, a’ Czirkí

lâs és ahból következendö larrok büntetéfe felöl a’ miné

mü declaratie rérererr in anno 165|. ezurán-is az obfervál

tal'sék. Melly lióról-lìóra ekképen kòverkezik:

Vóltanak |1gyaneddig-isaz O1lìágnak Articulusi. hogy a’

Vármegyék Tilìrei a’ Szâlìsâg jóñágiban-is Latroknak inqui

/ítie'jâra és egyéb Tilirek igazìrásár illerö dologra bé-mehes

fenek, de hívaraliokban azoknak Varmegyén lévä jóůágok

ban nem procedálhartanak, és az exeeutiókban-is orran-orran

akadàlyr `iierzetrenek; nem akarván azérr az egyenetlensé

get utrinque fel-hagyni, az ide alâbb meg-irc Conditiókkalva.

ló meg-egyezreréll: és render decernálrukcommunißlßiagie.

I. Generalis malefactorum inqui/itil», ae inde/Ílbfeqümdß Мг“

cutie {Ям juxta eonfvetudines Сотый: bactenus obfervflfß! я

mind egyéb helyeken, és a’ Crirkálál'on ki-adatott akírmi

nével nevezendö malefactoroknak bünretéfekbe ПИВОМс “с

ìmtttifeeáljâk a’ Száf'z Tiìtek és Patronusok.

II. A’ Szálìsâgnak Vármegye jimdusân lévö iólińgïban meg

fogatandólakármelly Iatrokar, a’ -Vármegye Tilìrei kezébe-A
es nem mafuva стонать vinni, дат Regni Cergßitutienes.A

« Ill. U
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III. Ugyan azon Száìságnakßoeeijïcált домены ha `kit

I’ maga jófzági közzül ki nem adnânak Czirkáláfon, es a’ Czir

kâlás után valami criminali: vetekben találtatik, halállal bün

tettethefsek a’Szâ& Tificek-is; úgy mindazonáltal. hogy a’

Vârmegye Vice-lfpániát, vagy Fö es Vice Szólgabírájár oda

hívatni. a`Törveny-teielkor, nem bizonyságra ugyan, fem

сжатию, hanem propter relationeel: adbileeálni tartozzanak.

Extra bos ce1/ies, mint a’Vármegyén lévö több Faluk, а’йе

rent mindenekben итак magokat az Orìâgnak Statntnmi

hoz a’ Sz-.iizs'ignak Vármegyeken lévö Falui-is, a’minthogy

диктует” fok rendbeli ArticII/nsok extálnak. akârkinek-is

Vármegyeken levö jóiìágoknak állapotja felöl. a’malej71ctor

oknak büntetefekben ’s egyebekben-is.

A’ Törtsvári jóìâg âllapotja pedig ennyiben külömböz

' tetik-meg, a’ Czirkâlás állapotjân kivül; hogy noha a’ Törts

várijófàágokiSVármegyen vannak ugyan, mindazáltal Kapu»

Eâm után való, mind Рта/15, mind Vármegyekre való egyeb

¿'ontri/mtió/etól es шииты immunisok legyenek. A’ дитяти:

e'aßtsokban pedig, halâlra való büntetefekben legyen ant/Jori

мы а’ Brailäi Tilìteknek, a’ Vármegye Tifìceinekpraeßzntiá

jak neIküI-is; mivel a’ Vármegye> Tiiìtei távól laknak, egyéb

iránt-is azokmk a’helyeknek állapotjok mofian úgy kívánja;

tsak поду а’ Po//Éßrok-is ne „швами, söt n.250ríì1igCon->

лишая iierenc procede/fami( kedvezes. nelkül'r

ARTIchvs-V'II. .

А’РатитЬап eZ-után-is ez ai :ißt: meg-mated a’ çzidfâlíisl

dolgâból, поду minek-elöcte a’ Czircáláßra k1-botsata/nek a’

Vármegye Tifìteic,annakelöcte a’Föld_es так magok joiiago.y

kat megczirkálvâ11.es az Orfiâg vegezesl iìerent az érdemefekqt

meg-is biinretvén, az ollyanokac a’ Tilìtek ne háborgafsâk; söc

Erdelybenis ha a’ Földes Urak jobbágyokat, a.’ vetkeknek es

a’ büntetefeknek fìokott пешей es erdemek ůerent meg- bün

tetik. az ollyanokac a’ Tiíìcek röbb'iör ne háborgafsák az ö
i S. 2 „еще
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lx Arf.

vétkekért, fe Eemélyekben fe marhâiokban. A’ birságos bünt;

téfeknek állapotjábä az сада; ob/èrváltacotc (фи tarrafsék-meg.

TÍTULUS XLI/[L

Latrok’ büntetéféröl.

AnTrchvs I,

’ Gonoů-tévöknek ki-keresésére mimódon menjenek-ki a’

Tiiìtek és Genero/is [туши mimódon celebra'ltaifanak.

Av'lsylnrról a’ Czirkâláfoknak Seriessében világos irás vagyon; Ki

157 -

|678.

в

vántatik annak-okáért, liogy afTiûtek mind a’ Generalis ln

„штык âltal, mind eddig azon kivül való authoritásfok ße

rént a’ Gonoů-tévöknek meg-zabolázáfokban iiorgalmatoi'on

forgódjanak kötelefségek Eerént, és minden névvel neve

zendö vétkeknek meg-tudakozâsâban , azoknak tselekedöi

nek magok érdemek és az Oriìâgnak aiFélékrölírott Törvényi

fzerént való büntetéfekben igaz'in el-jírjanak. ,

Elsöben-is azért, a’ Czirkálâsban ki-adotc. vagy azonki

vül-is сарай/касок, Oriiág Törvénye iierénr halálra fenten

tiázrarort Gonoii-tévöknek magok aulboritásokból a’TiIitek

gratiát adni. avagy halâlr érdemlö dologért. vagy pedig a’

analeó és kâros embernek injuriájával, kárával. ’s azoknak

tartáfok ellen, Törvény elört meg-fantzoltatni. elbotsâta

ni ne méréiìeljék; azc tselekedö Tilìtek citati per Directo

rem fi’. goo. {отит convincáltad'anak, ésa’ panalìló vagy ká

ros emberne kârânak refìzßóján; illendö Terminust adván

.mindazáltal a’ panaìló vagy tartató embernek. azok-is a’

Törvényre гей menni el-ne múlafsâk: ne kellefsék гонад;

vggy fogsággal nyomorgorni a’vâdlott embert. vagy реь

dig törrénet iìerénc el-iìalafìtani.

_ ARTichvs II.

Oha a’ _lopóknak büntetéfek felöl az*Or6âgnak fok kü

_ Iömb-kulömb-féle kemény végezéii vóltanak eleitöl fog

Vaa de
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va; de mind a’ iegénységnek maid el-ñenvedhezetlen romlá

Sàyal, Söc egyéb rendeknek-is Véghetetlen panañfiâval сарай:

taljuk, hogy több véckeknek nemek közöct a’ lopás annyira

el-áradotn ez Hazában, melly fem kerefàcyén fem egyéb nem

zetek között, femmi egyéb Oriìágokban ennyiben nem halla

tik; Kételenség alan: annak-okáérc nevekedvén a’ vérek , пе—

. velkedni kell a'büntetéfnek-is; és mivel a’ Lopó az lflennek

nem tsak az egy parantsolarja ellen lacracik véceni, hanë egy

Iìersmind több paramsolatok ellen is; úgy-minr ki némelly

többire c_saknem kóldulásâval élö, magât ’s háza népét alig ráp

lálható embereknek metil-meg a’torká1:, és jattatja avagy ё

hel halál'ra avagy valami rettenetes vétkekre való внесете—

6ё1`ге= Annak-felette nem tsak nem таща felebarâtiának mar

hâját. de söt ugyan el-is lopjamem-is fiereti felebanícjât a'Lopó»

söt_inkâbb rontja; dolgaic pedig fok hamis esküvéfekkel enye

gen. söt máfokat~is maga mentségének alkalmatofsâgával kar

hozatoe hamìs hitekre viíìen; és ekképen az Iůennek tsak

nem mmdenik parancsolatìa ellen külön-külön véckezni latta

tik; és az Apoftol mondáfa Eerént, reus e/i1 omniam: Söt ha.

arra viheti a’ dolgot, hogy alkuváfra és ñzetéfre mégyen, kéfì

meg-nyert dolognak tartja. és ez шах alkalmatofság adarik

újabb-újabb lopáfra. Ногу annak-okâért mind a’ fàegénység a’

lopók insége alól bâtorságot és pihenéli veheIl'en, mind pe

.dìg a’ vétek meg-Zaboláztafsék, végeztecett, hogy valaki {ìâz

pénz érö marhát el-lop,és meg-tudatik, a’Falu bünteiTe egy fo

rint birsággal, és a’l<âmak meg-ñzetésével. Máfodlìor, hogy

ha hafonló és tsak annyit érö lopásban talâltatìk, akkorisa`Fa

111 egy forintal büntefl'e-meg, és a’k'árt ñzefl`emeg1azon fel`

lyül Ест/0212: conci/iáljon. Harmadfìor ha Iìáz pénz éröt lop,

comperiti/tatván, fel-akaíitafsék érette. Ha a’lopás két forintot

érö léfìen, elsö vétkéért meg-fogattafsék, és a’ pellengéren

vagy kézi kalodában igen-igen meg-verettefsék, a’ kârcfis въез—

fe-meg, és az Etc/esìában poenitentiát tartson. Mâfodfìor ha

< S 3
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fonló vétkéérc ifméc meg-verettefsék, a’ kárt meg ñzell'e, a’

Tifìtek-is jl. 12. meg-birságolìák, és az Eccleßáms centi/itil

ja. Harmadlìor hafonló vétkéért fel-körtefsék.

Ha pedig három forintnâl többet érö lopâsban 1115119.

tik, comperiálcatván a’ dolog, minden covább való haloge

tás, kedvezés és birsâglâs kivül tsak fel -akaůtal`sék, ha a’

Sententia elött nem свисают: а’ károlläl; de ha a’károll`al

meg-békéllett, díjával változzék-meg a’ anó. és egylìeri

véckéröl adafsék engcclelem; mindazáltal a’ bélyegzés he

_lyett a’ fiile трамваи-ы elsö vérkéérc. ha díjác le-nem

télìi, hogy meg-ìfmércel'sék arról; és ha aíéle dolgáért vá

gacott-el (nem egyéb сарафан) tamperiálcatván mâfodliori

vécke, fel akalitafsék, ha ìimén долгота/1: vólna-is; Mert a’

ki mind az Щеп lparantsolatjâval, ’s mind az Orlìâgnak erös

Edictumával nem gondolvân, azok ellen vakmexöképen цве

lekelììk, nintsen hatalmâban a’ kâros embernek, lhogy az

meg-békéllésével. az Щеп, Orûág, ’s Feiedelmek ellen rse

lekedett vécekböl a’ gonolì-tévöt abßlválhaíïa. ‘ д: '

`ARTichvslIl. ‘

MIvel a’ Generali: [anIi/ìtio malefàvtorum harmaclik eůtendò'

ben fog celeôráltatni ordinarie (hanem-ha Valami extraor

dinaríus са/ш‘ miatt ex deliberatione Comitatlittm et Отдадим

kelletnék a’rendkivül való idökben ki-botsátaniok és_ men

niek, a’mint ennek-elötte való idökben is törrént)ez illyen Се

neralis Czirkáláfon kivül-is a`malefäetorokat ûabad a’Tif`Lteknel'¢

akármikor meg-fogniok, és érdemek Eerént meg-büntetniek.:

úgy mindazonâltal, hogy ante latam земствам, a' meg-fo»

gott embemekmarhájác el-ne vegyék, de azt-is kezefáég alâ

verhetik add ig, a' végre. hogy a’ Törvénynek ítéleti lien-Ent,

ha úgy fogkívántatnklégyen miböl mind a’káros embereket

галита/01, mind pedig ha mi mulctát а’ Törvény í'tél , azt-is

таит. Söt tsak pri-vata: Nemes emberis [три-Ига а’ ра—

rañt embert mcg-fogatharja, mind lìemélyénck Мотор, mmd

Aimmiban való шея-115106158 nélkül; dea’Tilìt_kezéhez таща——

f ...à-.kde- ~ _

I- _.__ А-..‚_‚_.. IL  _~ `

_ ` Y _A ____`‹_ “щ
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zek adni a’ meg-fogott embert, es adjon olly’ com

peten: terminan, mellyre rá erkezhefsek a’ meg-fogott em

bernek Ura, avagy Gondvifelöje, de a’ meg-fogtató avagy

fogó ember, garcozzek certißcúlni. A’ Törveny után abba“ _

этапам-ы. а’ mit а’ Törveny fog ítelni.

ARTichvs IV.

Int-hogy pedig пат} találtatnék ánnyi gonoiì-tevö, 110337

ha a’ Falukon es Várofokon or-gazdák nem vólnának;

Végeztetett annak-okáert, hogy valamelly Faluban а.’ Gene

rali: Czirkáläfon valamelly gonofiJ emberek ki-adattamak.,

es akkor meg-nem büntettethetnek , magok leven a.’ ki
Vadó Iiemelyek a.’ Falnbelìek. tarrozzanak azon Ici-adorn go

noíà-tevöket, or-gazdákat, latroknak párt-fogóit meg-fogni,

és a’ Tilìteknek kezekhez vinni, /ìtb рота zoo. egyebirám'.

ha meg-rudatik, hogy a’kiadás urán a’ Faluba ment, ’s ott

latitá/t, avagy nyilván-is köztök lakott, irremi/iibiliter exi

gáfjâk a’ Tiŕitek a’ Falun a’ fz'.- zoo. Söt a’ Generali: Czirkâ

láfon kivül-is ha kire Литва/папам avagy annál inkább bi- -

2опуоз vâdláfokat ertenenek a’ Tilìtek valamelly шпагат?"

ember felöl, es a’Falusi Bíráknak meg-parantsolják тез—Бо— ' "'

gàsát, /nb eadem poem tartozzanak el-jámibenne; mellyben

hogy ha а’ Földes Ur, vagy más так; impediálnâ a’ köz

Гады. а’ рота arra háromoljek. és тетю/‚шт 'vigoreprae

feriti: Articuli aznn exigáltafsek. A’ Hódoltsâgon lévö Fa

luk, kikre a`Török otran-ottan fiabadofon járhat, a’megírc

módok Eerem: való Latrok fogására ne kenìeríttcffenek:

mellyböl melly Faluk legyenek expediálandók. a.’ Bihar es

Zarâncl Vármegyei Tifìtek, a’Faluknak állapotjok lierentin~

tezzék-el.

 

ARTichvs V.'

»’ meg-fogort [аи-ос ha поп Falubeliek talâlnâk el-fiaiaůta

ni. a’kik meg-fogtâk velt, intra quindenam tarrozzanak ifmét

meg-(ogni és Tifìt kezehez adni, azon ßzoo. рота alatr, de»

ha akaratjok ñerént botsátják-el a’megfogott Lau-ot. anni“

inkâbb
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inkább ha a’ Tiiìtek avagy mâfok fogtâk-meg, ’s ‚асам ke

zekhez, és úgy ‘àalalitanàk vagy botsátanák-el, ’s intra quin

denam kezekre nem keritenék a’ Titìteknek, 5oo.poena’n

ad eddig való ußis iierént conoincáltail'anak.

ARTxchvs VI.

Olvaj шаман, és hareng félen veréfre. ha a’ Faluk fel~

д, M_ nem штанами, és a’ gonoià-tévöket Faluiokban vagy

411.163,:.határokban meg-nem fognák , Tilìtkezéhez nem vinnék,

vagy ha tolvajt kiâltó vagy panalìló ember in/Iantiájára töt

vényre meg-nem tartanák, hafonlóképen ßzoo. tartozzanak,

és a’ panaleónak kârânak meg-forditâsâval; úgy mindazon

által, hogy afi'éle Latrok meg-tartóztatâfa ne praejudicáljon

az Атланты írott 'I'örvényeknek.

-‚ 1 ARTlchvs VII. 

Ogy-ha а’ Genera/is Czirkálásban ki-adott és halálra/èntenti

áztatotnUrak vagy Nemes emberek udvarokban, és há

»,sc. tok-megett lévö gonoíì-tévö emberek meg-tudatnak. azon
к“? helybéli Tiiitek kérefsék kézhez,(órtéi`ekre advân mind vét.v

ai.: keket, mind pediglen Sententiájokat hiteles te/l'imoniamokkal

a’Tiíi.teknekés Czirkáló Bírâknak) ha. kézbe adják, bene qui>

. dem; de ha nem yadják, admoneáltaiïanak, hogy ‚шлак azon

kézbe kért Latrot, a’ Tiůtektöl praejïgálandó Termini/sra,

és a" Vârmegyének olly’ alkalmatos köz> helyére, a’holot|:

elö-âllarvân értsék  meg. ha lehet valerni méltó mentsége,

vagy pedig Fejedelmektöl való gratin: és ottfno/iter „(дяди-[гр

tafsék, executióba-is vétefsék;de hogy-ha vagy a’Latrot elö nem»

татам, vagyY pedigmá'r aîyétek annyira innoteß'álván, аи

az executiot quatitercunque {тлёй/пай, nullo remedio olißante ,.

:Linden tovább уа16ртсети nélkül 'ß goo. ánoemit> exeguálja

hak а‘ Latornak pârtlât fogóI embernek rulaj on javaiból .v ha

találtatik, ne pedig jobbâgyâjéból :l interim а" Lator ugyan

дадут/швеи. és exequáltafsék-is valahol kgpathatik. De ha

атома utánfis ugyan. magakörül папаша, vagy „видана а"
L2.tror„d

1
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Latrot, ‚от: qaoties , ezen meg-irc mód íìerént való рое

núval büntetödjék.

Interim ha a’ kézbe kérés és a’ proce ш elött udvarân

kivül drjlrebendá/tatik a’ kì-adorr és meg ententiázcatott La

tor, a’ Tilzt fiabadofon meg-foghaíï'a; ha pedig nem halált

érdemlö a’ dolog; hanem tsak ñzetélì; a’ eörvény ítélte

fummâig való ßtisßlctio't kereITenek a’ Tifztek; é.“ ha dene»

gá/nák, a’ fellyebb meg-itt mód, proce/fus és terminas fie»

rént tselekedjenek a’ Tilìrek, ’s ha штатами а’ termináíc

idöre„ és meg-bizonyitâskor is nem /atisfaciálnak 200.

„сядь és a’felkéretecc /ittisùctio'nak-is rvelará: exequáljâk

n ta.
j Melly illyen mód fierén't való exetutiónak ha 'violenter

„та/па valaki; a’ тайге]: cit'á/tatvân és legitima стадией/д

van azon helybéli maga réíi. jóñágât amittá/ja, az hol az

executio't трем/га, mindazâlral нитрит/деп jaxta con»

tenta Deareti. >

Mind ezek pedig úgy értetnek, hogy-ha bizonyofon afkézf»Y

be kért gonoIì-tévök, vagy a’kéréskor, vagy a'zutân, itfqae adele-EJr Ã”.

стонет modô /ítpra declaratôfendam keze 63 haralma alatt lette-.111.1 ssii.

nek vólna az Urnak vagy Nemesembcrnek. Ha jóûágokból 63

egyéb értekekböl ki~`nem tèl'nék a’fenn Листва/кроет, Еетё—

1yekhezis bozza ny úIhafI'alìak,1t/que дар/ептатлйфшБинт.

А” R"T ГС `V L v s VIII.

rröbb Gonoñ-tévök között, a’ kik. Felelöknek nei/ezt'etn'ek,l

tsalhatatlanúlßtspectasok méltán lehemek; annakokáért'

valakik'magok fiemélyek ierént reâjok bízatort,és4 fel-fogadoct

marhâk птенец nem vigyâznak, vagyazon Faluban. hol a’páfì`

torsagot Гетманы-сак, nem laknak, söt'magok тайн: lakván a’

páiìtorsâgnakigaz rendi iierént a’rnarhák köriíl nem forgódnâ»

nak, ’s nérncllyek pedig nem-is az ö botjok vagy gondvifelé

ген alâ bizartarott marhák felöl rsak,hanem~ az egélì Falnnalc

minden marhái felöl felelnek; némellyek vilìont mezörr áld

ló marha. legeltetéfnek idején- kivül-is, az embereknek ud» V

varokoni
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varokon lévö 'marilâjok felöl-is felelnek: mind ezek шея-гида!—

vân, Eabadnfon meg-fogattalfanak, és nem külömben mint or

gazdák halâllal büntettelTenek. A’ Falu-is pedíg, valamelly

illyen módon felelöket {сдадим/17. zoo. рамах/111 büntecçefsék.

‘ARTrchvS IX.

’ Gonoli-téyöknek büncecéfekben, hogy jobb módclal a’

Tilìnek elö-mehefl'enek, a’ hol, ’s a’ mikor kívântatikre

quiráltatván a’ Fiß'alis Tifìtek , a/ŕi/íentiával légyenek; de

hogy annak alkalmatofsâgával a’ fiegénységnek kára távoz

tatófljék, ollyankor a’ Vármegye Tiliteitöl légyen depen

dentiájok, 63 jó di/eiplinában tarcsâk öket; sör az egyház

helyi Nemes rendek-is a’ Tifitek mellett inßirgálni сапог

zanak, ßtb росла 12. /ímplii'iter exigendorum.

А R T I с ч 1. ч 3 X.

НА valamelly Баш vagy Városbéliek, mez'ön és erdön

lappangó Latroknak gazdálkodnának. vagy azoknak ker

getésére fel-nem támadnânak, Tílìteknek és több Faluk

~mak-is hírt felöle nem tennének. a’ Faluß. goo.bü11teues

fék; a’ Вис} pedig és Polgârok, ha ö rajtok múlnék-el, har

mad magokkal karóba vererteß'enek; Ha pedig Bíró 63

Polgârok hirek nélkül priv/itu: ember tselekeclné. vagy’ а"

gazdálkodâß. vagy pedig a’ hír lnem térelt, az-ís halâllal

büntetteí'sék; de egy vagy két privata: embernek véckéért,

ârtatlanúl a’ ůegénység közönségefen ne büntercefsék.

ARTlchvs XI.

А’ melly Nemes ember,annâlinkább Tilìtvìfelö a’gonoì«

tévökkel confentiálna, söt tudva a’ ha'mis kerefetben rélìt

1191. venne; a’TiÍì.tet a’ Direetors a’ privatifs Nemes embert, a’

:gg: Tilìtek citálcarván, tanguam сопли” crimini: cgyenlö bünte

télfel bümetödjék. A’ melly Nemes ember pedig a’ Latrot

meg-fogná» 63 fem törvényt гей nem Истца, fem ”ПЕ: kezé

benem adná, hanern vagy/implieiter, vagy pedìg meg-fan

czoltatás âltal el-botsâcaná; min: a’ fellyebb írott Ани-ша:

Ьап.

 

На АН.

191.1579.

Moises

———_——— ‘Щ *I*
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ban, a’ Latrot meg-nem fogó Falu, úgy a’ Nemes ember

is ßor. 2оо. büntertefsék; mindazdnâltal свищи mea'iante,

es az egy Exmi/iio'n kivül, minden remediumok, es tovább

чаю proceßitsokon kivül exeqieáltafsék.

ARTlchvs. XII.

Egyik Vármegyebeli ,vagy Szekbéli Tiiìteknek hiti Ee- Ä

. rent való referiptamokra, a'más helyekbeli ‘Г1Есе1< azen 119;."

Iierént tégyenek exeeutióc, mint-ha elöcrök az Orfiág Con- гм.

ßitntiója ierem атм/паюс: ч61па, hogy-ha mâfucc legiti

тг convincáltatotc a’ gonoß-tévö.

Акт 1 chvs XIII.

AZ Or-gazdák es Felelök ha Nemes emberek találtatnak

lenni, _citáltaffanak a’ Tiìtektöl, es elsö Szeken meg

ůóllictatvánî ’s ha kívántatik, egyfìer bizonyságra-is ki-bo

tsâttatván. шагом Szeken Sententiájok pronunció/tafeek, e

gyeb remediamok es „шток excladálrafi'anak, az Appel/atie

mindazâltal admittáltafsék; de interea чаду are/inne, vagy ke

zefség alatc tartañ'anak. Ezen proeeßit: ob/erválcafsek azok

ellen-is, kik égecefi tselekednének, avagy azzal tsak fe

nyegetödnenek-is, avagy pedig más általtselekedtetnék-is.

ARTlchvs XIV.

’ Gzegeres vetekben elf, es Oriìág Törvenye ůerent meg

/èntentiáztatott gonoii-tévöknek, a’Fejedelmek амулет-„Мю

formatione Отца/[ат Gratiát ne adjanak: úgy-is olly’ ‚фит

Conditiókkal, льду a’Gratia az expo/itiók ñerent ßtfragáljon

a’ cafasoknak mivóltáboz kepeíi: мумиями-аз conveni

eífion, es többe hafonló vetekbe таза: ne elegyitse a’ Gra

~tiát треп-(116; Czegérefeknek pedig, kik magokat Iìântfián

ценю! arra adják. Gratia femmikepen ne adattafsék; anthe

ritate tamen_Prinei/>alißtlva permanente.

ART1chvs XV. .

НА ча1ате11у czegeres vetekben страда/касок, és legitim?

сатириками ember, Udvari, Mezei, Várakbéli, Had ak,

T z _ és-Pra-.
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és Praeßdiumok kòzzé, Akna helyekre, Bányâkra, vagy e

 

lgyéb állapotbéli fìólgálatjokra a’ Fejedelmeknek ваши та

gokat; a.’ Eerént akârmelly privilegiata.: helyekre refugia/ná

nak-is, azon helybéli Tiíàteknek hit Eerent való re/crip

turnokra, ava y legitim? emanált Sententiákra. etiam ad jim

plicem regni itionem Exponentium, annâl inkább Fejedelmek

parantsolatjára, aiféléknek "гашиша tartozzanak are/lálni,

~ .és érdemek fierént meg»büntetni; ha pedig meg nem con

HI

E# Art.

wincáltattanak vólt, rörvényre elö-âllatni és igazságot {261

gâltatni, ’s executiót-is peragáltatni; alioguin a.’ Tilìtek bün

tetödjenek _17. 500. az hol azoknak bonumi штампик, pe~

nes мандату: Executorokat viven reâjok ; mellynek kér ré

‘lìe a’ panalìló félé, harmada az Executoroké. 

An'richvs XVI.

’ melly gonofi-tévöket a’ Tifztek, vagy máiok-is, kiknek

incumbál;és az Orlìág törvénye arra való ñabadságot én.

A».|6,3.g_¢d€tf. meg-fogván. ha a’ Tiiìteknek arra alkalmatos helyek

lmntsen; a’ Юла/2: Várakban, és Kerittet Mezö Vârofokben-is,

az _hol arra illendö fogházak és tömlötzök tìoktanaklenni.rar

tozzanak bé-vennì, és mind addig-is tartani, miglen dolgok el

. igazódìksélés adáil'al mindazâltal a’ raboknak, magok iìabad

akaratjokon kivül, nem tartoznak: midön onnan ki-viûik ,

ha meg-lìabadúláfra valók, azok a’ kik oda vitték. a’ ůokott

tömlötz Yâltsággaltartoznak; de azon belybéli Tilìtek, fem

magok autboritásokból, fem máfok requißtiójokból. чаду ра—

tantsolatjokból, azoknak hirek és engedelmek nélkül , kik

oda vitték vagy kiildötték, el-botsátani ne mérélìeljék; egyéb

îrânt ha halálra való embert botsátanának-el a’Tömlötz-tartók,

halállal büntetteil'enek.- a’ melly тишь azokkal el-botsátta.t«`

так, citáltatvân, delbonis adстриги:forum egy Exmißio után
halcomperiâltatik. in рожал goo. convincálraíl'anak; és akárho-v

lott találratandó iavokból azon /èntentia mellett exequáltafsék;

“hayedig tsak ñzetéfre voló, a’ ,Porkolâb-is ne halállal р hanernY

azon
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azon ñzetéfnek reßtßójával biintetödjék; 63 ha nem elötte
iârói paranrsolatiokból tselekedte, a’ poma-is ö rea lìálljon.

Ha pedig a’ Tiûtek, kiknek tömlötzökbe vinetnek a’ go

nofì-tévök, és_a’büntetésis hívataljok ierent {шиты/па ‚

magok bocsáccatnâk-el,vagy Jobbágyokkátennék, vagy meg-E, М,

fanczolracnák, a’ Director enoaálrafsa, és ha méltó okác rse-Amm.

Iekedeteknek nem adhatjâk, legitim? oon'vìncá/tatvân , tifi~

tektöl priva/tañ'anak.

An'rrchvs XVII.

`А' Ме11у Nemes embemek femmi jólìága nintsen, 63 va'

lamelly czégéres vétkeket, úgy-minc violentiákat, po- ‚578.

шлаки, égetéfeket, avagy azokkal fenyegeçözéfeket, más 161s~ ,

jámboroknak velàedelmére lefelkedéfeket, koborlókat, és

egyéb hafonló in/olentì'ákac patta! és tselekelìik, ad inßanti

am [офис partis a’ тать Iiabadofon meg-foghafsák ‚ 63 az

elsö Eék napjára a’ Vármegyének avagy Széknek propo

ná/ván , ha a’ dolognak meritamjához képefi annyira való

`zálagja lenni aomperiáltatik, vagy pedig elégedendö kezell:

állat, el-botsáctafsék és Iìabados állapotjâban törvénnyelpro

foariáltafsék; egyéb-iránt fogva tartafsék a’ törvénynek vé

ge fìakadásâig, 63 convinoáltatván, annak-utânna érdeme fìe- 1m.

rént bümettefsék; söt Citatio vagy Exmi/sio elöreiszegyéb- “l”

iránt legitimè celebra/tatou tollateralis atte/Iatiók avagy Czir

kálâfnak idején Nemes lìemélyek által való ki ~ adás-is hc

Iyes légyen ellenek.

An'rrchvs XVIII

AZ 1646«elìtendöbéli Arriva/us lierént a* L_Opók. ha kik

érdemek Iierént схема/{атак ‚ azoknak )avokból elsö~A~|646«

ben-is a’ károfok _contentáltalïänab ha mi abból marad, az

Execfttor Tiíìtek ki-vévén fzokott jútalmokat, abból a’ mi

таща, Földes Urok ůámára hagyattafsék. annak âabadsá

gában lévén, ha magának reßrváljaé, avagy pedig a’job

lbágy Aììonyoknak és gyerrnekinek engedi.
Т 3 i -AR“
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ARTlchvs XIX. \

НА valaki maga jófiágâban, akïar idegen ’s akár maga job

bâgyából. vagy Udvar~népe közzülvaló Larror meg-fo

В: Ан. gar, pro teßimenie a’ Tilirekbe'n-is hívarván. 65 агга alkal

d""653'maros Тörvény -révöker-ìs gyiijrvén , és legitimè водител

rarván ñabadofon exequálrathatja-is, а’ Tilìteknek rovább,

-minr nem az ô ina'ußriájok âlral meg-fogorr 65 bünrerre

tert embernek javaihoz. fe liemélyéhez l'emmi praeten/ió

jok ne légyen; de ha kedvezésböl, nem pedig a’ törvény

nek abfolutiójából borsárratnék-el, a’ Tilìrek azurán-is hoz

zá nyúlharnak; ide nem érrvén a’ birságos Causakar.

ARTlchvs XX.

’ Melly Nemes ember gyilkol'ságorpatrál, a’ Tilìrek citál

tafsák a’ Vármegye lìékire, avagy Octavalis terminusra, ha

olly’ bizonyos 65 arra elégséges keresöje nem ralálratnék ; ha

pedig a’ тиши vagy halogatnák, vagy pedig ultro a’ Director

nakщами annak acaui/iitiójâr, a’Fi/calis Directorprofequálhas

f2. Миш: dejureртами, és ha kívânratik. a’ Székröl Appella- ‚ `

m tióba-is borsátrafsék; della’ pernek deei/iójáig az [n tait/am attra

9’ ctus há a’ Széken eenvincálrarik, detentióban rarrafsék, vagy

' pedig elégedendö kezel'ségA alâ verrefsék, 65 annak ~||tánna a’

törvénynek vége iiakadván,érdeme Iierént bünrerrel'sék.

Акт: chvS XXI.

’ Nös parázna Eemélyek halâllal bünterrell'enek, a'nöre

lenek pediglen ne birsággal, hanem veliñövel büntet

1619. tell'enek, 65 annak-uránna Eccle/ibr köverni' rarrozzanak.h3

egymálì el-nem véûik; de ha egymâll el-vélìik, meg-ne veì~

ñözteli'enek, hanem Еве/фи tarrozzanak köverni.

ARTlchvs XXII.

lSten ellen való kâromkodó, 65 hallani-is irrózâfra való Ейс

kozódáfokkezderrenek bé-liârmazni rsak nem régen Ha

zánkba; mellyérr-is hogy annak neme 65 mivólra kerénr való

:2;: kcméßy büßœtêlfelńshaannak екает úgy múrarja, 1131161

“ |s

1635.
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lal-is meg-büntetteflënek afïélét tselekedök. végezfetik: ha

fonlóképen it: külön-kíilön nem /jlecijïva'ltatott, de in ge.

nere minden czégéres, Щеп ’s Ortìág ńlalma ellen való vét

kekért, hogy azoknak tselekedöi kedvezés nélkül meg-bün

tettell'enek, a’kikec а’ dolog illet, azoknalc рт) imponá/ca

tik; ez meg-irc büntetéfeknek média. pedíg és rendi ez

Oríìâgnak mindenìk Narióból âlló битам, és minden he

lyekre extendálcatik; meg-maradvân mindazálcal a’ Kapitä

nyoknak-is eddig obßrválcatott authoritásfok; azok között

[анаши a’Váradi Fö és Vicé Kapitányoké-is , és az ekké

diglen шее-капают, ’s per contraria; Сон/{Египта nem tol#

láltatott Рит/гуд]: helyeknek iìabadsâgok.

TITULUS XLI/III.

Fiak erköltstelenségekröl.

ARTlchvs I. "

Z erköltsrelen Банк, kik Accyokac. ’s Annyokat nem be

tsülìk. söt kefergetik; decerriáltatott, hogy a`Tifìtek Чёт

megyéken és Székes helyeken, törvény lìerént рта детей—

и ìp/orum pro gua/itat: delicti meg» büntettcfsék; a’ Várofok

ban-is azon ûerém: mindazâìtal mivel-hogy ‚дат/дна!!! az Actus»

in perform laat распят, nonin долл, és а’ они decernáltafsék pro

дна/миг delicti, а’ mint a’ Bírâk elött og comperiálcami: úgy

tudniillik, hogy-ha Attyât Annyât Eiêalmazza, чаду роепйт—

tiáztafsék, vagy egyéb-irânt faßígá/tafsék a’ Bix-ák itéleu lìerént.’

Attyoknak ’s Annyoknak‘meg-verés‘éért, egyik kezek vá.

gattafsék el; meg-febhetéfekért, vagy öléfekérc, mint a’kik

Attyokñaival azont tselekefìik, а’ vafffufßban îl'OtC 320I!

pomán convineáltafïänak. E’ két elsö ca/usban, këf Siéken де

cidáltafsék avan/a, az utólsó mßs pedig [Плети pro/èguálms

fék; a’ Vármegye'n vagy Székes helyeken a’ panalîló fél , v 1gy

a’ Tifìtek; a’ Diaet/ín a’ Directnrpmfequáüa: De Nemes ember

ellen a.’ paraût bizonyságok ‘ne admittálcaífanak e’ галита,

. me y»
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mellynek profeeutiója а’ Diaetára телу/касок; a’ több Feljebb

írt ca/i/sokban pedìg. a’ hâzi-tselédeknek, fiomfzédsâgoknak,

és egyéb rendbéli embereknek. /í `/înt boneßae ßimae et con

ditionis liomines; egyéb-irânt ez Oriìâg törvénye iierént való

módon recepiti/natos: bizonyságok дымит/стык.

TITUL US XLIX.

Tsavargôkról.

' А R T i с ч L v s I.

А valahol tsavargó, iiegénységen erölìakkal élödö ‚ Го—

kadalmas és egyéb úton jâró után lefelkedö emberek

hallatiatnak lenni, és vagy valamelly falunak határán la

panganak , vagy falukra bé-mennek , azon, falusi вши ha

bimak vélek, meg-fogni tartozzanak ub poma ji'. 5oo. és a’

Tiliteknek kezekhez vinni; de ha vele nem birnának-is, mind

egy ’s mind mâsképen azm poena alatt tarnozzanak a’

Tiiìteknek hirekke’ tenni ;_ a’ kik-is viiiont mind magok Iie

mélyekben, és fìólgáikkal. ’s mind pediglen mellettek aefa.

lnk fel-kelni, afféle emberekei: kergetni, meg-fogni Larcoz

zanak; söt a’ j'óii'igtalan egyházi Nemefség az pr'anokrólés

Tilitektöl reunirá/Latvian ìemélyekben-is гуд/щам tarroz

zanak, a’fa.luk_/1'¢b poenaß/prìzfpecifïcata, a’ Nemes emberek pe

dig fuůpoena ß. 12. Söt ha a’ iiükség úgy кинза, bracbium

:is швеи a’Ti6.Lek mellé a’Várakból vagy шик alól

ARTlchvs. II.

TSavargók és Latrok, kik a’ Török fiildére tsatiznak, ha

kik azok közzül reßdentiáfok, perDirectorem ad Шлема:

citáltatván büntetödjenek. tanguam publicae paci: ритуалов

res; ha kik pedig re/ídentiárlanok, azA ollyanokat a’ Kapitä

nyok, Hadnagyok kergefsék, fogiâk és biintefsék.

Ha Haidú Várofokon ollyan ala-járó Tsavargók ůâllâil tar

tanak, azon helyeknek Kapirânyja, Hadnagyja, eskürtivel

együirßb capitum et джигитритм amißieae meg-fogiák. ée

` Várad--j

___,...AXAA _____
-____ь‚___—— _ ____-_W .< _
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Váradra vigyék. Ha pedig Hajdú Kapitänyok, Hadnagyok

nem prae/ìálnák1 söt az ollyan Latroknak fautori , part-tar

tói találtamának lenni ‚1 annâl inkâbb а" prédálc mar

hát el-rejtenék, пазу oktoznânak véle, akármelly pruetex

tus alant, az ol'lyan Hajdú Kapirányokat ‚ Hadnagyokac 63

Eskütteket. comparta rei устал, a’ Váradi Kapitány halâllal

bünteffe.' Ha melly Hajdú vârosbéli Kapicányok, Hadnagyok,

vagy a’vârosbéliek az ollyan Latrok Tsavargók kergetésére

nem труда/папам, a’Direi'tor ad Diaetam evoo1i/tatvânimmu

m'tásokat amittáljâk; Ha pedig parafìt emberek lennének az

ollyan Latroknak рак-121161, а’ Vicé prán сотрет: reivm'

tate büntelïe kedvezés nélkül érdernek Eerént.

TITULUS L.

Salétromról.

ARTicvnvs I.

A’ mint egyéb Munitiók, úgy a’ Salécrom-is az Orůágból

femmiképen ki-ne vitefsék'. ez Orliâgban pedig, hogy

fe Fejedelmek Czejt-hâzai, Várai, 63 minden-nepi ìükségex

meg ne fogyatkozzanak, fe Várofok, Urak, és egyéb ren

dek. Fortalitiumi. arról illyen mód végezteteit.

.А’ Рф'щ {iam-Ina való Salégrom fözetés a’ Regìus fitn

a'usokon , а’ Fißa/is hitárokon, az eddig való ufus íìerént

continitá/taí'sék. azon ûerénr vétefsék bé-is, erös fenyíték а

1-att капитан annak мамы,- hogy a’fiegénységet a’ fio

kott rend-kivül. femmiben ne terheljék; házaknak telek1t ,

udvarokat. ahoz való ритмика: meg'ne hánypnak, vagy

âfl'anak. fe'n pedig egyéb kâr-tévö helyekröl unnak materni

ját ne hordjâk. A’ Várofok. Uìrak, Fö és Nemes rendek»

magok имеете, magok territoriumán, vagy máfokén1s,

2’Domìnus Terre/Írisnek en_gedelmével , Eabadofcn fözerhelt

nek, a’ Fißws Salétrom özéséńek Ikielyének el-foglaláfa es

" ’ ’ ' i tu a n’ ii .clœefe, s annak тред men el l De ha
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De ha ki-kereskedéfre és eladáfra kélìir Salérromor.au

te omnes alies empteres rarrozzék meg kinâlni a’íi/i'alis Pne

jîetusokar, vagy arra rendelreretr Tiûrvil'elöker: ’s ha an

nak igaz árrân Fiß'us liâmâra való meg-vérclére ñükséges

nem leken, a’ kinek akarja. liabadofon eladhall`a.

E’ rendeléfek ellen ha ki tselekednék, abban depre/Jen

dalrarván és comperiálrarvân, ha Nemes vagy Városi ren-:l

rselekedné, a’factumon érerretve'n. Salétroma el-vérel'sék

minden eûközivel; ha pedig a’ faetumon nem верными.

tarnék, a’kinek praejudicalr abbéli rselekederivel,ez ellen in

peena minoris petentiae eenvineálral'sék.

На ki ped|g ez Orlìâgból ki«vinné, vagy akârmi praetextus

fal-is ki-ìkrarná. in poena ß. 206. convinc'álrafsék. 65 a’Salérro|n

nak refu/iójával, Táblára vagy Székes hel yre штамп a’ Fis

ealis Directorok prefecutiójára, 65 iii/ieper a’ ki ki-vinni 65 ikrat

11i akamai, Salérromâr-is „таща. ha kezénél raláltarik.

n TÍTULUS LI.

„Kereskedésrôh

А R T 1 с v L v 5 1.

NOha az id_önek 65 állaporoknak mivólrához képell a’Keres~

kede'snek állaporja , ez Oriiâgban külörnb-külömb  féle

154

y karban forgorr eleitöl fogva. mindazálral moll azlliennek in

gyen való kegyelmefségéböl, kirsiny rsendelkége és pihenéfe

lévén, azr-is ревя; experiálván, hogy a’liabadoseommercium

ok álral, mind a’ Fejedelmeknek rârhâzai, mind pedig az Or

fiágnak egyéb lakosi ůoktak épülni;annakokâérr ez Hazâban is

az igazân való kereskedés, adâs,vévés, fel-lìahadírrarik: úgy

mindazâltal, hogy minden rendek az Orliág `S`tatutumihoz al

kalmazrafsâk magokar. 65 annak fiíne alarr ez Hazának 65 Fe

jedelminek ârralmokra nézendö dolgokhoz femmi rendek

magoka' ne elegyirsék, és a’ ki mi Harminrzaddal rarrozik.

az lgaz
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az igaz Harmintzadot meg-adják; exeipìáltanván némelly

dolgok, mellyek per Speciale: Regm’ Conßztntiones Artful/lus

okban, avagy Pub/itam Edictumokban hagyactattak , avagy

Fi/ens ватага hagyattatrak. Hafonlóképen, ha némelly dol

gok ennek-utánna, pro rerum ас temporis ratione újabb Cort

ßitutt'ókba Vétetnének.

Т I Т U L U S LII.

Görögök állapotjáról.

A R т 1 с v L v s I.

GÖrögöknek,Örményeknek, Ráczoknak, Bolgároknak, Dal`

matáknak és egyéb Nemzeteknekds, kik kiválcképen a’

Török birodalmából ìoktanak jöni» menni , és kereskedni,

mind kíknek ez Orfzâgban vaIó iìabados jârâfok néha haiinos,

néha pedig káros hogy Iött légyen, az experientiák nyilván

mútatják; ez-utân-is annak-okâért azoknak ez Oriìágban Еа

bados járáfoknak, kereskedéfeknek meg-engedéfe. vagy né~

melly idökben megktiltâfa âll a’I"ejede1rneknek dispo/ítìo'jokbä',

úgy-hogy az idòknek és állapotoknak mivóltához-képeiitom

тушей/уди a’ Tanáts Urakkal. ha mikor az Oriìágnak kârära,15x т!

’5 ártalmára fogna ifmértetni, Orizág közönséges Gyülését ésAMóJ“

végezédt arra nem várván, ha úgy itélik lennì alkaimatofnak,

 

трещинами akâr-mikor a’ Fejedelmek azoknak fiabados já

râfokat és kereskçdéfeket: mellyre a’ Harmintzadofoknak,

Várofok Bírâínak, és egyéb SzékbéiiTifiteknek-ìs vígyázáfa, тёк

163уеш és ha mi ârtaimas dolgot felelôk eûekbe véünek, a’Fe ЮЗ" _

jedelmeknek meg-jelentení tartozzanak; hogy ahoz-képefì le»>

heffen'a’ reájok való gondvifelés; addig-is штампа], mig iìa

bados затон engedtetik; illy’ самимal Eabadíttaíiänak.

