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ELSÖ nÉsz.‘ _1

EnnÉnn вмв‘мк’ vÉGzÉsm, És мoими

NYOMDOKAL

\ O

D I A E T A

Esztendeje, Kezdete, Vége, Hellye, Utasitûsń`

5.1.
  

  

1529. Jam... 21. ——- Gerend.

-- September ~ Radnoth.

1536. Junius 24.  Sz. “3s25r

hely.

 ‚ '‘. Besztertze

1538. Majus, fer. 2da Pxima

post Fest. S. Crucis

—- Sept. 16. fer. 4. ante Kolos’vár.

` " F.Mathaei.

1 539. Kolo’svár.

‘1540, Aprilis 23. Torda

———— Majus 7. Majus 2S. Тordа.

  

  

  

9)

#ů‘uaqçfapg‘sonyrvxfxodyz

  

Nota 4°* ZápOlya János decretnmínak a’ Ма

gyarország törvény könyveiben nyoma nintsen,

holott lindvai Bánñ János az ô ki‘rályságában чá

lasztatott Palatinusnak, ’s az 1526beli pesti ár

t'ículusok’ megtartására is hiteles forma штат

meg (G. Battyán. Leg". Eccles. T. Ъ 11.1604.)
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а) Gerendi Míklós erdélyi püspök hívta egy

be a’ három nemzeteket (Pray Hierar. T. 2. p.

274. Szeredai Episcop. p. 194.) v

‘b) A’ brassai archivumból 391. szám адаtt

(Édor). . '

v с) Szebeni archiv.(Éder not. adSimigian p.140).

d) G. Keméay Jó’sef tud. gyшt. 1829."8dik

kötet p. 100. .

е) А’ szebeni archiv. ( Éder not. ad Simigi.

p. 172). › v '

f) Az enyedi reform.‘colleg. gyüjteményeiben.

g) Éder мы a’ пеmzеt! magyar Muzeumban

Vol. 1. p. 90, 91.

h) vorbötzi вы“ 'oonoouáriusságábon költok.

(Lásd a’ n. enyedi gyüjteményeibenBenkö Jó’sefnek.)

i) Bethlen Farkas Hist. T. 1. p. 315, 319.

’W Нет minden esztendöben, és nem 'is minden

diaetán költek árticulusok, azért a’ chronologíai ren

det tartó utasitásban diplomaticaí adatokat keres

{еы egybe, azt-is megjegyezve hol légyenek meg'

azoknak oríginálissai , másolatai mind ezeknek, az

ién gyůjteményeimben meg vannak nagyobbára.

C'. A. Capitulum Albense.

C. K. M. Conventus Kolosmonostra.

B. B. báró Bruckenthal Sámuel collectioja.

A. D. Antonius Dooom oollootiojo.



1540. Aug. 25‘ Dnícq 1a Sègesvár.

post Fest.

Bartholom.

0ctob.11. Berethalom а)

Dec. 12. 'Thor'da. b)

Jan. 26. Vásárhely.

Feria 4ta post Dníc. Thorda.
v Judica. 1

Dec.' 12. f —— Thorda.

. Febr‘. 26. Thoxjda.

Feria 4ta post Fest. Vásárhely.

Catharín. ‘

. April. 24. Thorda.

August. 1. Thordal`

. Getob. 28. Thorůa.

Novem. 1. lv Vásárhely.

. Лапшs in F.Dnícae Thorda.

1ae S. Tr.

Sept. 8. ‘ vKolo’sváu'.

Várad és d) ‚

Tamáshida.

Vásárhely.

Kolo’svár.

l 1.551. Martius DnicaJud. N. Enyed. CCA.

  

к‘)

.Qь

'uaqçfapgшм’ц’шяv'l'maysl



4 EnsönÉsz.

April. 24.Majus 8Thordn. е)

Julius 26. Kolo’svár.

Vásáx'hely. g)

Majus Dnica ante Tharda.Fest. Dni.

. Januar. 20. Kolo’svár. h)

. Januar. 25. Vásárhely.

Martius 1. ‘ Pasan. C‘A‘

Con.
Majus Junius Vásárhely. KM

Dnica Pxi- ma ante F. Medgyes. C'A'

Barnabae.

. Julius 13. Thorda.

Decemb.23 M.Vásárh.

Vásárhely

Aprilís 2S. és [Ш

varhely

Februarius. in F. Pur. Thorda.

Virgin.

Martiusiö. DnicaOculi Sz. Sebes.