Elsöben-is, hogy tilalmas útakon és öfvényeken ne дарит;

janak, hanem tsak а" derekas ìabados Orñág útián.

Mâfodìor» hogy fx omnibus Миссий: et штоф/сет: az

igaz Harmimzadot meg-adják.

V. z

L“,_f_)_f„____~
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Harmadfzor, hogy azigaz kereskedéfen kivül egyéb dol

gokba. kímleléfekbe , levelek és izenetek hordozásíba ma

gokat ne elegyitsék, a’ lierónc az Orûâg tilalrna ellen va

ló dolgokba, ßen amißione capitum et con/ïfcatione omnium [ro

norum; és ezek mellett, ha az Orliâgi emberekkel való con

trover/ìájok emergál, vagy adófság dolgából , узду egyebek

böl. игуан itt tartozzanak törvényt-is анаша; ha re/identiás

emberek, comm jiio 'Índice competenti; ha ‘re/Ídentifitlanok ‚

а’ Görögök Birája elött, és onnét per Appel/ationem Fö Ko

mornyik eleibe menyjen, ott fina/iter decia'últafsék.

Т I Т U L U S LÍÍÍ.

Kalugyerek felôl.

A R T I с v L v s l.

’ mint-hogy az Oláh Nationak valláfads nem a’négy re

‚ cepta Religio'k közzül való, úgy az a’ kerzenmellyben

lévök Kalugyereknek neveztetnek, nem accepta/retort. söt

inkább meg-tilalmaztatott. Hagyattatik annak okâert molten

Iis az Orûágnak és Fejedelmeknek liabaclos a'ifpo/itiójokra ,

úgy-hogy vnlamikor illentlönek vagy ìükségesnek itélik,

tellyeiäéggel excludáltail'anak.

Т I T U L U S LIV.

Kints találásro'l.

ARTlchvs. l.'

НА ki el-âfott régi ltintset мы maga hatârán._ harmed ré

lìét Fi/cus Târházâba tartozzék adminyîrálm; mâfok har

'târân talâlvân, ` a’ Dominos terre/irisfel-is tartozzék conveni

á/Hi; ki ha lel-titkolná, egéfìlen el-vétefsék töle.

TITULUSLV.

Pénz verésr'ôl.

ARTS
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ARTichvs I.

Enkiez Orkágban {спит-1616 monétác Orfìág 63 FejedelerrìßJr ‚м.

oonß'n/usa nélkiil тай/каст пе méfélìeUen; 63 ha Шнек/“МЮ

Pénz-verö Háznak erigá/áfa ekképen meg-engettetnék-is, fem

miképen nem más idegen, hanemfaz Oríiág 63 Fejedelem Czí

Шеге›1`5ш1“5а› éS ‚Кёре alatt «verextefsékg az akkori Aidöben`

meg-egyezett quantitásu /igkíbam c_gyéb-irñnt valakik ez ellen

tselekednénekńn Notamperpetuae гите/214125iuxt'a ватта Ds

i1-.fii1a-1afatjanak. ha Nemes emberek,.vagy Városbéliek;

ha pedig paraìeemberek.' a’ Fejedelmek Gratiájokban lé

gyen életek ‘meg-,engede'fm mindazonâlp'al egyik kezek el

vágattafsékjavai pedigFöldes Uroktól elf-ne. vétel'l'enek,ha neni

ишак 63 nem oonfentirí/tak; de egyéb-iránt az ollyan conferiti
т: Nemes ernber-is.I comparta rei шиш, legitim? convinti/

111196111, Notáöa incurra/jon, 63 amitié/ja maga réůére nézendö

javait. Az illyen oausâban pedig a’ parait embert privatifs
Nemes ember-is meg-fòghnlïîi, 63 а? Tifìteknekfkezekbeacl.l

ja: ha a’faotugnon érercecik, nâla talâlt iavaìta’ meg-fogó el-ve.

heffe; а’ Tiíìt pedig törvény nélkül el-botsâtani ne mérélìelje_

ARTICVLNSII. _

НАmis pénzzel tudva 616 emberek, iuris ordine дат/251126212}

van hafonló poeitriba imturrá/janak. mint annak tsinìilói

comparta rei veritate, illy’ dto/aratióval mindazâltal', hogy ha.

keléhez cörrénet Еегёпс deveniá/na añ'éle pénz, 63 ö-is tsak a.’

Iierént ‘akamá kölceni, a’ mint ö hozzá jutott, azért ne btinte

tödjék, hanem-ha oomperiá/tatik, hogy шах/а vette légyen-el,

’S nem tíz húlì pénz éröt, hanem игуан oiroiter çíz húíî. 1111111—

tig éröt venne és költene, vagy egyéb-irânt bizonyos tanúkból

e's circum/Iantiákból e/uœfcálna; а’ melly Ötvösök avagy egyéb

Meíierek afïéléket metlìenének, avagy a’ kik metfìeni akama

nak, Czéh-meûereknek 63 е161161<-]61'6 Tilìtvifelöknek hí

rekké nem tévén , azok-is hafonló poenúba incuŕrâljanak;

kik-is Iìorgalmatofon meg-visgáljâk, és a’ Tiíìteknek értéfek

V 3 ‚ read
l
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re advân. a’ metäetö meg-fogattafsék, és сотрет rei „Е

tate, meg-büntettefsék. '

T I T U L U S LVI.

Ho'lt tefiek felö'l.

ARTxcv'Lvs I.

NÉmelly helyeken ennek-elötce éltenek illyen abit/itsl'al,

hogy a’ Hólt telleker némelly Várofokból vagy Fa

lukból a’ kefervefeknek el-vinni, avagy tellyefséggel nem

engedték, avagy пазу fanczoltatálläl: annak-okáért az al

abri/iis in perpetztum tólláltafsék, ésa’ Hólt telleknek ki-vite

le minden helyekröl meg-engedtefsék.Harangozás dolgâból,a’

teIInek tilìrefséges kíséréséért a’ I'zokotr toxát még-adván ,

ha alïéle гнетом/дм: meg-kívánnak a’ kefervefek, 1261551

ni tartozzanak.

Т I Т U L U S LVII.

Uj Kerefztye'nekröl.

‘ ART1chv's I. "

Z Ui' Kerelìtyéneknek, kik az Orfiâgba bé-jöttenek. és'

Alvinczen laknak, ’s выпав-19 melle'jek iövendök len

nének, meflerségek ůerént való minden míveknek exereeá~

láfa meg engedtetik, Orñàg> közzé való minden Contributió

_ tól eximálrattak; Vallál'ok dolgàból való opiniójoknak lia

bados exaroitiiima, ö magok közt Alvinczen meg-engedto

terr; гноя/сделаем; pedig воткни/вагон, falvis tomen alia»

rum Privilegiis at libertotibus; úgy mindazâltal. hogy rníve-`

ket, polimjokat a’ Haza-ñairól el-tagndvân , más idegenek

nek el-ne задан; mellyet ha tselekednének, шт quotiesazt

tselekednék, ß 2оо. exeguáfjon rajtok a’ Proejîotu-J» Иуда.

iámára ké: rélìér, harmadát a’ panaliló félnek.. Í

ТIT(Ъ
«L»
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TITULUS LVIII.

Czlgányok Vajdaságáról.

ART'ichvsI. к?

А' Czigânyoknak, hogy közönségefen az Erdély Oriìági birg.

dalomban еду kiváltképe n-való Vajdájok légyen,kinek ek

tendö által ада-пассаты carcozzanak, valamellyfimdamentum

nélkülvaló aba/itstól rsúûott vólt-bénémeilyidökben; meIly

nem tsak annak :inyomoŕúlt nemzetségnek raita vaIó (ok '

húzâsával, vonásával,.eI-vifelhetetien terhére vóIt, de söt a.’

Nemesi praerogativának ésjobbágyoknak bitâsában vaió juris

dictiónak-is praey'ndz'tálc; mellyre nézve решил: `ftol/áltatott:

egy-néhâny rendbéli Con/Iitutiói âltalaz Orñágnak; штаны—

tal idvezüit Néhaì idösbik Râkóczi György Fejedelem LIrunk

kegyelmes'regui/ítìójára, az Oriìâgnak ésannakFejedeImmek,

nOha idegen Nemzetböl ez Oi'iìágba íìârmazott, de fok `{blik

fégeS fiólgálacokat prae/iá/i: tekintetire nézve VicézlöŕVaIloiil

Péternek élzéig meg-engedtetetc bìrâfa. жоп Czigányok Va)

daságânak Tifitinek fzokottjövedelmével együtt: lúgy mind-l

azonâltal, hogy Sokadalmokon, Várofokon 65 egyéb helyeken

Darabontok vagy egyéb info/ens emberek áitaine"kerge|:tes_A

fe, fogdoftaffa öket, meg-adván ök-is fzokotc Taxájokat; de

гайка kivül. foha траура/шт többé azon Czigányok Vaidasâ-~

gânak Tifìri feLne véteçtefsék, és (е Feiedelmek ne сошёл“

ják, fe fenki ne-is/òI/icìtáljaßtb [faena иго/(1110721: Con/Íitrttionum

Relitti; hanem a’ Czigányoknak Po/[ëßòriíìabadofok Iégyenekl

allai, akarjamk-é Czigány Jobbâgyokon valami adót venni,

"аду пеш: 65 ha kiknek felcfen vannak afïéle Jobbâgyì»

lzoknak ëleikbe Vajdât vagy egyéb ìólgákat rendclni.A

TI T UL U-s LIX.'

Fejérvármegyei dolgokról. ‚

ARTI
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_ ARTicVLvs. I- ,

Elérvármegyében a’"l`örve’nyes Szekek-is, Vármegye Gyü

lési pediglen annál inkabb дельт/стать, ha iiinrén a’

Fö_ lfpänok magok iiemélyekben Orfzág és Fejedelmek dol

gai miatt el vonattarviin, vagy egyéb kivâlrképen való okok

tól impediálratván, jelen nem lehernének-rs;.Vicé Ii'pân, Fö

Bírâk , Notarías, és Varmegye Aßeßorinak jelen-lérelekben ;

Ade a’ Fö prânok promulgá/áfokból: mindazonáltal el-múlha

tatlan okokon kiviil, ozon igyekezzenek. vhog-y a’liokâs lie

_rénts ha :sak egyik-is a’Fö pránok közzül jelen leheil'en.

TÍTULUS LX В

Enyedrôl.

. А R т 1 с ч L ч 5 I.

Z Enyedi Kailélyban a’ Nemefségnek , kiknek az elötc

_is Kamarâjok vólt, hael-vérecetr. щит/швеи, а’ kik

nek lnem vólr is. adactañ'anak helyek; mellyeknek ki-múra

tására és intézésére, a’Fejérvármegyei Fö és Vicé Tiìtek,

a’Fe]e’rvári Käptalanokkalegyürr mennyenek-ki, valamikor

érkezhetnek. és intéztefsék-ki a’ helynek ‚цанги/8551102

képeii, a’ Várofiakat-is meg-nem fogyatkozratvân; úgy

штаты, hogy a’Nemes rendek-is a’Kailélyhoz rartozó

rend Qerént való tereh vii'eléii egyéb-idöben-is. de kiv'alt

képen a’ iiükségnek ideién egy-irânc; ßipportálják'.

.‚ ь ..A'_RTicv,LvS I.I.
Z_Enyedi Nemefséglés Vârosi rend között lévö controverfxa

v l fok eiztendökiölfogva lévén fenn. a’-mint immâr az Or

iìâg végezéfe iìerént azonVârmegyének Fö_ Tiñtei, ás arrade

. [egli/t Commí'çßïriasok által, a’ Némefségleveleinek Pi'oductio

jok, azokna „смазок, és :1"Városiaknak-is praeten/íóiok utân

fnaliterdecidńltarofr az |613,és 16|4-eiitendöbéli Article/us

okhoz acoommodálratván azon igazitâsról való Rege/i'rf/_m a’ Fe

‚д )érvári
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jérvári Kápcalanba bé-adattatort; mind kéc fél атак-ока

ért ahoz tartsák magokat, és ha azc valamellyik fél'violál-í:

ná, toties quoties in Дот. §00. oonviatusok _légyenekg lo jïtcto: да“.

mellyet a’Nemefségen a’Vármegye Tifitei, a’ Vàroslakon pe

diga’ VárosBíráia exegua'ljon; Két rélìe az Executoroké, harma

da a’ panalìló félé légyen; és az eddig el-igazított dolgok

ebben maradjanak in perpetuum. Hafonlóképen, hogy azon

63 több Mezö Várofokon-is fitndusqkat 2’ Fejedclmek ne

cxìmálhaffanak, fe ott; fe ott való embereket, avagy azok

nak maradékjokat, a’ végre. hogy ott lakhaíl'anak Nemesi

praeragotiva 212112, a." mint ao Arme' 161;. смешаете, úgy
ez~utánis fiabados nel légyen.

TITU'L US LXI.

Tarda Várofa.

Акт: eva's. I.

'Z Ui Tordaiaknak Privilegiumok сдадут/121111 végezte'

tert, abban атм/с Conditiókkal lévén meg~telepitéfek „www

kik ñükségeknek idején. Iovok harán,- jó fegyverrel ta'rtoz`

zanak fel-ülni 63 íìólgfalni a? Fejedelmek Zâìlója alatt; mind

'azâltal 0 Tordai emberc közikbe bé-ne fogadjanakÍ Д]: poe

яа duomtorum Дар—тати; 610111516 embereknek-is' fzállâs a

d'affal капотами f de ingyen- való gäzdâlkodâfläl femmi

rendbéli embemek nem, fiabad akaratjokon' kivül; Kikkel

ha iemélyekben való' dologért perel'ne valaki, kerell'e' füs

ein; ha privata рафии: perel v'alamiprivat'as embercöl örök

féget. mint a’ több Oppìdumokban, úgy ott-is az otf való . 1

Birâk elöcc índítsa, onnéc botsáccafeék- Táblára; ha pedig

Communitást illet a’dolog‘. egyebekben-is._ nem pedig fie.

mélyek ìerénc való tselekedetekben,A Táblára тов/21121111

nak; de Communitást nem illetö dologért ha ki öket wo

rálná , oonvinoáltafsék in роем 'via/ationt's Ангел/агат 2оо- _

Детки tonßituentiant. . 

X TITU
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Т'1ТНЬ08 LXII.

Illye Várának állapotjáro'l.

A R T 1 с v L v s I.

lLlye Vara дёшевы а’ Pin/1am.ka испекла тиара

320" lgSZSâggal. mellyel ekkédig birarotr; de mivel ez

Hazának moilanì `sillaporjâhoz иерей, mâr igen Vég-hely

ben vagyon, ha mikor a’ Fejedelmek акт-дан, kezekhez ve

hefsék, de úgy. hogy máll igazsâgofon hafonló )otiâgor a

уИВУ Källélyt adjanak érerre . Melly ha liinrén тылы:

közzül való vólna-is, örökös igazsâggal adhafsik az Illyei

P_atrenusnak. avagy annak Suc-ceßòrinak, ат}; is a’ йоге":

bïfhafsáki de az alarr az Illyei Poßê/ßroknak Orlzág elöLr

[mb/ici lörr фитилек lierénr-is. zillagoev és hireles На—
za-fiair rarrs'inak Kapirânyr és Porkolahakar, és continue

harmintz fzárnú jó fegyver fogható Prae/idiariusokar ‚ k1k

а’ Fejedelrneknek és Orlìâgnak hirrel-is körelefek' légye

nek; ~s valamikor a’ Feiedelmek akariák , azokar meg-1s

muilriilrarhafeziik.'> és ha a’-ì|'ikség kívânja. Prae/idiumokar-is

küldhel'fenek beléje, а’Рф/огок azokar mindenkor bé-bo

Yr'sárani rarrozzanak.

Т1ТПЬ US LXIII.

K á r á 11 f e Ь е s.

`ARTlchvs-I. .

E..- Ан. А’ Kârânl'ebesieknek legitimè emana/r Privilegiumok hely

Амбл- ben _hagyatrarik mellyben ez ideig meg-Larrarrak; Si

gnanter pedig Háczokon Vámor adni ne rarrozzanak.

TITUL US LXIÍ/.i

Lúgofról.

163|.~ ARTichvs I.l

'65°' A’ Lúgosiak a’ Hâczoki Vám adâftól immunisokká térernek,

.1651. Privi

 

-.›.;....._а
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Privilegiumoknak continentiája fierént,a`Fìfcalis Provenmmañk

плаща-13 közöttök nem {ткани ‚ az eddxg obferwltatotc

aß: hagyatcmk helyben.

TITULUS LXVÃ

Szék Vá-rosáról.

ARTrchv's I. ""`

SZék чаша, quand гадит, e’ hová eddig val'amint гать

áuá/t, ez-atán-is contribuáljon adót.

TITUL US LXVI. ..

V á r a (1 r o' L `

y ÁR'rlchvs.I.

A’ Váradi Fi/ca/is jófiágokban lakó Nemefség [Эта] рт

ßmprr, mentöl hamarébb való alkalmatofsággal :arroz

zanak producálni Exemptiójekról ‚ а’ Fejedelem méltósâgos

Eemélye mellett lévö betsületes Tanáts Uriés egyébren

dek elött, kiknek dolgo'k igazításba vétefsék, és az 1650-512245."

eůtendöbéli Атм/атак tartáfa fie'rént,I a°kiknek productiá

jok és helyben hagyattatáfok elucefcál, azok ez-utân is meg.
Ytartçaŕl'armk; a’ kik pedig nem рюшей/пай, avagy az-után te.

lepedtck oda. талией/чаи dxßufs'ióba vétefsék levelek.

ARTxchvs. 11.

Váradi Kortsomállás állapotja допила? а’ Vâros lakosi

nak engedœtett, és annak rendi és módja Iierént, min.

den Nemes Vârosi ’s egyéb rendek-is a’ Kortsom'alásnak

Eabadsâgában meg-hagyartattak.

TITUL US LXVII.

Boros-}enei dolgokro'l.

i A n т l e v L v s I;

BOros'Jenö az Orfìágnak едут kiv'altképen-való Vég-háza Ié

“ Х z vén,

1
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vén, hogy mind a’helynek 'óltalmazásárm ’s mind pedig a’

külsö vigyázáfrainkâbbreà érkezheifenek, végezcetetthogy

valakik _Ienö körüljólìágokac biinak.jóñágoknak g'uantitássa

fzerént _tartozzanak je-nöben lovafokat tai-cani; ha kik im

gok ůemélyekben ott nem laknak continui', azok pedig nem

az egyéb-aránt-is orc lakos Kanone.. és egyéb rendekbölál

lók légyenek. és azok a’ Kapitányokcól dependeálianak. il

lendö 65 jó rendben tartsák öket; mennyi jóiàâgról és men

nyi lovaii kellefsék âllatni , a’ Kapirány a’ Vármegye Fö

és Vice’ Tiûteivel együtt tanquam Commif/árii ad id depu

tati conß'ientiosè limitálják-el. úgy pedig. hogyleg-alább húì

Jobbágyról (kik tudnillik _Földes Urokn'ak fzólgálnak . 65

nem-tsak fanttzal _tartoznak) rendeljenek egy lovaii ál

latni: mellyet ha contuntaciter pe/lltabeálna . comperiáltatvân

ß. zoo. poenával _büntettefsék; ,máfoclfzor goo. forintral:

_melly pénzbéli mulcta. a’ mint-hogy a’ Vármegyei Tiůtek

ilcal _negati/rank: úgy ugyan azon Vármegye Fö és Vicé

Tiiìrei rendeljenek P_erceptorr-is, ki a’ Vár és Város erös

fégének épiiésére ‚религий/За az ,exigálc pénzt,és arról 126111

.is vétefsék; ,de in <erogatìonibus a’ Fejedelmek után Kapi

-tânytól dependeáljon; Harmadiìor azon réì jófzágot velies

fe-el. a’ ki _contumaciter nem -akarna lovaů állatni, mellyröl

lovail nem állatotr: azc pedig veiìefl'e el метрит/ат pe

rennali aeßimatione mediante, melly azon Vármegye Vicé

Tiûtei által Fifous Ишака applicáltafsék.

Az Özvegy Alìiìonyok. kik kün laknak, felényivel carrozza

nak,míg férjhez nem mennek; a`benn lakó Özvegy Alìlìonyok

Ex Am is pedig értekek Eerént jó lovafokat tartsanak. Gabonabéli

r.4o.nsi7.D~<5zma adáiïal ne tarrozzanak a’ jenei határon. de a’ bor

Dézmát meg-adják, a’ kiknek arról való Exemptiójok nintsen.

Defìni jóñágról lovas âllatáiî'al nem tartoznakjenöbennsak

a’ Várra és egyéb iìokotc {ìükséges dolgokra, a’ Patronusok vi

fçljfmek úgy догадок, hOgy annak a’ darab földnek velie~

delme és az Oriìágnak nagy кап. ne köveckezzék; azon )Ó

- ‘ ůágrol
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ìágról a’ helynek alkalmatofsága ’s kívánsága ìerént, a`jó

ìágnak quontitásához, a’ fcllyebb írt mód Iierént. атм].

va tartafsék illendö lìâmú Vitézlö rend, mind lovaffal ’s

gyaloggal promifouè: mellyet ûotgalmatofon „тантала

nak a’ Boros Jenei és Vármegyel Fö és Vicé T1ìtek1 fub

рота /uperius дед/агат. l _

Egyéb jenei fLükséges dolgok, az_Orlìag és Fe)edel«

meknek Ediotumiban fognak даст—Ласт ‚ mellyekhez а!—

kalmeztafsâk-is magokac minden rendek.

TITUL US LX1/III.

Debreczeni dolgokról.

ARTlchvs I.

~ DEbreczên Várofsânak állapocjára nézve bizonyos или -

ptusokból meg-hatâroztatotc a’ jobbágyoknak ki-adasá~

nakideje. és1625elìtendö elötc oda ment Iobbâgyok, hogy “W

ha hictel nem kötelefek. vagy kezefség alatt nintsenek, ki

nem adattamak.- attól fogva oda me'nt Jobbágyokar ki-adni

tartozzanak illyen móddal; hogy a’ Верит: fél bizonysâgival

egyiitc a’ Város Bírâjához menvén nevezze-meg iobbágyát,

és lakó helyének útzájár, és a’ Város Birája adjon Eólgâkat

melléje, ha maga-is el-akar menni a’ Картах; ha pedig nem

'akarja magât meg-mútatni, a’ Szólgák menjenek-el, és a`Bírák

hitek kötelefségek iierént, minden alattomban való kedvezés,

hir-tétel. vagy опий/[415,52 nélkül ñorgalmatofon fel-kerefsék.és

ha kaphazják, vigyék a’ Bíró eleibe, és mind a’ Repetcnsnek

igazsâgát, mind a’ repetitusnak mentségit meg-értvén. ha igaz.

fága tomperiálcatik, feleségével, gyermekivel, és minden javai

val tarrozzék meg-admi ; ha pedig a’ кретин akkor meg

nem foghatják. a’Bíró, egy bizonyos гетмана állañ'a-elö, `

és a`Reptteusnek adja kezébe; ha pedig a’ Bíro nem felelne

felöle, lìabados légyen a’ Repetensnek akâr-hol azö bujdosó

X 3 ` Job

)
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Jobbâgyâc perfeguálni, meg-fognì; söt a’ Városbzn-is a’ Bírák

`tartozzanak elégedendö feginségec adni melléje, ’s onnan'

el-vinni engednì, feléfege, gyermeki, és iavai, ha a’Bírâk

haralma ат: caláltamak, a’ Repetensnek meg-adattalï'anak;

ha pedìg a’ Bírâk ‚отмыть а’ Jobbágyoknak a" meg~írc

mód {ierénc való ki-adâsât , a’ Táblára evocáltatvân ‚ akár

Осмий: terminftson, akâr Gyülés> alatt celebrálandó Tâblá'm

сотрет: rei veritate ß. zoo.‘coiwincálcafl`anak, et inßlper a.’

Евреи”: kölrségének refil/iójím .f

TITULUS LXIX.

Belényes Városi Nemefségröl.

A R 'r 1 с v L v s I.

E A* BElényes Vârosi Nemefség contra растущими Nobilitaf

¿dés rem taxa adál'ra nel eröltefsék, és attól immuni: légyen;

bor dolgából Hárminczad-adáll'al nem tartozik; Nemesi àl

lapotjoknak kívânsága fierént, badi Expeditiókban ök-is, mim:

l a egyéb Nemes emberek, a’ Нага és Fejedelmek fìólgâlatjâra.

ú' Iévén kötelefek , Réz és Vas Bányâkról lìáll'itandó terhek~

nek vifelésétöl immimisok. Fejedelmek Salmi: Conductusl'á

_6 val és Czímerivel poûálkodóknak Рода-16 adáll'al напои

' 4" nak; mivel a’ helynek miv'ólta és a’ köz jó úgy kívánjâk.

T I T U L U S LXXÍ

KIs-Marjáról'.

_ Антип/вуз I',

Is~^Marjai Vârosbéliekn'ek Privilegium'ok helyben hagyatilt

egyeb réíàeiben ‚ az 1614-elìtendöbéli Articulos lierént;

de mivel az _Orlìág in шт. 1615. etштатам Articoli: imm

lidálca annyl réfàében, hogy а’ нагтйпшааошс ‚ mint Fi/cale

bott/Imokat,recuperálni rendelte;annak~okáért ökis Hermintzadb

adäfl'al tartoznak dejure Веди); mindazonáltal a’ Pejedelmek

‚ ’ nek
1

`
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nek fzabados hamlmok és diqu/ìtiójokra hagyattatìk, ha mi

indu/tumokkal hozzâjok léfìnek a’ Harmimzadlás dolgából

is, melly igen méltónakítéltetik annak az halhatatlan еш

lékezetre méltó Fejedelemnek Botskai Iftvánnak дошит

ra nézve.

'Т 1 га Ь U s LXXI.

Békés Vármegye'nek állapotjáról.

A R T l с ч L v s I.

Ogy Rékés Vármegyéböl és több hódolt helyclcbîìl , a’

hoyâ ab тент Turmrum a’ Tiíìcek ad admonition”, exe

mztìfmes fendus, 'vel тат: fafsiones recipiendas, nem mehet

nénelc. сапе/Машин; hogy az о11уап hellyekröl ad [om

tutiora az embcreker a’ Tifàtek fel-hívalhafsâk, és törvény

bélx praeefusz j#magri/lmfI'anclk; ha pedig valamelly Pmedi

umon ember nem lakìk, az штата Földes Urok elöttce

lebrá/tafs'ík: ‚е’ Conßitutio pedig in genere a’ hódolt helye~

ken való .executiókról értefsék, tsak-hogy ne kerefsék a’ma~

gok könnycbségét az Executorok, a’ hovâ el-mehetnek a’

rendes exeeutz'ókra, és ne praejudicáljanak a’ Végbéli Tilì

teknek autborìtásoknak.

gTITUL US LXXII.

Arad Vármegyérôl

A R T l с ч L v s

ARad Varmegyének el-pulìcúl: állapoqára nezvc, а’ meg'ß» m.

maradott réfìe Zaránd Vármcgyéhez meorporáltatotc. дыба;

Т1Т U L Us LXXIIL

Hufztna Vidékirôl.

 

R'rlchvs I.'А

1-1012спа Vídéke Zaránd Vármegyéhezineorporálcarik¿ ещ

y tam-xs

и
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tán-1s annak yurxsdictióia alatt maradion; mellyre azon Ne

”ша. mes Vármegye Tilìreivel együrt, ha „щипать-яз, kén

Eeritse.

 

TITUL Us LXXIV.

Iluifzról.

‚ ARTichvsI.‘ ~

HUìt Vâra minden pertinentiájival, 65 mindenjövedelmé

vel, ’s a’ Só-Aknâval egyiírt, Швеи—сиг arauyáa вил-ни.

ЁЁЪДСОШ a’ Néha'i Tekintetes és Nagysâgos Gróf Bethlen Iii

' vánnak 65 maradékinak; mindazon-âltal опции-15, mint e

gyéb helyröl, és azon poena alacc az oda furor: Jobbágyo

|616. kat ki-adni tartozzanak.

Т I T U L U S LXV.

hiái'anaar'osrcik

A R т i c v L ч 5 I.

" Mint hogy Mâromarosban-is a’ Liber Baronatusság „11:51

tatott, 65 a’ Czirkálás mindeneknek Jóůâgiban végez

lego. песен ßeb рота ß zoo. azonképen ha a.’TiIìiek valamelly

"5" tekintetböl, magok vagy máfok jóiiágiban nem peragálnák,

hafonlóképen büntetödjenek: mellyet a’ Director comperta

rei veritate, мох et deßlcto exigé/ion rajtok, egyéb-irânt mind

a’Nemefség. Iìokott Nemesi iiabadságában, mind pedig a.'

köfség az ö âllaporiában meg-tartank.

TITULUS LXXVI. ' \

Székelységröh

A R 'r 1 с ч L v s I.

._ A’ Székelységen Kapitânyokar a’Fejeclelmek Iìoktakpra/i'ci

“_O_ álni. magoklconditióiokban/pecfcálc mód Iìerént. a’ Feie

‚в. 3. delmek autborttassának reßrvatio'jával; a’ Fö Kirâly Birák pedig

praeci

‚м.

 



ч.

TRANS IL. РАМ III. T1T.'I.XXV. LXXVI. 169'

рпшёхё a’ Székeknek ìabados válaůtafokban áll, ’s mind

_pedig _azoknak meg.válcoztacfal'ok; meg-tarratván папаша

_ tal Feiedelmek jusfa és authoritásfa abban-is.

Акт“: chvs II.

AZon Székely Natióbéliek, hogy ekkédiglen оттаивают

Eabadsâgokban, és immunitásokban meg-tartaffanak , és Ex ¿m

törvénytclen executiokkal ne terheltelï'enek, a’ izokott he- их",

lyeken való vadáíìat, barmoknak havafokon való legelteté

fek. böröknek és egyebeknek ìabados adáfa és vévéfe, va..

lamellyek per expre/ß; Regnil Con/litutiones’I nem тетям/

tattanak a’ köztök. ekkédig meg-maradotc или ìerént, ez

után-is helyben hagyatcafsék, végezcecett.

‚ _ _ _AnrrcvnvsIIL

" Ló-föség~is a’ Székelységen magok örökségét azon Её—

badsággal birhafsák’. mint a.’ Nemefség, azoknak вьюг-4045“

genitéfek; adáfok, vévéfek kivül.

_ Anfrc'vas IV.

Székely Darabanrságoc.- vagy egyéb köz render, ha a’

Fö rend nyomorgat'nâ és törvényrele'n háborgatnâ, nem

lévénl elégsége maga óltalm'azására, vagy az ott való per-~

lekedéfre, „фат/зак a’ Fö Tifìreket, kik tarrozzanak ad»

ДЫМ, mególtalmazni, és' törvény Eerént meg-is büntet~

ni az ollyanokat', károkat' ‚фига/сами: y és iußtper minor

potentián maradjanak a` tselekedök.

_ ARTI'CVLVS V.

L] Ind Székelység ’s mind egyéb rendek, kik az Oláh Or#

вазоны hatärofok, azoknak-is hatârira való irruptiók~

IÓI, kâ'r-tét'elektöl magokat meg-tartóztafsák, Fejedelmek

_hírek "s engedelmek nélkül /ìtb рота/2 loo. hogy abból- —

iS háborúsâ'gra való ok adâs ne következzékuxoipiáli/án azt, ha ~ "_

O_l'ínan ide kapdosó _ latrok in facto, vagy continua perfectl

Лапе“ deprelimdá/camának. tolvajlort marhának nyomát bé~is

követhetik. `

 

^ ï

Y ART r.
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ARTlchvs'VI. ’

А’ Székelységen lévö Só-Aknák Fil/¿ws lìâmára foglalmt

tanak in anno 1567. mindazâltal azoknak-is lìükségekre

elégedendö Só шишек, а’уёве2ёгей fierént, mellyröl

lannak[feriessében világofabb irás vagyon.

ART l chvs VIH.

’Székelységen való jólìágok, mellyek jure hereditario; és

az örégi fzabadságok fierént biractatnak, (és ha a’ Рот:

ßrok, vagyazoknnk Praedeceßòri, jus Regiumot nem vitttenek

azon Jófzágba) ez-.után-is a’ Poßëßòroknak, vagy azoknak _legi

timus Succeßörinak, és igaz малышек akaratiok ’s kedvek el

len, fe a’Fiß'us, fe más fenki 7u: Regiumot az ollyanjólìâ»

okba bé ne viheffenek, és annak erejével magokat ne intro

„шипами; úgy-mint olly’]ólìâgokba , kikbe régi Privile

giumok ellen másjust Ьё-пет vittenek mind ez ideig-is a’ Pos

ßßòrok- На melly Jófìágban jus Regium lett vólna-is valami

йог, és annak Poßêßöri decedálván, mâfok akárkik-is ollyan

.Jófeágot apprehendáltak vólna, és ad Iii/cum Regiumnem идей!

hatort vólna gz-eûtendönek Гоп—32112 alanc, .és annak .a’]óíìág°

`mik paci/imm dominiumjában lehettenek vólna, ez illyen mó

-don való idö-töltéffelobßlváltacott a’ 711: Regiumnak рте-геп

ßója alól, és ifmét a’ régi örökös baereditarium jfusra идей/г,

’s azzal birattachacik; de ha ekképen való békefséges гамаке.

fe 32-eñtendö el-tölce alatt nem lehetetr, fubjaceáljon a’ _711:

Regiumnak az arról {тапок közönséges Orñág Törvénye lie

rénr. Ez mód этюд/швеи a’Székelységen `lévöyus Re iur»

_ так; lévö vagy baereditorio jure ekkédiglen birattatott jólìagol@

"i

nak állapotiokból. Aänelly ióliágokba pedig @entailed vollem

>tote nem más idegenek, hanem tulajdon magok a’ legitima:

Ратуши, Succeßörok vagy Настей victék-bé. vagy vinnék

ez-után-is 9,711: Regiumot, az ollyanoknak mind birodalmok

’s mind jövendö devolutiójok. úgy-minc _711s Regimi: alaptlé

wö делишек, ezOrfìágnak a’_714s Regiumról intox; közönsé~

ges
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ges Törvényihez accommodálcaffanak tam refpetta тог,

guarrr diam Donatariorttm.

ARTichv`stIIL l l

` Ind Nemes, Ló»fö, Gyang avagy Darabant, és egyéb

Vitézlö rend, az Orfìág végezéfe Iìerént vaIó params@

larokra, fogyackozás és- halogatás nélkül jó hadi apparatus»

faI, hogy fe1~üIbeH`enelâ, és ha a’iìük'ség úgy kívánja,mind~

jârt indúlhaífanak-is, arra magokat mindenkor kéñ âllapot

tal tartsák; in faßt repentiae песет/ат pedig, Fejedelem pa#

ranrsolatjaról fem várvân. A’ kik pediglen közzülök IìóIgäk,

magok képében vaIó mâíi állatásfal jófiágokról 65 öröksé

gekröl ‚ ha'annyira való értekek vagyon, a’iìerént капот

zanak, mint a’V’armegyeiNemeS renden való iìólgákról írott'

Атм/и: tartja; ha pedig" arra való értekek ninrsen, Urok
kal a’Hadban"jeIen Iévén, más ’Sóldoíi âIlatni nemV tartòz-'

Пай; 5651111 honn hagyattat'nakis Uroktól a’ Hadi expedi

tìókbólv, örökségekröl és' jóßágokról .ne tartozzanak ’Sóldoů
állatni. Del аду, hogy mint a’ Vârmegyebéliek feIöI vaIó' ’

lArtie-alu's-is tafrtja, a’iìerénr meg-is visgáIraITanak. es tsak az"

oIIyan Iìóigáknák [ат-(182111011, ‘a’ kik valósággalk* nem pe'.

¿ig tsak névveI {izeterc Eólgâk; Udvarokban, ioiìágokban, vagy

magok körül Eoktâk a’ Eólgáiatot continua/ni, ’s nem pedig

Ien tsak- fìín 65 formáért, valarni adásért mang kötelezett

avagy azzaI' fogIàIr Eólgák, és kik nem is tsak a* Had hir
nek idejében kiit'eelçz'íIc"l magokati' ‚

ARTichvs'IX; 0

A‘Gyilkofságnak :affissában az a’régen bé-jötr, Kereiìtyén-Ex A».

' féghez nem illendö fzokâs, melly miatt а`1161с teůek fok '59“

ideig föld Qinén накачай, úgy-minr a’meIIy mondarott песет—

re vaIó híváfnak,és ugyan akkor való hit fei-adáfnak, azért va~

ló ñzeréíï'el együtt; Vifìont a’meIIy halâl újíráfnak hîvattatik,

mind ezek a’ Székelység közzül in perpetuar» шипами.

ARTichvs. X.

SZékerségen Iévö Fö Nemes rendeknekjobbâgyinak, äöh '5”'

Y 2 ‹ e8
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des Uroknak manumißiójok nélkül, hogy Arma/isok ne a

dañ'anak, ha kiknek adatnék, чаду adatotr vólnais, invali

lo’rilrafl`:ina|k, és efféléknek állapotjok a’ közönséges от;

törvényéhez alkalmaztailänak, végeìtetett. _

ARTlchvs Xl.

’ melly Potentiákat а’ Székelyek Mihály Vajda bé~jöve

telétöl fogva Botskai ПЕК/{ш válaiìtâsâig а’ Vármegyé«

ken és Orlìâgon tselekedtek. azok perpetua annie/fiaba vé

tetnek és engedtetnek.

_ ARTrchvs XII.

AZ Hadban fìólgáló Ló-fö és Darabantirenden lévö Szé

kelyeknek,.a’ köztök lakó Nemefségtöl bántódásât , ‘és

azok miatt az от; iìólgâlatjâra való hadakozó népnek ke'

vefedését látvân bóldog emlékezetü Idösbik RákócziGyörgy

’ Feledelem, azoknak állapotjokat bizonyos karba akarto. äl

latni; mellyhez képeil ö maga a’ Méltóságos Feiedelem in

anno 16 35. közikbe menvén, melletc lévö Tanáts Ur hi~

veivel, az egéii Székelységnek âllapotjât iìorgalmatofonper

l“Ära/ta, minden Székekte Nemes, Ló-fö és Darabanti ren

den lévöVitézlö népeket'fel-iratván, külön-külön bizonyos Ur

.lrariumokban lcon/i'gmîltatott , és jövendö örök emlékezetre ,

mmden rendeket gyermekeivel és örökségeivel regißráltaf

гО“; K_iktöl azon Méltóságos Fejédelem bizonyos Punctum

` ok felöl alázatoi'on requiráltatvân , egy allandó Сопит/й”!

Ддгсгитос az egélì Székelységnek egyezö éi'telméböl adott

Ю, hogy ahoz az egéfì Székelység ßicce/ßrvis/êmper гетрами:

magát alkalmaztatná, mellynek ez Articulasban-is iìükséges

képen in/êráltatni. és újabban confirmó/rami illendönek itél. `

terert, mellynek ûavai ekképen következnek:

GEORGIUS RÃKOCZI, Dei gratia Prineeps Transilvaniae,

Partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes, etc.'

Ефим ad Supplicationern Univer/Itatí: Nobilium, Primipi/o

тат et_.Peditum Pixidarioram totius Univer/Itatí: Siculorum.

Noha
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NUha lárjuk аи, mennyi [ok bántócláû légyenek, kivált

képen a.’ kik eröclenebbek Kegyelmetek között . пё—

melly Nemes rendektöl; mindazonältal akarván Kegyelmed

tekhez ebböl-is kegyelmefségünket meg-mútatni, a’Kegyel~

metck kívánságára. annuálunk illyen okok alatt.

I. Hogy a’ kiknek dolgok eligazódotc ez ideig, ma.

tadjon az mind abban . _

II. Azon kivül való „шитыми panalìlìokat mi-is

'cl-hagyjuk, úgy-hogy a’ melly Jobbágyokat eddig birrak, ö

vék légyen illyen дед/агаты mind örökségeflöl; hogy a’

kike: fem törvénnyel, fern reetiße'atio âltal, fem a’ liegény

Feiedelem (‚боец/{вып fie/feiert: dommentumâval) adomânya

:nella: nem „Ил/„шлак, hanem ezekc-n az úiakon kivül

а’ Commißzrius járâsálól fogva афиш potentie: mediante töt

tenek Jobbâgyokat,‘ akár-kik-is Záûló alól foglaltanak fiaba

dofon Ló-fö és Veres Darabant örökségekec, Ló~fö és Da

rabant embereket, azon Tilìtvifelö hiveink nékünlc rarto~

‘zó hüségek lierént. és /ub ami/sione Of/ïeii igen igenl igazán

fel-keresvén, длят et defze'to /ìmplititer tsak Zâlìló alâ ír~

ják. Ha kik pedig afféléket Zá'lzló ай nem remittálnânak»

azokon mindjáráll az Атм/тын fpeeijïtáltatott расти.

úgy- mim: a’ 4оо. forintocprcßngulì: партии kedvezés nél

kül exeguáfják.

III. A’ kiket pediglen moll: a’ Zálìló alá írattunk reges“

ßrfemunkban, иона: gyermekekkel,jóñágokkal együtt,azon

Tiíìtvifelö híveink ß/b amißione Стой meg-óltalmazzâk igaz~

fágokban. egyet-ìs azok közzüljobbágyokkâ renni {emmi úton

ne engecljenek ß/bpoena Artieulorumnxceptis illinkik immár e’

máinapig proeeßìtsban vólnânak; mert azok a’kik proteßusban

vannak máig, ûabad légyen lite ‚поддай/111, deрод Лип/еж

/ententiam ha valamellyik fél арт/[121111 akaria, Tâblára-is

el borsáfsák; a’kìk pedig e’ máì napìg proceßùsban nem:

vólcanak; azokat ez  után-is ne kereshell'e. és a’ Zálìlóf'

3161 ki-ne vihelï'e.

Y 3 НАМ, «
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IV. A’ hol lìabad örökségek Ló«föjé, Darabanté találtatf

nék kiknek ñú ágon defectusok vólna, azokat leányi jusfal

jobbágy örökséggé a’Tilitek femmiképen ne'engedjék-tem

ni, vagy lenni; de hogy az ollyan Lófö vagy Darabant .

leányokat concernálható örökségekbölfemmifsé ne légyenekr

az’ ollyan örökséger jólelki-ifméretüè hires emberek betsül~

jék-meg, ’sigazân börs-îerént valo ап'а: а’ Leánynak vagy

Alìůony embernek közelebb való` férjñú ember Zâêló alatt'

fàólgâló attyaña tégye-le, ’s légyenezé a'Jólìâg.

V. A’ ñegény Supp/iconsokac, kivâltképen az eröteleneket,

a’ kiknek Supplicatiójokra moll шага: írattunk, ’s ez után

is íratunk; fok Exceptiókkal. Dilatiókkal ne fáraůìák; har

nem ante olio: omnes cau/as azokat пишешь}; ‚ а’ tölünk

eleikbe adancló'brevis ртами Еегёпц halogatás nélkül.
f A R T'1c VL v'sI XIII.

А” Székelyek egyenefen Táblára és штата пе evocá/ras

fanak egyeb femmi caßisokban, hanem'rsak a’ mellyek

per expre/ß: Regni Солдатам: reájok- is nevezet Iierént

„шипами, az ollyan extraordinarias cq/usokban 5 /ígnmter

Pedig Jobbâgy kére'fekbenr Stntfitióknak Contradictiájában ,

legitimiert Mondatumoknak nem obtemperálâsában és Nota'ban

evoc'áltath'atnak Táblâra avagy Diaetára; hakinek annak ока

ért mi pere léìen Székely földi dologért. elsöben a’ Széf

Ex Im. ken 'kezdje ', onnét /êrvotis de jure /er'vanc'is boœâxtaflänak

ли |6°9Táblára, per фри/топе”: ; és ha melly prithusiember e’

:2;: cojiisokon kivül öket vagy Tâb'lára, vagy Diaetára e'vocáltatní,

competen: fôrumjára citálratván, fl. zoo. corroiocâltafsék.d

I ART'I'chvs. XIV, ‚

PRoceß'ùsban lévö Jóñâg 9;’ Székelységen femmiképen nl

„и. /eqtle/Íráltafsék.

AnTichvs' XV."A

А’ 5261‹е1у363пе1‹ határiról, fe barom,l Ге ваЬопаЬ61Ые fem

miegyéb bommokról, fe magok, fe Jobbágyok, Páíàtorok

' ' és Ma,

 

1611.

.1.6150
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.és Majorok Fifo'as I'zâmára vaIó вата-2661161 nem _tarnoznak

‘ARfrrchvs XVI. ‘ ‘«

~ ’ Székelységen Iévö JobbágyoktóL Földes Ura доп/емкими.

п611<111. hogy fenki örökséget ne vásârolhañ'on, Лиг рои-“463“

м ß. 500. végezrecect. Ellenben hogy a’ VitézIö rendcöI-is

(exo'ipiálcatván a’ Nemefséget) fenki örökséget ne 16:55:01

ЬаН'оп, fe neadhafí'on, Лид eadem рота deternálcatorc kü- |631

`lömben. hanem az 16go-eiìtendöbéli XXIX. Алдан/ишак соп

:Iiaentiáia-iìerént, melly e’ fierénr következik:

~I. .Hogy az adásban és vérelben ob/êrfváltafsék ez Or

Eâgnak közönséges bé-vett törvénye, és делегата, tudnî

-iIIik hogy a’közelebb való vérek, ezek után a’ стишок

.admoneá/ratvân, ha azok meg-nem akamák venni, azután

rlehefiim Iiabados az adâs és vétel, a’ rávól lévöknek-is; ta

voztarvín mindazálral affélében oIIyan tautiok ne Iégyenek,

hogy hirtelen való idöre fioricván. vagy oIIy’féIe pénznek

:és egyéb marhának adâsára, a’ vételhez vaIó -közelebb lé

vö Iìemélyeket, ’s ugyan ßua'io eröltefsék, .afminémünek
'Eerét nem tehetnék. I

II. Sem az adás» fem a’ vétel, az örökség igaz valoran

fellyül ne leheITen; 56: a’ßtmma, meIIy awa/omai: Лллтй— .

jár exceda/ná, amittá/raíkék, 65 tsak a’ Capita/i: ßtmmának

{ера/11659, álral re/ŕituá/tafsék az igaz vérnek vagy venditor

nak az örökség, mindazáltal ha mit rajta interim építene

az emptor, tartozzék jnxta 'vemm aea'i/ïoiorom ŕvaloren: néki

Ie «пай/111 a’«'venditor, tsakhogy ötet-is az emptor fáradságá~

róI, тракта-61, 65 hafzna vételéröl галита/52. haßmphoì

т nem leváíia a’fnmmát. ‚3

Ш. Hogy örök áren a’ Nemefségen kivül, hadba Е61‹`

gâló Vitézlö rend földéc 65 ôrökségét femmiképen eI-ne
adhaffa. hanemrsak zálogban annak valoráig : a’ kik pedigA

pdnák vagy vennék, azok ellen az elébbi poma 65 рост:

maradjon, úgy-mint 12500. I

IV. A’meIIy hadba Eólgáló amber, (а Nemefségen 11:1—

vii )
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viil) el-akarnïa zálagositani orökségét. adja hírré а’ Tiìtek

nek: kik ki-menvén és опий/чан а’11е1уес‚ lvalora iìerént en

gedjék-meg смазал; botsíifsâk kézbe az emptornak; de ha.

találtatnának ollyak. kik Tiiìtek hirek nélkül alkalmat ce

lebrálnânak, in boc ca/u az emptor pénzét, mellyet ап'а az

örökségre adott, el-veûeilê. a’ 'venditor-is az el-adott örök

fégnek betsiijén convincâltafsék; Ellenben a’redimálni akaró

fel-is a’Tiii.tet bivio-ki, és az ocu/álja ’s ae/iimálja-is, ha mit

raita épitett a’m'ás fel, 63 úgy re/iitnálja а’ vémek, avagy

ugyan a’oenditornak az örökséger; 63 ha contumaciter nem

„длинна az emptor, procedáöon az 1648-elìtendòbéli pro

ce us lierént. `:lkiu'mennyi /ummaban lévö örökség felöl lé

gyen-is: és ha törvénnyel kell végét érni, a’ fellyebb in:

.mód Eerént való poenán convincâltaisék а‘ venditor ellen; és

a’ Tiiìt ellen-is, költségét-is adju-meg а’ peresnek.

V. Ez annaentia pedig mind addig ferm maradjon. mig

len a’Fe]edelmek a’V1tézlö rendeknek ez Articulusból io

gvatkozâsât nem animadvertáliâk; mellyet eizekbe véve'n,

légyen arbitriamokban, ha akarjâk, сонатами. — '

ARTlchvs XVII.

 

Ex М. AZ Aranyas Székiek mind puli/icatiók dolgâból, mind e

@.1634

1538.

$69.

gyéb ìabaclsâgokban fogyatkozás nélkü. meg-tartarni

igértetnek. ' 7

ARTichvs XVIII.

. Атм 1623. а’ те11у hadba íìólgáló Székelyek Vármer

gyékre чаду Várofokra mentenek lakni, fenki meg- ne

méréiìelj'e tartani, hancm víiiíìa-botsâttail'anak, ha valami

egyéb törvény lierént való akadályok, és igazitâfra чаю

dolgok nintsen.  "

ART|chvs' XIX.

AZ eI-vefìert marháknak n_voma, és falubnn' el-lopott msn'-A

háknak árrok megfìzeréi`e dolgában az Orlìágnak közönsó

ges végezéséhezшт magic a’ Székelység-is; elvelìett mar-

надоить nyomác рейд bé-kö'vethetik a"károfok ,« kik a’ Eóli
 ben
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ben laknak az 015th Or'àâgokïa-is; rsak fraudulenter azzalne

ацтек, es ne „мамаш, ’s ha molog nem» о11у’ ßorgos.

a’ Tilzteknek-is hírc tégyenek felöle. \

АКТ1СУЬУ8.‘ХХ:` _, _

Mint egyebek, úgy a’ Széker Vitézlö ~rendekis, а’чёе

gezéfek lierént hu'di eXpeelitiúkm fel-ülni tartozzanak;

 ha а’ Fejedelmek vagy arra bízatott Generalisok, vagy Её

'Tilitek elott, a’ mullrára rendelt idöben. és helyben jelen

nem lennének, az edd-ig' való или lìerént a тишь bün

tefsék; meg-indúlván pedig, ha fhzdi feükäégnek'idejéŕi, к

mint arról a’ genera/i: Агат/гимн vilâgos iras vagyon, je- ‘ ‘

len nem lennének. a’ magok fö Tilìtei elöu: magok meri- ‚

tségeket eomprobálván. ha kötelefségek lìerént, mentségek-E” 4m

nek helyes és igazvóltáról Te/iimonialist adnak, meg ne bün-Af6;gf8`

gettefl'enek; ha pedig méltó mentségek nem lélìen. á" Fe

jedelmek „шиитам- hallâllal büntettellenek, de 361251
gokac ne „тамада ы és ha in redemptionem rapiti: úgy ki

Yántatik lenni , ez illyen eaßesban zálogképen el-'is adh'a'sì

fik jóliágokat, örökségeket; Хатам/чаи _pedig' a’ Székèly-I

fégen-is. a’ betegekröl és nyomorúltakr-ól való közönséges ‚

Artieuhis.- » _ t» _, "

' Актп’с'идч‘вххг. _ а,
Z Olâh Orlìági határok felöl való fiél-helyekben épitfèrf

terr Eröfsé'gerskékŕe a’Szé'l<ely’ség úgy provideáljon, ho y

ne rieìná/tafl'anàk,'söt` inkább jobb мадам eonßr'váltafläna ‚

а’ Várakban és útakon való örizerekésvígyáfzâfok-is заедая;

való гул: lierént oontinuálcalfanek.' _

Т 1 Т U. L_,U' s LXXVII..`

U d^`v a'r hèlyr Öl.ì

____A'RTichvs; L» _

varkely Városânak régi Privilegiuma nonfrmáltat'ott, a’¿„_,53„._

mennyìben nem derogál a’Nemesifi.abádság"nak, é`s azen 1635

1416 Eegénységnek károk dozlgauból,I régíiìabadságok helîfben

` ál at

_4l_1_A-„_'_.



5 „в правилом tirar.' квот

állattatik ; a’ kik a’ Városban ñabad funduson nem шлак,

агг61 való Conßitutio íìerént adózni tartoznak, és egyéb

Iterhet'~is тема; а’ kortsomálâs a’ Vár Íìükségére re/èrvá/ta.

tik az cddig való [фи fzerént.

T 1 Т Ш; Us LXÃ'VIJI.

Kézdi'Vásárhelyr'öl.

An'rxchvs I.’

E, 4m.' Ézdi-Vásárhelynek, Torjának, Szepíì Szent'Györgynelz;

hw». Illyefalvának Privilegiumi helyben hagyarcatnak, [вишь

:2:05: ter pedig Kézdi-Vásárhelynek ‚ „а’йегёпс. mint a’ Maros

»63¢, Vásárhelyieknek; hafonlóképen egyéb immunitási és 5714111

'б++о tumi, valamellyekben ez ideig meg-tartattanak, és per von.

tmrias Некий Conßz'tutz'ones nem ìnvalidáltactanak, in джигит

rite at legitim? штат! шалаше, és a’ mennyiben nem praz/'udi

eál mâfoknak Eabadságo'knak ésigazfágoknak; egyébféle innova

tz'ólmakeautio'ja alatt mind az álral,és azzal a’Szék T örvényétöl

el fem ůâkafitatnak, a’ mikröl Privilegìumok nimzsen.

TITUL US LXXIX.`

Qláhfalviakról.

I A 'R т 1 с v L v s ï.

’ Két Olâhfalviaknak Privilegiumok in ад: рт! abrogál.

- tatìk, és hogy a’ Szék Törvénnyével éljenek, троти

tatik; mellyröl lélìen bövebben emlékezet a’ Székelységnck

dolgairóltvaló изгои közöcc. ` _

TIT UîL Us LXYX.

Száfzságról.

A l! T 1 6 T L v s.

А’ Kételenségböl való ingyen гашиша; dolgâból lévén az

Orìâgnak közönséges végezéfe, melly a’ Szálìságra-is ex

 ' пивш—

r

l

в.

l \
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г к А N s 1 L V. шпили. ъхх1х.:›1хх; ‚79

tenda/tatou, 65 hogy Oriìágközönséges dolgaiban. ,vagy Fe

jedelmek parantsolatjából való. Iìólgâlatban nem lévö alâ ’s

fel-járó femininémü rendbéli "e'rnbereknek" ůabad ió akarat

jokon kivül, pénz nélkülgazd'.’1lkodni ne tartozzanak, ha Ре—

jedelm'ekcöl való fpetiali: Salvus сшиты 111п:56п arról»

` végeztetett: mindazâltal 'annak шедший, 65 а2 ellen :5е—

lekedöknek büntetéfek ez alább шее-11: módok iìerém: ob-l

„ад/каша rendelcetet't. -- "

Valakik azérr nem in Pub/itis Regni negotiis, vagy pedig

a’Fejedelmek Speciali: Commi/siójòkból való ůólgálarban,

hanem tsak in рушат negotiis alâ ’s fel jámânak, kikuéla’

Feiedelmeknek arról való Salva: Condattasok avagy 0211116—

rek nintsen, ingyen gazdálkodâfra, fe pedig Polla-16, Sze

kerek, 65 marhák adáfra a’Száiiságon lévö Eegénységet ne

kénlìeritsék, 65 а2о1‹-15 ne ,tartozzanak magok emberségén

65 Iiabad jó akarorjokon kiviil; Ha kik ez ellen rselekedö

emberek találtatnának, akârmelly Nemes rend, ha re/identìas

emberek, azon Székbéli Tiütektöl, vagy ha azok ofeqaál

ninem akarnák, a’l'ifaalis Directoroktól evoca/ra anak, Еа

bados arôitriamokban állvân, ha Vármegyéjekre, vagy 826-`

kes helyekre a* tselekedöknek, vagy Олива/15, akár pedig

Gyülés alatt való Táblára: melly 'maß ha az alsó Forzemou

kezdetik-is, 66 appellatióba шпаг—15 пе botsáttafsék, hanem

mind ott ’s mind a’ fellyebb való Forumokon fina/iter deri
dáltafséka _ ' ' y'

A’ legitim? retìpìálcatott collaterali: Atteßatìok, és azon

Falunak lako'finak hiteles bizonysági, mind pedig a’ más félnek

maga melletc lévöknek vallâfi e’ ea asokban admittáltaíïànak.

atrinqae reciproaèJdváltképen azon helybéli Papoknak, Meile

reknek 65 Deákoknak-is Fa/siói; ha a’dolog elégségefen nem

„при, a’ Bírâknak ítélerekböl, еду Exmi/s'io mégadartafsék;

de eqyéb irán; mintien tovâbb vaió тоге/115016 remediamok ex

e/aeláltntvân, és Tclolog eomperiá/ratvân, ß. 200. oonvinoálrag.

fanak. Mindazáltal ök~is fàállâZs adâlïal ‚ a’ Folnagyok, Polgl?

_ 2 ro

 

Ex Ar». ‘I
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rok ieri; tévén a’ Еа1111<Ьа11 vagy Vârofokba'n febtalálhatam

¿6, ember 65 marha élésbéli. ’s egyéb fzükséges gazdalkodás~

{211611111 pénzekér; a’ ìállóknak tartozzanak,illendö áron, 62611

meg-ift proveßìt: és abból 1‹бч611‹е2П1Ео1‹011р0та 111511.

" A’ rIe/_ídertft'átlanv Nemefség, Feiedelmek, Urakfvagy FÖ

xendek ìólgzu, 65 egyebek-is, ha kik eiïéle dolgoc тишь

nának,az gll'yanoknak meg-fogattatáfok. büntettecéfek а’Ее

161115 légyen, a’ mint a’ Generale 65 Publican Edit'tumban ч1—

lágofon приёма/чаи- vagyon añ'éle lézzegö fanczolçacó ermA
bereknek állapotjok. I

‘ Ellenben pedig ha kik mélcatlanúl fogdosnának, kârof

síranáqak, чаду 161ч61111уе1-15 'vexálnânak valakiket, és mélv

px Af». parlar) panafìokac rennének, ezen meg-irc proteßît: 111611611:

Alîgffhin решат ta/ìom's Египта/111111111; ha pedig Names emberen

.599, történnék, ůabadságâban álljon, ha /èrvatìs de jure ßrvandix

‘ juxtague continentiam Decreti рюши], vagy pedig ezen Ar'

` titularis brevi: рифмы. ha tsak ezen Anim/ari: permit;

akaŕnä kerefni. '

Nem дымят/111111 pedìg az, ha kikhez az âlIapotok~

Dak és iemélyeknek mivóltokhoz képeft illendö emberség

“9- gel_ 65 Ье15111ессе1 léìnek gazdálkodâsból-is fzabad jó 11112—

ratjokbólya’ kik pedig a’ Haze. közönséges dolgâban, чаду

Реде6е1ше11 ůólgálatjában jární „тратами, а2о11па1<

ngdälkodni tártozzanak 111611615, 11166011, 161102115 ‚ 161265681

116665, 65 aßiàegénységnek fatczolcatâs nélkül.

AR'TIchvs. Il,

‚5,5. ’ Funda; RegìusróI-a’ Száfì мига közzûl di/Iurbt'unt aIatt

16.7. el-bujdofott jobbâgyok, ha elébbeni lakó helyekrc vdi:

fìa akarnának menni, (ha Jobbágysâgra nem köröçcék maf

gokgt, vagy egyéb igazítâfrà való akadílyok 11111156111 df

botsámmmk minaenfél.: iavokkal 65 1111111530111111, «fiar

дамп azc» 1121 11111 Földes Urok ador: vólna, \ 

Y ARTlchvsIII. U

А Vármegyei vagy egygêb Tifìç-çk шведам Funduson ne Czlß

 

‘639. на



_ TRA и; IL V. PA115111. T1ŕ.1.xxx1. 11n

káljanak, söc magok умирала alatclévöknek Czirkálásá~

ra menö útjokban-is meg-iiállvân, mód nélkül való gazd-ál

kodáfra a’ Szâñságot ne eröltefsék; рота—16 adafra pedig

tellyefséggelfemmiképen ne, annál inkâbb egyéb ‚ехавшим.

ART1chvs IV.

’ Törvénytelen Are/Íumokról való közönséges .végezésEx A".

ob/èrválcafsék, mindazonáltal mind Száfi és Magyar Vakman.

rofokon af meg-[ententiáztatott latrokat, és in flagranti loco A

delitti дервиш/тают gonolì - tévöket', viůont haA kiknek

kezeknél lo'pott marha találtatnék, az illyen parafzc embef '

{ейес ЕаЬадоГоп are/Iálhafsâk a’ Bírák , tam propria aut/.vori-y

те, quam ad iu/Iantiam a/iorum; a’ Nemefség rélàéröl mind~

гадить nonni/íjuxta aoutinentiam Decreti et Artioulorum.

A R T 1 с v I. v s V. 

A’ Száìságnak Vármegyéken lévö jófìágiban a’ Czîrkálás-An.165u

_ nak Seriessében írat'ott közönséges Artioulus, és abban

Литой/с módok oó/ervá/ralîänak.TITUL Us LXXXI.v

Városok ällapotjáról.

A R т 1 с v L v s I.

Int-hogy a’ Fejedelmekis minden rendeknek, viíìont a’

Fejedelmeknek- is az Orliágbéli minden Statusok hiccel 161;.

iìokták magokat kötelezni, nemurolsó requißtuma ennek okáért

a’Fejedelmekhez való hüségnek és tartuzó kötelefségnek az-is,

hogy akármelly'idöbeneis, de kivâleképen a’ Íìükség úgy kiván

ván,valamellyVárosban lakni,reßdeá_lnì1 vagy [зак bizonyos ide

ig múlatni akarnak, mind magok, udvarok népe. ñzetett és e

gyéb rendbéli hadai ott lakhalfanak, mellyröl ennek-elötte  is

az Orfzágnak vóltak bizonyos Conßitutiói; ez egéfi vìlágon 1évö

minden Orůâgbéli példâk-is azonc mútatják, moflan -is annak

еще“ újabban örökösön meg-âllandóképen végeztetett.
А Z 3 .LHOSY

`
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I. Неву az Orliágnak legítimos Fejedelmi akármelly Ke

111611, Privilegiumos 63 Kóltsos Vârofokban birodalmokbéli

ek közzül. mint-hogy ugyan Fifcalis Várofoknak-is denomi

_ nálcatnak a’l`zabad Várofok, valamikor akariák, mind békes

`féges 63 háborúságos idökben. mind magok ìemélyek ße

rént, Udvarok népe, Orůág népe, ñzetetc és egyéb rend

bélì hadas Praádium locumtenen/î ‚ avagy arra rendeltetett

~ Tiûcvifelöi, az âllapotoknak és ìükségeknek mìvóltâhoz

' képeil, lìabadofon bé-botsáttaíl'anak, laknalîanak, 63 a’közön

 féges Haza ’s Fejedelgnek javára liep egyezö.érte1emmel

vígyázhalïanak , a’ Vârofoknak Kapui, Bálìyái, Czeitházai,

egyarânt örizteffenek, birattañ'anak és óltalmazcaflänak , a

zoknak egyéb-iránt való liabadságoknak ’s Privilegiiimoknak

тег-(611611616 nélkül, ßtá рота Notae iig/ídelitati:; ornißiw

negre libertatis et omnium immunitatum. `

Il. Söc az igaz. Unio és Concordia az: is kívânván, hogy a’

mint a’Vârofok külsö ìólìágokat-is'egy-iránr bimak, 63 minden
vif@liabadságival,halìnaivnl az Oriìágnak II/usán ésfructusát nem

16.4. tsak egy~iránt,sötinkább fontofabban élik és véìik az 011153

'6’5' béliegélà латышам 63 a’ üükségnek idején azoknak nem

tsak fegy`verekkel, hanem vérek hullâsâval i» és életek fogyâ

sával-is óltalmaztatnak; annak-okáért af régi végezéfek ìerént

is újabbân communi omrginm voto’ ooncluda'lratott; hogy akármelly

Notióbéli. Stotttsokbéli Regnicoláknak liabados házak 63 örök

fégeknek vétele, adáfa, vévél'c, concombialâfa, mind örök áron .

’s mind zâlogképen, vagy ’Sellérükvagy meg-bérlés és alkuvâs- '

âltalaz alkuvás fierént lehetö akárvmelly idöremeg-engedtesfék

{emmì némü fìín 63 proetextus. fenyírék,vagy egyéb alkalmaf

tofságok âlral meg-ne gátoltafsék .a' köztök re/ídeálandó egyéb

Natiobéliek az ö ott való állapotjoknak 63 örökségeknek 1111—

vóltok Íìerént: ök-is a’Vârol`oknak Privilegiumival. 126132635

gival, és minden immonitássával egy- агат: 61116П`еп61‹. 63

fcmmiben fellyebb ne aggraváltafïanak.

III. На 1<11<пе1‹ pedig a’ тег-111111611 lierént házak.conii

~ uuu:
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тшз fzálláfok nem lehetne-is, dea’ LöbbNatiokbéliStatusok,

söc a’ iiükségnekidején, mind magok. házok népe. es min

den javok iìabadofon bé, ‘s annak idejében békével ki-is

botsácraíl'ék; míglen benne Iéíìnek, otc való~femmi rendek

_ töl meg-ne háboríttalfanak,_károsíttafl'anak, azokat a`Város

béliek magokkal és magokéval egy-iránt óltalmazzâk, el

lenségeknek ki-ne ailják, fe magokat, fe egyéb javokat, ’s

ha,a’ dolog'békefségre mégyen, abból is akkor ki-ne теней—

Eék, ’s ne azoknak javokból traotáljanak és békéljenek:

Szíllâs adâifal tartozzanák, és illendö ház-bérrel шее-ею

gedvén, akármi idöben bé és l<i»viendö> éléfekböl .femminëf

mii bén: és taxát ne vegyenek; de azok-is a’ mig orc 1612

nek. a’ Várofnak lìabadsági ellen feŕnmit ne tselekedjenek,

~ pénzeken éljenek. *

Hogy ha azért a’fellyebb meg-ift mód fìerént való Ба—

bados adáfl és vévéll meg-engedni nem akarnák, yvalamitit.

kon való interaittamok, magok közörr való соц/шлак âltal,

(a’ vena/itio't és a’ meg-ift Conditiókat) avagy дал/[шпала /ìtb

praetexta impediálnâk, eo facto a’ hâzar venni ak aró ember akár

maga рифам/р, akâr pedig ad in/lantiam ejus a’ Direetor,

ñabados légyen. és Diaeta/is avagy Octavalis terminaronpew

emptoriè deoidúltafsék e' cau/â. és az illyen Vârosbélìek és

annak Tifirei, Vârmegyéken lévö iólìágokat шит/дан, ше11у

nek két rélìe I'i/oasé, s’ a’ harmada а’ peresé lógyen. Várme»

gyebélijóliágoknak pedig azok értetnek, mellyek aÍVárme# '

gyék Tiiìteinek iar'ìsdiotiójok alatt, a’ Vârmegyei Porta {Lám

'nak rendiben vannak fel-íratcatva, a’ {ierénc-is iìoktak сот

tribaálni és hadi expeditiókat-is prae/Íá/ni.

Ha melly Városnak pedig Vármegyén jóiìága nem vól

na, az ide feljebb meg-irc mâfodik ea asbéli poenába ino'ar4

ráljanak, id ед; ami/iionem immam'tatam aa Privilegiorame az

Exponemnek-is pedíg /atisfaotio'ja légyen, és in ifÍo faßt ‚5125

gue ecaniarum jôlatione introdaeálcafsék ‘a’ meg-venni akaró

a’ hazba, a’ Venditore pedig a’ Város oontentálja.

\
A

Hapag
` .
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Ha pcd-ig a’ harmadik punetzrmban: _meg-irc mód ìerém'.

Ваши—1355309 МёКЬеп bé-menö, lakó, kl-)övö embereknek (101—

gokban» иго/‚этак а’ Con/Íitut-iókat , in amißŕonem Privilegio

шт ас immunitatum джипа/рази, а’2оп proce/lits Iierént f

-mint feljebb van meg-írva a»’hâzak vétele dolgábóli

T1 T`UL Us LXXXIL

Tör'ŕs-Váráro'l, és ahoz va_lo' jófz'ágrólf.

\

Ánjrxc'vas I.' . o

mînt iíz' A'mtoY 1625.- végeztecett vóIt', >'hogy Törtsvá#

‘ гать és a-hoz való уздцы fPrivì/egiumokat рта/„сдё

nák kéc Hónap alatt a’ Bmíï'aiak, [qu amifsione omnium bono-f

rum, és akkor ßtoeumòálván, а’ Fiß'us apprehendálvâh-is'blzqà

nyos refpeotftrokból ifmét reßit'uálratott vólt; de újonnarr

a’Fìß'r1/e' bomemoknak- bizonyofabb ktn'bzt` âllatâsât' kívánvân Y

gz Orůág.- éS a’ Brañàiàkhak' ahoz' vaIó igazságokat-is' fior“ '

galmäfofon ,meg-vísgâlvân in' Anno 1651. arról való'végezés

motion-'is tonßr'málcatott; m'eliy ekképen következikf

GïEORGI-US КА KOCZI, Dei gratie. Prihce'ps Ti'ah-’

’ туапйаедРёгйит Regni Hungariae Dominus, et Sicu

[отит Cf.)mes,&c. бес. Memoriae commend/1mm tenore pme/en

pìum, [дате/тих, (jltìáut expedit, univer/ís; Quad шт maxi?

eme сите nobis Лит; Regnum et regimen noßram und'ìquagae'

Joao-is aura per/feet?,` ut- tareas etiam Forenfes , qui/:us ob in_

семги/Щит 711721177!“ Буга/[ат шт: mole/fü: яте! [лишё

gebannt: ,I redatto in eert/1m Сага/идиш [verzon/m illomm nume

ro, {egitimóf- тоге/й romp/enormen, com ob rem à Doi

minis- Re nico/ie edito драят Articulo buoni/¿mè агат re

gen/iti штата: ‚ quatenus ei rei cofnponendae решит fer

tttìnetm , 'vige/imitrex" натра zmrtum diem Men/1'! 0e'f0'

hie, ‚‚ anni prudenti Mil/eletti Sextentq/ùui шлет-ы

" I :mfr

.,

t
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Ять alareI et praeßgere dignaremur; nuo facto, advenientev Di~

'vind gratia ißo termino, in praefeutia No/ira coram Dominis

Con/iliariis, .et Тайн/де noßrae fudiciariae Afforibus, univer/1°!

talisz bonis, inter Ефим et pri-natos ques/¿bet contraen/ís, er

шт productionis , ртом]?! felici, reni/ís, conplanatis et di т.

minatis, /èparatoque omni jure Fifcali ìiprivatorum ртам/Чо

nibus, tota/e etiam et integri/m Castrum Törtsvâra. ac допили!”

nentpe et integree polÃ/siones Bâtsfalu, Türkös , Tsernátfalu ‚

нишами, Tatrang, Zajzon. Pulehenecz, Apâc'za et Kris«

bak, omnino in Comitati; мы”; Tranßlfvaniae exi/t'entia , ad

idem de jure et ab antiguo вскипит et juxta antigua Re

gni Decreta et recentiora Запада, ìet Anni Mille/imi Sexcente»

ßmi decimi quinti, ac aliorum fub/e'quentium тише, lege per

petua, bonìs Юла/физ annumerata с]? ‚ certo семги сотрет—

tum /ita ат Sereni/simus yuondam Princeps Gabriel Bech

len, ‚шт Fifco Regm' reincorporaverot; vereint ad biemiles Pree

'dentum et Circumfpectontm illius temporis judicis et furore

rum сшит Cieitatis Carmen/is inßantia; , certis fur/‘us fßb

conditionibus. eisdem „тянет 'vo/umn; Nos etiam jimi/em

in moduni preciluts гати inclinati. тратя: autem eonßderatis

et attentis fide/irate a1.' fidelisz /ìrvitt'is Prtta'entttm at' Cit»

сит/репетир: ,Michaelis Ötvo's P1 imarii, alterius Michaelis Hera

muniti Vice judicum , et Lourentii Bergen’ publici Notarii Ci

тат no/t'rae Самшит, Nobis et buio' Regno псе/170 Tran/ilim

niae. pro temporis exigenfia fide/iter praeßitis et мыши, et

штата ,ingu/ari erga eosdem uti 'vo/entes, accedente тат

dßênßii Dominorum Con/iliariorum et Reguìcolarum , in рте‘

/eatibus Comitiis ad diem duodecimum Men/is Februarii, in

banc стилет Album uliam indietis, publicó ‚тещ per

expreth declarará, Л: jlbeci/îcatis modis et meinem/11.14.111

ete et яте/вши“ per eos obfervandise eisdem et /ìecce ori

bus eorundem univerßs remittenda et „тиши e/ementer

«го/идти et anne/inrets. Primd , Tenednfur Ер]? ‚ _7udex 1 иг

terigue Cives сшит Coronenßs in апатит nqßram „шт

_-. A a willie
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mil/ia ßorenorum flatim et defocto /imnl et [Эта] adminißrnre,

quina: fede: ‚за/1111 Principalis, inprimis autem conßnia Regni,

praeporationilru: neceßàriis, juventur et aßerantur. Secundo;

Ottone/ognidem дала: memorioe Printers, Gabriel Bethlen. inter

Üia: re/ignutionis ejusdem.Cft/iri .conditione:, certe etiam bonu,

totale: nimirum et integra: Poßißiones Gird, Persán, Holbach,

отита in думал Fogorasien/i, et Parroh jure perpetuo, 86.1

kány vero ad tempo: , in миопия `Fifci omninò in memorato

Comitati: .Albenß .exi/ientia. ab >eisdcm Coronen/ìóu: “пасуй et

`concourt/riot): voluerut, ._collati: 'ger *.eosdem eidem» Principi illis

штифтами million: Лопнет”: ‚ quo: Come: Illu/fri: Do

minus Sigismundus Forgâts eilsden't' дебит perbibebatnr,pro

ut lbitec omnia ex literis concambialibus 'et col/ationa/ibus ip/i

1t: Principi: Gabrielis Bethleni-lnaidiù: con/iare dignoß'itur °,

Hi: nos Lornenominotam >z'otalem 'Let' integran: po efsionem Sár

>Jaimy, in perpetuum cum totali ‘et integra Paß' sione eorundenz

Szúnyogûeg, et di/lrictu Ватт/1, ac eodem .Comitatu Лёт/С

ab ei:dem additam voluimus. cum omnibns venrundcm родием—

num pertinentiis. ac emolumenti: quilruslilret de jure et ab an

tiguo ad „шт pertinentilru: ‚ nul/um ju: nul/amque juri: et

dominii pro летит in iisdem iidem Coronense: pro /e et uc

ceßoribus [içi: ad amplia: refervundo ‚ imo ratione poßeßioni:

Szúnyogâeg, etiant Evictioni: cante/am et onus in/e aßiimendo,

ita ut debinc in perpetuum praefpeci/ïcatae i/ŕae Риф/32011”,

Fiyi-ale: babeantur et reputentur . Tertio; Securìtate Princi
рит et Regni jure meritô expo/cento, ju/ŕitia communi dictan->

te, obligatione in commune bonum, et Sanciti: Patrii: jubenti

5115. et i Джут etiam Civium Carolien/lum cum Princi ions, et

Regnoi boc aliquoties reiterati: pacti: et дощатый: dic
tantibu:,n teneantur ip/i Give: Сопит/ё: in eodem CII/[ro Törts

vára, Cn/iellnnum Notione Hungarum ordinare et raeßcere :

Sed nonni/r~ cum praefcitu et драги Principi: egitimi ta

lent. qui cumprimi: Principi legitimo complacent; ille antem

Лиг et caeteri рте/Лат omnes/inguli: Anni: , ватт Сот

туа

 

l
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mifsariis a Principe Веди! ordinandis et ед expediena'is. in ea

ßrma. quam Printeps legítimas praeß'riptarus eß , bomagiuns’

Principi et Regno гематит deponere, et feß» juramento obligate,

ad dejen/laneta lati, et Иртыш fervitia fdc/iter exbibenda.

(luartœ Tem/)ore netdsilatis _teneanturip/i Gives Carolien/es ad

primum Printipis legitimi mandatum in idem C11/fram tantum

praeßdium нагрет quantum Printeps legitimus et Regrlitolae

eo „шпат; font; Ilot ищет: quandotunnne legitimi Principes et

Regnioolae eßèetnm volaerint . ßatim et a'e fatto admittere te

neantur. Imò Prae/ídiariis illis non tantum Ca/Iellanus, caete

riqae Caßri illius Praeßdiarii, шлёт et Ярд Cines Coronenßs

pro commi/ni bono et'L fit/ate' puó/ita too erari', oon/entire. et to

tis virisz трепа: dare' teneantur. et jiîit adßrioti; Tempore 've

ro patata /olitam tantum Pracyia'iam сои/Этап fint obligati

Qiinto; Tene'antur ilo/i Gives Сопит/е: idem Caßram tam ex

'ter/:is,’quìtm internis mimitionibas ,- „грудями петрг commenta,

jirae/idio et тис/эта, `ас“ guia'usnis re us ne't'e ariis in/truttum,

et tantraY naodvis infortunium /atis fa'per'que" rmatnm reddere .

In/itper juxta multiplient at 'varía Regni' Sandia.- Contractin

gae Civiam Coronenßam at Conditiones et clan/alas' Donatioan

at' Privilegioram'ìz Diais _quonan Regi/rus' „метрит: eisdem

elargitorum,ржёт,мидиями/ш: quosvis'jirabiâitos,identidem

intere/uden,- impedire, et шит; ведает: allo :niguam tempore'

japeriri. et tranßtui attommo'aari fro/sint'. permitiera. Sexte; In
gnam 'autom gratin/dini: pro tanto lreniyïtio,I et naad Fi/tus è

manisz /uisf at порубит petalium,Ca/tram {Лиг}, tum /ais bo

nís omninò (at praemerrioratum eßgein Comitatu Allth Tran/il..

M
 

‘vaniae eleent'ióas вышитым, et арии? eosaltm rtlt'nnuit, tene.. `

antar {Ист Ci'ves~ Coronen/es tempore expeditionìs детсад, elan;l

Jeeim óene in_/lraetos Будит, eo modo, quo /eptem índices Sa'.

хожу, ex avais /nis in Comitati'sz baltitis, tanquam Donatari,l

ad exeroitandum inter nubiles ‚ u/aue exitnm belli, ßßer'e. Ve;v

ram ex доп): Caßri Törtsvára, nul/us miles fab .Vexillum Co..

mitatûs ‚ aat inter реши: Univer/ìtafis Saxonitae' штат i

'Aaa м
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‚И! pro neee/sitate “трат. talis тат miles Лапша: di] Z

tionem рамки: legitimi, pro praeßdio in Ca/iro Törtsvâra re

linqaatar. A extremum; Conßitationibus Regni шт: id â

машет, ao спят сит ip/i [т eommerttbra Regni. tournevis

que /ít et решал/10 et exeidiam; imo priore тат eorum con.

traen: idem атташе ‚ teneantar ip/í Cives Comoren/es in omni

tempore лесе/шага. alias Nationes et Regm'oolas, qvosvis in Ci

vitaterrt Лит сит tote familia et rebus reoipere, admittere. et

il/is /Jofpitium dare, illio рты et Chri/liana тати eosdem

trattare, familias et bona ватт tatari. Et ß illis emigrare i/«

lino ploeaerit, сит omni/ras lronis /ais Мент! disee/ßmz соше

dant, nee u/lo [ф praetexta impedire azi/Int; [mò in omnibas e

tìam a/iìs rebus. erga alias тат Nationes. шт ayfeetfart ge

rant ‚ quen: in re/nts afperis ‚ erga alios bomiriem смутит

docet, il/oram pernioìem Лит eßé non ignorantes. _Cime omnia

fab рота in Contratto Anni Mil/dimi Sexeente/ími Trice/rmi

/eptimi fpeoißtata, teneantur per шит fanotè et i//ibatè рте—

/ŕare et continuare , Caeteris тат omnibus тешит; Contra

ста/гит panetis, e/aa/ulis» et самшита: per omnia миг:

permanentibas.

‘ His itaque отпил: oondìtìottibus /ane'tè et illilratè con/eww

Ш. efectuatis. et oontinuatis. rotura et integrar” toties nomina

шт Caßratn Törtsvâfa, omnia ue bona. totales trempe et Ел

tegras fuperifts nominata; Рит „ciones Bátsfalu, Türkös, Tser

nátfalu, HoIìfìúfalu, Tatrang, Zajzon, Pulchenecz, Apacza.

et Krìsbák. omnìno in Comitatu Alben/í Transilvaniae esti/fen`

tia; Totam item et omne 7:1: no/r'mm Regium ‚ ß quod in то

dem Ca/ìro, dietisaae ‚оттащил etiam лат, qualiteroanque

exi/Íeret et haâeretur, aut :adem tto/fram ex “Минами: сап/55,

'viis ‚ ritodis et rationibus eonoernerent oollationem, Яти! им

cazzotis fais atilitatious et решивших quibuslibet, шт ß'ili~

oet агат/Лит; oie/tis et вшить agris, ‚тат, pafeais, „трех.

fòeaetis, ßlvis, штатам moatilrus, alpibas, val/ibas ‚ fuineis.

‘vinca
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vinearumgue promontoriis; Item equis, [шил pijcinis, piß-atiß

ris. душу-шиши decuryíbus, molendinis et eoruna'em locis, gene

гати 'vero quarumlibet utilitutum et pertinentiarunt /aaram inn

tegritaiibus, nuovi: nomini: ‚досада/0 vocitatis, ad idem Caßrum

dictasgne рот/йоде: de jure et ab antiguo fpectantilrus et per

tinere debentibus, /itô /itis 'veris metis et antiguis limitia'us exi

ßentes, memoratis Primario et Vice ушами, caeterise/ue 7u

ша: Civibus, Senatoribus, ac univer/is inca/is et гашишем.

bus сюит: Coronenßs, eorundemgue baerediúus et fucceßoriltus

legitimis benignè dana'as таит, et ерш! manus eorundem re

linguendas voluimus; Prout damas, donamus, et арт! manus eo

пишет relinquimus jure perpetuo et irrevocabiliter, /ub praein

/ertis modis et`conditionibus тенета, o/sidenda, pariter et ba
ôenda , /ulvo jure alieno: barum no/Irarum vigore ac te/iimoniô

literarum mediante. ,Quas nos in formam Privilegii тут redigi

faciemus, dum nobis in /pecie fuerint reportatae. Datum in Ci

vitate noßra Alba julia. 'die 25. Apr. Anno Dom. Mille/imo

Sexcente/imo Q_uinquage/imo primo. _

E’ Contractust világofon me »tapafìtalvân az Orliâg,hogy

_ez Hazânak nem Итака, söc inkább halinára vólna, annak

minden punctumit approbálta és javallotta; úgy'hogy a’melly

Jólìágot a’ Впиши a’ Contractusnak continentiája fierénr in

concamáium adtanak, azok in perpeth pro время: [анаэ

fanak, és a’ melly Törtsvári jóìágot ezzel a’ Concombínmf

mal mollen ymagoknak meg-erösítcetrenek, azok in perpetu

um övék léèyenek ç 'és a" melly Articulusok -és Рит/аддит

ok ezzel ellenkezök ennek-elötte шмыгать, avagy proe

tendáltattanak mindenek ßponálcaßvánexnlajdon tsak a’ fel

lyebb meg-itt collatio, és abban fpecijîcált¿Conditiók___és` mó

 

dok Eerént birattall'anak mind Törtsvára, és ahoz

ищем, és nem mint Fundus Regiusból, hanem Мидии):

bona Рта/За in Comitatu Alleen/ii exißentia, ac e munibus bis* 'ì'

галди: concambiota. Hoc etiam „то. hogy noha a’ Törtsvâ

ri jólìâgok Vârmegyén vannak ugyan, mindazonáltal Карц—

Aa 3 ìáin

i“ha..
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fiám után való, mind Fifcalis ’s mìml Vármegyére való e

gyéb contri/intiótól és exactióktól immunisok légyenek: A’

criminali: cafnsokban pedig halállal való büntetéfre légyen

antboritásfok a’ Brafl'ai Tiûteknek, а‘ Vármegyei Tilìreknek

Afree/e'ntiájok nélkül -is, mivel a’ Vármegye Tiiteì tâvól.

aknak; egyéb-iránt-is azoknak a’ Faluknak âllapotjok

mollan ńgy намаза: tsak hogy ök-is ne abutáljanak, söt az

Oríìág Con/Iimtìói iierénr proceda/jamai; kedvezés nélkül.

TITUL US LXXXIIÍ.

Befzterczeieknek Mo'lduva fel'öl valo' határáról.

AR'rlchvs I.

BEìterczén fellyül. a’ hol a’ Doma vize a’ Beůtercze vi»

zébe ůakad, melly az Erdélyi és Móldovai hatârt [Ера

rálja, mellyben valamelly rélìt hogy el-foglaltak vólna a’

Móldovai Oláhok. iclentetik; iomiédsâgos regni/[tión ha а’

Vajda azt a’ harârt fel-nem fiabadítja, és el-nem jìâllitja on

nan azokar, kik тез—Шаги, «vagy akârm'mt-is el-foglalLák;

az Orìâg és a’ Fejedelem femmíképen“ meg-ne engedpék ‚

ha bizonyoson Erdélyi папаши találtarik lennì ;‘~ hanem ,

minden útakon és módokon, hogy-ho гага lakók találrate

mk, „шашлыками a’foglaló embere-k, és az Отдав, hatâ

rához ‚стилистик евуёЬКёрепа1ы

Т] Т U LI'IU S LXXXIV.

Hordo'k állapotjáról. '

 

Е: Ан.

415.16“

' A R т r с v L v s I.

Zt kíyânvân a’közönséges igazsâ'g-is , hogy minden ren

. dek lgaz mértékkel éljenek;. en Hazában pedig egyìk ki

yßltképen valóI уик/1:07: а" Вогпа1с adâsában lés vévésében

all» mellyeknek hordójoknak.l minémüségében тег-сарай.

tal: káros тающем ezzel. orvofoltatnak, hogy hordóílól

Bort.
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Bort el-adó minden ember veder Íìâmokra alkunni tartoz

zék, a’ vásárló-is a’ fzerénc végye; kiböl midön a’ Bor ki

fogy, egy vederig történhetö fogyatkozâs nyólrzvanos hor

dóban, légyen a’ vévönek kárával; negyvenes hordó fél
veder kârral làenvedtefsék: de Aha ezeken fellyül való hiba

камыши a’ hordókban,. a’ káros ember tontentálcafsék; eb

ben-isillyen ‘mód..tartatván, hogy-ha valamelly Bor úgy vé

terik-meg, hogy hordója vagy viûlìa vicefsék azon Faluba

vagy Városba, mérettefsék-meg Bíró vagy Esküttek elötr,

és ugyan azok tételïenek contentatiót, és azon fcllyül 1112.

büntetrejfenek,fmelIynek-is ker rélìe a’ kärofoké. harmada

ped'ig'aéâxeoutoroké légyen: ha pedig hordóllól чешк

meg, а’” ö végyen hiceles Te/iimonialisr, és arra légyen

meg az'elég-tétel. _ _

VTITUI-US LXXXV.

Míves embereknek Privilegiumiról.

AR'rlc Lvs. I.

Mindenféle míves embereknek Privilegiumok ezekkel a’

Genera/is Conditiókkal tartatnak --meg és hagyattatnak

helyben: Elsöben, hogy jó míveL miveljenek. Máfodlìor,

hogy a’ чаша és Vidéket mindenek neme Iierént való mi

vekböl. vagy mivelt matériákból meg-ne fogyarkoztafsák.

’s az eddig való abußts ůerént külsö helyekre, ’s néhaOr

iâgokfa-ÍS hOdeín» а' Hazâban ne fierezzenek fzükséget;

holort a’ Chéheken kivül lévöket-is el-rekeiìtik, kik az ol

Jyant meg-bövitenék, ’s magok-is pedig nem ßtisfatiálnak

hivataljoknak. Harmadiìor,hogy az idöknek mivóltához ké

реп: lött. ’s lejendö Limitatiókat oúfer'váljâk.

“Т iT, U L U s' LXXXVL

Q ‘I ‘Hajduk állapotjáról. -
' 'I . ART:

l
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ARTlchvsl, .fj

A? Hajdú Vârofok, kik Hajdúi ñabadsäggal, és némelly

21:3, dolgokban a’ Vârmegyék Törvényétöl meg  kiilfömböz-r

' tetve van-mak és'élnek, azok , kiket Botslcai Fejedelem el

söben meg-telepitvén és nemesítvén biLonyos tiabadsâgok

'kal meg-is erösínett, meg-ifs ajándékofzotc vólt. ez Hazának

fegyverekkel való Eólgâlaqokérc, ’s az utân több Fejedel

mektöl-is abban meg «tarrattanak és erösíttettenck; mel

lyek пешие: îìerént elek.

вшита. Vekerd. Korryär.

ilrögd. Safs. Deretske.

Szenr маков. Régen. s Berecryó` újfalu.
Tamâfì. Pelegyhâz.. Kaba. 'Ã

Harsány. Bagamér. . Sárând.

Körösfìeg.. Mike Pércs. Tépe.