Feria. 2da post Fest. Kolo’svár.

S. Georgii.

Juníus in Castr. Ujvár.

sub

August. 10 Kolo’svár.

i556. Novem.25. Decemb. 7. Kolo’svár. CCA.

'uaqçl‘apgsnaxymauuags'la
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_ 1557. Februar. 6. Febr. 15. Fejervár,

Juníus 1 Juníus 10. Thorda.

1558. Dnica Jud. l)nic.Palm. Thorda.

Festo S. Juníus 21. Fejérvár.

Trinitat.

Septem.29. Fejérvár.

1559. Januar 12. " Fejérvár.

‘post Fest.

Juníus 12. VitiSaba- Fejérvár.

" 2th() Pxim. _

1560. Dnieliemi. Feria 6-l'a Ñ. Enyed.

Proxima

post Dnic.

Novem.11. Kolo’svár. B.B.

1561. ApriLDnic. quasi modo Thorda.

feria 6-ta

l’x‘ma.Novem. 11 Sabath. Kolo’svár.

P_ximo post

Fest. Elis.

l 1562- Juníus 20. Edictum Segesvár.

Siculorum.

Хoчешь. 5. Fest.Emer. Fejérvár. B.B.

Ducis. _

Feria 6-ta ‘in Fest. B. Szeben. ц

Luciae Vir. '

F.S.Trinil. Dnic.Pxim. Thorda.

post Fest.

eria 6-ta postConverSegesvár.

Pauli.

  

  

 l
FUFU'  

  

PUte

‘uaqçi‘apguuolmlsÉзону:

  

1563.

1564@
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. Dominicai. post Fest. Thorda.

Trinitatis.

  

  

  

. Januar. 22. Kolo’svár.

October S. Octob. 13. K. Monost.
. ll)nic.Remi. Dnica0culi Thorda.

Feria 3-'ia ante Fest. Thorda.

Pentecost.

Novem. 30. F.Luciœ V.

. Septembß. Sept. 17.

. Januar. 6. Feria 3-ia

v inEpiphan.

Majus 1. Majusv 6.

. Febr. 12. Fer.4apost

F.Doroth.

Junius 24. Junius 29.

. Januar. 1. Januar. 6. Thorda.

Majus 21.Majus 26. Thorda.

Januar 6. Januar. 14. Vásárhely.

Dominica Martins. Fejérvár. C'. KM.

Judica. . т)

Notol a* 153Stól fogva 1555íg déák nyelven van

nak l'rva az árticulusok. ì556ban magyarul,

  

  

  

Szeben.

Fejérvár.

Thorda. v

  

Thorda.

Medgyes.

  

  

Thorda.
  

  

B.B.

  

' ezután ismét déákul, 1565-töl 1714ig pedig

‘ mind magyarul.

o) Eder Not. oa'simagi. p. 20s. Korona Tom. 20.

p. 1406.
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i

b) Benkö Diaetae p. 25. Eden‘l. c. p. 210.

с) Archiv. cibin.. apud Eder in not. Simígi. p. 2852

288, 289. Verbötzi István holt meg 1541ben

septemberben Budán.

d) vm. ‚ы. 1. anni 1550. 2da Febr.inKo1o’svár.

е) Istvánfñ Hist. ezen (Басни Vásárhelyre. Christ

Schaezeus Ruin Pannon Lib. 2. Fejérvárra. te

szi. Lásd Forgáts Rer. Hung. Pesonii p. 31.

. Isábella а,’ koronát Ferdinándnak által adta.

Ü Ezek реrаты Locumtenenseiés Уайт alatt

kôltek.

y) Hogy ezen esztendôben Vásárhelyt (Наша ‘volt,

штаба!‘ az ezt követett országos végzések. _

h) A’ fisca'lis jövedelmek’ administratiojára Instru

ctio adatott december 23kán.

*i Bethlen Farkas Hist. Lib. 4. fol. 206. Kolo’svárt

mondje, hoду diaetán а Szászpapoktól 'a’ (1é2

mák 3/‘4 része elvétetett.

k) Istvánfñ Hist. Eder ad Schaez. p. 75.Bebek és

Kendj nótáztatásokról.

l) G. Kemény Jó’sef erösiti, én nem Штат.

т) А’ testamentumos Urak, Csákí , Kozmásí,

Nye‘rsnánczky és Békes hirdették.



8 EnsönÉ'sz.

g. з.