Коты}. Bages.

Ezeken kivül, több Hajdú Vârofok, Feiedelmek és Orf

ů'ag hire ’s сопли/1259. nélkül ne ülceifmek és telepitteñë

nek hafonló fiabadsâggal.

Ezek pedig a’ Fejedeimektöl nékik confërfíltatott Ea

badságokban, és a’ Nemes Oríìágga'ì együtt el rendelt 61121

porjokban, mellyekben смеет-шеи hagyarrattanak és шев

tartattanak, ezután-is meg-tartaiïânak: úgy mind-azonáltal,

hogy mint egyéb Vitézlö és Nemes rendek, ök-is a’ Feie

delmeknek igaz hüséges fàólgálatjokra ‚ az отдавай min

,6°8, ¿en Eabadsâgìra, végezéfìre, és egyefségére hittei-is Iégye'

1635- nek kötelcfek fejenként, a’ régi végezéfek és Arriva/mok

Еегёпс—йз; és mín't az Orůágnak egyéb hadakozó rendeikö»

zött. úgy ott-is, söt a’&iikségnek m'rvó-ltához képe'üf gyak

rabban-is meg-muûrâitarván a’ F'ejedelmek és свиток ‚

nnnak módjnl fàerém: való Нед/1271772] Ьё-адацаП'апак.

АДТхсдйуз If.

A’ Fellyebb шее-{кастет шут, a’ ваш Hajdúságmk Пб'
l ~ угаса



т R А N s 1 L V. P1.11s111.T1T.Lxxxv1. 19;

vezeti penitus tolláltafsé'k ésle-tétefsék; külömben, hanemlia

valamelly Ur vagy Nemes ember maga földére adele liabad

emb'ereket telepitene, azokat ha a' Fejedelmek, Urok maar#

mi/iiójâból ‚ avagy confenßesából meg-nemesítenék, Urokkal

együct тина: expeditioban Vármegyének Záfilója alatt fel-ülni

tartozzanakiüabadságok lévén mindazâltal a’Földes Uroknak

ат, ha напиши hon való ůólgálatjára akar hagyni: rsak

hogy olly’ illendö ůâmúakon , hogy ez Hazâban fuma/tua

lódáfга és egyéb közönséges ártalmakra való inß/entiákra eifé

lék állral alkalmatofsâg ne ůólgáltafsék. На pedig Nemelipre

rogativával élö emberek пеш1ёЕпе|ь úgy-is a’ Földes Ur olly’

rendbe és difciplinába tartsa, ha kiket el-nem viìen magával ,

hanem hon badja-is. hogy azok âltal-is közönséges alkalmat~

Ianßág a’. Hazában ne következzék'. de ez mind két rendbéliek

isa’ Vármegye Tilìteinek утятами alatt Iégyenek, mint

egyéb nemes vagy nemtelén Vármegyebéli több lakofok.

ARTicv1.vs III.

VAlamelly Наша Kapìrány, Hadnagy, vagy egyéb тиара
lakó akármelly rend, Fleiedelem vagy Varadi Fö Kapi- ,

täny hire nélkiil Török közzé menni, kiildözni , Ягодный, 1

609.

63 По

gynléfeket magok között hirdetni mérélìelne a’ Fejedelmek, ‘6'3'

vagy a’ Váradi Kapitányok , söt afféléket _rajra érvén, más

egyéb _rendbéli Tiìteleis meg'foghafsâk, Váradra bé~vihes

fék, és óllyanokat a’ Váradi Kapitány halállal büntetheffe,

és iavai con/ï/cáltaíïanak; egyéb innovatiókac-is pedig. Feie

delem és (ЛИ; con/infusi nélkíil ne tsinâljanak. idegen or

ûágból közinkbe küldendö nem tsak valamelly közzülök

való privata perßnát, hanem Feiedelmek, отд, és egyéb

köz állapotokat nézendö dolgokról írott leveleket a’Feje

delmeknek vagy Váradi Kapitânyoknak bé-küldözni tartoz

zanak /uó роет: eadem.

ARTichvsIV;, _

A’H'aid1’1 vitézek magok Territoriumân k1viìl más )ólìágot,
vagy celekeket ha venni akarnak vagy bírnak, mellya'meg-/iv163s

vétel~

Art.

' ’b



‚94 Щитов. CONST/rvr. Нет к

- vénelnek elötte Vármegyéhez vólt incorporáltatva, шпане:

ne egyéb' ìgazsággal és llìabaczlsággal vegyenek, tartsanak, fe

birjanak, hanem mint egyéb hemos Patronusok a’Decretum~

пак ротгпепгща és Orfzâg Statutumi lierént. és az ollyan

helyeknek vagy azok feletc való perlekedéfeknek Богат]:

a’Neines Vármegye és Tábla légyen. A’ törvénytelen dre:

tatioky dolgâból a’ Hajdú Vitézek-is az Orlìág közönséges

Con/iitutiójához tartsák magokat; azon kivül tselekedök el»

len, a’ Váradi Kapitâny Székin légyen az Ангел/изо]: lie

lrém'. Való brevi: proce/fitti és шедший-13.

A .R т 1 с У L v_s V.

Fx m A’Hajdú Várofokra ment, avagy menendö Erdélyi birodaf

‚5„_‚64д_- lomból való jobbâgyokac közikbe bé-ne fogadlâk tudva;

de ha ollyan dolog történnék, мае jobbâgyoknak fel-ké

refe, ki-adáfa ‚ avag _törvény ßerént `való proceßìtsa légyen

az 1648-efìtendöbeli _Articulos i'zerént: melly fióról fióra ek.

képen köveckezik. A’melly Nemes ember Hajdú Várofok

ta futott Jobbágyár akarja repetálni. a’ Váradi Её avagy

Vicé Kapitánytól az eddig bé-vetc régi u/us ñerént persé

ten kérvén, a’ Váradi Vár Szombati Székin való két ¿fer

for, avagy a’ Notarios egvìk А eßörral .együtt :artozzék ki~ \

menni a’ Nemes embemek in „ладан, _az olr/èrválcatoct u

ßi: ñerént depo/itô тала, _és ott azon Aßêßôrok azon На]—

dú Várofnak (a` honnan „реши; akarják) Kapítánnyát vagy

Hadnagyát reguirálja érette; A’ Kapitâny vagy Hadnagy

tarcozzék minden exceptió nélkül , mindjárt azon Várofnak

Tanátsát ölìve«gyüjtvén. és ott a’ Nemes embernek re eti

tu: Jobbágyához való jusfa comprobáltatván, ha hitefne , a

vagy kezefnek ralálratik lenni, eo fàcto tartozzanak meg~ad

nl. Лид poena Ironia iali: Ha pedîg de proprietate doceál a’ Ne

mes ember, in in/iínti rartozzék a’ Hadnagy,vagy Kapitány

Eskürltivel együtc a’ dologban törvényc tenni,és ha стриги.

tatik ‘az Actornak jó igazsâga a’]obbágyhoz. сайта ki-aclni; ha

рейд ki-nem так, ez illyent-is eo мл; a’Vá1adi Vár Sâongr

au.
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TR A N s 1L V. РАаз111.Т1т.1‚ХХХ\71. «9;

bari törvény Székire appellatióba vévén, a’ Hajdú Várofok

is tartozzanak el-botsátani, és a’ repetitus emberre, interim fab

рота bomagii illius gondor vifelni: Ме11у Transmi/sio a’ Vár

Székin minden dilatio nélkül ‚ ad in/Íantiam Анат, hârom

fìombati >Széknek дат/212 alatt elö-vétefsék, és fria/iter de

tidálrafsék; .ha pedig a’ három Széknek duráláfa alatt az A

ttoria pars elö nem vétetne, az In eau/am датских inßantia'

jâra Vétel'sék-elö, és a’mint az igazság, ’s az Orlìág törvénye ki

vánia, a’ Transmi/iiónak kívánsága ůerént-is vétefse'k executio

ba, úgy hogy tempore revi/ionis bajasmodi Transmi/iionis, a’

Kapitány a’Szombati Szék Афине, az eddig objër'váltatott

mód iierénrjó Ielki efméretü, törvényhez érrö Nemes embe

reket-is adbibeálván, azokkal együtt revideálja a’ Transmißiót:

és ha meg-irélik, tartpzzanak defaoto eumpoena homagii fre.

решил meg-admi. A’ meg-adâs utân a’ vitelben pedig, a’ ma

gok hatârâig olly’решит mútatván 2’ Nemes embernek a’

meg-adotrjobbâgynak e1 virelében, hogyha abban a’Ncmes

ember uttunque impediálratnék, a’ Hajdú Városbéliek eofaoto in

роет: :oo Доплатят Hungaritalium tonvintáltalïanak. Melly

роет?! 2’Ъ‘б és Vicé Váradi Kapitányok tarrozzanak exequáltat

ni deтряс; etplano, és a’ Nemes embers arról contentálni. Ha

pedig az illyen törvénnyel profequálratott jobbâgy. a`törvén

nyel való pro/êtutio és appro/:enfin után „милуя: transßigiálna

Földes Ura keze és birodalma alól; akárhol talâltafsék-is, an

nak-utânna a’ Haidú Várofokon az ollyan Jobbâgy; действ

а’ Hajdú Vârosbéli Tiůtek azok ellen emana/1: Интима:

van, tartozzanak ki-adni az ollyan Jobbâgyokat de fmtplici

et plano, (ni/i tomen jre/turn aliad aliquod et legitimum olo/i/iat

impedimentum) jab рота duo'entorum florenorum. Kiben hogy

a' Nemefség jobb móddal progrediálhaiïon, tarrozzanak a’

Hajdú Városbéli Tiiìtek a’ Transmifsilt ‚ és a’ Sententiác ki

' edni Szekekröl, valakik a’ Nemefség közzül ki

akarják válrani.

Bb 2 APPRO

`
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„в АрРков.сомзТ1тиг REGNI

APPROBATARUM CONSTI

ТUTIONUM REGNI TRANSILVANUE, ET

PARTIUM HUNGARMREHDEM

ANNEXARUM

Р А R s Q u А R T А.

Т I Т U L U S I.

'Törvények Proceffufsiról.

A R т 1 с v L v s I,

Ё Ogy mindennémü bánródâf'ok, mellyek külömb

E, ‚т, КЩбтЬ-Ше törvénytelenségekböl {ioktak emer

  

 

  

  

 

 

  

Ап |511! ‘R А .Y gálnì, meg-orvofulcathaûânak. és шт 613212:
\ Н . f l ' l 'l l Í

1,275; „3, sagat )obb modjavala/jëqurzlhaßä. vegeztetett,

1626. „ÉU v ` hogy a’ Fe)edelmek a’Terminusokat mmdemk

 

 

 
 

Natiónak az ö Iìokott ideiekben ki-fiólgáltal'sâk, és minden

Vármegyéken,~ Székes helyeken. mind Erdélyben, ’s mind

va’ Partiumban a’ Törvényes Székek celeáráltaífanak , villa`

melly kivâlrképen való okok nem трет/чан.

'AR'rlchvs ll.

NGha rend ierénc való Омега/1: Termìnusok ennek 316:

"7" te elìxendönkénc bövebben celebró/carni decernáltattak

vólt, úgy-mint az Erdélyi quefségnek elsö гашиш kéz

detödötc штифт Vasárnap után való Hétff'in . és tar

`tort Virág Vasârnapig; máfodik Terminus kezdetödöcc Szenc

Lukács napjának 8-dik napjân, és tarcotc gomapig Vasârna

pok наш. A`Székelységnek elsö Terminusa kezderödötc

Vízkerefìt шаги nyóltzad mppal, és carrots go. napokìg.

Vrnáfodik kezdetödött ífmiumak elsö napjân, és dará/c go. паро

kig. A’Parti1¢mbélieknekis elsö Terminusok Камея/Забываем

György napjânak 8-dik napìân, és ínéltetett zg-röd napig;

таковы; Terminusok kezdetödöt: Decembcrnekßlsö napiêm.

s
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és durálc 2;-töd napig: De annak-manna bizonyos okokra

nézve az akkori végezés meg-változvan, rendelcetett illyen

formán. hogy az Erdélyi Nemefségnek Terminnsa Кадета-524".
vénV Sz. Lukáts napjânak 8-dik napján, duráljon egy hólna-l 7'

pig, Vasámapon kivül. A’ Székelységnek Terminussa kezde

tödvén Vízkcrelìt nap utân 8 -tzad napon ,_ tartson három

hétig, Vasârnapokon kivül. Hafonlóképen a’ Partiumbéliek~

nek-is Terminusok kezdetödvén Karâtson havanak elsö nap

ján, ítéltefsék hârom hétig Vasârnapokon kivül, minde

nik Terminusokon a’ Vasámapok ki шаман. \

Helyek pedig, (a’ Fejedelmeknek ez irânt való aut/Jori

tások és dispoßtiójok fenn maradván) az Erdélyi Nemefség

nek МИДу/ё” vagy Beßterczén. A’Székelységnek Segesveiratt

vagy Morosvásárbelyt. A’ Purtiumbélieknek Катю/‚тал légyen;

úgy mindazáltal , hogylia bizonyos respectusokra nézve ez

.helyeket az idönek kívánsága _fierént válroztatni akarjâk ‚

iiabadsâgokban állj'on, а‘ hovâ trarrjerálni akarják azoknak

ki-Iìólgáltatâsát, a’í`zerént az Orůâg Gyüleséc-is.

' . ARTichvsIII.'

1v Ive'l némelly Vârmegyéknek és Székeknek Fö Tilìtei

' vUdvari Szólgâk lévén, gyakrabban a’,Fejedelmek mel

lett kellenik múlarniok, hogy a’Cau/ansoknak a’ miarc-is fo»

gyatkuzâfok ne el'sék 1 midön Törvényes Székek cele/mál

{atnak, egyik Fö ТЕНИ: mindenkor haza b0rsitcafsék. hogy

azoknak ebfentiájok miatc a’ Székeknek celebrálcatál'a ean

múljék, ha valamelly kiváltképen való okok a’ Fejedelmek»

_ -nek nem oli/Iâlnak. '

An'r1chvs IV.

TÖrténhecik'az-is gyakorta, hogy valamelly Eegény Nemes

_ embernek olly’nagy embertöl clik vagy üemélyében. vagy

,avaiban bántódáfa ‚ 'ki ellen Törvénybéli [отделён indítani "W

416m mét. »és ha lìintén Törvényt moveál-is ellene, de 2_'Tör

vényeévök a`causát avagiI nem leva/jak, avagy ha leváliâk is.

' b _3 [есть

1611.

16a9.'
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Ex Art.

fecundum juris rigorem pronunciálni nem mernek; hogy жёг:

mind a’ Törvény-lánók és Perlök az ö hívataljokban bácor

fágofabban procedálhalfanak; ha azoknak akármi renden lé

vö emberek turbatori lennének. puniantur jnxta contenta De.

creti: ha pedig vagy a’ PereII , vagy a’ Törvény -tévöt fe

nyegetnék, in роет: zoo. Hungaricalinm политой/кабанам,

сотрет: rei veritate; mindazálcal a’ fenyegetöknek âllapot

já: a’ Birâk igen ůorgalmatofon meg-v1sgálván, a’ Decre

tnmnak continentiájâhoz accommodálják a"poenát.

A R т 1 с v L v s V. i

А kik a’mâs párton lakók közzül, az Erdélyì Ditigiban

Jólìágot birnak, és abból Potentiát patrálnak, a’ Várme

 

-Mls9f~gye Tilitei elöcn tartozzanak törvênyt âllani, és azon ТЩ

’6.‘5~

|607.

#3’.

tek törvényt és executiót-is azon jóûágból, fern/itis de jure

fervandis Eólgáltatni; kinek a’convicta par: ha лир: temera

rio re/ì/ìálnî akarna, a’ Fejedelmek az Actornak in/Íantiájâra,

az executiónak véghez vitelében, de brac/rio Regali рта/рт

áljanak.

ARTlchvs VI.

A valakik jóliágokat a’ Potentiarìustól törvénnyel kel-es

vén és perben lévén vélo, az alatt az In cau/.Im attra

ctn: ítélvén azt , hogy a’ узда; törvény lierént ki-kél ke

zéböl, azt pulitúlni hagynâ, vagy ö maga-is взывающая

риЕсЕсапё, in boc caßi az Actor a’jóiìággal együct a’ каме

telt -is kereshell'e, és a’ Jófìâggal együtn az~is néki meg

ítéltefsék. ' ъ - ..

ARTxchùs V11." Í

’ Caufalis levelek, ha Eintén illegitimu: Fejedelmek iclf'd

iében kölcenek -is.v de ha ritè és legitim? emanáltanak,

és éltenek-is vélek: helyefek légyenek, és in ушат ассе

р:а1саП`апа1‹. ~

‘ ART1chvs. VIII.

Llegitimnm Mandatumokkal fenki a’ törvényneké/rroceßiisât

ne „толща; hanem a’ Vánnegyéknek lfpáni, a 8222?
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nek ТiILtei , törvényböl ki-mentclolgokat , minden'bámás

és ellenzés nélkül , mind Fijous és egyebek jóf'zágiban 2’5: 'fsf'

Sententiáknak Seriesfe iìerént, rilìtek és hívataljok rartáfa. ‘l 49'

alatt,~ fzabadofon peragalhafsák: 112 pedig az Udvarbirák és

Tifìvii'elök közzül valamellyik. az Oriìâgnak Conßitutióia el

len, 22 exetutióc nem штампа ‚ 22 о11уап Tiiitvifelö a'

maga Jóůâgáról ‚ ratione non olrfervationis Artieulornm, yuris

ordine „приматам és convintáltafsék» aum reßt/ione dam

norum in рота minoris Potentiae.

ARTrchvs IX.

НА mikor Törvényes Székeknek eeltbrálásânak idején, a’ 16“.

~ Käptalanok; vagy egyéb legitimtts Exeautorok executióra

mennének-ki; azzal fohol a’ törvényes Székek az Orfzâgban

'ne третий/121121121“ fe el-ne bomoljanak; 22 Executióknak

elég ideje vagyon Efirendö alert, Remediuma-is lehet a’Re

ßatitatio, nem köteleztetett a’ törvény fìólgáltacás privata:

ember dolgâhoz.

 

A R т 1 e v L v s X.A

NOha a’ Törvénynek proceßitsiról való Con/iitutiók az iâök

nek külömb-külömb vâltozâíihoz képell , fok rendben "5""

variálratranak; de ebböl való abußtsokat és ino'on'venientiâ

kat következhetni Iâtván az Oriâág, 22 akkori Fejedelem és

Statusok retiìéfekböl ‘in anno 1619. minémü protljusokat 22

akkori idönek âllapotjához képeil, a’Cauß1nsoknak, jobbak

nak ’s haiìnofabbaknak ítéltek lenni. egy oorpusba redigál

ták, és hogy azokkal, tam in Tabula Regni yaditiaria. quam

Sedibus Comitatuum et Sodium 'Sioulitalium at Захотел/Шт:

ubivis in ditione Tramjilvanita , pro Statuti: Confvetudiniluts

et Legibus Regni éljenek,` végezték , azokon kivül a’ Тбг

veny ишемии-61 írott több Artieulusok pro далай: et inva

lidatis tartaíl'anak: úgy-hogy valamelly taßtsok, és 220111121:`

proteßitsi azokból és többekböl-is ki-ìedegetretcek. és mos

tan it: bé-îratratcak, ez módok ierént alkalmaztañ'anak

Авт Lf

L`ALL _. ы.
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l

ARTlchvs Xl. t

MIvel azért leg-bövebben a’ [шт ртом/дюн {ioktak agic

tei/carni; Elsäben-is azok mellyek légyenek, az 16:9—

еЕСеПАёЬЗН Artil'ulus ekképen declaré/ja : Cou/be guinyue Са

feiiim, летит Potentiariorum Majorum et Minomm, ведьме

item Homicidiì, Datum , rerum Parapberrmlium , Щепа/Шо—

rum, Tute/amm, Bonorum impignoratitiorum, [Лиса/отит et 0b

ligomi'nufn , Depo/ìtorum et Штат/топит ‚ Fu/ßrum Delon»

rum, Repetitionis Literarum et litera/¿11m lo/Íriementoritm, qu@

litera/trique арт! mames aliena: exi/Íentium, nee' non fobbagìo

mim, Servornmflue [Авт-испил, aliorumgue in душим Regnì

/ieperimle editis, Листа? denotatorum.

ARTichvs'XII.

EZ'eket azért а’ fpeeì/îált ea шока: ‚ in arbitrio Сад/Египту

légyen, ha a’ Tablán vagy a’Széken akarjâk pro/èqua'lr'i;

de а’пъеПу causákbzm perpetuitas bonorum kereûetik, és Pri

vilegium productiója -is' kíván'catikJmmeoäatè a’Tâblän; és a’

mellyek Notác солений/пак, generalis Diaetán торс/„шпана

mk; a’ melly гадкой pedig nevezet íìerént relegáltattanak

vaia-mellyik Forumra egyenefen, ott »is pro/èguáltaß'anzkg

mim-hogy az ollyanok nem hagyattattanak (зак ad arbit

rium Cuußntium.

ARTIchvs XIII.

I_IÃ ki. perefsét ration-e praenotatorum садит: a’ Táblán

akarla kerefni; eisöben a’ Termz'mimak elötte, Erdélyben

пуыща парра1, а" Partiiemban l 5-töd napp'al literis- Evo

catoriis /egitimè стад/сапа; ho\ott mind a’ két fél ößve fe

lelvén, ha az (тазик Arriva/usi és- Ваганта Еетёпс úgy

5: шумными, vagy aa’ тегах, vagy ad humana Teßimonia, mâ

|o|9_ fodik Termirmsig ki-botsáttañänak , quo „шт termino ad

veniente, reporté/vain, идут akkor törvények légyen, és dt

jîm'tiva „тешит prominoiáliarván-, „лиганда: remediís deneÍ

дат exequálrafsék-is; ha kikv pedig nemoban hadjâk mago'

kat, азота per non rverhit Заменив adafsék, de illyen анга

` . ‚ а ;

 
à.,
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__ TRANSILVAN. PARslV.Tn‘._l'.

dal; hogy az ln/Jiben: azon közelbik Terminus. mindenigaz

ваги, ali/que ulteriori uli/atione tartozzék producálni; hogy

modo“ praemyni törvénye leheffen; melly máfodik Terminus#

ra-is az [пышно mellett, ha nem compareál, végsö Senten

tia adafsék, és mindjáráll ulterioribu: remedii: denegatis, ezen

`îententiája exequáltafsék. ‹

Е A R 'r 1 с v 1. v s.v

Э

e0 Sedi: 7udic1'ariae a’ Törvény'liólgálcatáfakor a’ Perelfe el

len nem lìóll ,' avagy Procuratore: âltal nem felel , Perefséc

fáraìtani akarván , de azért ö máffal perel , avagy ha nem

perel-is, az ollyan Inbiáitióval ne élhefl'en; ha valamiképen.

2OÍ
  

XIV: «

Fellyebb meg-itt Inhibitióról pedig végez'tefett e'z-is.;Ex Are.

hogy a`melly ’peres Táblân jelen vagyon, avagy i” [rt-Agg"

lnbibitiót venne, és pereíl'e ellen élni akama vele, рант,

ron maradjon; azokáért ,- hogy efféle nyilvân való tsalárçl

fág a`Törvényben fenkìnek meg-ne engedcefsék: He_k1k

pedig az Inbilritìaval igazán akamának élni,a’mi` végre a’régl )âm

borok ñerzették vólr, éljenek úgy és а’йе'гёпс igazán véle.

ART1chvs XV.lv

’ _Qiingne caßisokban, azolchoz lìámlált occupatióklaan pe'

dig és deliáeratum Homicidiumban er/ona/iter доиграла/т, 4m'.

ч

- janak, valamikor alïéle causúk „тат: tamak, és az lnbibimndm.

tió~1`s nem kûlömben. hanem a’fellyebb meg-irc mód lìerént

Eólgáljon; excipiálcatvân mindazâlral az ollyan repentinu:

és YDecreta/i: ea/us, melly mint: femmi úton módon a’Tö1'

vényre nem mehetne; mellyet a’ Bírák feletce liorgalma

tofon megwisgálv'án, ha helyefnek ítéltetìk, ollyankor(om

m' дате” bac in parte fraude et dolo ртом) az Alperes per

_Procuratorem ñóllhall'on.

-AR'rlchvs-XVI.

А kik pedig nem gondolvân a’cau:ânak lneritumát per/ina

li: compnrìtióra evocálnának máf'okat, olly’ cafu:ban, melly

’ L

1619.

.1598.

per/ouali: comparitiót nem kívánna,~ és az In скиф”! attr/tetu: 

nem compareálna in prima in/ìant'iu, ’s ez okon per non with’

C с . Senten



l _ l2oz Автор; coNs TITUT. квот

Ano . ‘ ‘ l - . .

— ' '6'9meg-engedcet1k: m1vel azerc a’Probzbita tsak eodem die en

Ex Art.

0

 Sententia adattacnék ellene, az ollytin '(Íaaßzn:wellen Probi.

lect annak~utánna compared/Van és doceálván, hogy nem per

l[onalis comparitiót kivánna а’ causának metituma , in mortuo

млел, vagy @inane cafusokon, vagy az Articulasban ~ím

tort valamell y jpeciali: ca/itsokon kivül, рауты/15 comparitió

tallanak. '

l ARTlchvs XVII.`

S тмина: adjanak az [n лифт; attractumak» úgy-hogy, g."

tól el-tilthalfa az Actort lnbi/Iitio’_val, melly után Evocatio-is

iàokott lenni. Ha. azérc az Actornak, a’ kl a’ житии: vic~

jólàâga nem vólna ‚ а’ honnar a’Sententiának exeguálásától

el-tílthatnák az Execatorok vagy Kápcalanok az Атм, ma

oknak, vagy Káptalanoknak executióra vilìi, az executiótól el

tilthafsâk, evocálhal'sík-is. На pedig az lnbibítióval a’ par: ред

tentiának executiójiinak Relatori/iii: a’ Regiumk vagy Kápta

lanok, 15-töd napig ki-ne adhal'sák: lhogy a’ periclitan: par:

Ha pedig intra quindecim die: odo. nem érkezhetik az [nbi

bitióval, a’ Нашим: ki~adhafsâk, de azz-is a’ 15 -сб‹1 трос

ARTlchvS XVIII. -

Zekben a’fpeci/ïcálc Brevisekben eodem die proclamationi:

bitióval, ln/oibitióval, avagy Novum jludiciummal, melly mel

-bomagio convincálcafsék az Actoria pars; `Annakokáérc a’kik

ra enocálnánakïvalakiket, azok-is in mortuo bomagio допито-й!—

Zokotc dolog az-is. поду а’ per non 'cenit Sententia után

ki per non venit’ Sententián maradott, a’ _Sententia exeguálás

te, abban a’ Vârmegyében, a’ hovâ exeguálni akar menni ‚

ga vagy azon ember által , a’ki a’ Sententiát az Executar

riclitan: az executióra nem érkezhetnék, a’ per non venit Sen

az [nbibitióval oda érkezvén, az ö deßctusának fegírheffen.

mindenkor inclu/ive fìámlâlván..

ab/entibus, tantum /ine onere, a’ verbali: Probibitio egylier

gedtetik-rneg a’ brevi: proceßiesban. annak-okáért a’Sententi/ikat

az Icélö Melereknékhz code-m die nein рамам/дан, máfod na

' pn kl-aûhaqák. "~ Акт:—
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l ART'Ichvs XIX.

' A’ Ме11у peres pediglen ezeket a’Лещ/Гад]: oaßisokat Szé“`

f' ken akarla pro/equini, abban illyen набат/„221121562;

hogy'ict Erdélyben, mind pedig a’Partiumban a’ titatiók Fö

és Vicé Szólga-bírák álral; a’ Székelységen pedig a’Székek

nek Esküttei, vagy azok nem lévén , Nemes ember által,

a’ Tifìt petsétinek erejével légyenek; Erdélyben 8-tzad nap

pal a’ Partiumban 1 5-töd nappal a’ Székeknek napja elött;

de a’ Bírák, vagy a’ kik álral a’oitatio iiokort'peragaltatni o

nem várván a’Széktöl, tsak háioktól-is ki-meheíïenek vita

tiókra; a’eitario'nak pedig meritnmát. tum órevi declarationt ‚Е, ,M_

meg-ielenrsék az In tau/am attrattasnak. Kik régi Salarirtmaa.|6|9.

okkal légyenek aontentusok, /ub ami/sione iffoii, hogy a’Vár

megyéken és Székeken is a’j/roo‘ej]ï/s ‚ 2’ Tábiai protejßusok

hoz ato'ommodalrafsék,” ott-is ha kívânnák a’ Can/ansok egy- .

ier , ad literas vagy ad humana te/Íimonia ki-botsáttañänak

máfodik Székig, és akkor törvény pronunoiáltafsék.

ARTichvs. XX. _

НА kik pedig 2: taufakban ¿oro /Íabilimtnto juris д; No- не;

ватта! 21<агпапа1‹ 61111; izabad legyen; de arzte extra

tlìonem literarum Tran/mi/rionalium, inert 22 után a"Novum

meg-nem engedtetik; azért, hogy a`Cau/a a’ Novum melleçc

való minfien рифма] együtt, mehell'en a’ Táblára fani

Orabb revi/iora. ~

’ ‘ ARTic'vas.XXI. .

‹ ’ Novummal „юрист: pedig illyen forman oofervaltas- ,535,

fék; a’ ki 2’ per non roenit Sententiác probibeálni akami, an- 

mk emanatiója után lévö közelbik Szék elötr cartozzék prohibe

a/ní, ’s 22 elsö Széken ad reddendam ration'em ритмом: сот

pareálni. akkor Törvényeléíien; melly ha nem terliik, az 111211 ‘6'9

Novummal einer, merc a’pr'obibita nem exaludália a’ Novum

ot, de a’ Novum mellett olly’ kélìen kell lenni minden appara

tusl'al, bizonyságival, hogy arról a’ Székröl tsak 22 egy appel

latìó marad fenn, egyéb femmì nem. A’k1 pedig prohibiti

C c 2 V2
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val nem akar élni, éljen Novummal а’рег поп шт: Senten

на ellen; 's mind Зенита. ’s mind Evacatio ellen @amendé/

hat ’s excipìá/hat az ollyan; de olly’ kétàen légyen a’ Мз—

pum танец, hogy azután, annakis tsak az egy арт/14:10

marad ferm. A’ mi pedig ex „Лови/дитя: рати”: lött No

fvumoc illeti, mind a’Decretumnalc’s mind az 1gaz rationak elle- `

. ne lárcatik lenni, hogy in рпта inßantia farattìg contendrá!

jon a’ citazio ¿és Могу/й parmak allegatiója ellen таи. аЬ

ból ki~fáradvân ad maritim: lìólljon, дед/шайб: Vegyen; az

nrân ifmét a’ Novum mellett, пота recurráljon, g’ minn

egylìer _álral men: vólt; hanem ez а’ Novum: кишащими

:hun ip/amm novi: ‚отара/тиши: _et пиши/5; mikor így ira-_

tik, a’ mellett a” novizáló félnek újabb allegatìójânak kell

lennì, melly ellen a’ más fél горний/Мс, excipiá/hat ; de

_hogy afvovizans fél az elébbeni „ладами ellen való exci

lplálásra. псалмов а’Мтшт танец, аъГештЩёреп meg

nem engedcecik.

A R 'r l ev 'L v`s XXII.

-' ' AZ Alsóbb Székeken ìndítratott causákban, ha ki új ité

' ‘ lettel akar élni, minek-elöcce a’ Tmmmì/sio. ki-adacnék .

i; fr" annak-elötte élhet véle, a’ mint elébb-is meg-vagyon írva ‚

.591., I, . .‚ v' о / .. l 9

,6.9, .es ¿I _ Traufmz/nonak «k1-adda elotc тафта/пабов ‚ men; a

1635- Tábláról reformatióra vifì'rìa nem bolsáttatìk, mivel a’ Trau:

‚яг/3261102 femmi nem ragad.

ARTxchvs XXIII.

A’ Novum сит gratiákat-is mint a’ /ímplex Мои/(томи

ша. mind a’ ké: Cancel/arián [сшита kiadnì a’ Can/amok

nak tarnozzanak. ‚

ARTlchvs. XXIV.

’ Ki pedig Nemoban hadja magât, és per non от! Sm.

„и. ’fmfìát vìlànek reâ, az Actor: a’ Sentenfiának-exeguálâsâ

’619° tól el-tiltja, az In cau/¿m (штат: a’ máfodik Székre mit»`

den bizonyságìval olly’ kélìen légyen, hogy többiör kl

' n_em_borsátjálç, пашет cörvénye lélàen.

 

ARTI
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ARTicv'Lvs XXV.

Ind ezekben pedig a’ Ca/asokban az Appellatiol: admit

_ _ tálcallimak; de a’_Quinque caßtsokban, és delilreratum Ho

mlß't'a'iumokban, a’ pars convicta fogva tartal'sék, mind az Ap

pt/Íatiónak meg-lárásáig; avagy elégedendö kezei'ség alatt a'

régi Articulast tartáfa Íìerént 1 el-bocsâttafsék. Ezen kivül

minden тетей/той, probibiták, par vételek, Procuratoria re

wocatiók. kikkel azen Székröl a’caustinak di/cu/.iioja ki-meii

ne, „шмыгает. ‘
AR'rlchvs XXVI.v

T R `A N S 1 L V A N. PARsIV.T1'r I. 205"`

Yakarta a’ сад/тюк pro Лам/теша juriune ßtorum Ew'- E.. м.

Morra-is ñoktak fogni; mellyben való proce/[uses _illye11M~1651.

módon ob/érváltafsék; mivel de borro jure kell az [u галлия

attractusnak Evictora fogni1 аи __/lataa'lni az Evocatio pedig

eayenefen tsak az In cau/am attracties ellen vag)on,mellyrc

képefl liabad néki az ellen contend/i/ni, excipiálni, lâffa men

töl tovább halafìthatja az Evictorra való fogásat; úgy mindaz

âltal, hogy а’ mi az Evictor merita/is .allegatiója lehetne, a.

hoz az In caußtm attractus ne nyúljom hanem intacte refer

'oálja az Evictornak; mert hogy ha ahoz hozz'î I`L0ll az Irs

caußzm attracties , az után nem tai'tozik ‚тол/па az Evi

ctor. Ha> pedig az In cau/am attractus femmit nem contendál,

nem `wecipiál-is, hanem ßmpliciter tsak E-victorra fog; arról

néki Prorogatoria ушила: ad a’ Szék, és így mindiâri le

tétetödik az Evocatoria, vagy Evocatioról való Relatoría, {11

ha többé azt.az Actor nem tartozik produca/ni, hanem más

Széken .vagy Táblân, tsak a’ Prorogatoria Sententia mellépro

c/amáltarja. ’s azt adja-bé. a’ mellert kívánja /iataa/carni az

Evictorc: és így azután az Evictor tsak de merito excipi/zlhat,
I

ugyemint ratione praefcriptiouis et ca/unmiae, egyebet nem.

A"R°r1chvs XXVII. `

EZekre nézve azéri iìükséges, hogy két vagy Ь61-отпер ce.

листами a’Székek1 és a’per non от: Sententiákar ugyana». 161,.

.C c 3 azon
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vazon Székböl a’ Notariusok шаман; ha a’ Loericlitans benn

nem tiltia; e’ végre, nogyha. az In cau/am attracties az Actors

az' executiócól el~akarja tíltanì, az elsö közelbik Székig ner

ba/i prohibitione tíltsa-el , tovább ne vontall'a; mindazáltal
lafférle еды valo cilcás a’No_vumot nem excludálja.

' ART1chvs. XXVIII.

Май: ember, ha mipotential; avagy kán: télìen , Eölcles

Urától törvényt kérjenek felöle, ki tovâbbá való halo

gatâs nélkül Törvény-Siéket fem-',várvân, egy Szólgabíró

elött tartozzék törvényt tenni B-Czad парка ШШП; Magyar
Oriìágban lg-töd napra , és rnindeny bizonyságival revideáb

tafsék, ha' ott nem tetßik a’ Törvény, Vármegyére appel

латыши elsö Székre, holott vége fìakadjon: Excipiáltacván

a’ Minor potentiábíâl emerga/t cau/bk, mellyeknek reoi/ioja az

alsó Forumokról a’Táblára nem borsáttatik Аделаиды, ha

пет úgyan ott decidé/catik fina/iter: de ha occ-is nem tet~

E, ‚т. Eik, a’ Fejedelem eleibe botsátral'sék , mellyben több furi

Att-1:81 dica: ржет}: ne admittáltafsék. Ha hol a’ Domina: terreßri:

“щ" legitim? requi/itus, Törvényc a’praef1ga’lt парта nem tenne ,

#Värmegyëre citáltal'sék, et can: Лиги/отит fobbagionnm bo.

magiis, tartozzék újobban Törvényr tenni a’ fellyül meg

írc módok fierént. На ki akkor-is. contumaciá ductu: tör

vényt nem tenne, máfodíior-is a’ Székre exportálvân, in a

ctione Actoram convincáltafsék, és nlterioriba: татам: denega

ti: executioni dentandáltal'sék.

ARTlchvs XXIX.

EZen paralìt ember felöl való Törvény kérésben végeztetett

4”"635* ez-is; hogyhamikor, tempore шрифтами: a’ bizony»

fâgßk. vagy a’ helynek távól vólta,vagy egyéb akadály miatt

ptr/ona/iterjelen nem lehetnek. a’ bizonyságban minden igaz

Relatoriáknak helye légyen, és accepta/ralfanak in yudicio.

_IART1cvavs XXX.- _ .

1619. EZ Fellyül meg-ift brevi: proce/lasen inc/Ioálan'dó caunikban

- pedig,há.rom helyes Exceptióknál több ne цитат/пасет;

: ' egyé
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egyébirânt ha kik helyrelen Exteptio'kat erigamának, azok

11211 í'emmi erejek ne Iégyen. .

ART 1 chvs. XXXI.

1N longis aaußzrum prose/sibile', minden peres két prohibitio- E# d”.

val élheffen, egyik eodem die /implititer ßne onere; а*ш21Ь-А„..в.‚.

dik jemper tum onere. д . " `

А‚`11‚Т1С91‚93 XXXII.  .

Mlnd ez Orûágban ,’s mind Magyar Oriiâgnak ide tartozó

'rélìeibcn régi 1201123 ez; hogy mikor a’Törvények' аут

non 'venit Sententiának 111211112 folyásaban indúlnalc, és a’Bí

ró valamel1y1k_fé1nek, az Attomak». vagy 22 ln tau/am at

tractusnak törvény' iierént hitet írél, avagy Communism , af'ë'ïïh

vagy Onu/ata тещ/1012 botsátja, és eiìébe 969611 a’ peres fél- '9'

nek valamelyike, a’törvénynek súlyofsägár elakarja tílrani '

inbibitióval: Végeztetett egyenlö айвы—211161, hogy ennek

manna. 112 9212111е11у fél ezekn'èk oelebrálâsától eI-akarjaaz

диафрагм: tílrani, 8—12211 nappal 111132 el a’ napnak 6161—

te, mellyet a’ Biro' Communisnak vagy Utulatának рте/13611: .

vólt; ezt pedig 2’112р01 `minclenkor inclu/ive értvén. На ре

dig valaki annak-utánna a’ 8-12211 nap utân inbibeálna ‚ az

'Inhibitiónak еще ne légyen. .

“ ARTichvs XXXIII.

МОМ a’ binaria repul/ìónak a’Dearetumban kemény bünte- „97,

téfe диета/121011; de meg-is találtatnak némellyek. kik

ezzel'is nem gondolvân, aufn temerario 2’711416‘541‘12 Deliberatio

ellen'.l ké: Repu/ßóc tenniméréfielnek: kik ellen végettetert»

hogy a’ Birâk törvényc Iìólgáltacvân ad in_/iantiam partis otte

ru/antis a’Fejedelmek bracbiam Rega/ét adjanak, et juxta te

nores literarum Adjuditatoriarum exetutìo Iìólgâltafsék.

ARTlcVLvls XXXIV. \

Ivelhogy 22 Evotatoriákban, Adjuditatákban és Relatoriák

ban. vagy 2’ Mellerektöl vagy az Exeautoroktól gyakran

mofok eshetnek, a’ Caußnsoknak паду fógyatkozâl'okra; tec

ìett hogy efïéle errorok adтратящими22elsöTermìnluson

e А ' ¿n ‘uro `
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Ex Arf.

‚40‘1619.

'rnv ‘ '

in Foro contradictorio, ha âìntén a’ bé-gdott lcvelet a’ Meûer ef

olvaíìa. vólna-is, ha тат/М? von/ŕál, hogy a’ Meûerekcöl vagy

az Executoroktól lett a' véœk, corrigé/ta fsék; ezen Anim/us pe

dìg a’Váŕmegyék Székin-îs mindenütt obßwwî/cafsékv На az

Executorok vper/omliïer jelen léůnek, in [Заде Trl/mine refbr-4

гид/ЮН: ha pedig Не?) nem vólnának, шедший/7115 лит Рига

teptoriz'slégyen d"rafòrmatio. A’ Kápcalanokés Conventek a

z'onképcn )ad litera: Pwefeptorias tartozzanak rcßrmálni.

"` -_:ART1ch Vs XXXV.

VA@ana`per non иен]: Sententiáknak ki-adásâban-is еттд

» мига való dolgok; hogy жёг: а’per пап; venir Sentm

так inlangis crm/21mm proce/sión: jó módon ki-kelhelïenek,

` a.’ мышек ezerr módoc tartsâk-meg; a’MagyarvOr&ágicau

KIQ-s»

_lákban femmiképen a'per nan @mit Sententiákat inf/fnv: tí

zed napigfki-ne задан; Ьапет udik паров, а2с pedig a’tíz

парок nem àprîmo die Terminiphanem î: die рта/атласы:

ñâmláljâk, 'és igy tízed nap múlva ki-adhafsâk, innébŕkö

vetkezvén, hogy mikor a’ Terminus végében ts'ak tíz nap va

gyon hâtra. fen-ki fe` Actor fe [пули/дм attractus ab/o/utìo

nii/ét ne válthaß'òn. Azonképen az Erdély Orfìági'caz/fákban

is S-tzad napig a’ Зашита: kine adhaf'snâk,A hanem Papri

то du: proclamationìr Луи: ad апатит аЧгт inclu/iv?, ebböl

-a"köverkezvén, hogy mikor tsak Запар vagyon hâtra az

Отит végében. fenki annak-utânna ultra стада: Pel-_esfét

ne fióllínhañä ; merz a’régi eleink Штата/5: :xm/afin т.

вашим: per mm venir erre valótekìntetben iierzették vólt,

hn-gy a’ íìegény'ekis meg-ne nyomoríttaffanak, kiknek út

~ jak-ban valami betegségek, nyavalyájok történnêk, hanem

16|9.

mentségek leheíl'en. Más az, hogy femmiképen, ha. czek jó

módon meg-nem капитан, атташе levelekre proc/mmh

баш/тайга: nem {таскаешь ` . '

' A шт: с v L v s XXXVI.'

MWL-l pedig' a’Di-vißoproceßìßâban foka'knak nyilvân való

. igazsâgoknak тез-штат a’fç1ctcébb чаю haladélç miarc.
y а м) 4 _ -
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nem kitsiny injuriák látcamakv lenni; tetlìett, hogy ennek

utánna in Diaì/ionibus inter fiatres et /orores carnales, рати

1е: et matrueles реши, az Inbibitio ne admittáltafsék; Exci

iálratvân a’ Székelység. kik közölt minémü ufies отпад!

tafsék a’Divißo dolgában, annak Seriessében meg vagyon írva.

ARTlchvs XXXVII.

НА kinek Tutori vagy Pradece//òri тощей/сак valami cau

sát, és nem ö maga a’ Peres, mélcó hogy ne incurra/«Ex Afr.

jon in ритм Calumniae, ha ìintén du lex citatio legt vól-A”°‘65°‘

na-is: mindazáltal az advetfa parsnak aradsága és expensa

ja hogy hafìontalan ne légyen, cum oena bontagiali condes

cendálván causája, ifméc reine/Joálha a petit; ha ki pedig

vagy deponalni akamá régi ferm lehetö procej/itsáh vagy

m?gâkra conde/cendáltatni, aŕïélékben az elötti mód obfervál

ta sé .

 

Акт 1 chvs. XXXVIII.

Mlkor Törvényes Székek kéc Vármegyében egyliersmind

celebráltatnak, ha melly Cau/ansok per/ònalis compuritio- 155!

ra mind két Székre citatusok vólnának , egyik helyen шта

adafsék nékik; mivel mind két helyen ielen nem lehetnek.

 Anrichvs XXXIX.

A’_Régi pereknek máfra való выказать oòßrfváltafsék

1llyen mód; ha valaki valami régi реп: máfra akar 12511

lítani, ollyant, a’ melly egynéhány elitendötöl fogva nem

vólc in Foro, az ollyan litigans pars levéI mellect Regiasok .

âltal tartozzék a’ Terminus elöct három hónappal certi/ical

111 azt az embert, a’ kire akariâk ìállítani, cam brew' decla

ratione meriti cau/ae; és miben Шок vóIc-meg a’ cau/a, az _

hol шаг ö el-akarja kezdenî , hogy azc a’ pere гей akarja ‘635°
ßâllítani. kéůülhelfen hozzá. Az illyen certijïcatoria ellen

`pedig fenki femmir ne excipiálhaíl'on, hanem míndjárc men

nyen tsak a’ certifcatio ìerént való meritumâra a’ cau/h1 ’s

azután obferváíiák utrinque a’ Eokott рифт_1 excepto ед 1`

ha ki.: уф tempa: витринами. _ '

D A i AR
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Ex Art.

A». 1630,

»635.

i 649“

1639

ARTlchvs XL.

Ikor Terminumk celebrálcatnak, а’ melly camák in ratio

‚. nem Ефима/пацан. azokban-is ha ki сшита: újítani

akarja, az ollyanoknak adal'sék egyy Novum cum gratin , és

jui: modi: pro/equálhaíïa causáját; ha pedig feminin fem újíc

hat , alïéle Causanmak стирает: Calumniae „таящий/еп

tium imponálcafsék.

_ vARTlchvs XLI.

A’ Tran/mißio'k a’ Törvényes Széken adaH'anak- ki mind

.  a’ke’t fe'l Peres ielen lévén, úgy-hogy el olval'vân a’No

tarios, ha valamellyik fél valami defectust animadvertál, u

gyan-oct reßrmálrafsék ; úgy mindazáltal. ha ki-tetliik a’

Protocolumból, hogy az elött azz, a’ mit reformálcacnì akar,

allegálta. Ha fzintén egyik Её! compareál-is, a’mâûk félnek

inßantiájára ugyan ki-adják. excepto tomen, ha in publicis

Regni negotiis léiìen az, ша nem страна.

ARTlchvs. XLII.

НА melly bifcali: Tilìc valakik ellen potentiát рты, a*

. zon Tilìtiben citáltafsék azon laefa Раисы, azon Иг

megyének Törvény-Székire, az hol a’ potentia patráltatik,

ha addig Tilìtiben ритм ha pedig ante ßnalem’ deci/ionen!l

слили Tilìtìböl шита. mâfuvá akárhová menne. nem ob

ßálván, игуан azon Széken az hol тоге/тапок: és Бис/ли?!

tatott, _ugyan ott decidálcafsék causája:e’s ha poenán convin

cálcatik, azon Vármegye Tilìtei iuxta leges afconvictu: ра

tentiariusnak mind liemélyén. ’s mind javain (nem a’ Fi:

степ) execution teheflenek az Executorok a.’ Deliberatio йе

rént. Ha pedig Tilìtiböl ki'menne, тиф: par: a`potentia~

rias: kerelI'ea’ наг-пешек juris ordine , vagy occ , az hol

per/anali: re/identiája vagyon, vagy orc, >az hol más Tiîcet

fog vifelni. Ha pedíg azon роптали: Tilìcvil'el'ö ушат.

átlan vólna, a’ ki ellen „тешит proa/inciálnatnêk. ha vala

mi javai _találtatnak a" Fifcus Jólìígâban , nyúlhallbn ahol

a?. Exec/ttor; {’ng mindazonálcal, hogy a’ Fiß'u: пат—ы.

zaita ne menjen. -._ ‚ Ав
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ARTi«chvs XLIII.

Yüléfek al'att való Táblán indigìrenter ezek a’oausák re- Ef' 4""

videálratliatnak; úgy mint: Pu litatiók, és minden he- ёж"

lyekböl való титулам ‚ jobbágy és~ Szolga fel-kéréfek, 1619.

és az Articulasokban [ритм]: némelly видной- '637°

ARTichvs XLIV.

Emminémü самкам/дне merito tsak Exeeptióval, anaer
emptoriákon. kivül', az alsó Székröl Táblára ne botsâfî'a- 1630

n'ak ; hanem tum toto fito тоге]?! ,minden Törvény Eerént

végbe ment Sententiák (ni/i legitimam aliauod obßiteritimpe

Jimentum) ДМ modô отита/пасут botsáttallanak-el.

ARTichvsXLV. I _

N pro/èautionibus oau/erum {enkinek kedvezés ne Идут, „ 5

v (e Meilerektöl, fe egyebeknöl; hanem a’ Mellerek a’ régi ,67.91.

)ó mód ůerént, Seriesböl ítéljenek, ebben fe Uraknak, fe

egyéb Fö rendeknek nem kedvezvén , mind Iìegénynek ,

bóldognak, az i'gazsâg egyaránt iìólgálrafsék, a’ Feiedelmek

is meg-tartafsák minden rendekkelůemély-vâlogatâs nélkül;l

azoktól ki-vâlva, a’ kiket magok fiükséges dolgaiban el akar

nának küldeni, azoknak pereket mélrân elö~vegye a’ Tâb

lar“ halad'ékot-is fenkinek egyébnek ne adjon, hanem a’kik-'

'nek a’Törvény helyt ád. `

. ARTICVL'vs XLVI.- .‚ _

EStenek néiia illyen eo/iisok-is, hogy némellyek az Orliág

nak pull/'oa Con/Íìtutiói és` /lrtitulusi ellen profeßatióc tet

tenek, te/i'imonialist-is ki- vévén róla; hogy azért ez irânt

valami alkalmatlansâg ne következaék, végeztetett ,. hogy
a"kik proteßalni akamak, Iégyen iìabados ámbar; de az ol

Iyan proteßafiók puáliaè légyenek,` és elelvaůaffanak. hogy

ïgy oon/iálván mind a’ Fejedelmeknél ’s mind az Orlìâgnâl,

invigilalhafiänak magok v'égezésére; de ha {iintén az Oriìâg

Articulusi ellen Való Prote/Íatiök meg-lélìnek-is, erörelenek

légyenek; privata доп/Отд: közt való Prote/Iatiókat ide nem

De» ` гита:

тат
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l! Ан.

¿0.1616. .

1619.

1630.

“648

Т 1 Т U L U S II.

Dilatio'kro'l.

y A R т 1 с v L v s I.

Ilatìókról való parancsolatok . és Prarogatorìum Manda

шток а’ Caufansoknak душист ‚ és igazságoknak pe*

nclitatiójâra ne adattaffanak, ширм/уди azokat, a’ kik Ре}:

delmek vagy Orlìág lìólgálatjában foglalarofok; söc ha kilc

'afïéle ßzlzlerfugiumokac kerefnénelc magoknak . а’ Törvény

tévök a' hol a’ causáknak agité/rami kellene, jó lelkek-efmé

reti fierént ícéljék-meg, hogy-ha a’De`cretumban [рифм/с .

vagy azon-kivül méltó, ‘s nem tsak praetextualis okok for

ganak a’dologban, állhatnak-é-meg avagy nemâìözvegyek

nek való prorogata pedig a’ Вести”: és .végezéfek ücrénc

helyben maradjon.

Т I T U L U S IH.

Publicatìókról.

A R'r 1 с v L v s I.

’ Publicatìók a’ Décretum tarráfa Eerént légyenek. Elapsâ

» anniverfàrìô mind Gyüléfek alatt, ’s mind Ottava/is ter

minusokon „именитым. az alâbbmèg-írt rende: mindaz

által ojb/ef'válratván; а’ citatìóknak pedig Terminusi az eddig

való Il и: lìerént oh/èrvá/tañ'anak in can/ís pub/iaatìomlm, 4J

regni/ition Contfadictomm , leg -tovább bis quindmára az

Exe'mtorok a’Relatoriákat ki-adnì tarcozzanak, söc azontúl-is

a’ párr meg-tartsák az Exec utorok бо. napok alact, és meg

valdván iútalmokat, tartozzamk ki-adnì: mellyet ha рулет—

mittálnának, kerei'sék Mandatufnmal, és ha úgy-is meg-nem

eclnâk, ha életben lennének, ’s tüz víz vagy gonofì ember

mlacc történt el-veůéñ'el magokat hitelel'en meg-nem ment

hetnék, büntercefi'enek úgy. mint дули/т Mandatumnak

nem gálemperálóì:

А'ри—

vr

 

"
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A’ publica/t lcausáknak elö-vétetését a"Directorok , ItelöEx _M_

Meilerek, Риф/стек, ne halogafsák alkalmatofságok adac 4.15.9,

tatvân rea, és a’ üegény Caaßznsokat ne költefsék, azonc ki

vânván magok kötelefségek-is.

Intra anniversarium Драг productione prote/iiilni nem tar

toznak a’ Contraa'ictorok, vagy Ingerensek, és rep/etô лающим-1650.

[arid causájokat defindálhatják in foro contradictorio a’11élkü1«is.

_ A’ рад/гати dolgából conferáltaiott Privilegìurn. és az

arról emana/1: Articulus meg-tartafsék ez-urán-is; melly ek

képen következik:

Mivel eddig a’ deßciált emberek j_ólìâginak pablicatiói

ban femmi bizonyos Terminus nem oß/er'oáliacott; Végezte

tert, hogy ennek-utânna mindenkor tsak Qintén az ollyan

deßciálc emberek jóñága publicalcafsék, a’moitani publicatió

mk ñokott ‚титла Еегёпс. a’ kik a’ publicaciónak нарда

mk elötte ga-elìtendök alatt dqíciáltanak ; a’ kik pedig a'

ga-elitendök elöct deßciáltak, azoknak igazsâgok foha ne

1n_ublicálrafsék az-után Fi/cas ватага; hanem a’ Fifcus1 vagy

a a’ Donatarius lélìen, az rocedáljon effélejóíìágoknak ke~

resésében longo juris proce u. Hogy pedig a’ Contradictorok1

kik a’ Publicatiónak contradicálnanak, igazságokat jobb mód~

jával producálhafsák, és ne kénìeríttefîènek minden Termi
nusokon Vinelißirenter compareálni, abban-is ennek -utánna il

lyen mód o//ßr'váltafsékz A’ Gyüléfek alatt indiíì'rmt"

minden pablicatio'k, mellyeknek anniver/arius Termini/sok e1

tölt1 revideáltall'anak; a’ melly publicatióknak pedig Тётя!

1211501: a’ G-yüléfîg el-nem telik, Terminusok alan: nvidia/ias

fanak, Az Erdélyi ранимы az Erdélyi Tcrminuson a’ Ma

gyar Orlìâg rélìeinek ublicatiójok a’Magyar Orlìági Termi

nusok alatt revideálca anak.

TI TUL' Us 1V.

Adófság161.

D d 3 .AR
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ARTIcvr.Vs I.

AZ adófsâg dolgábói valakinek mim: vagyon az kötél'e

és végezéfe. azon làerént légyen az elég cétel-is;egyéb'

vfiadsQfï-iránt a’Városokon illyen mod tarcafsék: hogy-ha valaki-az

I’595°

ö адом: az eleg-térelre nem шьете külömben, competen:

Birája. eleibe дает, аппа1< Ео1<оц rendi lierént. és hogy

ha az aclóßág meg-valóságofodik, a’ Bírák mindjárt elégté

telt lìólgâltall'anak az adófságot keresö félnek: ebben pedig

fem pár vétel, fem egyéb` le-fàâllitâfra». avagy halogatásra '

való út ne engedteí'sék; hanem-ha a’dologban valarni olly

homály vólna., meîlyen a’l3í1'ák jó lelkek- el'méreti lierént

el-nem. igazódhatnának; e’ történetben,' a’ dolognak meg-vi

lágolirására- ’s bizonyìtására ig-töd nap adarcafsék, és akkor'

végsöképen el-iguzittafsék, сот/штуке rei veritate, »egyliein

fmind a’keresö fél meg-is elégittefsék. Az elégtétel pedigf

‘nem valami hafìonfalan és többire {emmire kellö gaz> mar-

hâból légyen. hanem azaclófnak örökségén kivül ha 1211511

tatnakv ezüll, arany, és: pénzbéli javai. bora- és' búzáia, азок—

.ból légyen, rnellyeknek-isl elbetsüllésére a’ bersiìsŕìk hittel

légyenek. kötelefek. kik akái'- in ехав/Ёж, akítr in defèctn» ha

fogyatkozáll гейшей, azon helybéli 'Iîilìtek elött прошёл

van a’ dolgot, mindjárt perentptoriè meg-ícéljék. és-ha compe»

.rialtatik a’vétség, in ß. zoo. convincálcallänak külíinàkülön',

mellynek ké: rélie a’ знаке, harmada a’ panalìló félé lé

gyen; in/fipera’ mellyik félnek как: téfinek. az> öïigaztalan

' betsüjökkel. az-is re „шла/швеи totie: фит: ше11уе1‹ nem’

15962

1607.

talíltatván.. avagy fel-nem érvén- az adófnak örökségéböl 16-
gyen az elégtétel; ha pedig az-is fel- nem érné ‚ liemélyé

ben-_is meg-fogafsék 217: adós, mell igazitál'nak módjâról a?

Tilìtek hìseles te/iimonialíse-is adianak. ногу-112 pedìg a’

Bírák az elégtérelt-is el-múlatnâk, vagy teßimonia/ist-is neml

adnának, lìabadofon a’ káŕos ember, akârhol azon 'Városbélifî

vagy Falubéli embert are/zlálhalI'on ‚ а.’ hová való Birâk az

elëgcételr. атаман. Ez igazicálimk módja néz a’ külsö'

' геш
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rendekre, egyé'b-irânt a’ Várofoknak és ша Székes helyek

nek lakoii, éljenek a’ magok eddig való [ат/ершики

magok közört és törvényekkel, az hol tudnillik allele dol

gokról 'való régi és ez ideig шее-сапог: РЛий/еЁЕитЫИЫ

tanak, és vannak; egyéb~irânt a’Privi/egiumok nélkül bé-tsúfì.

'taŕott abu/usok ezen meg-ift módhoz alkalmazcaílïanak.

 
 

ARTlchvs Il.

. SZáz forinrban álló adófságnak kereferi pediglen; minden

meg-külömböztetés „алкил, az Oríìágnak minden rendeilïßr A"

között, minden Exeeptio, fár vétel, Appel/atrio (az egy Ex-A” ‘6*’

mißio'n kivül, az-is pedig tsak homâlyos dolgokban) és min

den törvénybéli remediumok kivül meg-ítéltel'sék, és exem

tióba-is vétefsék. femmì haladékra való úrak, módok ‚ affé

lékben ne engedrel'fenek: a’ mint ennek egyéb тосты bö

vebben-is meg-írartartak a’zalogokról való Seriesben. Ezen

kivül. való dolgokban es adófságokban, a’ Vârmegyék és

Székelység marädnak a’Deeretum és eddig ob/erválratortjó

u asok mellett.

T I T U L- US V.

`Iobbágyokról.

IA R T i'chvs I.

A’ Melly jobbâgyok Mihály Vajda irruptio'jâról, ’sa111599.

akkori Földes Uroknak földökrul, és nevek alól el-menrek,

azoknak vilìiìa vitelekben illyen mod tarrafsék: hogy a’ prae

.tendens Várrnegyéken Szólgabiró által шаге-(ы a’jobbâgyot

feleségével, gyermekivel, ’s minden ingó javaival, és hogy-ha

a’Poße[/ör meg-nem adja, kinek földén lakott' a’ meg-kérés

nekidejéig (melly kérés akár lìemély êerénc magâtól, akár

Tliìrartója, акт Bírâja. avagy jobbígya által légyen) oitáltas

fék a’Várrnegye Székire, Erdélyben nyóltzad, a’ Partiumban

lftöd nappal a’ Szék elött, és ott mind két fél, magok vagy

Proturatorok által tompareáljanak. minden bizonysâgokkal

együsr,
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eg'yíitt. ha az In cou/am штат: nem akarván Мигай/111 az

Aotornak bizonys'agit. avagy bär meg-halgatván-is, még.is bi

zonyságra kéreclzik, Perefséc {тайный akarjn. el-botsátr;1s.

fék ngyan. de 1“ következendö Széken. exclu/ís omnibus yori

¿wirremeoöìsßlterìorìque proce/171m» ватт, ha comprobó/)a az

Actor mind arzt, hogy a’ fel-kéréfnek idején, annàl inkább

ha azutàn-is hatalmában. és földén lett vólna a’ fel-kérc

Jobbâgy, és hogy a’fenn meg-irc idö urân ment vólt el-is,

fria/iter meg-ítéltefsék, сит bomagio et роет: minori: ракет)“,

és executionidemandálcal'sék; ha pedig az elsö fel-kérés után az

In cau/am атлет: efìébe véâi az Actornak igazságát, és meg

kínálja véle a’köve:kezendö Széknek napja elött. шишек

el~venni тиража; На ki e’m/usbanpernonvcnit сои-отпиш

tik probibin'o avagy /ímplex Novum melletc a’következendö

Széken ‚шт ватта: véfìen azon роет: alact, mint fel

lyebb írva vagyon, ре]? exmißionem a’min maradott vólt.

EFFéle jobbágyoknak repetitiója Székelységröl. Szâfiságról »

Vârof'okról ha lélìen, akâr Tilìtek âltal, akár praeceptorìum

Marza'atum mellett, ’s ha nem re/lz'tuá/tatik modô praemifsô

a`_Iobbágy, Táblâra evooálcafl'rnak. éS akír Octava/is, akâr

Diana alart leiendö Táblân ffm/iter душим/ватник, сотрет

áltatvân a’Praetandmsnek igazsâga. az In ran/dm ахи-402141011

ситроена ß. 2оо. Hougarìoalz'um tartozzanak reßituá/ni;úgy

поду, ha poenába [шипа/пак. а’ oonvictusoknak. nem a1 re

рет/и Jobbâgynak javalból légyen az executío. Ez móddal

való kéretés és ki-adása a’]obbâgy0l<nak. Fogaras földénkì

vül, minden helyekre és Роже/агента ‚дней/2712121”: értetik.

lle értetnek pedig mind az Özvegy Jobbágy Aìñonyok,

és azoknak akármi idejekori gyermeki és minden ‚аи/ай.

На melly Jobbágy Nemes Afìßonyt vévén, annale örök*

fégében lakik, a’ feleségécöl kérjék-fel ezen mód ûerént.

Ha'nern felesége örökségén lakik, bízonyos Ura-ís nin

:sen, nem-1s meg-nemesírcecect Eemély, mindazálnal iai/bad

saß’
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fágban és ìabad helyen él; Szólgabiró által штат/сапа a.'

Praetendem a’ vifìfza-menéfre: ki ha nem tselekeíìi, azon

Vármegye és SLékbéli Tiíìtek vefsék elégedendö kezefség

alá, és a’ következendö Széken peremptoriè itéljék-meg, ’s nem

találtatvân méltó mencsége, adják kezébe a’ praetendensnek.

Ha pedig a’ jobbágy ñegödötr ìólgoságbap vóIna fele

let alatt, fomperiáltatvan ‘a’ dolog , és ettende1e el- telésé

nek ideje-is, a’ ûerént annak él-töltéfe utân ‚ tartozzék re

шит/па modo ut ßlprìz. A`hódolt Falukon lakó Jobbágyoknak

. fel-kéréfe , ’s mind pedig meg-adáfa légyen a’ közönséges

végezéf'ek fzerént, az ollyan helyekröl,a’mellyekröl földes

Uroknak fel-Iiólgálnak, ’s nem газ/61 1а1‹6‚ és tsak Ганс: ñ

zetö emberek. ` ‚  " .

' A’ Török földére alá ment' jobbâgyokat, Fejedelmek~ Fx A"

nek, avagy utánnok lévö Végbéli Fö Tifìteknek hírekkelmjdgßf

és conßn/iuokkal. ha mier идти: perímlo, és valami egyébY

nagy alkalmatlanságoknak következéfe nélkül lehet ‚ meg

engedterik fel -hozattatáfok

А’теЦу Jobbágy elébbire/îdentiáiára magâtól vifìfìa mé

gyen, nem tartozik a’ temporanea: Urának re/fituálni, hogy-ha

örököfsége és hozzája vaIó competentiájris elébb való, ha Iìin

tén kezefek шипами-аз az ollyan идей/с етЬегёгь а’ 1‹е2еГе|‹

addig ne штаб/сатана!“ hanem a’Praef¢ndens, és a’kezefek«

nek uraielsö következendö Székre odntendáljanak , és fna

12: Delìóeratìót vegyenek róla: ha comprobálhatja a’ Pfaden.

dem, hogy a’ kezeI'ek tudták Iégyen, hová vaIó vólt az ember,

köréí'ek fierént lakoljanak; annäl-is inkább, ha Földes Uroknak

hírekkel vették-‘fel a’ kezef'séget; de ha a’mâ{îk Её! ¿'ontrarìF

итос bizonyíthar, hogy tudnillik nem Ura hírëvel vetcék Ié

gyen-feì a’ kezefséget. és annak-felette az~is ¿lnee/Z'álna , hogy

a’ jobbágy igazán oda való, а? hnvá идей/с. а?1‹е2еГе!‹ aó/òlvál

„напавшие: idöbéli Рот/[Этой pod ig contendáljanak deproprie

utep: ännak' úrìa és -módia Iìerént. nem'praejudìcálván e

gyébként ~:VkéI: félnek oonteéztìójok `а" Poßßör igazságâíiak»

'L е em
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s fem pedig a’ temporanea: praetena'enmek. Ezen egyenlö mód

tartafsék a’ Fifcus jólìágiból elfbújdofott, és reducti/andó job-

bágyoknak állapotjokban-is.

Т I T U L` U' S VI

` Szökött Jobbágyokról.

 

Y ' А R T 1 с v L V S .ï

Oha a’ jobbágyoknak reductiójok felöl fellyebb-is annak

Seriesében vagyon emlékezet . Iiükségefneli тётю“

mindazáltal. hogy ez alfahb meg  {гс Ca/u:ok._ ¿S атйЬап

meg-ift modalitások- is annectáltafl'anak. йзу-пшш А’ше11у

`Iobbágyok' Mihály Vajda bé~jövetele elötc mentenek-el. ¿S

шансами-ы örökös Uroknak fölclökröl: awk longo ”т

Jorocej/it kerellellenelç. Az- “сап синем JObbígyOk pçdìg»

per душат ртфт, a’ min: идиш _meg-vagyon ЕМ; de

a’ mellyekec a’ végezéfek liefen: Mandatummal repetálcatnak,

praeten/íoiokról való. igazságok-ìs mellette légyen a’ Manda

tumnak. és a’ melly helyekröl Mandatummal прет/пашей

a’jobbágyok. azon Natiók és hel'ybéliekis a’ Váfmegyékröl ~

hafonló módon прет/дан eLbúidofott jobbâgyOkalë»

и ART_1cyLvsII. -

Z Ofìâgnak végezéíi,~ és .azokban'írocc módok Eerén

в, Аи. ' Pedig ’ffflgitivus jobbâgyok (az egy Fogaras Földiálla

A'Mßßcopoï e"’6'Ípt'áltaIván) mind Fejedelmek, Ura'k, Nemefek )ó

‘63" Eágiból. Városokból. Aknâkból, Záñlók alól, akârmellyik Ма

l s tión lévök közzül. Hajdúságrólki-adac-talïanak; azAknás Vâ.

’ " rofl helyekröl Zálìlók мы, Hajdúsagrói es székeiysegröi.

Olly’ fecaritásfal adattaíïanak kézhez, a’megígért vagymeg

Dyer-C JbeígYOk. hOgy azoknak el-vívöi megene haborít

taff'dnaki вдовий: az ollyanok, ember halâlon , febhetéfen ,

шавок férelrnek és károkon kivül-is, a’ patratorok a’ Decre

talis ромба convincáltalïanak, úgy-minc legitima et афиш

vd Угли/11141. avagy Regiusc meg-háboricó emberek. A

f RTI-1
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ARTlchvslII. _

A’ Afm/u _ióeágokbón Aknâkbói es egyéb helyekröl, ai; fg;

Tiûtektöl repetálják a’]obbágyot, az Artieulusokban/pe- '

tifoálr módok Iierénc, és a’rnegnem adásért-is ugyan azo

nok inenrráljanak poenába, ’s azon Sententia mellett akârho- `

lett-is exetutio peragáltafsék.

ARTichvsIV. ,

’ гадить vagy akárminc el-idegenederr. jobbágynak re

duetiójában. annak gyerrneki vagy ifjúi aetása femmit '65°

nem oli/tal a’ Földes Ura jussânak, egyiránt repetálhatja, és

redutalhatja fpeoifítatis modis.

YTI TUL US VII.

Zälagról.

‚ Anrichvs I.'

A’Minr»hogy egyebekben-is, úgy a’ Notoriusok jófìâgi kö

zött-ls, ha olly’ Zálagos réfz jóñágok raláltatnak, mel-M lm’

lyeket azon Pwßrokisimpignoratitio jure birtanak; ha tem- `

pore executionis a’ Iveras Haeresek eomprobalják. avagy ante

latam Sententiam in foro eontradiatorio-is penes inge/sionis jira

teßationem даром/чаи, ha mivelrartoznak, reßituáltafsék né

kik eo fatto. _

AR'richvs II.

‘Zâz forintig való zálagnak állapotja igazócljék in fede in

ßriwi: Abban Арт/10:10 ne admittáltafsék; a’kín’alâs ре—

dìg a’ lierént légyen ;l hogy elsöben ßlito more Szólgabíró’

.által meg-kínáltarván a’/ummávah ha fel-nem venne, mind

‚ат: a’következendö Széken in facie Sedi: дервиша a’ zála- 3: дн.

got, akkor-is meg-kínâlván véle; ha meg-is nem levalná ,A6“°+8‘

mint elégségefen emrjiáló dologhan, de tonde/ten/ione femmìt

ne tontendálhaflbn az In tau/am attracties» hanem ad meritum

felelvén, ha kivânìâk a’Pcrefek, bizonysâgra botsâttafï'anak-ki.

NLiguidum Debitamok Ёж forintig mindenür: az Сайд

. e 2 an
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ban ’s a’Partìumb:m-is a’Székeken. ezen meg-ift brevispro

Ex 4"- сети lierént' difudioáltaß'anak ‚ minden Exceptiók és Арт]. 1

д“"6“9'/айо1; ki-rekelztecvén, végeztetett.

TITULÍUS VIII.

Szólgák állapotjáro'l.

ARTicvavs I.

VAlamelly köteles Szólga alkuvál'a {ierént való idejéc 111111

borúl el'nem 16111, és bútsú-vétlen Urát el-hadja, ha.

nem Nemes ember, úgy annál inkább, de ha Nemes-is,

mindazonáltal a’ kerefetnek mivóltâhoz képell való elégsé

ges fê/Ífkntiája nintsen, valakinek földén vagy keze alatc fel-ta

lálrarik, kérefsék-fel, és ha meg-nem adatik, oitá/tafsék сотре

ten: Forumjâra a’megnem adó; és ha meg-nem adhatjaßumpoe

no duoentorumßorenornm reaajudìoúltafsék. Ha pedig elégséges re

jìdentiâjiï Nemes ember lélìen, de bonis admoneáltafsék ad regres

Лил; ha Jobbâgyi nem talaltatnak, тат рафии/Шт, és ha

mindjárt nem гада/11, oitá/tafsék, ’s comporta рулит/101125 veri

tate f2. 2оо. poemîval reßituâlrafsék; (es-mind azokbań a’ fel

.kérés, oitatio, рулет: `és forum а’ Еегёпг légyen, valaminr

а’fugitìvus Jobbâgyok felöl írva vagyon.

A’ melly Szólgak lpedig Zâlìlók alert találtatnak, ha e

légséges „лампады ‚ ЬаГо1116—1‹ёрет1 magok ñemélyekben

profequáltall'anak Törvénnyel; ha pedig nem Nemefek, шву

nem elégséges rç/ìdentìájúak. a’ Tilìrekcöl прет/падать é:

а‘ meg- adasérc» azok „фут/„1111111.

ARTIchvs.II. '

А’ Szâmadó Szólgák, ha a’ kezel'ségnek штаты fel-érhetö

jófìágú és гаданий/1111 emberek nem lévén, máfoknak ne«

vek és kötelefségek alatt, azon fellyebb meg-írt módok lierént

,_pro/ìquáltañänak, de a’роет: az щита merŕtumjâhoz alkal

{naztafsék3 ha pedig mâfok birodalma alatt vannak, vavgy nem

lselégséges ‚фетишам azoknak Uroktól Египта??? ‚

S T ‘

ì



À T R А N S I L V14 N. PARSIV.TIT.VIIT. zat

és мучай/гашиш ezen módok ierént: annâl-is inkább, ha

nem Nemes emberek; шарами аи. ha kinek mint va

ló видами vagyon , a’ lìerént-is légyen âllapocja: Volanti

mim non fît injuria.

ARTxchvs III.

A’ Melly Szólgâknak. hadakozáfnak vagy az had meg-¿__ Н

hirdetésének ideje alatt relnék-el eůtendejek, UrokacAßllgg'

akaratjok ellen el-ne hagyhafsák mind az had 1e-Íìállásáig»

azok~is elébbi ñokorc ñzetéfekec igazán kijártatvám mel

lyet ha ki tselekednék, mind a’ ишак alól; mind egyéb

helyekröl ki-adni tartozzanak, két Nemes ůemély által va;

ló kézbe kéretéfre, és ha ki meg-admi nem akarná, eo fit'

cto, a’ Hadì Birâk, Generalisok peremptoriè revideáljâk, ha a’

тиши lennének meg-nem adói; ha pedig privatus embe

rek, pránok és Kapitányok ядами-ы, a’ dolog comperìál

tatván, ha mi kárt vagy expensát ища! а‘ Praetendens, ЭКГ "

nak ‚фиат ítéltefsék viůûa, és adafse'k kezébe is mm

den egyéb рота nélkül: de ha az alsó rend Tiíìtek elöl

Hadi Bírâk vagy General/’sok eleibe дёрн/Машем а’ aug/a»

és még-is färañtatnék a’ Peres, ott a’ ârnak reßl/íóia fclect,

сит роет: bomagìalì adattafsék vilìlìa; az Had promulgálá

fa elött el-ment; Szólgânak állapotja ide nem érretvén. Ha

pedig az ekképcn Urát el-hagyott Szólga Nemes ember

vólna, maga hívaíl'a a’ fìólgaság mellé, és ha Eabad Цап-ас—

ja fàerénc nem идей], a’ Vârmegye Zâlîlóia alatr. a’ fellyebb

meg-írt mód ůerénc pro/eqnáfja: és ha kívâncatìk, Genera

lisfa vagy Hadi Bírája eleibe а pellatióba el-botsâttaf'sék, Íés

har гашиш/гасим сит роет: uperiùs [рифами mol/adieu'

ta sé . ‚

TITUL Us JX."

_Legîtîmum Mandatumokról és Sententiákról.

' ' Ее 3 ARTr!
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n»,

E# Art.
ARTichvs I.

Ляп-1631. A’ Legitimnm Mandatamokra, és legitimè emanâlc Sententi

'613s

1635.

163:.

1633,

ákra, az Execatorok ki-menni tartozzanak, annak mód

ja és rendi lìerént, megadván az ö Eokotc júralmokat; és

legitima executiókat peragálni el-ne múlafsak , fe a’ Can/an:

oknak periclitatiójâra, nagy károkra ne procra/finálják; egyéb»

iránc ha Fi/cali: a’dolog, a’ Director; ha pedig más rendbé

li Íìemélyé, maga az Exponen: az ollyan Execntorokat evo-

cálcal'sák, és a’ Diaeta alatt való Tâblán, avagy Octava/i:

Terminitson profeqaálván, collaterali: atteßatio'k mellett-is, ha

egyéb-iránt legitimè recipiálratranak, revideáltafsék a’ can/a,

és legitimo convincá/tatván az ollyan contamax Executor, ha

méltó mentsége nem lél'zen, tifìtitöl-is priváltafsék, ’s azon

fellyül/l. 2оо. büntettefsék: Melly perben hogy-ha a’ Dì

rector agêl, a’ poena a’ Fi/ca:é, avagy a’ Tábla Birâié» щепу—

nek két réůe a’ Bíráké a’ Fi/ca: col/atiójából.

Hogyha pedig a’ Peres olly’ együgyü, és a’ kerefetre

elégtelen vólna; annak in/lantiájára a’ Director-is a’ fellyül

meg-itt mód üerént competen: Actor lehefl'en.

Hafonlóképen a’ kik a’ Legitimam Mandatamoknak nem

obtemperálnak, avagy annak legitimiteit remedinm nélkül reji
риз/1111121, az ollyanok ellen an’ Director, avagy privata: em

ber«is procedaljon, az eddig való :ißt: lierént, és az Execu

torokat vivénki, a’poenát, az-az, j?. 200. exegnáltafl'anak raj

tok, mellyet ha ki legitimo „тема/202121111. in foro compe

tenti, appellationeqae non афиш: bíintetödjék törvény lìerém',

mellyböl-is mind a’Fiß‘u:nak, mind pedig a’ perefnek avagy

a’ Bíráknak-is fzokott réfìek ki-adaf'sék.

Ellenbeil a’ kik illegitimnm Мал/лгите: extrahálnak-ise

és élnek véle, a’minc fellyebb vagyon írva az Execatorok

felöl, azon mód ìerént és azon poenán convincàltaflimak. A'

kik máfokat mélratlan томами, azok-is hafonlóképen.

E’ kereséfnelë es büntetéfnek módja indifèrenter ob/ërvál

tafsék az стадии minden шток162611. THU
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Т l T U L U S _X.

Executio'kro'l.'

A R т i с v L v s I.

А’ Legitima executiók minden helyeken peragáltafi'anak; an

nak vio/ens штат: a’ Decretumnak капай Iierénc пог

galmatofon meg-bünretceil'enek; azc идиша Mandatumok

ne трем/папаши, és az illegitimum Marzdatumok nem oa

[шт az Executorok ne-is /ub/í/táljanak azokra; a’Tiůtek a’

legitima executióra ki-menni tartozzanak házoktól-is, nem

várván Vármegye exmifsiojától, mivel aiïéle haladékok mi

асс gyakran periclitálni ůokott a’ Praetendenseknek igazsá

gok: iîgy-hogy midön Sententia vagy Contractus melleti: kel

letik lenni az exetutiónak, az Expenens maga avagy az Exe

cutorok praemittalják a’ certification, Erdélyben 8-czad nap

pal, a’Partiumban pedig ig-töd nappal: a’ Tilìrek aziöiio

kort /alariumokkal meg-elégedjenek, melly ordinarie Iìokott

lenni ß. i2. Az execution elégséges egy Vicé prán, és еду

Fö Szólgabíró, és ezen mód obforváltafsék mind Erdélyben,

’s mind a’Partiumban (a’kezefség állaporja. ide nem értet

ven, kiröl annak /èriessében bövebb irás «is vagyon) úgy

mindazonáltal, hogy a’ legítimas` Executorok, úgy-mint kìkre

a’.Sententiák. legitimum executionale Mandatumok, Contr-actus

ok, és többek effélék ландыша; Ео1<са1‹‚ /ignanter mind

két Caucellariákon lévö hices Notariusok -is ne excludálcas

I'anak.

ARTichvs II.

Partiumban. a’melly helyeken félelmes az executio'knak

решу/На Török miatt, ollyan helyekre illenclö iiâmú ina

gokkal menjenek az Exeeatorok, a’ dolognak mivólta és kívân

fâga fzerénc; a'hová pedig ugyan tellyefséggel nem vólna

bâtorsâgos fmenerel, úgy-mint iktacâs. és más olly’ дамок

ban, mellyek ekképen véghez vitechemek; az Execiinorcàk'

a’ alu

Э
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а’ falnlì Bíràkat hívafsák-fel, a’ dolognak mivóltâhoz képell

elégedendö lìâmúakon, és azok elötc, ’s azok által prote

dtí/janak az exeo'utióban.TITULUS mr.

Levelekr'ôl.

A R т 1 с v L v s I.'

1_ А valamelly igaz véreknek jófzágokról való leveleiqualí

termo/[ue el~idegenedcenek vólna(törvényesúton kívül)

meg-értvén kiknél vólnânak, мрет/сапа leveleic a’ Pmeten

dem; mellyeket ha nem ‚ерш/па az , a’ kinél vńlnânak;

шов/211111111 akár Octava/is Terminusra, akâr pedig a’leve1eket

тез-111116 embernek сотрем”: forumjâra, az holotc tudnìl

lik illendö re/identìńja találtatik , vagy a’ dolognak-is meri

t/tmja kívánja, és 011 juridìoè a’ Törvénynek lìokott rendi.

iìerént praz/èqzta'lván, ha eomprobáltatik, mind a’ leveleknek

nála. létele, fel kéretéfe, meg-nem adàfa , és hogy legìtìmè'

 

l, ‚и, azoknak tartâfa nem ötet ‚ hanern а’ртегепа'ет Aetort in->

A„.|;99.kább illetné, és ekképen juris ordine давшим/смут, а’1'е1

164:.

kéretéfnek és meg-nem adál'nakidejétöl fogva abból követ

kezett minden kárát az Аммиак reßmdá/ni tartozzék: in.

fuper ha a’ törvénytöl rendeltetetc illendö idöre a’ levele

ket meg-nem adnâ, avagy ha valami módon juramentumoc

deeerlzá/nának az In сандал attraetusnak, ’s annak termi/má

ха jrmzmmtumát Иероглиф praetermìttâlná, a’ pronuneìáltatott

mód ůerént. juxta contenta Вестей Part. '2. Titulo 34. nem

tsak _Evictomak. hanem egylìersminrl Debitornak- is 11611115—

fék, és vagy аи a’iólìâgoc meg-kerefni és тег-1102111 tar

tozzék, mellyet azokkal a’ levelekkel kellene az /Iotornak

meg kerefni; vagy ha nem jólìág keresésére, hanem óltalma

z'ására nézendök vólnânak a’ levelek, evinoálni tartozzék;

mellyeknek akârmellyikébis po/Íbabeálván, .maga iavaibo'l a’

levél cartónak, vigore' ejusdem Зажгите. az Exeeutorok tegye

nek



i

`т R А -N s: 1,1, `lr1.4 м ддвздч. тихи

nek plenaria {мл/йода; ha pedig vagy вам/ими, vagy e

gyéb olly’ ñemélyek lennének ё? leveleket meg -tartók,

vagy azoknak el-rekkentöi, égetöî, és ,akârmint-is el-idege

nítöi , kiknek javokból саммита nem lehetne az Actor

mk, avagy ha, po/ì .pfunùneiatam Sentenfíam még-is eonturmzd

:iter nem ‚фала/па à’ leveleket, fem, pedig reßitutioja fe

löl elégséges _qu'ußiót nem tenne, a’ mint egyéb némelly

ea/ìzsokban, úgy ebben~is aka: in föro contradictorio, akâr ре—

dig ha nem страна/па, vagy egyéb-irânt evitó/ni akarná,

abfque legitimo remedio ‚ etiam 'vigore Sententiae az Exeeutor

ok által az ollyan штатах, vagy perefeknek nem Диаф

:iálharó Eemély m'e/ŕáltafsék, valameddig perefsével végen

nem ér; Efïéle mus/ík pedig ha a’ Vármegyéken, чаду е

gyéb Székes helyeken indíttaçnak, transmittálraßanak Táb

lára. Nem értetik pedig e’ levél kerefésnek módja femmi
ben a’ Filme réìéröl, vhanem tsak egyéb privata: embe

rekröl. ' ‹ '- .f

¿zag

'h j дяде ч i. v s 11.

° Leveleknek 'm/„máltatáfm hogy mind egyéb Oetawa-EJr М

lis Terminasokon штамм, mmd pedig тает а1ац‚4‚,_‚63;‚

ча16 Tâblán, midön törvények yagitáltatmúc › _tranßlmájtaíïa

__ mak, végez'teçik.

4
и Авт'псчтдчз lll.' i

Égezrecertkvól: az-xs, fhogy afmelly levelek a’Kendì 1&

1 чай akkerì Саше/[шт ‚—1‹е2ёпё1 .16чб persé: alatc ema-¿MMM ‚

náltanak dim. Februanfi` Anni 16m. >ad’ reformandum bé-adat«

папаши, alioqain erötelenekn'ek tartafï'anak; melly végezés

moli-is helyben hagyauk.

An'rxcv"Lvs. 1V.'

A’ Leveleknék гадай]: а’ régi (ф): és á’ Decretumban, Ar

tieulusokban [ратей/вагон rendek fierént légyen ‚ а’

mint annak Se'riesében ide alâbb Двести/пат“. . ‚ . . \

F f _ Tmf_



[in: ` "a ррков. constzrnr. Raam

Та! Т U L US_XII.

Mifsìlis Levelekrì'îl.

`AR'rievas I.

МИМ: Mandatamok jóñígnak el-foglalâsíra a’ Cancellariá

Ex ¿n kon ne adattaßänak. fe Ерш. fe egyebeknek réfzekre; I

„Imiha kik ollyanokat „патлами—15 ‚ Äólìâgoknak foglalâsâ- 1

11111. ban erötelenek légyenek; azok-is pe ig, kik ollyanokac ex- I

'633' наш/папы: ‚ а’ lìerénc büntetôdjenek , mint az illegitimnm

Mandatamokat extrabaló , és azokkal élö emberek: és így

a’]ólìágoknak el-foglaláfa nem külömben, hanem a’ Tör

vénynek deci/ióia után, avagy a’ jóñâgoknak és dolgoknak ` Á

mivóltâhoz képeíl az Oríìâgnak effélékröl írott Con/iitatiói- Г b 'l

nak rendi és módja {ierént légyenek, ’s ne-is egyebekeherbimwî

nem az Orlìágnak legitima: Execntori által- .l д -

На kik [Мг/551151211 Jófìágot foglalnânak, дт’т "PO/“fi

‚ -nem Anni comperiáltacván a’ Várme ¿ken t 21Wng еЕУ‘ЁЬ

SZëkeS helyeken, тех et de fitto reignálcalfanak » és injì).

.per a’ foglaló a’ Decreta/i: pocnán convincálcafsék.

A’ Seane/iramok-is tsak a’ Decretali: вашими; és annak

um módja Iìerént légyenek, Senne/1er pedig ne a’Fi/cali: T'iñtek.,

163;. avagy egyebek, hanem a’ Vármegyéknek és Székeknek 111

tes Tilìtei légyenek: azok-is pedi'g как a’ Decretnmnak tar

tâfa ìerént manateneáljâk, minden kâr tétel nélkül. _ '

Az Executióknak turbálâsaban a’ Mifsile Mandatamok erö»

„99. telenek légyenek, aiïéle illegitimnmokkal igyekezök» a’ fel

1650. 1уеЬЬ mcg-ift módok íìerénc büntettellenek,

T1 TfUL`Us X111.

.DonatiôkröL

1

.

’Q ARTIchys I. '

мыт.А’Donatiók a’l Decretam continentiája és Orìág végezéíî. ’âa'

1 gi
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régi Kirâlyok, Fejedelmek icle kben, és {Lokott Stilttsi ie

rénr emana/caíl'anak: nevezet .erént az а’ ищи/а: Salvoja

re Fiß'i, in perpetuum ‚де/шиши, és femminémü Danatiók

ban, Privilegiurnokban ne inferálrafsék. Ezekkel ellenkezö

képen emana/t Donatiók caßàltatnakßöt ha kiknek вата.

Ьап, Privilegiumiban az a’ claaßtla, Salvo jure Fifci, itt/eral

tarott vóIna-is. тафта/ван leveleket, ha tsak az léñen fo

gyackozáfa az impetransnak, шипами, és :ficken Srila;

hoz ú-jabb levél adattafsék a’ Fejedelmektöl ůá-mokra.

» Aa'richvs II. 

A’ Kiknekleveleik háborúság, tüznagy egyéb ìerentsét

. lenségek miatc eI-veûtenek чана. ex debito ягдташ, м.

-- jui ofßeio tartozzanak a’ Fejedelmek No'va Donati-ókat adni,"““°h

î az Orlìá-gnak fok renclbéli Statutami, és a’ régi Kirâ'lyoknak

is Decretami lierénr; söc mivel olly’dolgokis törcénnek, és

történhetnek ez-utân-is. hogy némellyeknek ha mindenle- 1531“

velei nem-is, de Statatiójokrólvaló демонами el-velìtek; ha

annak-okáérr, a’periclitans Donatarius te/i'imoniô vicinoer et

commetaneorum , tam Nobilium, naam boneßae ßzmae ignobile’

um legitima Statutiójât meg bizonyíthatja; afFéle jóûág a’Do

штатах meg-maradjon; söt ha ail'éle Jóiìág Mihály Vaj

да bé-jöverele- utân máfnak conferáltatorc vólna -is a’ Feie

delmektöl, az ollyan Donatie ne áljon , hanem inkâbb a’

periclitans Donatarius ma Donattone mediante мамаши.