1571. Majus 24.Majus 31. Fejérvár. C'.A.

‘ Medgyes. a)

 Novem.19. Decemb. 2. Kolo’svár. CA.

1572. Feria 5-tn post Fest. Thorda. B.B.

Pentecost.

1573. Januar. 1. Januar. 6. Kolo’svár. B.B.

——- Majus 24. Majus 28. Thorda. B.B.

- 0ctober15. Novem. 18. Medgyes. B.B.

1574. Januar. 1. F. Epipha. Kolo’svár. B.B.

-f Junius 13. Junius 18. Vásárhely. B.B.

 Decem.13.Decem.18. Segesvár. B.B.

1575. Julius 25. August. 6. Kolq’svár. B.B.

—- Decemb. 6. Sabath. Px. Besztertze. B.B.

p.F.Concep

1576. Januar. 28. Fe_bruar.8. Medgyes. Bb?,

'uaqçfapgщит:muuuy-a

vNota а) Istvánfñ Hist. Lib. 24. р. 317. Ekkor for

gott fenn a’ Maximiliánnal megujitott tracta

tus. Meg van Maximiliánnak januarius 1sô

napján költ diplomája az erdélyi státusokhoz,

те1yЬепъíztoвitашщк, hogy a’János’Sigmond

hoz való adhaesioért boszut nem áll.

b) Ekkor bucsuzott el Báthori István, kimenvén

lengyel királyságra.
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g. 4.
  

" i576. DnicJudic.

—- Dnic. Cant. SabatlLPx.

 Octob. 21. Octob. 26.

Kolo’svár. а)

Kolo’svár. С'.А.

Kolo’svár.

1577. April. 21.April. 26. Thorda. B.B.

Octob. 21.0ctob. 25. Thorda. B.B.

Festo. 11 mille Virg. K. Monost. (LA.

1578. April. 27. Majus 5. Kolo’svár. С'.А.

—— ÜCtob. 21 Octob. 26. Kol0’sVár.C.A.

1579. Octob. 21.0ctob. 24. Thorda. (1A.

1580. April. 17. April. 28. Fejérvár. СА.

‘ Novemb. 1.Novomb. 6. Thorda. С'.А.

'uoqol'opr.apmsnniшонц’я

—- Novemb. 9. 1))

GA.

1581. Udvarhely. с')

— Magus 1. Majus 10. Kolo’svár. С'‚А.

Nota а) Ezen gyůlésnek végzései erösitettek meg

1577ben Kolo’smonostoron tartatott diaetán.

b) Háromszéki nemességnek privilegiuma , ше1y4

ben a’ Sepsi, Kézdi és OrbaiSzékek’ clasissai

elé „штатах: Seniores, virtuosi, Primorcs.

а‘: Primipili. ' '

с) А’ székelységet illetò высшпм ai Udvar

helyszék protocollumából ki-irva.
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s. 5.
  

1581. Septem.20. Sept.

April. 29. Majus

Sept. 6. Sept,

Martins 24. Mart,

Sept. 15. Sept.

. Dnica Pxi- Majus

ma p. Fest.

Georgii.

Sept. 20.

Dnic. Cant.

19- Sept.

April.

Decembn8.

20.

21 .

26. Majus

‘2 1 .

20.

April.

Octob.

 

27. Fejérvár. Con.

3.

20.

30.

20.

2.

25.

17.

24.

5.

29.

. 2S.

3.

. 23.

25.

. 27.

KM.

dtto, dtto.

dtto. С'.А.

dtto. Pub.

Cí

bin.

dtto. В.В

dtto. B.B

dtto. B.B.

dtto. С'.А.

Thorda. CCA.

N. Enyed. B.B.

Fejérvár. С'.А.

Kolo’svár. (1A.

N. Enyed. CA.

Medgyes. (1A.

Thorаa. aA.

N. Enyed. GA.

Fejérvár. С'.А.4.

24. dito. CCA.

Fejérvár. Руб.

Cz

bz‘n. "

'lloqlofopg«Nowals‘Moruya
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1591. Aprilis 21. April. 27. Thorda. Pub.C'z'b.

v Хoчешь. 1. Novem. 20. Fejérvár. B.B.

1592. Aprilis 19. April. 26. dtto. B.B.

——- Sept. 20. Sept. 25. dtto. B.B.

1593. Dn'icaquasi April. 29. dtto. Ant. D.

modo.

—— Septemb.1. Sept. 10. dtto. B.B.