Ha pedîg valamelly Jóìágot olly’ régtöl fogván bírt, hogy

az humana memoriác слайда. és aHële Jóìágról való leve

lei el-veiìtek vólna, meg-bizonyofoâván hogy лишать s

és hogy legitim? тиши baeres lévén . in pacifico dominio

болотам vólt. az ollyan jóûâg-is ne mâfnak, hanem a"'veras

baeresnek conferáltafsék nova Donatio'val; ide nem értvén a’ 2601;

eletïciált, és План concernálandó jóñágok âllapotjât, а’шйпс

effélékröl in /erie Publicationans irás vagyon.

ARTichvs. III.

A' Now Donatiók- ne ` eneknek, hanem a’vertts битк- пси:

î' f 2. пей. "v"
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nek. és a’ kik in рифт рот/ионе bonorum vannak, azoknak

студий/гаданий.

AR'rrchvs IV.

A'No'va Donatio'knak ällapotjában, hogy ha Fi сипай, vagy

' máfoknak azok ellen valami ртам/Шок vagyon. jure

proeedálván, tempore „этом úgy dißutiáltalfanak, mint a’

Nova Donatiók meg-visgálásának rendi és módja a’Deere

tumban elég világofon exprimáltatván vannak.

A R T r c v L v s V.

AZoknak a’ Királyoknak és Fejedelrneknek Donatiói áll

5 harnak çsakfmeg, a"kikï'legìtimus Fejedelmek, és az Or

ûágnak régi ìabádságg lierént való „штанам legitìmèßttä

сей/капай. Nevezet fierént Mihály Vajda, Bella György, és

ai akkori idöbéli Commìßàriusok ; hafonlóképen a’ Székely,

` ‘_ Mojfes Donatioì гит/Маг et „мы de/ìitntae [задвижку egye
bekben; hanem, mivel az Orûâg hitcel-is вишней/га v'ólt

öket, a'melly Katonâk a"Mihály‘ Vajda meg-veréfekor, mint

джипа: és ¿ilegítimos Fejedelem mellöl eliállottak, azok~

пак lìemélyekben akkori ígércetert-Nemeñ praerogativájok

mollen-is helyben hagyartatocc; söt a’ hartz elött azon Ka

так közzül valóknak, a’ melly тазы Mihâly Vajda a

gote vólt, és birodalmokban vóltanak. azok~is nálok meg

maradjanak, azokról тала]: Artz'ottlusoknak tartáfa fierént;

mivel az Orfìâgnak olly’ ntólsó veliedelmében forgó álla

potjâban выдашь ‚ `

` ` ARTlchvS VI.

A’Kìrâlyo_knak és Fejedelmeknek a`Donatìóknak collatìoiban,

a`Deoretum és a’ Magyar Nemzetnek régi fiabadsága, és az

Orlìâgnak-is írotc Törvényi lierént, több módjok és hatalmok

nem таит, hanemElsö; ha melly Urnak vagy Nemes ern

bernek magva fìakadásán, annale _]ófìága. redeál ad Fi/¿wm Re~

Едят; melly de/îeiálc Jólìágnak appro/Jen/ïojában és “114126351

ban e’ mód ob/erváltafsék, hogy a’ при:per Directorem az Or

щTörvénye ierénc, a’ рывок/едите риИдсЛсаПЁ': 68 а’

‚ ' отт—

‘d

ч
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Cuatrdietomkat падшими, ртоседИгаПоп-е11спе1с juris or

dine in Зайди: ob/ewari folito; ha 2’ Törvény a’ Fifa'tisnakìté

Li, per manu: eonjí'rálha'tja, a’ kinek akarja: ha pedig azc

nem várván a’ Donatarius, valamelly Jófzágban слазит ju;

Regiumot reménl lenni, és! meg-kéri, Statua/uffa magic а‘

и: Re iumban, és ha fenkLContraa'ietor _nem találcatik a’

Jótìâgot примета/112112; de ha Cvntradietorok talâltatnak. eo

fiuto „мы tartozìk, és extra dominium kereñ'e, juris ordine

a’_'7us Regium тент. Mâfodìk; hogy ha melly _]óíìâgot a’

Рта: per'Notam infidelitatìs alicujus; legitimì tamen ef 'vero

juris ordine, juxta [petits Notar, in Decreto et кеды Articulis

тифа: condemnati, шимми: legitima exeautione тешат:

apprehendál és доп/т?! valakìnek; úgy tudnìlhk, hogy azt

feondenmatust legitim? eitáltàk, és az Orûâgqak Сошлит

in _ieréno in Generalibus Ragni сшит, jußo juris ordine ex

с: u_sát legitim? строи/чан; ú'gy ß'ntentiászk légyen-meg;

(ide nem érrvén a’ Deeretumba'n листай]: egyébca/usokból

emerga/ni ìokott Notáknak Джеймс) e’fellyebb meg-irc do~.

logban-is pedig 22 exeautio de boni: feu тат poßêßiona

riis delinquenti: convitti, ipßim jölun; proprie et рикше соп—

eernentibus légyen. , '

Ha -ч21а1‹1, non òb/irvato hoc juris ordine, és nem Statutio

âltal, hogy annak Contradietora. találkozhafsék , hanem ante

планшет legitimam mégyen-bé valamelly joliâgba, és ча—

melly baerest eJçturIzál , apprehendálja a’]ófìágot, és azutân

akamá magát Sшалаша, Contradìctorok találkoznának, de

a’ Donatarius contra vint o'ontradiwionis` benne Шагай a’]óíiág

ban, praetena'álvân аи. hogy тат ante emanationem Donationix

in boni; extiterit, az о11у2п Potentiarius,'avagy malaeßdeiрот:—

for exeludáltafsék, és az elébbenì baeremek re/iituáltai'sék á’]ó.

ìág, a’ Donatarius’ pedig! proceda/jon Donatióval extra domini,

umjuxta contenta Decreti; a’ ki pedig a’ fenn плед—{гс mód Ее.

Lénr extrabált Donatiójával magâc Statuáltatja» атташе in.

F f 3 _ И??? ,
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n ‘ 8: 4:1.

terveniálvân annak cedált, a’ Donatiónak еще in vigo" щ

radjon, 63 а’ Contraditctiót juris ordine рифу/46112.

Harmadik rendbéli Collatiók lehetnek deboni: 5ft“
mellyekröl annak Serinfében Vvagyon- emlékezet.

LTI Т U L U S XII/..1

Székelységrì'jl. `

AR'richvs I.'

A’ Széker Jobbagyok a’ Vârmegyékröi 63 égyéb 112131619

röl-is Mandatamokkal repetáltaßänak, fitb рот ß, 2,00.

Í"

a».|o=+.a’fzerént a’külsö Jobbâgyok-is a’ Székelységcöl , 63 Gyülés

' |630.

|635.

alacc 111116- Táblák'on, Octava/i: Terminasokon.„отнимать. ~ '~

AR'rlchvs.,II.

A’ Székelységen toliálcatott a’ köz bötstsel való 6163, ha» к“

nem capitali: jìcmmával éljenek, pro communi decreto vé

geztecett.

ARTIchvs III.

А’ Székelyek Tranfmi/iiójwa’ Tâblíról, vagy Gyülésröl, fe

Communisra» fe Evictonta _ki-ne lootsâttafsék,A hanem ma.

gok Foramjokon éljenek a’ Cansánwk minden remediamok

kal; a’ Táblá'n tsak jïnali: deci/fo légyen; bozza tévén 221—

is, hogy a’ melly perek brevi: proceßùmn fundáltatnalì, 116

zöttökfis az 1.619eñtendöbéli Анат/145016111 continentiâjok

ierént dijadicáltafsék; excipialcatvân a’Di-vi/1`o dolgában va»

ló ртами annyi réìben, hogy noha az 16 19-612161166Ь611

Articulo: ìerénr abban az lnbibitio nem admittálca-tnék ›

mindazonálcal a’ Szé'kelységnek eddig való afan Eerént, a’

verbali: probibitio ez-utân-is admittalratik; de úgy hogy ba'

beatar pro reptil/ione, és többìör azon egy dologban Repub

[о ne légyen.

4ART rc v L v s' IVA`

А’ Citatio'ka’ S-zékelységen a’Sz.ékeknek esküttei, vagy azck

nem Laintatvânntsakpaioam: Nemes ember гит-12:21

Ti -я‘д‘. `

\

ì.

с
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Tilìtriek mindazáltal petsétinek erejével legyenek,v Relato

тиши extrattìóia пакт—яз, Maros Széken kivül; úgyhogy

in prima Sede part vévén az In caufam attractus az Actor

nak propo/itióiâban , de proxima штат; Sede , a’ pár vé

tel mellett femmi exceptiók de conde/:enfant ne Iehefl'enek;

hanem mindiárt de merito Eólljanak, és tsak az ordinarias

рта/й: ob/irváltal'sék, és az ordinarium remediamok. úgy

mint elsöben пшик, pár-vétel, exmißio utân Novum ‚ Ap

pel/atio , a’ remediumokban pedig Contradictio , лишило, Re

ptil/io: Matos Széken pedig mivel ao antiguo Relatoriával

ìoktak élni, ez-után-is azen u/usban meg-tartatnak, `és az

Orñágnak Conßitutiója ůerént, három helyes exceptióval él
' hetnek; dev a’párvétellel ök-is a’ Caußnsokat ne fáralìlìák,

hanein az ordinarium remediumokkal légycnek contentttsok.

A R т i с v L v 3 V.

A’ Táblákra transmittaltatni iìokott caasák a’ Székröl el

söben derék Székre botsáttafiiinak, és onnan a’ Táblára;

mellyet nem ‚отличал, Táblára evocáltaíïiinak érette, és

tanquam 'violatores Conßitutt'onum ß. 2оо. büntetteilènek é

rette, toties ушил. executiojok-is pedig algue ad decißonem

az ollyan cawáknak ne lehefl'en. ì

TLT UL Us XV. à

Száfzságról. .

A R т 1 с v'Lvs" I..

Mint a’ több Natióknak» úgy a’Szál`Lsâgnak-is Appellatióba

botsáttatott transmijîsiójok, a’Gyüléfek alatt-is premi/cae

revideáltaílànak: a’ lìerént az Octavalis Ternlinusokon-is elö

;îîîíî'enek, és egyéb Táblát illetö causale-1s igaz Seriesfek
ent. i

n

TITU

Е: Art.

ein. “$40.V
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Т I Т U _L Uy S5; XIe/_1: ‚ -

Alleflbrok állapotjáról. д ».

у АЁнтпсуЬУз I. „_ ~ ‚

:_ Tâblai душами, ЬоБу, mind elégséges .illendö Eámúak,

сдаёт ad шт. u.. ez Haeának'Tör-vényihem ércö, ió

f;f6'á;_lelkiefméretü emberek rendelteñ'enek' a’ Fejedelmektöl. a’

‚6.5. kéc нею Mellerek, és Pfadídem mellé, fiükségesképen kî

тб° vántacik; kikA mindazonáltal az 1554el`ztendöbéli Artie-ula;

"s" ¿elem-is. шк ша k knee ek м ы '
uw go g en g ш nem tarnoznak.
1557» Annak-okáérc ha ymi pénzbéli proventus a’ Táblân Festas

fìámára пай/па, а, làâmolcra eoëferáltafsék, és a’ взимать

vifeljenek gondot гей. ‚ hogy a éle proventusok ìgazân ad

mini/Iráltaffanak; úgy-hqu, a’ mellyfausák а’ Táblán [1:05

dáltztmk, ez onnéc сшил]: Запипйа‘йегёпс, а’ mitv a’ Bl’.

‘ убирай. ícélnek „nern Адена: _а’- визир: illetvén. , a’ kik e»

v.lötç .imboálcarott.¿hah`erń a’ kik elettdeeidálratoct, annâl

ìnkább #derekas eausák inkâbbárz Tábläh, mint-fem Vär

¿megyén швед/шт, akár per ineboatìottevf,` akât per deci/io'

шт ìakadjorf a’ Táblán vége; abb6l _léjenůö решит: az

‚штока-аи admìm'ßráltafsék 5 Ьояуцш д‘даш‘дбапттт

phon: az слетит nem anon VármeßYçb'éli Tiůtek ál

tal ратуют, kik elötc штампов: v'ólt..`

TITUVL Us XVII.

Fifcalìs. _ Directorokról.

‘ _ ‘А'й т п; v Lv' simi

A’ Fíjï'alit Ditertorok' mind Széken- és Táblân-is benn Щ;

Ц ‘_Ьеп1е1‹,Гфа1ггсатй!‹0п kivül; de mint aîtöbb Tirbliúl

нуждой. lritefek légyenek' az' ìgazi Töryény-tételre; .cszk'~

me. Вову afmelly eausákban -Birâk lélìnek, azokban [от ~Actor

0I;._.neJelxefl'enehl fem г contra; a"Törvénybe olvasâfra bé-i

aclon [пешие pedig. _Directorok kezeibe ne adattalfanak..

' ПТИ

щ

A- 'e .r
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TITULUS XVIII.

Káptalanokról.

233

` A R т i с v L v s I.

AZ Egyhâzi rendek ’s Papok kezéböl a’ Káptalanok ki-E

vétetvén; azok helyébe az Orlìâg az akkori állapotok-AÃ

nak kivánsâga ñerént, a’mennyi íìámú ůemélyeket elégsé- 151|.

давке: itélt; vâlafìtott külsö Seen/ari: emberekböl, és а

zoknak bizonyos fizetéfl rendeltének a’ Fejedelmi Tár

hâzból, hittel _köteleztettenek hívataljokbanigazân való el

járáfra. , fáradsâgoknak-is jútalmát el-/z'nn'tá/rák; a’ moilani

âllapotokhoz alkalmaztatván annak-okâért azoknak állapot
jokat, végeztetett', hogy mivel a’ Fejedelmek ñzemek né-v

kik. ugyan Aa’ Feiedelm'ek válalìlìanak és állañ'anak-is, mind

Fejérvári, ’s mind Váradi Kâptalanokba, és Kolos-Monoftori

Conventbe, jó lelki-efméretüf és“ azon` hívatalnak meg-fele

lésére' elégséges tudomânyú alkalmatos embereket, leg-alább

hârom-három ûemél'yekböl állókat'. kike: a"béállatásko'r a’

több ACapitn/arz'k'Col/'egák elört', egy I'télö Mefler, avagy Can~

cel/aria: avagy Secretarias elöçt, erös hitrel kötelezzenekad

fídelitatem', шашнями, con/ervatìonem, reg'nìßtionem, litera. ‚573.

rum transümptionem, extradationem, legitimamgne exeofttionem,

kiknek a’ fìokott' Káptalani petsétek-is kezekbe adattaíï'anak.

Ezekne'k tégen rendelt és' Eokott' ñzetéfek a’ Fejedelf

mektöl igazárr meg-adattafsék, mind hogy a’hívatalnakink’abb

meg-feìelheffenek; mind pedig hogy rendek ñerén; való betsü l

letek ne diminuál'tafsék; mivel-hogy ök-is, a’ leveleknek taxái- ‚Ё:

Ьап a’ régi limitatióhoz alkalmaztatnak es me'g-hatâroztamak;

mellyrölannak Seriesében bizonyos íräfok találcatnak, kik

mellöl rie-is reeedá/janak, fub antifsione honoris et oßïtiornnt.

_ Anthori'tások légyen pedi'g minden legitima exetntìókr'fi î'

mmdazonáltal nem ext/ndá/tatván mellölök és kivüllöttök-isg.

G g: a’ dor

8.

9|
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Ex Art.

,411.1649

a’ dolognak mivoltához és eddig obferválnatort ußt:hoz ké

рей, egyéb legitima: Executorok-is; de ök~is meg~gondoljâk

hívaraljokat, és azon kiviil való dolgokba magokat ne e

legyitsék, fe alfélékre ne erölcetteflenek.

А’ Protocolutnok' a’ Käptalanoklaa bé-adattafl'anak. Persé

`telni foha tsak 'egy Käptalan-is más Collegájának hire és

praeß'ntiája nélkül ne méréûeljen; a’petsétis köz helyen ,

'nem tsak egyiknél conferváltafsék, melly-is juramentumjok.

nak Seriesfében légyen; és az egy Procuratoria Con/litntión ki

vül. femmi egyéb fa/:iókat tsak еду közzülök ne recepiti/

jon; Statutiókac és kiilsö Executio'kar pene: Regium peragál

hatnak. А‘ melly -Kaptalanokba pedig eddig más u/usfal él.

tenek, a’ fierént peragáltatott dolgok in vigore hagyattat,

Hak; 4ez után valók a’végezél`ekhez~ alkalimznall'anak.

T I T U L U s XIX.

Procuratorokiól,.

ARTlchvvs I.

50k liegeny igyefogyott Nemefség, és egyéb rendek fo,

. gyatkoznak-meg a’ шт; igazságokban , hogy valamelly

Teklnreces és ertekes ember mind maga mellé attrabálvân

a’ Procuratorokac, a’ màfìk fél vagy ytellyefséggel de/tituáltar

tik Procurator nélkill, avagy ha Eintén a’ Törvény-tévö Bí

rák Prókátort az ollyan meg~fogyatkozotc Can/an: mellé

adnakis. a’ mint-.hogy adni tarroznak-is; de impo/ítive le

vén, és kéliüleL-len-is a" dologhoz, úgy-is periclitál a’ lie

gény Can/am. Akarván annak-okáérc ezt-is meg-orvofolni,

végeztetetr; hogy fenki еду causaban >röbb Procuratore ha

nem tsak Ieg-fellyebb ketcöt foglalhallbn maga mellé: Tí
lalmaztatik раме az ollyan collu/ìo-is, hogy valaki a’ Procu

ratorokat maga' mellé a’ ketiön kiviil fel-nem állarhatvân э

úgy végezne. hogy ellene ne leváljanak „ишиас, avagy m

kább .kötelefek leven alatcomban _benn ülljenek, es egy

~ 4_fiers
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`liersrrlincl Birák ‚ ’s meg ârtalmasban agálók-is légyenek,

jab enden: poena. A’ hol pedig a’ Bírák a’ Perefnek együgy'ü'.

{égére 63 fogyatkozâsâra nézve Prókátort rendelnének af

Perlö ember mellé, tarrozzanak ugyan fel-venni, 63 /incerè

agá/ni jul: poena bomagii, de a’ Peres-is tartozzék fáraclságá

nak- érdemlett jútalmát meg-adni.

. II.

Incl a’ régi 5.o

. A R T 1 с v L v` sl

М kás 63 a’Decretum, mind pedig a’közönse’~

. ges igazság-is úgy kívánvân , valaki magát Proeurátor

jának hívataljâra adja, és causákat agri/ni altar, a’ Táblai Iré

Iö Meilerek és Pme/ideas elött, valamint a’ Bírák az iga

zân voló ítélet-tételre. úgy a"Procuratorok-is Principe/isoli-L

tól ráiok bízatott causáknak nem prodálâsára, mâfokkalnem

„ним/авт , 63 а’ causának deci/iojáig, tehetsége lierént igaz

/iuceritásfal való procuralásâra hittel légyenek kötelelek, kil

lömben /ub ami/sione honoris fohól ne agálhaíanak.

Illetlen exactiokra 63 ñzetéfre- is a' Coußznsokat ne kén

Ecritsék , és ha melly Cauffms a’ procuratoroknak képtelen

kívánsâgok miatt meg-nem alkhatvân, Prókátorból meg-fo

gyatkoznék; exponá/ván panaiilìát, 63 denoonina'lvân az 0I

lyan Prókátort a’ Birâk elört , a’ holott „ища: akarná ín

cboúlni, поп Bírâk con/cientio/e limitá'liák-el , mitsoda ñz'e’

tell érdemeljen érette a"Prókátor, 63 akkor meg-intvén, tar

tozzék azon ñzetésért igazsâgofon procuralni; 63 hogy-ha

még-is contumaciter nem engedne a’ так impo/itiojiinak-iso

ugyan ott in facie Sedi: e0 facto Iwrnagiumnak pocnáián. mar

radjon.

НА valamelly Prókâtor kötelel'sége ellen eI-nem iárna hí

_ ven eifel-vert causájában Principa/isának, avagy Adverfa

ru/sával valamelly praetextus alatt colludálnańgazságât proa'ál

ná idö eIött; a’f`ifcafis Director procedfílion az ollyan ellen.

eS bünteiödjék тат hitit kötelefségét meg-Iiegö ember.

Ha pedig Principalisának Ieveleit- el-veìti, (txfißìálván

Gg 2 vala
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»10.1608

valami ůerentsétlen etz/ust) vagy Adver/ariusával való eol

lz//Io miatt a’ Can/ons kârt vallana, kerell'e ßu's modi: Proeu- '

ratorán kárác.

 

ARTI chvs IV.

’Proeufatorìa Conßitutx'ók mindenütc az Orlìâgnak réfìei

ben. Fö és Vicé Tifìteknek, Notariutoknak, Cancel/aris

táknak, kik дивами arra exmìttáltatnak, hafonlóképen Vá

roli rendeknek a’ Bírák elörc lött hit lierént való re/orip

хитом-а, mind két сателлиты, és Káptalanokból-is meg

adañänak.

TI Т U L U S XX.

~lus Lìgatum felö'l.

`ARTxchvs I. -

MInd eredetire nézve (holott in anno 1594. ez Hazânak

Tekintetes паду Rendekböl álló néhány lìámú hali

nes ñai és tagjai indien? mus/î, non таи neque legìtìme con

шаг, ölercettenek-meg , és рта/тати életekkel együn:

magok és рф‘тмюк minden javoktól) mind következésé

re nézve (mellyel praetludálcatotc az i`gaz Haeresektöl és

:Yueeeßoroktób hogy törvény fzerént-is igazságos praeten/ìo

jokat ne profequálhatnák) l'okakńak melly káros, de közön

fégefen kefcrves, és minden Kerelìtyén Nemzetek közötr

ircózálïâl hallhacandó terminus folyamodott légyen e’ meg

velìett kúcföböl, azoknak a’törvénytelen meg-öletett nagy

Rendeknek halálok után , úgy-mint a’ 711: Lìgatumnak ne

vezeti: fiomorúán érezvén bóldog emlékezetü eleink-is, an

nakutánna in Anno |608._a’több dolgai között . ebben di

’tséretes tselekedecü idösbik Rákóezi ’Sigmond, akkori Mél

tósâgos Erdélyi Fejedelem idejében az eddig rabságban a

vagy kötélben tartarorc igazsâgnak, ůabados úrját nyitották

vólt; melly noha kevés idéig vólt-is ugyan proeeßìtsban, de

ugyan akkori idöbéli Méltóságos Fejedelem elett, az Ог—

fzágnak Statuti vévén eñekbe, hogy a’megalunni Писают.

tüz
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tüznek liikrája a’ Hazának fel-háborodásával kezdene újabb

lángoc verni. kénfzeríctertenek azért ifméc azon elébbeni

karba állatni, ’s tovább való meneteléc újabban meg-hará.

rozni.

Noha pedig még tsalc nevezetinek-is irtózásával. mind

azonâltal propter болит ‚дат, unionemque ae eoneordiam Re

gnieolarum, nem külömben mint amneßiába ment dolgot,

nem úgy az elsöîàöri adinveniálc kegyetlen termini/st, mint

a’mâfodlìori meg-határozáů, örökösképen [дед amne/iiae. er

után való idökre-is helyben hagyni végeztük: illy’ dee/ura

tiónak hozzá-tételével; hogy _?us Ligatunmak még шк ne~

vezeti-is , t ezen kivül liegény Hazánk és Nemzetünk köz

zül, etiam ßib anatbemate exaludáltatva légyen in perpetuum;

sör, kit Щеп Szem; Fiaért minden Kereûcyén Fejedelmek

töl és Orlìágoktól, 's mi tölünk-is, és poßerìtásinkról-távoz«

tañ'on, de ollyan eeßisban, minden rendek etiam ab bomagio

fîde/itatis, et obedientiae Principi/rus шиш ,

аЬ/Ышиюк légyenek.

 

 

Limitatìo redemptionis Literarum in utraque Suae

Celñtudìnis Principalis Cancellaria, nec-non Capitulìs ac

Conventibus in Regno Tranfilvaniae, et Partibus Hungarìae

eidem annexìs, et mandato ejusdem Celíîtudinìs Principe.

lis (falvô ramen ejusdem judiciô, Dominorumque Confìlla- 

riorum confenfu permanente) confcripta.

Pro literie, quae adin/Íantiam Fifei pertinent, et ema

nari (Миш , in „штифт negotiis et ea/ibus ‚ nullam

re/olutionem Март! Protonotarii aeeipere дебет.

Atte/iatoriu Simp/ex Tran/i/vaniea  ‚ - den. 24.

Atteßatoria Simp/ex in рант”: Hungariae  l.

Atte/tutoría сит dee/aratione    den. 24.

Proeuratorìa Simplex tam in Tralg/ílvania, quant in Ритма!

Hungariae   .  d. 24.

G g 3 -Pro
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Procuratoria ad re/criptnm '    l..

Procaratoria ad [II/iantiam -  ~ d. 24.

Hoc шит, guocl pro labora, Tc/izmonzi: Capitulo

mm et Scribarum, ant Nobilium aa’ unumqucmgue diem

pro [ingu/is рифт}: d.'1 2.practcrea victualia adminißrentur.

Praeceptoria pro recipienda Proc-oratoria con/ìitutione j?. 1.

Literae Evocatoriac'vcl Admonitoriac   1,

Literae judiciales   _    d. 12.

Praeceptoria /iae Evocationc   — d. 24;

Ртесергогёа cum Evocatione - C» _ Ь

JVovuml уши-гит, [то jimplex, /ifve шт ln/Iibitione ß. 1.

Novum cunt gratia - - - -ß. 12.

In/Iibitio    '  - 1.

chetitoria fob/ragioni: - — - - 1.

Literae Reqai/itoriae  ;   d. 24.

Divißonali: о - - '  1.

Praeceptoria ßtper metali reambulationc  '  ji. 1.,

Literac Faßionale:  ‚ - '- - 1.

Literae' Prote/ŕatoriae- ~ _    1

Literae Probibitoriae cum declaratione - - ß. 1.

Literee Plenipotentiale:    _ . 1.

Literae Reni/Zonales f ’ - - - d. 24;

Licerae Retractationale:   ~ ' fl. 1.

Praecclntorial Лира Transmi/:ione Caufarum '- ß.' 1.

Te/limoniali: /icper depo/itione Can/ae   fl.' 1.

кета-лампа /ententiae   - - 1.

Literae Execute'onecle:I`   — - ß, 1.

солдата Curatori:   — . ~ 1.

Expeditoriae /íve ijietantiona/es   ß. 51. _

Pro trail/omptis literarurn, tam ватт месят Ragni ordinaft'tt»

naàmcoramper/oni: Capita/orilla»proprimo folio fl. 1.

“роге/151151: jingalis' _  _  - _ ¿241. \

x. ’ Pt?
’i

__. ___,
.

I- ___.__‚__`Й iii“ __‚„‚ ~ _. ‚ _ _ _
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Pro paribus literarum in ушат fendi: /olutio enden! _ ._

Решил Capitularibus nel Солистки/[ш рт regaißtzone lite

 

rarunt -  - у - - . 1.

Adjudicatoriae Coram Regnî judicibus

- emanatae.

Prorogatoria pro adducendis Evictorious   ß, 3.

Comm/mis inaui/itio Y    _ f1 3,

Te/limonialis /uper conde/cen/íone Сак/ас _ ~ _ . ß, _L_

~ïtt'ramentalis tertio, nel ß'xto /e  _  . 71,3,

juramento/is decimo fecundo, vige/imo granito, vel „тушу/ь

mo fe    —  ó.

juramentalis fuper meta/i reambulutione   ß 6

Sententia ratione non „Дышат: 70дда350т$ fìegitivi., /íve per

non шит five ex re/pon/i'omáus parfuem, ubt cum poma

Article/ari aafjaa'icata fuerit    ß 6_

Sitte poena      3.

Sententia pernon venit ratione aliorum negetiorum, „И амид

`З’игга'ёса remedia /èqui poßunt  . ß 3

Sententia _fno/is in facto Majoris Potentiae, Debiti, et платит

/ímilium Crt/uam. ~  - - ß. 12. `

Sententia ßnalis in facto Minoris Potentiae concernent: 6.

Sententia /uper reoátentione Poßefiionum , Bonorum, et îfurittm

poÍe/ìionariorutn, in gua пёс Inbibitio, nee Reptil/io, nee

Revocatio Procuratoria, rvel alius aliquis proce/ß: 71:75

dicus amplifie Дуня pote/l, defe/sione una, duabus, tribus,

rnel gitatuor, u/aue ad decent  -  3.

A decent ufaue ad viginti - - - 1'2.

A 'vigt'nti u/que ad quinnuaginta  -  20.

A quinquaginta uqu adcentum, velampliùs,/i etiam „шпалам

numerum aliquoties сшит in toto /olvttntztr 4o.

СИМ/шт integrunt cum pertinentiis _ _ lq. so,

Seatentia Ab/o/utiona/is infacto Minori: l’otentiae,Debiti, Datum.

' l ac re

lll-.n.„AA
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no rerum pnmp/Jemalium et a/iomm/ími/ium  ß 3°

Sententia Alf/olutìonnli: in facto Majoris Potentine fl. 6.

 

Taxas literarurn DonationaliumI , InfCriptionalìum,

Confenfualium, Privilegiorum, eorumque Confirmatio

num, nec-non Armalium, Primipilarium, Exemptionali

um, Prorogatoriarum» hifque fimilium , fnae Celñtu.

dinis Principalis Dominornmque Coníiliariorum 31161

do humilime fubmiñmus.

APPROBATARUM CONSTI

TUTIONUMl REGNI TRANSILVANUE, ЕТ

РАКТПЛМ НПМСАКН‘Е ЕПЭЕМ'

А N N E X A R [ГМ

PARS QUINTA.

C'ontinensA in ß’ Sef'z'em Pnblicornnt Edictornm.

Aknák állapotjárólï.

Ein-r chNr I.l
'l Székelyeégen lévö Darabantsâgnak-is, az Акт i

_nákróll hazok lìükségére való Só adás или: ad'Y

n bene platitum Primi/tum, rendeltetett,l рте/М]

` ván òk-is az Aknâkhoz való taxát, a’ ñerénti

mint, aftöbb S'zékelyek..

Ер l стп'м Il.
’Só hordó _liekeresemberektölI ajândék,.vagy egyéb exa'

‚833. " etiót venni a`KemRm Правой“ neY méréñeljenek Eabad

akaraqoken- krvül, ful;r poem: fl.2oo.. Azon посети ob/er'vúl

сажал, mmc а" tartozó Sónak meg-nem adásáról írarotc.

Еш

 

  

'— Й" ___-z__.*ŕ~`___"_l»-~ŕ„_ _ __A__¿r. -u
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T R А NS I L V. PARs V. DE Emc'rrs. 24!

'E D l с т v M. Ill. Ex ¿m

EGyéb rendbéliek-is. de jignanter a’Partiumbéli Só hordól., ‚5,32.

íiekeres emberek a’ Harmintzadofoktól illetlen exactiók-yu- '

kal ne terhelteíTenek; és czédula pénzért Sót rajtok ne e

xìgáljanak. A" melly Harmintzadofok pedig ez ellen_tsele

kednének, ob/erváltai'sék ellenek az от; Statuturni és Ез

badsága ellen tselekedö Harmintzadofokról írott Атм/ш,

ugyan otr /peeißeá/c proeeßusávalv és poenájával, mellyröl an

nak Seriesében vagyon emlékezet.v ~ _

A’ Vâradgyai Ротик: Fifeu: Ватага Sót ватка Szeke'- 161“

refek-is Vám-adâfìóf immunisok' légyenek; söt egyéb rend

béliek-is, ha a’ híd'oril láltalì nem. mennekr

Evfc'rvlw IV.; ,

’ 521111103: és Matos» vlzén való gâtok miatt', hogy-ha a" _

Sónak íìállírásában'4 akadâïyolc lennéhek, azoknak oeula- "4'"

[двойка Commifariusolc renderselfe'nek» és igazitásbz vétet- щ”

tell'enek. ‘

I

EU r c_'r'îfM V.

A’ Sónak ez Urfìâgból való ki-hordáfa, ez ideig való' ‚фи

ЕСГЁПЬ' ЕаЬааоз. egyélr helyeken-is", de [давит a.’ Kö

rös' útján-is; ~

Вою; és egye'ß' Göböly marhát hajtor emberekröl.

I _ _E'Urc'T'v'Ms VL,

AKar I'iß'umakf akár' Uraknak, és‘ egyéB embereknek gö'

böly és- egyéb-féle (ворог: marhákac hajtvân,~ ha tilal

mas helyekbeni катка: 685 ègyéb“ haralìnaskodáfokac és Еп

ßlentiákaptselekeinekf mint' nem Umk aka'ratjából tsele

kedetc dolgokért a’ fereg marhában kár ne' tétefsék, béké

vel botsâttafsék; hanem’ afmell'ettek lévö ’s kárt tétetett

Bêtes: legényeker.. és egyébféle'emlìereket, _és azoknak mar

hajqkat вид/щам ’s a’ kán' avagy' egyéb vérket meg-lâ:

fatvan“, a’dolog meg-bizonyofodvân, azokon vegyenek fuis

H h 4"
i

|5895'
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I

fin'tiór, és bünretödjenek érdemek fierénr: a’ derek marha

. _mellerr __mindazálcal _azokŕiak gondvifelésére-is _emberr паду

' yán, агу Iiámú embemél röbb Iévén' a’marhák mellert.

‘ _keclecnek mivólrâlioz képeli.

—А_Ъ__

„ EDl_chM_ VII.

DÉzmâkat, Sót. és egyéb terheket Feßusvagy mâfok Её

_ -- mara hordozó, avagyabból vifìlìamenö Szekerefek-is,

kik vagy rilalmas helyekben való кашки, kaliálr és bog»

_Iya iénáknak meg'bântäsâr. kerreknek 1e-vágâsât, égecésér,

.és több infolentiákac-is lìokrak tselekedni, sör a’ kíros em

; _ v_berekre ugyan inßirgálniis; alfélék-is ezen fellyebb meg-ift

_mód Iierénrfbůntetìell'enek. és akárrrrelly rendbéliek-is . ha.

ellenkeznénék, Тона; _kialráfokra a’ károfoknak гидрида/„3

а’ Faluk carcozzanak. és az elégtételig areßá/ni-is, a’tsele

Í

Y _ ‘.EpicjrvM VIII. '.11

l Afonlóképen,ha Nemefség bar_’arán мышам tartanák
“ ' 'és'iiárramâlg akár Fejedelrneknek Uraknak, és egyeb

rendeknek marháit. és nem lehetne ereje és módja a’ Po:

/eßòrnak abban, hogy a’ Decretum tartál'a êerénr proceda/_na

ellenek," ezen fellyebb ‚шея—{гл módnak el-követésével~ is

-û'aba'do's legyen; - ' ~ 

Bújclosó és le'zzegô emberek felini.

Enrc'rvM IX

_. Sméretlen» Uratlan,_ez Or-ûágban búidosó és lézzegö em- `

_ ~ berek, kivâlrképen a’ kik ‚шока: jamborúl nem continu’

¿lláh Напев; a’.lìegénységen élödnek, annâl дамы? ha lop

nak.' a’lìegénységetzaklatcyák, vagy egyéb защемит}: tse

lekelìnek ,'.fenkiröl femmi úri hireles, avagy b1zonysag 1e

Yvelek nem léyén. gyanúság [снег nem igaz járarbéh vól

Lokról. шаек meg-fogatrall'anak ñabadol'on, _tsak_privatu:

Nemes emberekröl-is. annál inkâbb Vármegyéi. Varaklìell I

.Vároliés Záûlók машем Тййпещёъаё: c_sak шин Biraktol-âs.
I О _ . _ . -

‘1
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minciazáltal Gemelyekben val'ó febhetés 63 verês taglás néf

kül, hegy-ha magokat meg-adják, ésjavokban vaIó meg- ká

roiitás nélkül, 63 ha magokat igaz jâratbélieknek Ienni el

hitethetik, békével botsâttaffanak minden kár nélkül; ha“

pedig nem, a’ Tiûtek detineálván büntel'sék törvénnyelf

érdemek Iierént; ha tudva el-botsátanâ valaki ‚ Director ál

taI evoca/tatván, fl. zoo. büntettefsék.in fóro- competenti- De Ea Are.

ha paraiìt falu helyeken are/iáltatik aíéle ember , haladékâßmï'

nélkül közelebb való Tiiârekhez, vagy azok nem talâlrac

ván, értelmes betsiiletes emberekhez vitettefsék examenrez'

és kiki meg-lám, hogy afl-ele dolgo'kkal ne abatir/jon',

és valamelly igaz járásbéli embert, kiváltképen Nemes em'-V

beì'lt nieg- ne are/t'áljon , ha нага: 63 búvât nem akar'la

va ani.

 

_ Е D i с т v M. X.

НА kik re/identia nélkül v'aló, 63 tsak jövö-menö ts'avar

gó embereket, kötel'es Iìólgaság nélküI, Fejedelem vagy

VármegyéknekNára'knak ésSzékeknek FöTiiìteinek hírek néld

kül папок megett tarrnak és-'Iappangtatnak, kik ugyanúsneme

gyebet hanem 16 lopâll. fofztogatâll 63 egyéb rofL doIgokra

való alkalmatofsâgot lefn'ek;megtudvân a’ Tilìtek kérefsék

kézhez; 63 ha nem adje, avagy az elött-is hírekké riem tet

te". akárrnellyilc tselekedetërt- is >cittiltaÍI'anak a’ Tifìtektöl? p

Vármegyére avagy Székes' helyekre, és egyfìeri exmifsio ál

tal a"doIog meg-bizonyofodván ‚ minden tovâbb való pru

“И: 63 remediumon kivi'il fl.' zoo'. convincáltafl'anak: hafon

lóképen a’ZâIìlók alert-isf ha a' Hadnagyok és Kapitânvok'

afi'éléket lappangtatnânak, kik nem {татом 63 ñzetett Ka

tonâk» »toties quoties a’dolog meg-tudatik, a"Generalisok vé

gére menvën , hó pénzeket атаман az ollyan Tiiìt

vil'elök.4 _ .

' "1)62т61‹г61;

А ЕЬтстчмХЪ.

A"Dézinafok vper Лифт magoktól találtiìegénység terhé- 15:9.

H-h 2 кем? f

\

4t.; .L_- __ .
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re, a’}*`z]o‘u.rnak«is femmi hafìnára való egyéb abit/iesok'at le

tegyenek. nevezerI fierénc, a’mellyet ök lioktak híni, ke

reliryén pénznek ‚ áfzok pénznek. penna kévének, penna

bornak, nékiek való gazdálkodáfon kivül, tyúk. kenyer,

füůerßám, avagy azok helyén pénzt Eedni.

EDic'r'vM XII.

А’ Ме11у ûabados emberek, kik vagy fegyverekkel, vagy

._ lovok hátán, vagy egyéb Udvari Eólgaságnak hívatal

jában, Pálìtorságokban, Bíróság vifelésben vannak , hogy a’

Dézmáfok az ollyanokon egy-egy forintoc, .és egyéb'exa

çtŕokat vegyenek, хохм/саван Ainperíusvmtm: holott a’ fölcles

Urok-is alïéle rendbéli embereknek kedvezni 'ioktak 1362

májok dólgából. Ha pedig meg-vélii а’ földes Ura, Iìabad

fagában áll, merc ‚аиста ‚626161161 ,v_éûi-meg `a’ Fi/àuscól fok

helyekcn.

 

331).:ch м .'XIII.

А’ Dézmáfok magoknak külön mezö_ ¿páfìtorságot ne tu

lajdonítsanak, 'a’falus Birák hivatalja Ilévén inkâbb az;

if, mindazonálcal и ап'а rendelrecett A_emberek ~köcelefek 16—

' 163°.9'gyenek `eíïéléböl ‚а’ D_ézmálfal -egyet .érteni, és ha valamelly

gabonában, Nagy l¿ìíilíâben Чёт-16:61 efnék, egyezö értelem

fböl törvény Eerénc -bünte-fsék : és ,mind a’ fìegénységnek .’

mind a’ Fiß'usnak. (holotet a’ kár közös) „мм/спиц.

Е в l с т «l M ‘XIV.

leìtálva légyen, mikor, mennyilóval, é_s lìemélyel men

пбц- jen ki a’Dézmás, és meddig-is ватт/‚а 1‹йп}а1‹6‚зё‚с а’

‘úw’ ìegénységen, gazdálkodâs-is mimódon légyen галок.

Епистчм XV.

A’ Dézmâláshoz kezdésért, határ fel-ìabadítâsért. a’ Eegény

‘63°’ séget ne fanczoltafsâk. ‘ рт.“

EDic'rvM XVI. "

НА mi illetlen exoeßìtsokat a’ Dézmáfok tselekelìnek; аЕё—

“FM lékröl a’Tií`zteknek ucánnok czirkálni. felölök джигита:

ni üabados légyen; az тмина: Fö és Vice Arendatoroknak,

_ ‚ vagy
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vagy Fejedelmeknek küldeni; söt hogy ha a’ dolog hala

dékot nem ìenvedhetne, Iìemélyekben-is öket areßáltatni.

és hírré tévén, a’ mit a’ Fejedelmek, avagy Fö és Vice A

rendatarok fognak parantsolni . а’ Еегёш protedáljanak vé

lek, és érdemek ‘àerént meg-büntetteíl'enek.

 

Debreczeni dolgokról.

Enic'rvm XVII.

А’ 86 hordó ìekerek eleibe ki-ne menjenek a’Debrecze

niek, 65 fem kün fem berm Savokat el-foglalni, azzal

annak el-adását meg-akadékoztatni» vagy a’ ìegénységnek

kedve ’s akaratja ellen ott le-rakatni ne méréîìeljenek; ha

nem mind fiekereílöl, mind aprónként el-adni Savokat, ha

el-nem запасти, а’ hovä el~akarjâk vinni, ìabadofon meg

engedjék, РФ рота ßorenorufneoo.

’ ` Ötvös Meilerekr'öl.

ED l chM XVIII.

Öbb Meller emberek között, az Ötvefek mivelvén drä

gább materiákból, tapalitaltatik nagy мила/тли kö

zöttök valókban, nevezet fierént egyikbol, hogy a’ jó e~

züílöt igen meg-Iiokták vel'ztegetni, rofifìúl és rusnyáúl-is mi

velnek; Máûkból, hogy akârmelly müben-is az arra ki-ada

tott папуаса” fel-méréskor belé nem tudják; Harmadíàor,

hogy akár kitsíny quantitásban , akár mentöl nagyobb ki

terjettségben légyen a’ mü, de gyakorta kétkét aranyat

extorqneálnak a’miveltctö embereken;mellyben melly Eem« `

lâtomáfì való frans мат/доп, akárki meg-ítélheti. noha tsak

mi ideig -is nem tart aranyazáfok; Annak-okáért a’Czéh
Meûereknek és Vârofok Bíráinak erre légyen ůorgalmatns

gondjok, és orvofoljâk meg-is , a’münek giráiától-is pedig

nem többet, hanem a’ атлет Еегёпс való ñzetéû vegye

nek, és a’ miveltetö embereketis holiìas' haladékokkal ne

H h 3 vára
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Ex' AV’.

0.1614.

` .411.1618.

1.617.

1629.

._

várakozrafsâk; egyéb  irán: a’ mivelretö ember pa -‘

пай: tévén a’ Biráknak , mindjáráft a’ pana-âló embert

„тет/саван, a’ tsalárdúl mivelö emberr pcd-ig büntel'sélc

ß. loo. toties тютя; mellynek harmada a’ panalìló> emberé,

két réûe a’Bírâké és Chéhé légyen. Ha pedig a’ Birákes

Czéh Mellerek el-múlatnák, a’ panalàló ember fiabados lé

gyen véle. ha maga vagy a’ Fifcalis Direczfornak tévén in

ßantiát, e'vocálrarja-is Táblára , ’s corrigeriálcarván a’dolog.

azon Tifirek ß. 2оо. convincálraffanak: mellynek-is harmad

relie a’ panalìló féle’ légyen, kér rélìe Fi/Z'a:é.

Enyediekri'il.

E D 1 с т v M. XIX.
.Z lEnyedY Városbéliek, valamelly ablgätsból ker-kérpénz '

Iìokrak vólr venni minden. сну-еду köböl gabonáért.

`rrlellyer Várofokba el-adni vittenek.' a" Iìegénysé'gnek nagy

'fogyatkozásârar melly a’ mint régen tollálratotr, úgy ez.

urân-is. nem admittálrarik.

'~<

Fejérvári dolgokró-I.

E D 1 с T. v_ м XX.l

_Eiél'vâmt aflœrítéfm belöl a.’ kinek háza vagyon, a’hely

ч nek állapotjához. illendö módon tartozzék meg-épiteni.,

az elörri Ангел/шок fierént;_egyébiránris, de bizonyosidö

ferminálrarván. arra a"TiûtekröI,. valakinek Ealmával fedett

hala. tövifïës.. és vefìñökkel fonc kerri találtarik, airendelt

-fg

 idö Utân le-vonattafsék és el-hordarrafsék; máfodfzor-is ter

-A--Jï __›. _ l“n

тёти advâß flékì fhafOnlöképen büncetrefsék, harmadlìox:

Pediglen. паша: tellyefséggel amittálja.

. EnichM. XXI.. -

ORñág Gyíìlesén». Feiedelem Udvara népén és azokonkivül',

kiker a’ Fe)e_delmek hívarnak, ez Orlìágbéli emberek köz~

zül. fenkinek Felérvaract ñállás. ne adattafsék, _ hogy тупиц

. ‘ inkabb
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inkább az Orlìágbéli emberek kéniàeríttelfenek házakat tsi

nâltatni, vagy pedig ñze'tésért magoknak Iìálláll fogaidni.i

_Faluk birodalmának módjáról.

EDichM XXII.

NEm kevés bântódáfa vagyon ez-iránt-is a’ Nemefségnek,

hogy némellyek jobbágyi, in praejudicium Dominorum

terreßriuns máfoknak obliga/jak Jobbágyságra magokat, melly

miatt a’ Patronasnak nem tsak _]obbâgyânak Iiemélyéhez»

hanein örökségéhez való jusfa-is más idegenre transfèrálta

tik; némellyeknek ösökségek meg-marad 'ugyam de a’]ob

bâgy az Urânak injuriájára helyéböl ki-bontakozván, más Pa

tronus földére költözik á'Ital, a’ honnét Törvériy Iierént--ìs

nem redaoaltathatik: Néinellyek viiìont a’]obbágynak ñú ’a

gon lévö dejï'ctusán a`fitndashoz való minden ритмика:

aba/ienálnak; némellyek végezetre lìölöbéli örökségeket 16:1

nyoknak adván. abból cedálandó Dézmât-is a' Dominus Ter

reßristöl el-idegenítik; melly abu/fesnak tollálâsáért, végez

tetett. hogy a’melly Patronusoknak effélékbòl. vagy chez

hafonló dolgokból emergált bántódáfok vagyon. ez illyen

Falu vagy Város lakolit, nem per 'madam citationis. hogy ab

ból contentiók, conde/tenßók, 63 egyéb proceßusok következ

hetnének, admoueáltafsâk; hanem tsak hogy a’ jövendö Or

ìág Gyülésére compareálni tartozzanak, és ha miröl Privi

legiumok extál. producálni tartozzanak, hogy akkorleheifen

deli/:erotic felölök. . r

Fifcale bonurnokro'l. i s

En i chM -XXIIL

’ Bihari, Tsatári, Piispöki Nemefség a’Fiß‘us ûámâra con

tractusok ierént. o't-öt forintot adjanak, paraiìt ßmduson

lakáfokért; de mivelparalìt funduson laknak, arról a’liegény

féget a’ közönséges tereh vifelésben, hogy fegitsék, méltó do

log; holott azon helyekre paraìtságtelepednék, ha ök nem

, lakná
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laknának rajca: ha kik pedig chez nem akarnák tartani ma

gokat, meg-engedcecetr, elmehernek onnét.

A’ melly Nemes ember Рта/15 Jófìágban lakván, par»

Ex Amlagból 12616: akat építenî. elsöben találja-meg а’ Praefêotnst,

дитя-9233! a’F1ß'tt.mak azon helyben való Udvarbírájât, ki а’11е

1уе: meg-látván 63 meg-betsültetvén, ha a’ при: jobbâgyi

nem akariák mívelni, annak-utânna azon Nemes ember Еа

badofon birhaffa» a’ Dézmát a’Fìß‘umak ki-adván belöle.

Hadi állapotokro'i.

EDICTVM XXIV,  '

HAdakozáfmk 'iiiején NemesI embereknek hâzairz. maior

jira. Pap és Schol@ hâzekra a* hadak пе. Eállíttaffanak,

[ub рота/2. zoo. адамант 1аспе3 és. Наша iavâra és Ба

badsâgára nézendö, és állapotokhoz alkaimaztatott' Едет

ok adattañ'anak-ki, fzorgallmtofon objërváltafîának.ig„

Njéfuitai Szerzetnek kirekef`ztetésének módjáro'l l

63 она 1:61. ~

ED r cT'v-M'l XXVr

A’]éfuìtai Szerzetbélieknek az Orñág Conßitutiói ellen ta»

lâlkozhatott Fauterinak engedelem :idatotß` mind :1d-v

dig való ezen dologbéli tselekedetekröi» miglen iegitz'mèl

nem vóltak admoneáltatva' a’]éi'uitai Szerzetbéliek ki~mene

telek felöl; azutân 9а16 tselekedetekért, a’Fejed'elmek gra

tiájâban és ñabadságokban áll,A akarjfík-éprofequâlni Türvén-~

nyel, avagy nem; a1.' штампа pedigvólt die 22.74”. 16 5st.u

Jófü vidékirör..

_ EUrcTVM" XXVI'.

Ofii Vidékire fenkinek Jobbágyï bé-ne fogadtaßînak, 63 hs

о11уа11 :а1511:а:п61‹‚ az. prânok,` 63 Vá'rmegye Tiiìtei ßelv

ami/sione тёлкам reá. тетенек,- 63 re/lituálják, eor/tperiál4

tacván elötcök afdolog, aosgue ulteriori liti: рост.

\ Ingyen
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Ingyen gazdálkodáffói. .t

Ech'rvM XXVII. '

VAlakiknél Fejedelmek Speciali: Salva: сшить агг61

п1тзеш ingyen való gazdálkodâfra fenkit ne kénûerí

tsenek; mellyet ha valaki tselekednék, a’helynek Patronusa

a’tse1ekedöt, ha Nemes ember Iéfzen, evoeá/rafîa. ha akar

ja Székes helyre vagy Táblâra, akâr Gyülés alatt. akár'Ut'

tana/is Termìnm'on. és копыта/пасуй!) jl. zoo. büntettefsék,

a’kámakis reß/ßo'jával: ez illyen eaufa , a’ Vármegyékröl

Аделаиды Ie botsáttafsék. Exnzi/,ción kivül pedig ‚ egyéb

„тешит пе—15 admittáltafsék.

На reßdentiátlan Nemes ember, Urak , vagy fö rendek

Eólgai, a’ falu fel-kelvén, Eemélyeknek meg- fértéfek, és

meg  kárositáfok nélkül, ha magokat meg-adják, fogják-meg,

és vigyék Tiíìt kezéhez. a’ ki törvényt lâttatván, és fdo

log meg-bizonyofodván, a’kárt „дымит, ’s magokat pe

dig díjok le-tételével vâlthafsákmeg.

На Záûló alatt való _ñzetett rend, тазу egyéb udvari

Eólgák, ezen mód Iierént meg- fogattatván, ha közel 1612

nek. vigyék Kapitányok vagy Genera/z'sok kezekhez; -ha pe

_dig a’Fejedelmek közel léûnek, Udvarhoz vigyék fogva,

`és съев mód ierént büntetteñènek.

H_a рвы; Film/is Vârakhoz, vagy Fejedelmek egyéb

jóìágihoz tartozó Szabádofok, vagy egyéb rendek lélìnek.

meg-togaxtatván azok is, Риге/дни: kezéhez vagy Udvar

hoz küldettell'enek, a’hafon16 bünretretéfre. Ki-vévén аи,

ha keremés ñerént magok j-ó akaratjokból, nem rajtok ё

lödm akaró, hanem útiokat jâmborúl anntìnnáló emberek

nek valemi emberséggel akamak lenni, kivâltképen ha сот—

„идёшь , hogy a’ Нага vagy Fejedelmek dolgaiban

)ama . 

Mindazáltal lìâllás-adáfl'al, 65 а’ Fàluiokban чаду Várol'ok

ban fel-találhatandó. ember és тата élés, és'egyéb lìükSëgQS ’

1 i gaz.
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gazdálkodáfl'al illendö árron, pénzérc, a’ Szállóknak сапе:

2апа1‹‚ az ezen dologban fenn meg-irc роет: а1асс és pro

ceßis Iierént. и ~

Boros jenei dolgokról.

-~ EDchvM XXVIII.

Mlnémü Iìükse'ges dolog Iégyen akármelly Наряд/ЕМК

EN". . Ьап, Várofokban. és Tiûrvifelök közörr-is a’ jó rend

‘rartâs, és minden dolgoknak helyes és Iiép egy érrelemmel

yaló jó karba âllatál'a. nem Iìükséges azr fok tìóval exagge

типа, meg-mútatja rsak ama’ kis /èntentiárska-is:

Concordia re:рвите cre/cunt; diß'ordiń ,maximize dilabuntar.

' Ugy-is vagyon', merc :ŕmelly _lakofok közötr (akár Tar

,rományolg Re/publicák, akár Várofok légyenek 'azok) egy

_gyefség. egy érrelem, és rend-rarrás vagyon, akârmelly

_ellenkezö idöknek háborús 4Iìélvelìei _ellen-is bárorságosbak

.és erösbek _’Iìoktak _az ollyanok `a’ meg-_maradáfra lenni.

Ellenben pedig _a’ hól egyenerlenség, ‘és rendelerlen zürza
ívaros _állapor Iivagyon. or: .nem Iìokort femmi jó nevelked

_111. пашетnaponkéntromlás ésel-fordúlás Eokotr köverkezni.

_ fÉrrvén azérr a’ _]enei 'Végházba'n-_ìs .némelly dolgokban;

_a"külömb-külörnb 4rencibéli lakofoknak nem egyenlö vólrok

miatt, ottan ortan egyenetlenségeker történni, és abból nä.

ponkénr nagyobb-nagyobb alkalmatlanságor Iìármazni: Hogy

ez illyenböl nagyobb inconvenientiák ne következnének, e

_zen dolog Iìükségefnek'íréltetetr _vólt, meg ez-elötr való

_ldökben _bersüleres Tanárs rendek eleibe tâmaûrami , kik

kel való egy érrelemböl. annak a’&ép Végháznak békefsé

ges meg-maradásának, és abból a’közönséges jónak~is akar..

van con/ulálni, minek ~ elörte erröl derekafabb ordinantiákat

retrek vólna, Iìükségefnek ítélrereçt ez alább meg-Irc Ar
vticulusokat, a’ Boros _Ienei Végházban lakó mínden Tilìtvi

felöknek, mind Nemes -és Szólgáló rendeknek перегрето

4Statuto elejekbe adni és rendelni. ~
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Elölìör: Hogy а’ Vicé Кран a’Kapitánnyal a’közönsé

ges jóban egyet értsenek, a’ Feiedelmek 63 а’ iiegény Ha

zának fzolgâlatjában, és annak a’ helynek meg - maradására

nézendö dolgokban.

‘Mâfndfìon Ha valami olly’ bizonyos hirei érkeznek a’

. Kapitänynak , mellyre derekafon infurgálniok kell, ollyan.

kor dobot ürtetvén, vagy trombität fútatván a’ Kapitány ,

a"Neme{`ség-is~ in illo ca/it tartozz'éky mennél jobb fierrel le

het. a’Fejedelmek és Orûâg Iìólgâlatjára, a’ közönséges ió

ra 63 meg-maradáfra fel-iilni, és egy iìívvel lélekkel a’ köz

jónak a’fizetett néppel eg'yütt liiólgíilni; de minden aprólé

kos dologra, ůgy-minr. tíal húiì tsavargóra nem kell fel-ül

niek, mert ugyllwisnem tartoznak mindenkor azon terhet

vifelni, mint a’ ñzetett nép'.

Harinadlior: Mivelhogyn'ii'ndenütt, ’s ott-is Jenöben.

a"gonolìságban igenv el-merültek az emberek. annak reßená

lásâban pediglemkivâltképen abban a’ helyben, más mód ob

ferváltatik ez-után;\ tudnillìkr mint-hogy a’ Kapitâny az e

lébbi fiekâs ůerént a"Várol`t kerül'iœti,` ha'` valamelly olly’

publicas malefactor in' I/iagranti'comperiáltatik, a’Kapitány meg

fogathalfa, 63 vírattig detentióban lévén, ha Nemes ember,

vagy Nemes ember iólgâja“ léEen a’malefactor. víiradva а’

‘ Kapitány adja a’ Vicé Прав 1‹626Ье; 63 az Кран _longus pro

eeft/sra az elébbi“ Iiokás ñeréntv aŕïélét ne botsáll'on, hanen!

az alább` ineg-írt тушите/мы törve'nyt látt'af'fon теща.

63 conßálván а"та1е/2итт, mindiâráû' executiót-is téteñ'en»

minden kedl/ezés és~ halogatás nélkül illyen moda/irásfal =
hOgy vala'ki gyilkofságban. ember febhetés, verekedéswag

dalkozâs, fegyver-vonás, 63 kerítéf'en belöl való lopásßânt
ñándékkal valió gyúlafztás, tíltott idöben való lövöldözés.

Tiiìtek ellen való in/urrectio' , ’s azoknak mint a’ mi méltó

fâgunkat repraeßntáló fìemélyeknek, illendö betsületeknek»

63 а2о1<оп kivül-is, kinek-kinek rendi üerént való beisüle

teknek, érdemlett mód Iierént meg- nem adáfa, a’végezé

I i 2 _ fekf
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feknek, ki-adotc Edietnmoknak nem иттрий/6.11, 65 nem

фетиша; házaknak. pinczéknek, bóltoknak fel-veréfe,éjt

lzakai Lámadás, kiáltozás, és több eíféle keritéfen bclöl e

fendö czégéres vétkeknek cselekedetiben держащий/111111111:

mk, az ollyanokac minden Iìemély vâlogatás nélkül, mind

a’ Várbéli Tiiìtvifelö emberek; ’s mind a’ Vicé [Гран meg

feghaíla ./implieiter, nem admittálván abban femmi exceptióc

és remediumot: kik ellen való Tönvényeknek шумами

illyen рте/Этак kell отгиб/паст:

Hogy-ha a’ vétkes meg-fogatcathatik, avagy kéebe а

dattacik, a’mel_ly ТЕЗ: kezénél találtatik lenni, az паноп

z_ék ad. тиши Törvényr lìólgáltarni _felöle. ’s akkor ad oe

шиит bizonyságra exmittálcatván, tartozzék a’ bizonyságok

nak szon Terminuson való „рома/агат ad штат meg-fe

lelni. ugyan akkormindjárt /ententiár-is pronnneiáttatván _az il

lyenek ellen, egylìer Муфтии”: Novum adattafsék, de ezen

kivül annakucánna femminémü remedium nem'ndmittálvtatvânß'

pronunció/andò [пугать debitae тат exeeutionì demanäáltas

fék: Interim a’vétkes vagy detentio, иву ió kezefség alan;

tgrtafsék, junta ynalitatem _de/ietf'. Aprólékos exceptional;
hely ne y@idatcafséka ha pedig valamelly Nemes ember 6.61,

gájayólna :Platon az. Nemes házhoz ìalgdvân-bé. kézllez nen;

adnâk ad /ímp/ieem requi/_ìtianem Лимит: Of/íoialigtm. ezen

fenn meg-ift рта/й: Iierént tartozzék elöállatni azon Ne.

тез einbenßtb vena in Ахти/25 Regnt', [впишет 314.1646.

¿rtienlâ 2. expre а. Idegen külsö ember.: pedig Icarrozza.

nak еду átaljában kézhez Í.nini'z Kiket ha kik comuni/wifi dgl

veti kézhez nem adnfanak. ezen тщетны, a’ reneg~nevezet`rI

¿reim/urban трлн: poenán maradjanak, ‚грив: Quotiee, yp..

lakik ez ellen tselekedni méréìelnek. '

Ha kike; pedig o.’Város örzöi, ’s kerülöi, éitöakának .ide

ién a.’Neme£ek közziil (kik vagy más ember házára mennek ,

vagy mâfokat meg-vagdalnak,in Zooo delieti depre/Jendálnak)

шее-гашиша 103111, 111116661); vinni„és 61161 ptt hiletyán ‚

mâlde `
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mâfod nap az кран kezébe adnák, a` fellyebb тот/с mo

dalita: íierént; ha 22 illyeneket érdemlett büntetés nélkül

az pránok el-botsâtani тет/пак; avagy a’ kik az illyen

malefattorokat, 22 бг261<ге reájok tâmadván elliabaditanák.

ez illyenek közzül- is valakik az öTiûtek alatt találtatnak,

érdemlett büntetéñ'el meg-nem büntetnék, 65 ebben el- is

nem jârnának . /íne турели рефмтт eo fatta amitié/jail:`

tiûteket.

Negyedíìer: На 6]сЕа1‹а vagy nappal, valamelly úttzán

Olly’riadás efnék valamelly malefllctor miatt, kiki a’ maga

javára nézve abban az útzában tartozzék fel°kelni. és akâr

miféle ember légyen 2’ malefactor, meg-foghafsák, 65 2’Т1Е

teknek kezekbe adhafsàk»l ha pedig a’_lator valamelly Ne

mes ember házához vbé-Iìalad; a’ Tiíìteknek adjanak hírt felöle,

és úgy a’ fellyebb meg-ift modalita: ob/erváltatik e’ dologban.

Ötödìör: Takarodó harangozâs utân. a’ Kerülökön ki

vül fenki fegyverrel ne jârjon; hanem ha a’ Fö emberek

közzül valaki olly’ barátjánâl vagy jó-akarójánálvaló múla

tâeâban, vagy egyéb dologban el-találvân kéfni, 22 о11у’

ember lâmpáfnâl menien hâzâhoz; mert egyéb-ir'ant, ha

lámpäs nélkül valaki fegyverrel éjtiìaka talâltatik , abban

22 elébbeni jó rend-tartás отмывает ez-után is, úgy

mint meg-fogattatik, és vírattig kalodában tartatik.

Hatodñor: Mint-hogy vannak olly’ Nemes emberek,kík e

elég értekefek, még-is annak a’Végháznak közönséges iiük.

fégére lovat nem tartanak, abban ez után illyen mócl ob

ferva'ltaí'sék; Hogy a’ Nemes emberek, a’kiknek értekek va- _

gyon гей. >lovat tartsanak, és annak 2’ helynek közönséges

iü'ksége mellett fel-üljenek; a’ kik pedig ebben ez-után-xs

vìñiìálkodnának, 22 prán meg-hirdetvén köztök; ha még

is lovat nem akama tartani, 22 о11у2п Nemes ember elsö~

ben fl. 6-tal; mâfodiìor iz-vel; harmadfìor z4-forinttal bün

tetödik-meg. A’ kìknek pedig am való értekek nintsen ,

hogy Iovat tarthaíl'anak, 22 о11уап emberek, Iìablyât, ¿HS-`

3 ,tu
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кап, és jó gyalog embernek való fegyvert rartsanak. A’kik
pedig az ollyak каши azt meg-nem tartanâk, elsöben 2

forinttal; mâfodlior 4-gyel; harmadlior 6-forinrtal bünre

tödnek-meg. Ezeknek pedig mulirálâsára' és meg-látogatasá

ra. bizonyos Commi/ßzriosok borsârramak efzrendönkénr.

Heredlier: Mâfutr lakos Её és Nemes emberek jófìágok

nak фимиамы nézve tartsanak Iìólgákar _]enö'ben az Or

fzág Articulusának continentiája Iierént. Ennek pedig ob/ervá

lâsâra, és in фата continualására, а‘ Kapirâny vifeljen gon

dor. Ott való ñzeterr Karonàc, és re/identiás Nemes em

_ bert, ez-után ne engedjen tarrani; mivel a’ Nemes ember

és Бицепс Karona azen kivül-is rartozik maga ìabadsága

mellerr fel-ülni , ’s abban a’ helyben lìólgâlni: _a" kik moll

eñ'éle выдан talâlratnak-is, azok-is- le-rérell'enek mindjáráft

Nyóltzadlìor: A’ Kapirány a’ Nemes ember iólìâgâban ,

fem petsétivel, fem egyébképen, femminémü Törvénybéli

dolgot ne igazgall'on, ann-yival inkább a’ Nemes ember ió

ñâgiraprae/idiumor ne küldjön.- és meg-ne fogal'fa; merc ef

féle igazgatás a"Vicé prânnak és Szólgabíràknak маты]:

vmeg-m:.1ra<1v’an mindazonáltal mindenekben, a’ Végbéli Ka

pitânyoknak az ö régi authoritárfok, és az ö Tiûtekhez .

vígyâzâfokhoz, gondvifeléfekhez- сак-сот dolgokban valól

régi арией. > _

Kilentzedlier: Mivelaz elötti Kapitânyok 1dejébenis ‚

]епбЬеп-13 а’ kólts alar't a’ Város kerirésen belöl el'ett po'

„так. dißamatiók és egyéb aprólékos dolgok. a’Vár Szom'

bari Székin agitálcarrak, tam ex parte Nobilium, уайт alte'

riu: щит: ßatii: bominum ibidem degentiumi tartozzanak

minden ott lakos rendek ebböl-is magokar az 164|-elìten

döbéli Articulusokhoz tartani a’ régi u/u: és a’ Kapitz'inyok-l

nak autboritások in vigore maradván, és a’ keriréfen belöl

akârmelly rendröl röriént dolgokat Szombati Széken deci

dálraIIi-mak.

v’Tinecllìerz Szükségefnek Iártatik az-is ,v_hogy enneku

` tânna
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-tánna a’ Nemes Vármegye Tilìtei külömben bé-ne vegye

nek fenkit a’ Nemefség közzé, ’s bé fe так, hanem ha el

söben, vagy" Arma/isfal, vagy egyébképen való helyes , et

fide digais te/Iimoniis humanis, vel litera/ibas jitńïcieuter do

сей/1:1, Nernefsegét; valakik pedig Nemefségeket nem doceál

hatják, tartozzanak a’ Kapitânytól dependeáliii, ßtccefsivis

femper temporibus, ‘s a’ Kapitány tilìti és autboritásfa alatt

Iegyenek.

Tizen-egyedlìer.’ A’ Város Palánkinak, ’s Vâros Hid

gyainak meg-tsináláfa 63 6р1с6Г6 те11у iiiikséges légyen a’

közönséges jóra nézve. nem lìükség declaré/nunk. Tetlìett

azért Tanátsúl egyenlö értelemböl, hogy Hídakat, Palan

kot` a’ Nemesfég közzül a.’ ki tsinálni nem akaria az ö ré

fìét, a’ régi bé-vett jó rend-tartas fierént, a’ Kapitány élien

authoritásával, ’s kiildjön-ki mindjârt az ollyannak 361251351

ra, ’s hajtaIIa-bé ióiiágát, ’s tsináltafi'a-meg azzal.

Jobbágyokról .

` I EDichM XXIX.

Oha az el-bújdofott Jobbágyoknak vilìlìa-vitelek 63 adä

fok felöl generalitásban végezéfe extál a’Nenies Orlìág- l

nak; mindazálral ez-is, hogy a’Gyalog Záiilók alóI-is {job-í; f6*
bágyok re/Iituáltalfanak; 63 interea temporis hâzok népe ott- ,imfg'

hon lakván, földes Urokat állapotjok ìerént lìólgálni tar

tozzanak, a’ lìerént a’ Kapu -fìám után való adót-is réfàek

~lierént meg-adni.

Idegen 63 IÖvevény emberekr'öl.

. E D i c T v M XXX.

SOhúl e’ Birodalomban, máfok injuriáiâval ‚ tíz, tizenkét

паров. két ’s hârom hetes fzólgâlatú fiabadságra fenki

embereket ne gyüjtsön.

Idegen Katonák felô'l.

ED l c'rvM XXXI.

 

Ka
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KAtonâk és egyéb vitézlö rend, avagy Szabadol'ok. ha

Еж Ан. talmasúl fenkinek földéröl jobbjligyokat el~vinni ne .mé

A""55""’réiìeljenek; kik ha ollyakat tselekednének. és vélek birhat

:609.

’619'

|63»

1650,

1556.

nak, liabadol'on meg-foghafsâk, és vagy a’Feiedelmek Ud

varába, игу utânnok vnló Fö Tiiineknek kezekhez küld

jék, érdemek ierént való kemény biimeréfre; ha pedig vé

lek nem bìmânak, requiráltatvân a’ Fejedelmeket felöle,

avagy a’hatalmaskodóknak Fö Tiìteit, meg-fogatcalfanak,

és mint Urfìág утилит ellen tselekedök, úgy bünnettes

fenek, az el-virn _lobbígyok 6mp/¿citer reßitnáltail'anak, ’sha

mi катка: tetcenek, refimdálcaíl'anak.

Ki'ôvár vidéki jobbágyokro'l.

EchTvM XXXII.

KÖvár vidékiröl-is_ a’ I_obbâgyok -ki -adactafl'anak, mint с

gyéb helyekröl-is mindenünnét. az egy Fogaras földén

kivül: Ellenben az onnan el-bújdofotc Jobbágyok-is reßeïa

гид/кашляй modô in Аута/Е: expreßô.

Káránfebes.

E D I с т v м XXXIII.

А’ Kárânfebeiieka' Só vitel és hordás dolgából a’ régi> f6

‚фи Еегёпс élienek» és n’ Еды/25 provemuwk-is közöt

ròk egyébv úton ne nevelteil'enek, Eabadságoknak és рта.

[ggiumokmk „тишь—штат, hanem a’ mint eddig , еш—

tán-is abban tartafl'anak. »

Latrok blintetésëröl.

Enic'rvM XXXIV. '_

Afieikezöaénëi vale тактами dien oefewekaßék az'

|6i9 eìtendöbéli ArticuluSImelly fiori-’1l íìóra így követ

Кипа A’lélekkel va'ló éktelen' Eitkozódâs-is, mivel illyen

выпуск: eláradoir, nohaelég Сел/шт vagyon eddig-is felö

\.
.

„ц _‘,ŕ._`_4~~`Y
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fe, mindazonaltal látvân. hogy az emberek attól meg-nem

ñünnek, Végeztük, hogy mindenütt igen meg tiltafl'anak

minden rendek között.. És hogy inkább el ûokhaffanak ró

la, Nemes ember valamennyiiìet el-mondja. egy-egyfòrintot

vegyenek tölezr Szólgát és Paralìt embert a’kézi kalodába

tegyenek, és delig` ott tartafsék. На pedig meÍg-akarja ma

gât vâltani. 2 5 ¿it-ot рты] válthali'a-ki, toties диоде: el-mond

ja. Mellyre minden- Vârofokon»„ a’ Bírâk eskiitt Polgárival

együtt vii'eljenek liorgalmatos» gondot. és Eemély-váloga

газ ‚ ’s kedvezés nélkül' minâena rendeken exigé/ják, és az

I'Igyháziiaknalc adafsék .Y a’ fellyül meg-írt mód fierént. A’

Пете: embereken а?‘ Vicé. prânok és. киту-вши exenuál

зак. De tartozzanak :Ii-’Falus Bírák hitek iìerént erre iìâmot

.tartanì,. és» az If'pânoknak. meg-mondani. Urak ‚ Fö embe

rekf magok betsületekért tartozzanak lelkek kötelefségek

ailatt'r minden. alìittole valókkal‘ ezt a’ végezéit meg-tartani ‚

¿is> a’ fellyül meg-itt büntetéíl; exeguáltatni, és oda a’ hová`

tendeltetetr.. tonnertálnil..

Eimitatiókräl’.

_ E" 1)` n cl 'rs vf м? XXXV. '

Е" Moffani'- Gyíilésnalatt` nem: lehetvén úiabb igazítâsba.`

-vétele- a’. Lìmitatiók állapotjának.. „тикают: más al

kalmatosb-idöre; addiglimg pedig` hagyattattak helyben ez

сшиб: Limitatiók,.. mellylekre.` In/neetorok légyenek, mind Vär

me yéken,. Székelységen; Szâlìsâgon és= Várofokon, és e

gyebfhelyekemis, a’.'helyeknek.Fö-Tifìtei kötelefségek Ее

гёпц mellyrölî Fejedelemi parantsolati nienvénki, minde

nütt promulgáltafl'anakg. söt~ eddig-isy minden helyeknek el

söë egybe` gyülekezetibew ezenl Con/litutiónak vigorával,

hogy mindenek ahoz alkalmaztafsák magokat, végezterett.

Melly hogy oonßálhafl'on az embereknél, метр/дюн -is`

nïomtattaíanak..

K k; Mél-

ними-ш ._Ji
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Méznek, Viafznak vétele'nek,_ e's el adásának módja.

' EDIQTVM XXXVI.

A, Aga majorsâgâból provenia'lr mézét, vialìát, minden Ne

mes ember az Orlzágból-is a’ hovÍa akarja, minden Har

mlnrzad nélkül mind maga ki-viheffe 63 küldhell'e ‚ mind

pediglen. ha idegen akármelly embernek винца—33, a’ Har
Imlnrz-_adókról 11011 5-dik Articulo: lierénr advân 'fe/limoni@

list mellerre, békével el borsárrafsék'. az Orlìágban pedig

annál inkább Iiabadofon árúl'halI'a mindenürr, затаи 63 ve- ‚

helfe-_is akârki a’ Nemes rendekröl. Paralìr emberröl is a’

I_Slemes ember maga háza {ìükségére és nem kereskedéfre

Izabadofon vehelIen; de egyéb-iránr kereskedél're _való 1116

zet 63 vialìat ez Orlìágban fenki liedni 63 venni, антип—

kább ki- vinni _ne mérélìeljen Pejedelrnek engedel

niek nélkül, mivel azzal való kereskedés molian Fi:

си: ůámára re/erválratott; alioquin ha kik az ellen impia

gálnának . a’ Ft/calis Tilìrvifelök a’ Székre титан elsö

Ex Ат Székröl I_Jizonyságra egyůer ki-botsâtratvân, mafodik Szé

aa.1635.kßn_ fmt/Iter decida/rafsék dolgok: 63 сотрет: rei _veritate ‚

а’11-1а1ош ellen vert vagy adort marhânak dup/aman conF

vincálrallänak, és ulteriori terminó denegatô . отпгдщш lll'

ridicis remedii: exclu/is. enecntió-is peragálrafsék, ker réìe

Fi/cu: ватага, _harmada az executoroké légyen.

Más Orlìágból pedig, a` mint-hogy foha közönségesyé.

gezés által meg-tìlrva nem-is vólt, hogy mind 11162, viali.

1649. b_afomr C'S egyébféle minden marhák és elzközök, a; Orf

ñágnak nagyobb böségéérr liabadofon bé-hozartall'anak, ß)

шт de jure титла: végeztetetc. A’ lìegény köfség-is ne

kénůerítrel'sék ап'а, hogy magának meg-tarrani“való, vagy

egyébfiránt nem el-adó méhér felèverje, vagy @el vert, 63

еще!!! ádó. hanem maga Iìükségére meg-tarram akaró mâ

261 és тяга: kedve ellen el-aôja; egyéb-iránt-isha’lìegény»_

' Lféget
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féget ne fantzoltafsák a’ méz gyiijtökfvagy egyéb arra ren

deltetert emberek; mellyet ha tselekednének reßdentias

emberek, Forumjokon profeguáltalï'anak: ha pedig re/identiát

lan, Prete/rectas vagy más elött-ök )âró 'Tiìtek elött; kiktöl

dependentiájok vagyon, azon mód Iierént pro/êquáltalianak',

és convincáltañ'anak , mint fellyebb írva vagyon a’tilalom

ellen mézet és viaíìat liedök felöl.

A’méznek vecturńjâval-is a’Vârmegyebéli ñegénység ne

terbeltefsék, hanem annak bizonyos rendi légyen, a’ Fifca

lis Várofok, Száfìsâg és egyebek; .honnat gyüjtött mézet,

kik 63 meddig, fzâillitsâk. ’ `

Nyom követél'rôl.~

E D 1 с т v M XXXVII.

НА Faltrkon 63 Várofokon kivül liállván-.megi marhâia ef

véñ valakinek, 63 nyomôet fel vévén, a’ Falubélieknek'

is hírt tévén (а’ kik tartozzanak-is ki-menm', és a’ nyomot

гиком együtt követni) ha azon határról ki-nem Vihe

tik, annál inkâbb тег-6196 azon hatáiba talâljâ'k, carrozza

nak kâráról contenta/ni a’káros embert, a’ nyomra, avagy

meg-öletett m-arhâra гей esküvén; és ezen fellyül a’ 'Fiè

tek-is r2. bñntefsék-is a’ Falut; ha a’ latrot ki-n'em acl

hatiák, és meg-nem bizonyithatják, hogy nem Falujokbéli

lett vól'na; Ha pedig a’nyomot a’ Falura vi-'hetik-bé,> 'vagy

a’ mai-hiet a? Faluban talâlják-meg, a’ kârnak meg-ñzetésén '

kivül, ha a’latrott kézhez. nem adjâk, Iflor. 40. exeguálìm

nak rajtok a’Ti-lìtek: melly nyornnak ekképen való- köve

tésében, ha Tiliret vagy Nemes embert köz-bírónak nem

találhat a’ káros ember hamarjában , közel való a'kármelly

Falubé'li két h-ites embert-is köz-bírónak híhat; de a’ hit

nek fel-adására ok-vetetlen Tiůtet, vagy аи“ nem kaphat
ván, két Nemes embert tartozzék híni . Ha Ipeclig az el

vefiett marha, fem annak пуста 2’ Falun 63 hatâron nem

altari-meg. magok Iiatárokról ki-követvén a’ пусты, a’ ká

К k 2 ros
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ros emberrel együtt. vagy a’ káros emberrel együtt el-té

veûtvén, és a’ Falubéliek -is hitcel advân -ki határokból,

azon Falubéliek со ßtcto al1/blumst Iégyenek.

E’ Cofùsban, ‚а’ Keritect és Mezö Várofok annyiban ex

,Ex ,im cipiálcacnak, hogy-ha a’nyom a’ Városba, vagy a’ Kerítect

J4».|¢s«7.V£n'ofoknak határiba vicetikbé, tartozzanak a’ bévint mar

hát fel-kerefni, vagy flatroc meg-fogni, vagy a’ káros

embert contentálni: de a’ külsö hatârokbéli nyom fel-vête

lével, kövecéifel, és пса-замы nem Iarcoznak. На hol pe

dig a’Várofokon. vagy azoknak hóilácìban a’ Fejedelmek

nek ñzerett Hadai lévén quartélyban, az el-veiìetc marhá

nak nyoma oda „пешек, а201ша1‹ Elöttök-járói .nem -tsak

meg-engedjék alféle -marhának .meg-keresését fzâlláfokon, de

hogy affélékböl Akövetkezhetö alkalmatlansâg el  tâvozód

jék , a’ Hadnagy чаду maga iki-menjen, vagy tartozzék a’

keresö ember mellé fegitséget edni, ’s ha a’ шина Каго—

m keze ’s neve ,alatc „talâltatik, :nem 1a’ Gazda, vagy Vâ

ros, hauem a’ ;Szálló íizeffen; где е11еПЬегь ha. a’ Gazda

tudta afféle iâegen marhának .oda vitelét ‚ ”з meg-nem je»

lenrette, .egy-iránt ïbünterödjék. A’ fellyebb meg- irc та

ñerént pedig, «'a’mel‘ly Ра1цпакы11асёг5п a" nyom álcal ada

.tik' razón ŕFalubéliekis tartozzanak u_gyan ki-.nenni`; és a.’
l:kairos femberrel -együrt a’ nyomoc kövecni, ’s ha a’ Falujok

ba «vitet'ik-bé a’ пуст, ezen mód Iierénc büntettefl'enek; de

ha a’ Falun kivül téveíìtetik-el a’ nyom ‚ annál inkább ha

târokról ha ki-adathatik» femmivel nem tartoznak, hanem

'afkáros ember, vagy ezen mód {ierént köveife elébb-elébb

a’nyomoc, vagy egyéb úton kereffe катая; és ha a’ как е1

akarja tâvoztatni, iobb vagy Faluban vagy Vârofokbanbenn

'lìállani, vagy mezöre вант magâra vígyâzni. És ekképen

minden helyek, az Oriìâgnak régi végezéfe iìerént, а’Ьепп

való végezéfek, vígyázáfok âlcal ‚ ’s a’ mennyire érkeznek

magok határokon-is, ió gondvil'eléfl'el tartañ'amk: hngy így

vécek nélkül ne károfodjanak az emberek ‚ a’ kin vakid és

‘ 1 е
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idegen gonoñ-révök шах történt dologérc. Ha pedig hará

rokon nem tsak пуста. hanem maga találtatik a’ nyúzotc

тата. ugyan az ârrát ñzeñe-meg a’Falu, vagy megesküd

jenek, hogy nem köztök való tselekedce.

° Melly mód indiferenter minden helyeken eb/èrválcafsék,

minden tovább való „ветхой 63 remediumok excludáltatván.

A’ melly helyeken pedig Sokadalmok íìoktak lenni , e.’

Sokadalmok idején el-veíiett marhâkat fem nyomozni, fem

meg-fizetni nem tartoznak; ezen az úton hafonlóképen Се

ист/15 Gyüléfek 63 Octavalis Terminusok „гамма alatt va

ló idökben és helyekben-is, hanem kereñeñ'enekßiis medis.

Orofzok, Oláhok, Muntyánokról, ’s egyéb nem

böl álló lézzegö emberek felöl.

-ED i chM XXXVIII.

Z idegen Uratlan és lézzegö embereknek meg-fogá-Ex A,”

fokról, Szólgasâgra vagy Jobbâgysâgra örökösképen va-A» ma.

16 kénfìerítcetéfekröl a’Generalis Articulusokban világos irás ‘63°’

vagyon, mellyeknek nem eli/èrválói /ìibjaceálnak az Articu

laris рот/тай; terfìett mindazonáltal ez-irânt ugyan [peci

fcálni a’ронял, úgy -mint fl. zoo. nevezet Iierént pedig,

hogy az стадии lézzegö Orofiok , OláhOk. Muntyánok,

63 egyebek a’ fenn meg- nevezett Articulumak tartáfa Ее.

гёпс. meg-fogartaífanak, és meg-kötelezteífenek; ha kik af

féléknek kedveznének tudva, mélcó igaz ok nélkül meg

nem köteleztemék. admoneáltatván a’ Tifìtektöl. ha “gym

centumaeìter pe/Ihabeálnák . сотрет: rei veritate more et de

fecto a’ Tifitek дач-66: ßáz. Жито: exeguálrañ'anak raßok.

- EchTvM XXXIX.

HUnyad `Vârmegyében feieségek után NemesfunJ/ßon lakó

Muntyánok a’ Ñemefségnek Aìíne alatt lopáû, gyilkofsá

got» éS egyéb czégéres vérkeket tselekedvén, hogy az 1624

eewndöben a’1ator они Papokmk mee-fugâsáfól im“ ¿ffii?

K k_ 3,

кбц.
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lu: lìerénr, ha kiknek magoknak elégedendö zálog'jok nem

talâltatik; comperta rei veritate are/Iâlrall'anak, avagy. 116263—

fég alâ vettethelïenek, végezretert.

E D 1 с T v M XL.

l.” M_ ZÖrény Vármegyébe j_ötc, 63 orr_megma1hâfodo_tr Mun

ььщг. tyânok ha vililìa akarnak тент ,_ avagy vlrerni, har

macl rélì татарки botsáfsákel ‚ ker 166.61 megfrarcván

alföldes Urok.

Ó r 1 z é s r 6 I.

Е D 1 с т v м XLI.

Mind aWârmegyéken és egyéb helye'ken éjieli' 63 nappali

ör'zés~ ob/erválrafsék. inviolabiliter, az egyházi-Nemefség

is abból magár'ki-ne vonja; a’ mellyet. pedig ha vagy egy

házi Nemes emberek, vagy egyebek el'múlatnák, conrloertal

rei veritate a’ Tiirekß. 12. exegnáliamk rajrok. totie:’quotie:.

` Olá-h Papokro'l.

E DV _1 с т v M XLII.'

Olott' még a"re/ìdentiátlan Nemeslìemél'yeker-is fok dol'

gokban, söt némelly cafusokban' nagyobb rendeketfis-o

are/tálnak;. annyival inkább az Oláh Papokax, kiknekv or gaz

dasâgok. vagy egyéb czégéres vétekbenv való élerek fel'öl bi

zonyos [жрёт vagyon, a’ Tiíirek meg-foghal's'ák, és a’ do

l'ognak mivóltához képell, vagy are/lumban rartsák', vagy

jó kezel'ség ala vel'sék, щит/гати felölök , rörvény lie'

gen1 igazirsák-el dolgokat; de Törvény elötr meg-ne как»

irsák. '

ED 1 chM XLIII.

A’ Мену Oláhok az elötti rolì ìokál'ok Eerént ‚ rol'vai

módon ragadnaleel feleségeker magoknak, magok ha

lállal bünrertell'enek ‚ haI a’ leányzó vagy Alìliony ember-is

nem доп/гимн, avagy a-zoknak Arryok vagy Annyok , a’

kiknek incumbńlr; ha pedig azoknak confeo/iisok 111611т dí

)okon

1646.
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jokon változzanak, melly dij a' földes Urnak adafsék, az

hol a’ hatalniat tselekedték; a’ Tiiìtek-is ß. iz. мзда/дат: ‚

g’ több complicesek pedig díiokon változzanaka’ Tifìtektöl. '

'Ha melly Nemes ember afféle dolgokban patrocinálna

az Oláh Papoknak. a’ Tilitek törvénnyel мощными, az

illegitimum divortiumok pedig' invigoro/umok légyenek.

Oláhokról.

EDic'rvM XLIV.

TErhes iìekerek mellett menökön vagy vifilia jövökön,

Kereskedö rendeken, Páìtorokon, Mólnárokon, Szaba

dofokon, Birákon , Kortsomârofokon, és egyéb Udvarbéli

Szólgákon, vagy Urokat fegyverekkel Íìólgáló embereken;

исток kergetésére, vagy nieg-Fogattattaknak örzésére, ke

resésére menö embereken kivül . egyéb rendbêlì Oláhság

puskával, regezzel, kardal, pallol'fal, tsâkânnyal, dárdával,

és egyéb fegyverekkel iárni ne méréûeljen; hanemha vala

melly kâros ember lélìen, és annál Ura Teßimonialisa találA 6

tank: egyéb-iránt a’ Falukon és határokon a’FaluIi Birák ‚или

meg-fogni tartozzanak, és ha compreriáltatik, nem a’Fenn meg- lós°~

írt rendbélîek közzül valónak lenni, meg ne fanczoltalsák,

[И] poena fl. ia. hanem "ПЕ: kézhez küldjék mindfegyve

tellöl: a’ Tiiìtek-is pedig ne többet, hanem tsak fegyvere

ket vegyék-el. és úgy botsál'sâk-el. ha comperiálcatik egyéb- iógo.

iránt igaz jârásbéli és iâmbor embemek Ienni. Excìpia'ltat

nak mindazonáltal ebböl a’ hódoltságnak lakosi.

Oláhfalviak.

E n i с т v M XLV.

AZ Olâhfolviak Privilegiumok a’menny'i rélìben nem in

validaltatott-is. mindazáltal úgy tartafsék az-is meg»

hogy a’ Fiß'asnak tartozó lìólgálatot ez után-is prae/táljâk.k

' Papo

Ex Art.

MJP-3.....“
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Papok vagy Prédikátori' rendek.

IEnic'rv.M XLVI.

A’ jólìágtalan Nemes, emberek, kiknek Jobbâgyok-is nem

ñzethet. az Egyházi rendeknek. való ñzetésbòl mago

" kat ki-ne vonják,. és. ha. ki nem többet, minbng Paralìt

ember tartozzék ñzecni, frió poem ß. 12..

На melly- Nemesember Prédikátori rendel akar per:

Ex Am indítani,1 ha4 kivánják.. rartozzék kezeliA állami arról , hogy

n.169@ interlocutoriî:v efert. birságból. мафии; úgy штаны.

tal, hogy a” Prédikâtorii rendek-is. Seculare Forumon perel~

vén». hafonlóképem tartozzanak kezeil; állami..

Parafia emherek'xölî..

Е: D. i c, т v: M1 XLVII..

от. cartilla., azokonvaló.. járás. а? Paraûtsâgnak meg-em

' gedtetík, 110331` mâf'nkî ixltzalv azoktól. nemA „витыми ‚.

` ` ' l l» l l

fem реф; eretta meg-nem bunretretnek ,. allvan- a’ földes

Uroknak Iìabadságokban»„ ha'. l'ovar.y vagy. egyéby vonó. mar-A

hákar engednek. tartanink-Jobbágyoknak..

A? Szâůság pedig„ mivel~ poůálkodni'. Eokort., hógy' né).

melly Falubéliek. папаши а? lbvak'V tai'tásác-` ìokáfokon ki»

` völ elfhag-yván» tsak. öktöket. tartsanak.. azzal más. iiegény

Falunak: poilálkoclásbéli«I terhét-r elïvifelhetetleniik neveljék ,.

meg-ne engedrefsék; alioquim a?’Tiíìtelc'ellen= lélìen ane'er

ver/im ha. iól nem‚тащишь Ге1б1е‚_[иб- poma,- Articulìzrìß." zoo..

Paraìtember és.- Béi'es; Eólga ... pofìtó.. шпаг, паагёвог,

яб5о..

femmiképen-I ne- méréìeljem.

Nemesl hâzakbani lakó. Parafìc "s` egyéb.’S`elléi emberekg.

ha. aTVâ'rosnak. vagy. Falunakf határát' aÍNemesüléshez саг—

163°'.

zá külön: ìólgíxlattal* és` contrióutióval nemv (ацетат.

Pb”

tsi'zmát-,. dupla és.. forintosisüveget; gyóltsúnget. vifelnii

tozó; pertinentiákoni ими; vagy.' magok nem! colálják', vagy'

marliâjokat- azon» nemi l'egeltetik.. а" Vâros` vagy Falu közf
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_" "' P_Oî'el'ltiákról'.

" E D l с т v M XLVIII.

A’ Fejed'elme'k olly’ P'raefêctusokat con/Íituáljanak, kik `zä- E A

lagos Haza ñaiból állók légyenek, és úgy-is стат/„гида:

báltáfsék authoritások, hogy Nemefség , ’s minden rendek-`
nek fiabad'sága, és az отдадим: Тбтчёпуе általok meg -ne.

bántafsék', ’s an'n'akl änaimâra való Yabfeluta autberitas ne

adattafsék.

Ráczók felöl.

EDichM XLIX.

A’ Râczoknak engrûágban való bé-fiármazâfok , és jöhe

téfek, bizonyos re/pectusokból _ ennek-elötte valóidök- „33,

Ьеп circumß'rìbáltatoxt vólt; mofìan is annak-okáért ufque ‘$89

ла! benep/acitum Principum ac Regnìcelarum meg-engedtetik;

úgy-hogy _az Orìágnak egyéb впавшем ne ртами/дамп;

femmiben 63 hogy az'OrÍiâgnak Törvényéhez tartsâk és alkal

maztafsák magokat mindenekben, 63 mint egyéb idegen ’s jö

vevény emberek felöl való végezéíi az Oriiágnak vannak ,

ezek is abban шипами-тез.

R éz dolgáról.

Е D l с т v M. L.

_ _’ Réznek ez Orůâgból való ki-vitele, abból közönsé

ges fzükséget петь de ellenben meg-tíltáfa-is a’ kö- ‚5.5.

zönséges Iìabadsággal ellenkezìk; Végczteretc annak-okáért,

hogy külömben ki-ne vitettefsék, hanem-hz árofa ez Ob

ìâgban nem találtatnék; söt ha más idegen ember meg

venné, vagy küldené-iski, de értéfekrelévén ez Orůágiem

bereknek, akâr helyében, akár útjâban-is le-tévén az так,

a’mint meg-vette. mindjârr ñabadoí'on meg-rarrhaß'a. ma

gának refewálhaß'a, a’rézért дилемма а’ ki- vinnie akaró

embert.

A’ Réz Bányáknak gondvifelöje-isra’ Наш ñainak regni.

L l jitte

ì
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I

~/Ítio'jokra fiokort árrán tartozzék adni elégedendö..œzet_ ¿_

_vozta-tván minden vliínes {гладишь mellyben дымят“

embereknek adhatná jútg mafabbani diam” ad „штат

ваш/атм a’ Pracfoctu: citáltarvân , 63 а’ dolog остриём

"‘ 150750, Il. zoo. ромб): i'onvincálcafsék: mellynek harmada

„аэРегез6, kér relie Fi/imé дадут; ¿e ha a. megbâmódott

ember maga akarja , proßequálja, azon_gondvifelö „давит,

“М"; ”1 f5” “www” г .há «штатив, kerelre Tieni

аду mint Praefectuss. elötr.

_Religiókra = 1162е11116 dolgokról, `

"Е D "1 c'èTîvlba LI. l, «

о AfNevezetes In_nepeknek,mellyek Aafliárom Sârorofoknák

'_ mondatnak, úgy-_minn Karâtsoni, Húsvéti, Pünköfli In
v`nep napoknak meglilleréfek, Il_leni lìólgálatcal való 131-161

16161<‚ min; _Il_içnnek nevezeres jótéreményinek emlékezeri- _.

re___rendelreŕett парок,` annál inkibb“ a’ _Vasarnziipiy _Innep na- _.

PQR-is.. hogy innepi lìenreléllfel rölrellènek-el, méltó d_olog;

annak-okáérrazokon a’ napokon fanki. fe maga, (e lìólgai ,

fem elkerülhetö 63 rabotâs munkára ne kénlìerírtell'enek;

menYekzöi lakadalmak ne celebrálralïanak , úrra indúláfok

_el-múlhararlan okoknak kénfcerír'éle kivül ne légienekwásá'

rok, annal 111116111) fokadalmók"azoko‘n ne _lé yene 1 ¿S fel'ml
Iiabadícrafï'anak; a’ kortsomákon Iévö czé érek bé- vérelï'ef

ь- nek, _és a'dellyelli prédikâtziónak végéig ybor ivo emberek

a’.korrsoma házakhoz "bé-ne borsáttall'anak; házokhoz mind

Ex ,M_ axonal-tal a’ lakos embereknek, 63 Iìâllâl'okra idegen embe

ao.1619.reknekis, illendö módon boit'adhatnak; -Valakik pedig e

zek ellen táelekednének. Nemes embereken _6 f`orintot э

Paral'zrembereke'n z-forintotexequáljanak а’ Vármegyék»

Székek 63‘ Városbéli Tilirek. toties quotics; mellynek4 har-"

111211602— Executoroké Iégyen; -kér rélìér pedig Eâmán had- `

1âk. 63 adjík azon Várofokon vagy Falukon lévö Egyház.’

ваннах; lœcekbe;~ melly jöveclelmerskér azon I_1elybéliy Talm

...\ `‚—д И ` _pom



 

ч ` yT R A NS I'L V. РАкз V. Dia-Einem. 267

plom vagy Sabo/a épitésére forditsanak, és Lemmi külsö

propbanus ufusra, /ub рота/1. zoo. ne méréìe'ljenek költe~

ni, fe Egyházñak, fe Bírâk, és egyéb rendek. n

Egyházñakat pedig mind Vârofokon, Falukon,_ Ió lelki

efméreiíì, hiteles, és zálagos embereket семнадцати.

Szölö-Iiedéfek-is az innep napokon meg -tíltatnak , fab

poena ß. ia. mellyeknek-is exigálâl'a, mind pedig „рт a’

lierént légyen.

 

Székelységrôh

EDichM LII. '

Mldön Czirkálâfr'a akamak menni, a’ Székelységen lévö

Székeken', elsöben Törvén'yes' Széket. avagy ап'а v'aló

közönséges Gyüléfl hirdef'f'enek a’Fö'T1lìtek, és úgy indúl

janak a’VálaIi.tottakkal együtt, hit fierént az embeieket

meg-feleltefsék, valakiket ki-adnak nyilvân való és мы:

érdemlö bünnel, halâllal- is büntettefi'enek, érdemek és az

Orliâg végezéli l{Lerénn a’ tilìtek egyéb rendbélieket-is . ha

a`földes Urok meg-nem büntette, érdemek Iìçrént azokat- .
is meg-büntefsék; a’ halálliil büntetett einbereknek, felesé

gekne'k. gyermekeknek réiìeket ki-adiâk; mindeneknek elöt

te pedig a’kârofokat cointentaljâk; abból ha mi marad, úgy

vehetnek réiìt magoknak; Parázna birsâgot fel-ne vegyenek;

hanem a’lìabad Eemélyek egymáil vagy eI-vegyék. vagy ha Fx A"

аи nem akarják, pelengéren meg-verettefi'euek; de ha egy~¿„'„6,-9,‘

mail el-véíìik, mcg-ne verettelienek. hanem Ekkléíiât köves

fenek. 0r birsâgor, чаду azoknak egyéb büntetését-is, az Or

ûâgnak alfélékröl való köLönséges végezéii Eerént tseleked

jenek; hal'onlóképen eg'yék ` vétkeknek nemeivel vaió bün- .

tetéfekben--isz magok „шантажа pedig, a’közönséges

Eabadság ellen való tilalrnazáfokat, a’1ninémůek rântzolá

fért, muiikálâfért, Eokott' helyekben való vad fogásérr va

Ió tílalmakat, és abból következö büntetéfeket, ‘s több ha

Ll 2; ' * fonló



268 APPROB. CONSTITUT. REGNI

Er А”.

fonló dolgokat, közönséges Conßitutio’ nélkül, a’ Fö és Vicé

Tiiìcek ne tselekedjenek» ш poena бинтами: ßorenorum.

A’Tifìteknek. és egyéb vélek járó ìemélyeknek a' Ео—

 

щиплют: u/ùspn kivül, ne taxáljanak а' czirkáláfnak idejénis.

’585'

|649.

'1&97

162|.

|6070

1_6o9L

Máfok marhâjában как: сеЬесё eliközökkel , cörökkel.

tsövekkel. kaptâkkal vadáfzni olly’ helyeken. а` hol kárcól

félhetö, a’ mint eddig is rilalmas vólt, úgy ennekutânna

is, mind Váŕ'meg'yéken, Székelységen, és egyéb helyeken

is rilalmas légyen, úgy-hogy, fem Tiûtek, fem más prima'

ms ember, máfnak kârára és injurìájára fel-ne Iìabadítsa,

[ф роет: ß. iz. .ac refe/louis даты.

EDichM LIII.

A’ Czirkálásban való executiók dolgában, az ègyéb ott va

ló rendek-is, a'Székely Nemefségnek Агнец/{1511102 al

kalmaztafsák magokat.

д ^ y .EDIòTs/M LIV.

'A' Gyilkofsâgnak „фиата azt a’ régenténbé jött, ’s ‚ 1‹егеЕ‚

n tyénységhez ném .illendö ñokás, melly miatc a’hólc teil

fok ideig-is föld Iiínén шток. úgy-mint a’melly monda

tott лепешке való hívâfnak, és ugyan akkor való hic fel

;dáfnak, azért való ñzetéfl'el együtt, vifìont a’ melly halál

újiçäfnak hívattatik ; mind ezek a’ Svékelység közzül in

рафии/ст tollálcatnak .

' Е D 1 с т v M LV.

A’Gyüléf`ekre válaìtatott embereknek költségekre a’ Ló

fejek, és egyéb rendek-is az eddig obferváltatott ufúsok

fierén: contribué/ni rartozzanak,

E D x с т v M LVI.

'Maros Széki Székely Darabântok Görgény Várához va

ló Iìólgálacról eximálcattak, és a’ több Székelyek köz

zé azpn Iiabadsággal incorporáltatcak.

EchTvM LVII.

A’Székelyeknek midön fel-kelletik ülni, ne a’Vármegyén,

fé a’Száůságon, hanem` a’niagok földén gyülekezzenek,

except

l
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exeìpìálván, a’ fzükségnek mivóltához-képeil. a’ Feiedelmek

nek aiïélékröl vaIó parantsólatjokat, a/ioguin a’ тиши. ob

fer'váltafsák fiel: рота ß. zoo. ' '

EnichM LVIII.

A’ Vicé Kirâly-Bírák a’ Székelységen hadi expeditióból

hon matadhatnak. ‚

Е D i с т v M LIX.

 

' Нааьап aólgáió székelység békefséges idasan vans p05- ' i

tâlkodâfra ne eröltettefsék, hanem a’ Tilìtek rendelje

nek bizonyos és arra alkalmatos Iâemélyeket. feponálván e

gyéb privatns re/peetnsokat. kik mind Fejedelmekhez. mind

pedig а’ Eomiiéd Oriìágokra a’ iìükséges dolgokban poilál

kodjanak.

E D i c т v M LX.

sZent Mihályfalvi Vitézlö rend , az Aranyas Szekiekkelßx ‚т.

egyenlö állapotban és tereh vifelésbentendeltetett.

Е D l с т v M LXI.

’Matos Székiek a’ Czirkáláfnak idején. a’ magok> eddig

való_.u/nsokban hagyattattak; fellyebb való tereh vife

Iéíl'el ne oneráltaflänak. -

EnichM LXII.

. смыт labornak prae/íálásatol. a' Székelység tfmnnnìfsá I _a
tétetett, a’ mint azA Orñágnak egyéb Statnsi-is шпон:

ben ordinarie nem tartoznak; hanem -ha mil/.or valamel'y

extraordinarias ca/nsban. iisdem Stafibns eonjèntìentilws, kö

zönséges Orůág végezéséböl történnék.

ED l c'rvM LXIII.

MInt egyebek. ugy a’ Székelyek-is, ha mikor`extra Re- ‚др,

gnam Fejedelmek, vagy a’ Нага fìólgálatiâban каша:

tetnek, elégedendö költség швеи nékik. afiìólgâlathoz. és

úthoz képeíl; ide nem értvé'n a’ rend Gex-enc Olâh от.

gokra, vagy máfuvâ való poílálkodâfikiildtizéû, vagy hírek

rudására, vígyázáfra a’ Tifìtektöl expediáltatni lìokott em

bereket. \

Ll 3 - Еш

411.1625.
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I

EnncrvM LXIV. . ~

Okdz'nariì a’ Székelység Fejérváratt Gyalogot анаша nem

carto-zik. fem Só- lìâllírâfra, vagy egyéb tereh vil'eléfre

ne kénŕìcrlttell'enek. ~ Í

` EDICTVM LXV."

l.’ A". A'lVér’ bifeâg delgából a’Székelység Tiki elött pereljen,

и” es а ТьЬсеК-лз az u/us lìerént b1rsagollak.

EDrchM'LXVl. ^ A

Öveve'ny, idegen, fellér emberek, kik fem Záìlók alatt

va'lók, fem bizonyos földes Urok níntsen, ha magoth

jobbâgyúl kötik valakinek, az ollyanokat fem Vármegyé?

ken, fem Szekelységen a’ Идти máfnak ne «.'omceráâa ; az

тратить-13 abbéli {тратами tanquam Лид/771? expo/ira

erötelen légyen; bújdbsó', Uratlan. Záliló aláis nem tarro

zó~ embereket pedig, :PFM-u: confìráfhat, а” kinek akarja. '

._ EchT'vM LXVH’.

’ Székelység közzül, kik. Fejedelmeknek vagy máfoknak

ůólgálatjára adjâk magokat, hon való közönséges texel)

vifeléflöl штаты légyenek.

E D'l с т v м LXVlII.

AZ em'beri emlékezettöl fogva, mindenkor Parocůillìs'

»639. fìmdusnak tartatott helyeken lakó emberek, ha {131112512

ló alazt valók, de [же Ragni, fein egyéb-irânt mâfok рте

z'en/Íója alatt I_évök, Баш 1<ё22ё: való íìólgálatta-l nem tar

toznak; de az egyéb akármi módon biratoctßmdusokról, a’

Falubéliekkel egy-iránt ttmoznak..

EDxc'rvM LXIX.

Í 6 UDvarhely Vâxosân boroknak, és fzekereknek való анаг

' 4°' vívéfe és hordâfa fenkltöl ne z'mpediálrafèék, azzal más

képen nem идиш/т; ugyan ott kiknek földök vagy rétek

Руда: Ытйга applicáltattak «вы, ha eddig nem reßituáltat~

tak, диктат. vagy affoldeknek 's réceknek привила ígér»

tetlk. \

 

l». 1622.
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' Еохстчм LX-X. *

А’ Ló-kötö helyek dolgából maradjon-meg .ed-dig va'ló u

[ша melly az vólt. hogy az ollyan helyeken a’ hadban fr aff.

lìólgáló ìabad .emberek iioktak lovakat tartani; úgy mind-4” ’6”

azonâltal hogy a’ ñegénységet-is ne rekeiàûék-ki a’ lFalu kö

zònséges határânak élésétöl.

EDichM LXXI.

’ Fifcusnak Székelységen lévö jobbâgyi-is mindenekben ю“.
‚ a’5zék Törvényihez alkalmaztafsâk magokat. i

‘ EDichM LXXII.
HÁrom 'Széken Mâlnas nevii Falu határân az Olt ~viitétl

való hid шиш, ezután-is azokcontinuáliák, kikennek

elötte, ßlutis de jure тишь

Е D 1 с т v 'M L'XXIII. _

’ Só Aknai Kamara :lfpánok_, Kamera Praefictusok, és

Hanniczadòiokhoz tartozandókkal. vagy magokkal. ra

tione baereditatum, lha melly causák топей/пасти, a’ Szék
v'l`.örvenyé’nez alkalmaztail'anak, és mind Proce/jusok, mind

pedig Арт/„шк а’ Iierént olvferváltaffanak.

Е 01ch v м LXXI'V.

’ Zetelakiak , és két Oláhfalviak , Törvények Y‘cloilg'ftbiîlY

_ a’ Széktöl dependeáljanak . és elöttök yagita/andò consei

‚от! a’derék Székre-is el-botsáfsâk, a’ Fi/cusnak-is a’ vmivel

tattoznak, praeßálják» [Зад poena ß. zoo. ..

ED i chM LXX'V.

AZ 1659elìtendöbéli титан o_bß'rváltatnì -végeztetne'ka

 

i

Száfzsägról.

EDie'rvM LXXVI.

’ Lézzegö, tsavargó és bújdosó izegénységet fanczolta

tó, ós egyéb infolentitikat tselekedö embereknek meg

fogâfok, büntetéfek felöl, az Orlìágnak közönséges afféle .

emberekröl való végezésiobjirváltall'anak a’Szál¿Ságon-is.

EDI»

ч

“ _Lv-*__ ._ _ __ _
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Е D 1 с т v м- LXXVII.

’ Szâíìság között páâtorkodó, vagy cgyéb~iránt igaz ké

zi munkàjokknl élö külsö embereknek jobbágyic , fe

czirkálâfnak ideién, fe egyébkor árcatlanúl, _és a’ Törvény

útja kivül, fe a’ Tiůtek, fe utánnok lévök ne fanczolcas»

fak és taxé/pk, az ваш; némelly helyeken kövecetr лиф: ‘

Eerént.

E D t с T v M LXXVIII.

è; Am А’ Mint a’ közönséges egyéb ingyen Шалаш. és gazdál

.I6;o.

|649.

|637~

ko'dás, békei'séges idöben tol/áltatolt, úgy a’ Feiedel

mek lovainak tarsásival-is a’ Szálàság nem terheltetik, ЕЛК

fég kivül. Pénz nélkül való borok el-foglaláfa ne légyen;

söt midön bor vételre a’ Fi/calis Tifìtek kimennek , kéû.

pénzzel contenté/taffanak. 's az elitendönként lenni iokott

Limitatio fierént, a’ bornak ârra meg-adafsék, az egy Feier

vârra vent borokon kivül.

ED i chM LXXIX.

A’ Tifìcekcöl megvi'ogatott Latrokzt detentióra bé-venni,

és meg-tartani. el fem botsátani azoknak akaratjok nél

kiil, tartozzmak, [М рота in Article/is genera/ibn: expreßì,

mind Szâlà ’s mind egyéb Vároí'ok.

EnichM LXXX.

lzaknât. Szeléiie Székböl, a’ régi :ej/is' fierént tartozzanak

fegíteni munkái'ok adásával . és nem a’több Regine ßen

dnsról.

En i chM LXXXI.
Poílálkodáfnak àllapotja. mind a’!‘~lemeí'ségnek,Í mind`

А pedig a’Szegénységnek könnyebségéért hogy egy bi

zonyos kalba állattafsék, végeztetetr. »

S i d ó k r ó l.
E D i с т v M LXXXII.

A’ ’Sidóknak ez Oriìágban való Eabados kereskedél'ek, és l

‘az еду Fejérvârart lakhatáfok is fellérül meg-engedtœ

tern' tsak hogy a"Vârofok „миазмами, fem pedig e

gyéb rendeknek ne „идиомами Szól
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Szólgák allapotjáról.

‚ Е D i с т Ум LXXXIII. __

’ Szólgâknak tsalârdsága és erköltstelensége miatt fokak

iìoktak meg-kârofodni, és egyéb- iránt-is injurìáltatni.

Неву azért a’ )ámborúl швам embereknek állapotjok meg

efmértefsék a’ gonoíì. Eemélyektöl, végezteiett, hogy a’

melly Szólga az ö Iìegödségének idejetjámborúl el-töltöt
te. el-bútsúzvân шагом Te/lintonìalist végyen' abbéli tigez

fágáról. az Ura-is adni tartozzék, ha valami egyéb igazi

táfra való akadálya a’dologban nintsen. Ha pediglen Ura igaz

ok nélkül denegálnâ azt töle, azon Vârmegyebéli, Székbé

li "ПЕС vagy Nemes ember által, Várofokon pedig Polgâr

ember által „улёт/(ап'а Urát, és ha úgy-is nem akamâ.

azok tartozzanak adni Te/Íintonialt'st igazságáról. és ekké

pen légyen hiteles jârâfa: alìoqm'n ha illy’ Teßìenonz'alìsa nem

lenne, ‚фашизма, vagy nem Names ember lévén, akârmelly

Tiûtektöl-is meg-fogattafsék, és mind addig tartafsék;míg~

len dolgât el-nem igazitja. _ ~ 

Ha ki pedig minden hiteles bizonysâg nélkülafl'éle Szól

gât fogaclna, annak -elébbi Ura. hogy ha tôle ideje éslìe- E, ‚И.

gödsége el-töltéfe kivül ment-el. az ide alâbb meg-itt пабам-1591

Iierént прет/капа; de ha elìtendejét el-töltötte-is,mindaz

tal ha ша: betstelenül. annál inkâbb meg-károsítva hagy- 

ta-el. a’ kinél fel-találja, mint añ'éle [трения embert, kezé- .

be kéretvén. ha nem adja, eomperìáltatvân vérkes tseleke

deti, сит рота bornagiali readjndìeáltafsék, és a’ tselekedett

veteknek mivólta ìerént, a’ tselekedönek-is ugyan akko!

роет: in/Iigáltafsék; hogy-ha pedig Vméltatlzinúl patvarko

dott. tum рота bornagialí „др/шпаги а' kézbe kért Szólga.~

_ Е D ‘l с T v M LXXXIV. ц

Melly Szólga Iìegödö'tt ideìét i'ámborúl ki-tö'ri. ’s гопак“,M_

U ra contenté/pi nem akamâ. a’ Tifìreket ree/nirálván, avok |59..

аммиак, és a’dolognak „миграцией: menvén. ha

M m _ compe
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comperiálratik igaz ртам/46]: . és az атомами-13 сошел

túlni nem анаша . tartozzanak Urínak )avgiból ßztis/‘chtìo’cA

tenni` a’ Tifìtek, magok fáradságânak iútalmát-is meg- ven

ni.: úgy mindaz'alc'al, hogy-ha kár tétét, vagy egyéb mélgó

ekár nem @omprabálhatná az Exponenmek Ura.' _

Salvus Conductusokról.

. EnlchM LXXXV..

HOgy mmd :fliegen-y köfse'g, ‘s mind pedig egyéb rendbéli

emberek aßmagok dolgokban járó avagy klildözö emberek

.£01 ne terheltelfenek, ’s azonközbe pedig a’ Fejedelmek

¿S Haza dolgaiban való идущим és rudósítáfok meg-ne

akadékoztaíl'anak, végeztecent, hogy a’ Pejedelmek utân

való egyéb rendbéli, ’s kiválcképen pedig a' fiomlìéd 011251

80k felöl való Íìélybéli` Fö Tiliteknél, Fejedelmek Sal:

vus сшиты, avagy tzímeri légyenek. a’ hol a’ Feiedel»

Шей fàükségel'nek lenni ítélik, hogy az állapotoknak és

d_olgoknak kívánságok ůerénr, a’Fejedelmeket, és a’kiket i1

11k, тире/12222 сис16$1с1ш11`апа1<5 ше11уе1‹1‹е1 azok-is tartozó

kötelefségek 6erént, fe ne Миф/121112119 fe magok privafum

` «am ne fordixsâk, _ `

d` " Tafnádi'ak-ról.

EDIchM LXXXVI.

E,.4'„_~ 'Afnâd Városának Privilegiuma. mind pedig az ott va

4"l6°9. ló Nemefségnek praerogativáia, in quantum т et [сущ

2639. ‚да ßmt стяните, legi/:usque regni non ßoutmriautur, Вопит`

que terreßri non рифмами ‚ helyben hagyactattanak.

Тогда Váro'sa.

 Enlc'rvM LXXXVII.

Z O Tordal Vâros, fregi hâborúságos idökben igen el

' pulìtúlvân, és mind eddìg'is magoknak épüléll nem vellet

Vén, végeztetett, hogy valakiknélarról való Зреет/25¿$421,115

он и
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салат“, vagy Feiedelem czímere nem léûen, fe рой: Ió

és fzekér шиш ‚ fe ingyen való gazdálkodálfal _ne tan'tazd

“так; Város Bíráiáriak házâra ne ñáqunak; mindazonáltal

illendö íìállâs rendelëñ'el ,'=' pénzekért való gazdâlkddálï'al az

úton-járóknak tartozzanak. Az our IakosY Só-vágók a’ Város

béliekeç az Aranyófon,llévöïhída'kr'1ak csinálásábannjég me-Y

néskgàr, és afví 'en l«':gyl'ßittwválló óltalmazásbngn fegékljkéky'fë

és Идёт gáto _fà так ‚гёпыёзёъцуёгов бгй2ёзёс,‚ а?! régi

aß: Iierént egy-irânt _Yifeljêk `э.’ Váŕosiakkal :‘ A’ Törvény

dulgábólfis a’ Város впадает hallgaflänak. `_ '

Taplocza nevü helyröl. „ _. . x

--Enf 1'ch ум ьхххшш '

ANW 1626. Алёшу/о ‚удав/шалаше ,l hogyzïqplóczí'»
illyen okkal és Саш/то alatt ‘maradjon'helybenr «hogy`

femmi tolvajlâs, oi gazdaság, lopás közrök he завышен;

és ha vaIami gonolìftévök. .tolvajok'. és orvok` köztök,vagy

határokban történnének lenni. 'tartozzanak mindjâi'âů meg-A

fogni, és li'pán ke'zébe мы: Hä pedi'g azok-ollyffele'fenf* д"

vólnânak, hogy a’ Falubéliek vélek nem 'birnánah mindiâ "щ"

râû hírré tegyék; a’toIva')okat pedig az' idö' 'alat't тайна

ne лантан ; alioquin ha ez ellen tselekedni romperiáltat»

nak, a’ Falu onnét eI-pulìtíttafsék, ésy a"1akosiis ехавшей

`

Еегёпс meg-bünretteß'enek. _ ' ' ‘х

Várad és több Vég-helyekrôl. . . ‚д

ŕ EDICTVM LXXXIX. -

VAradra [впитать mint az Orlìâgnak ollyan derekas Bás~

tyâjâra, de söt több Vég-helyeire-is'nz Orůâgnak. és вып—"93.

Ьепп lévö Várakra, azokban lévö Praeßdiumokra, hogy a’

Fejedelmek Eorgalmatos gondot vifelvén ‚ ha mikor azok

nak építéfek çontinffálcatik, hogy olly’ emberekre-is bizar

1afsék a’ költség. a’ kik nem mâfra, hanem tsak arra соп

'vertúl âk я vé снеге“, #hogy é {сё Meß“, ki a’gmtuì

l g P . .
‘ ¿im z rusla
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' ŕ l

tus [иттрий—1236156, erogálja» rendeltefsékil és annak {inté

fe-is ki'ßólgllltafsék.; _ i. .i .
_ I

~ïvámekrói

_.' Enie'rvM XC. _‘

A’ -mellyf.Szekereken.akármelly Ur, vagy Nemeféég Её“
l Байта 9:16“. éléli, avagy _akármi :erben vif'elnek',gv а1‹6‚1”

mag'ok jobbágyiból;“s akár idegenek'böl álló а11`61е " Szeke

res спишешь fein menö, fem viiìiìa térö útjokban Vá

mot exigálni. ne niéréñeljenek; melly hogybizbnyofabb 16

n v

I..

Ex A" gyen . az,‘ollyan.‘ Szekeœszemnereknél bizonyos és hiteles

л„.16м°.Тe/Íimoniolis пашет, melly ellen 11а- ki rselekednek. eo fá

1630.

\1.'\

ql?) ц

.5' 'l

:636.

п

7 ._falvihidakom 176. egyébütt:1> y»Vízrnadíiíl'zil ne tai-‘tozzanalev _

поэата’тнупек c'rilitvife'löi _#12, exequáfianak mica; ha~

fonlókêpen ha -hamis czédulával élnének, azok~is azonpoeu

mín maradjanak, eo facto, és- exigálcafsék-is rajtok, сотрет:

иммигранта. А’ kik‘Fi/cns Iìámára való éléil vagy (162

mât -vifelnek f 661111311210, az_ek»is‘ fe, Váradgyai . fe Balâsf

e îE D .1 c'T'vM `XCI.
" Kiké a’Värnok'jövedelme, azok tartsák a’hídakat, és

> egyéb Iìüksé'ges'töltéfeket, 'máfok pedig агга` ne eröl

teílènek;l és~ha ïkik «lìzbaà 'ákarariokból fegítenének regni/1'~

126101011а’ЧётпаКРфДдгйпаЬ Vâm adâß'al ne tartozzanak.
A’ Vám adóA helyeken-«ispedigez ele’be nßts felett va

16 Iìokatlan Vám adáffal ne terhelteßënek, és' a’ melly he

lyeken ez 0161: a’ Vämok ‚МИМ: Conft'itutionibus tollé/tat

tak, magok’antborításokból'felállatni ne» méréiìeliék, /ilb

рота ß. zoo.‚душит а2„А'1°апуа1.› Чёпйз- tolláltatotc.

'EDIc'rvM XCII.

leában, Kézdi~VâSârhelyL Zágonban, f/ignanter ez helye

ken-is Vám adáITal aïNemefség nemy tartozik , Тонна

is a’ fierént; fe pedig _Nemefséir ‘Iìfzmárl való tereh 1101110—

26" Szekerefeken Vám ne vétefsék.' 7 f f,

Q

f

«Az Úl
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Az új Tordai hídon mind _Kolosi Eekerek. és egyebek- Ex A".

is Vámot adjanak, ha által járnak rajta. A’ fierént az Ohms:

Tordai bidon-is; egyéb  iránt a’ Koloíiaknak Vám nem ’

adáfról való Privilegiumok. más helyeken helyben maradjon.

A’ Lampérti Vâm azoktól vétefsék-meg tsak, kik azon

Ваганта reâ mennek; más Falu határára pedig a’ Szekerefeknek .

eleibe ne menjenek; alloguin az ellen tselekedö Nemes еш

ber мода/тек: На pedigjobbágya tselekedi, Törvény ké

rettesfék таза; és juxta poenftnt Агнец/агат bünrtettefsék.

A’ Tsútsi Vámot biró Dominus terre/Iris , a’ Fejedelem ‚6,3.

méltóságos fzemélye elött Vámjáról való igazsâgât produ`

eúlni tartozzék. vés ott vétefsék igazításba, ha méltán exi

gáltat-é Vámot avagy nem.

Vásárok állapotjáról.

EDIchM XCIII.

A’ Vâfárokon fok renclfkivül való exactiók важней/пасти

4 _, a’ bé  viendö és eI-adandó marháktól, mellyek miatt I

mind a’ Szegénység terhelödik, mind pedig fok rendbéli

emberek meg-fogyatkoznak: Végeztetett annak-okáért, hogy ‘

az eleitöl fogván való ‚фи iìerént, az egy Vásári Vámot

megûdván egyéb idöben-is,_ de kiválrképen Váfároknak és

Sokadalmaknak idejében , femmi exactio'val A9.’ izegénység

ne terheltefsék: bé~viendö татарка: íìabadofon adhaMk

azoknak. kik megvenni akarják; ’s hogy valakitöbbire fe

leiìeg árrân kérvén, azzal más meg-vévöt el-rekeiìtheffen;`

vagy-hogy el-nem adhatván marháját, ki-vinni ne engedjék,‘

Ie-rakatni fe kénlìerítsék. vAz Orůágban' el-kelö manetákon,

hogy marhâját adhaíïa minden rend. annak módja ñerént

válthaíïa-is„ azoknak meg-külömböztetéfe nélkiil, meg-en

gedtefsék, fnb рота dnoentornm Догмат”: per ln/pectores Lì

rm'tationnm exigenda.

EDrchM XCIV. _

A’ Fejedelmek iiámâra való vásárláfok, Portai és egyéb mi- im.

Mm 3 vßkre

  

6:2.
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vekre való ezüll és arany adâs, а‘ Târházakból лимфы.

tafsék. annak fìokotc rendi lierénr. ' ;

V á r a d r ó l. ‘

E D l c T v M XCV.

E# d". А" Váradî Vârofî rend-is _Fejedelmek Compulfariflm Мап

дмбю dammâra meg eskünni tarrozzanak, a’lìerént az. ott var

ló вши és Polgárok-is.

E D r с т v

A’Váradi Városban lévö sâros úczâkat, és azokban Iévö

gátokat illy’móddal rölts'ék, hogy a’Nemei`ség hal-mad

rélìér a’ Vìtézlö renddel együtt, ké: réfìéc a’ Városi rend

tsínálja: ’s mivel közönséges jó, a’ Vâradi Kapitâny el- in

‘ tézvén, a’ mi a’ Czéhekre háromlik, épitsék ök-is.

E D r chM XCVLI.

А Váradi Kovâtsok úgy indußriálkodjanak, Вову а’ Vár és

Város az ö munkâjok miatc meg-ne fogyatkozzék me

flerség fierént való lìólgâlatjokban; alìoquìn magok lélŕnek

okaì Privilegiumoknak meg fértödésének. мышцам} Sol'

kadalmaknak fiabad idején ‚ mind Kováts, és egyéb Melle:

rek mívei máfunnéc is bé hozauafl'anak.

ED x chM XCVl'îl.

’Vârad-i Sg/sianatus Nemes emberek a’ Városkïzzé juxfa

deliberationem Гадкие Principali: in Anno |638'. emane

fam adót adni tartozzanak, arról maná/t ddiůemtia lierént,

melly mm отита: iircum/ŕantiìs штат vagyon; melly

ezutân-is ob/erválcafsék [М рота ibidem exprq/à. Hafonló

képen az 1648-eíìtendöbéli arró'l {гоп Africains-is alè/èr

váltafsék.
A" melly Controver/ia pedîg, az akkorì kì-botsácott Сот

mìßàriumk âlt'al köztök ennekelötte rélí Íìerém comp/anál-I

tarort; arról való. igazitâs ennek-utánna-is ob/ervìíltafsék т.

таили/лег; de m'wel az egyenetlenség köztök máig-is tel-Í

lyefSéggel nem [ори/гагат hogy a'nnak hátra maraclott ré

ůének elágazicâsâr'a. a? Fejedelmekcöl bizonyos Còm'mifßrìusok

` redenl

l

,632'.

i640.

1653,

'м. vxcvr. « . t

Í
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rendelteíï'enek , kik elött a’ köztök ennyi idötöl fogván

ferm forgó cgyenetlenségnek vége Eakadjon, végeztetett.

EDxc'rvM XCIX.

’Vâradi Vár ârka âsáfa miatt, a’kiknek hâzok el-efett E, M_

vagy el-efnék, kâroknak „да/гадами modalìtása felöl зимы

Orfiág és а’ Fejedelem, hogy штампа fogmk » ígértetett.

Vasról.

E D 1. с т v M С. _

HOgy a’Vasnak фил: ez Orüágban bövebbleheñ'en, Геп—

ki külömben ki-vinni ne mérélìelje. végezcetettmanem

ha femminémü helyben, fem Várofokon einem kelne igaz

árrán, és arról elégséges Тефтели/25131 lenne, /ub ровна

amìßionì: mervium. '

Zaránd Vármegyeì dolgokról.

E D 1 с т v M Cl.

JEnö Várának épirésére rendelretecc és ìakafìtatotr Za.

rând Vármegyének alsó iáráfa, és annakidejében lenni Ео`

kort gratuiti/s labor oda prae/Íáltafsék. A’ ñerém azon Vär

megyének adája-'is -a’Jenei Prag/ídiumnak iutertentìójâra соп

vertáltatott. '

Zaránd Vármegyében, a’fìegényfég közt való Dézmâlás~

nak módja, ya’ régi íìokâs {ierém ob/ervalcatni végeztetetr.

Zaránd Vármegyében, а’Еегёт máfu-tt-is, Uroktól ma

numíttálcatott emberek, örökfégekröl adór adni tartozzanak

afíìegénység közzé, ha nem Найти/15019 a’ fierém mint

az adóknak Seriesfében vagyon.

ED'ICTVM CU.. <

FEjérvármegyében Olâh Rákos. és Aranyas Széken Hídas

. nevü Faluknak contraveg/ìában forgó határoknak eì-igazic

tatâsára egy illendö bizonyos парта, Húfìár Péter, Bethlen

jános, Lázár György, Torma Péter, a’Fe]érvá«:íegyik Káp~

talan Bárdi Iûván, és a’ Kolos-Monoûori Couvent РЖЕ 111

ván ki-botsâctatmk, úgy-mint erre deputatus,Commißàrlilfßok» `

ОЗУ 1

 

1623,

163g.

1618. ]
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hogy ad [ведет loci litigio/1~ kìmenjenek, és ott mind a’két

félnek igazságát meg-érivén , exbiáitáit дуги/120 alá vévén ,

’ igazìtsâk ffm/iter. úgy-el a’ dulgot , rhógy az egyenetlenség

köztök тез-611111610 -

ED l c'rvM CIlI»

PArajd és Sófalva nevü Faluk közöct lévén fenn régtöl

fogva hatâr végert роптал/14 ‚ lhogy az erötlenebb az

eröfebbtöl praeter jus et педант е1-п‘е nyomattafsék, végez

teren, hogy c_gy bizonyos парор egyik Irélö мене: Lá

z'ár György, az Udvarhely Székx Tiůtekkel ki-menjen, és

mind két félnek igazságát elö kivánván, a’két Falunak ha

târát egymâûól [ерш/да, hogy így e’ controver

. ‚Ял-18 köztök végképen /ópiá/tafsék.

 

 

CONCLUSIO.

OS дате , qui nihil prins родами ЬаЬгтш'.

quam Ditivnes nrt/iras Legibus et Statuti: acque

ac armi; идете el defendere, accepta tali Согф‘й

; tutionnm Sy/ŕemate, штуке ac Sapp/icationiáus

:__ _ Dominomm Regnicalarnm депеш/ё „видимая:

«pÃ-¿llaa nihil ni/1~` яшма): et recentiorìóns Вести, et fu

n'pm- `¿~¢„¿/aniiftt предстал, et rem гагат сит Legión: et San-_

pfff; priaribas, et recepta 'Con/vetadine . тег/101976 licei divert/í»

Wippe,we-ammodatiorì, сантим; nonpotuimns non i//i атл

¢ir;, ima диви omnes continentias, Artic/ilus, et ринит, ratas,

gratas, et accepta [трении pro Dominic Regnico/is et coran:

роди]: аншеф: штат: acceptavimus, армада-идти, et con

ßrmavimns, prominentes 1105 benign?, omnia in i/lis contenta

tam nos Ярд: obfervare, gnam per alias ob/érvari facere: pra

ш açceptamus, approóamns , et can/írmanius, [штат поташ”:

chirogmp/Jâ et [дн/б no/Ífô munir/:runt vigore , et te/Íimoniâ [L

terarnm mediante. Datum in Civitate понга Alba julia, die

decima quinta Mami а Anno Domini Milleúmo Sexîgnte

`~ lmß
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’BÈSÉI' *BQSÈ

ъ. iiinœCLnìnquageÍimo "Tertio:l Principatus vero noůri Quin

“ lfm: Sjiectabilibur, Magni cis, Genero/is ac Egregiis Stephane ‘_

Hai..." de. Hallerk'e' .›Кй&йг11д5еп[ Franci/‘"0l Räder' K25-Rede,
тwr'.

.l

„we“

°nпни—чт—то-т..

„НЧ

Fu

чAnq.'»"~lr"’n—

.

/

Mm'má'ßífns; Stephane Serédi de смят; Arci: et Pme/Mii `

fie/fri Szatßmrùg/ie Capitanee' Supreme ,- et Kraßna ac 87.61
по/е' mediecrìs: jobanne'I AIifíitîeny r de' Gyerö-Meno/ior. Exercitu«~

„т. „фмтт Cnmp'e/írium Genera/i,y Сом/[ату Aulae' шт,

др: Аут. er: Di/irictus; Fogata/ie'n/ìsl Capitanee- Suprenm ‘ ,L- Deci

штат? Univer/'arumï Afehda'teref etiamf Supremo“,« et Albenßs

“Пап/[дампы (да? ат мамаш í/Ílrecf opere’ plurimus fuit)

Erencifce видима Кёте:д,‘.Аи/де. neßŕaeMitgi/Íre Supreme,` et di

cti 'Aláerz/i'i-Tŕ'anßlifaniaêß StephaneëSuIyßek'de" Sмрад, першит

neßre;` ждёт5КИ/е?2{1дйп[3;-Аг'всё&вдта1дёгмдгу Barna. Dißri

elutim ‘Karanßeiq/ìènßfcs и: Digo/ñnß'if Bime",, inf _Índiciii'ï Lioeum-

tenente' no/Ire;` et.' Hunyadìèn/IÍ; ваше/г Haller; de" Ждёт" Hal.

ler/ce. Arcisv et* Pree/idiifne/Irif Beresineiénßi'Capitanee" Supra#

me., et“ de. гита: Cernitutuuntz benere: tenentibus. Нет; Thoma

Biz/ja deZubel/i.. Trient* Sediimivr Siculiŕa/ium‘,`.`Szep/i. Kezdi,

et.' Orliai:v ac' Stephane Pet/ci " dérKíŕá/jbalr'na; Sediunz' Идет St'

culicalium' Суш Gyergyó,v et? Káßeng» Capitaneis'Supremis. Con

ß/iariis» noßrìá г eperis- praetacti" Examinatorilius, Cenßrriúus~ et

fijne‘rebatoribun` ItemA :febanne1 Beth/enï,-de dictav кепи: Comi

te.'Supreme Cemitatu.:` Torden/ík ;` Georgie' Vitez.. defßilea//y'a;

'Franci/ce Orbán de Lengyeifalva ;; Petro' Tenna de _Girótb ;' et

Stephane» Szentpáli, de Herneród Szent»Pa’l,`` Tabu/ac.v „отшум

diciariee A_Wßbribusf, Magi/Ire Georgie шт; de Gyn/akute»

N n Prete

  
 

а



i. .‘.

J

asse@ ввезен Ng

тащит” ”ф”; Süß/Mn” ”Шт“ ß'fVáradfin Parrilla?, J г

Hungarìae, Regno туда Tranßlvaniae трех-55, с; Маттдм

рамы de ведет, in mer/:orafo Regno noßra Тип/[шпиц Ст!

_ßnwm Fifcalìum Directoribus; пес поп жир/„т ‚туб «2, Mi.

:bac/e юты, de dicta шт; et младшим, de Bagan

Pmdentibus item et (Jinnmz/pmw's4 johanna Raymer, Сгоняй;

noßme et Sedi: Захотел/25 Cibinienjís Con/„lh“ уйди” L¿_

temía, сшит тат Iza/Ime Bì/lriaìen/ís Syndico, “вешай.

шт Аг/Здифтт indußïiè тамаду;
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Eraginás Жид/МНЕ” Partiôus А

та: атихёз, п метит

‘@ng mßro Tranßlvanif Cdl#

ec поп „Чардаш/дат М

,f умилили, d¢ Вдул; I

370me Raymer, Civitati:

nien/ís Соп]и1е‚ас ]о/мтий

1‚г/Мсгеп/Ёз Syndim collima

ММ? штифт.
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’BSSQI *$581 @_

Pfatonotario tto/iro; Step/Jano Virgina: de Váradfin Partilimgl f f

Hungariae, Regno noßro Тип/[шита annexis, et Martino!E 'i'

pataki de eadem, in memorato Regno noßro Tranßlvani ¿HCW

Aßtram Fifcalinm Diïectorións; nec non Step/tanofefJVÜ/è, MÍ

chaele Károlyi, de dicta Várad; et Franciß'aßńbi, d¢ Bögöz;

Priidentibns item et Штат/респ; abonne Едут”, Civitati:

гид/Ми et Sedis Захотел/25 Ciáim'en/ís Con/ale, ac умам: Li

тат, .Civitatis тат no/Írae виноват; Syndico, collectie.

шт Artico/omni indaßriè (фетиши.

  

  