1594. Fcbruar..2. Febr. 15. dtto. C. KM.

——v Magus 121M5jus ‘и. Thorda. A. D.
—— August.17. Septembd. Kolov’svár. C'. KM.

_' 0ctob. 16.0ct0b. 20. Fejérvár.

—— (lctob. 29. Fejërvár. A.D. а)

1595. Januanas. ' ‘ ь)

 April. 16. Majus 2. Fejérvár. B.B.

~ August.29. Kolo’svár. _0)

-q- Decem. 13. Decem. 22. Fejérvár. B.B.

—— ErdélyiKö- vetség2dik Rudolf'hoz. lel)

1596: pril. 21.‘ April. 26. Kolo’svár. B.B.

—— Novem. 30. Decemb. 8. Fejérvár. С'.А.

1597. April. 27. Majus‘ 7. dtto. B.B.

1598. Januar. 6. Januar. 15. dtto. C. КМ.

-—— Martins 23. April. 10. dtto. v B.B.

 August.29. Thorda. _ A.D. е)

—— Octob. 30.v eCastrisad dtto.

Szász

Sebess.
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C'. A.

  

1598. Octob. 31. Novemb.1. in castris

ad Keres.

1599. Mart. 21.Mart. 29. Medgyes.

  

  

  

B. B.

Nota i* Edictum a’ dézmálásról.

а) Tábori árticulusok, edictum.

b] Tractatus Rudolfal lásd in Corp. Jur. Hung.

ez elfogadtatott april. 16kán 1595ben a’v fe

jérvári diaetán.

с) Ezt a’ gyülést шпoна Báthori Boldisár, tanács

kozás folyt a’ Töröktöl való el'válásról, a’ mi

ben sokan ellent tartvánf, fejek vétetett. Ist

~ Убпт Hist. l

d) Ezek a’ Rudolfhoz intézett erdélyi kérelmek,

v Щпт-еgy Conditiók. v

e) Báthori ’Sigmund fejedelem conditioit На‘! az

Approbátában.
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5.6.

nÀ'ruom ANnnÀs idejében.
  

    

1599. Juníus 7.

1599. Novem.20.

  

Kolo’svár. A.D.

Fejérvár. (1A.

  

Nov. 28.

  
1600. Januar. 21. dtto.

—— Februar. 7. . Brassó.

е- Majus 16. Zucsina.

—— Julius 20. Julius 26. Fejérvár.

  

0ctob. 25. Novemb. 4.

  

Létzl’alva. dtto

n.  

'uaqoi'opgvarvAА’ц’нпч

1601. Januar. 21. Febr. e. Ko1o’svár‘ß‘ß.

4*#

nìi'rnonl ’srGMoNn alatt.

    

1601. Juníus 3. Juníus 10. Kolo’svár.

»- Octob. 4. Brassó és d)

Déva.

nÀsrA Grüner Май. .

Koló’svár.
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Noia aJA’Sûllyei gyüjteményeiközöttG. LázárJános.

b) A’ Székely Primorok privilegiuma Mihály Vaj

dától, mint Capitaneus Geuerálistól.

с) A’ G. telekiána biblioihekában M.Vásárhelyt.

d) A’ kézdi és maros széki székely libertinusok

privilegiumaikBáthori ’SigmondtóL

е) А’ székely nemzet nélkül, a’ más két nemzet’

végezései.

g. 7.

вoтвкм rs'rvÀN idejében.

  

1605. April. 17.Majus 25. Szerents

és Kassa.

  

\

—— Novem.10. Korpona.‘ и) Púb.

Cc'bín.

‘ September. _ Medgyes. b)

1666. April. 16. Majus 17. Kassa. с) C'. A.

v—- Julius 13. Julius l16. Fejérvár. d) Con.

v ILM.

 Octob. 29. ‘ Udvarhely. е)

мы a) Botskaínak Rudolfal való tractátussa

magyarors‘zági diaetáról, Korponán rendelt kö

шея által.

b).Ezen а’ diaetán választatott Botskai erdélyí fe

jedelemnek, ’s jelen nem létében Rákotzi ’Sig

mond (Generalis Capitaneus Regpi) fogadta-el
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' a’ vtörök portának helybenhagyását, mely Bots

kait nem tsak fejedelemnek ," hanem magyar

királynak nevezte vala.‘-vEzen diaetának veg

zéseire hivatkozik az 1607ben januariusban

Kolo’nvárt kôlt végzés.

с) Ezek a’ végzések három szakaszokban adattak

ki, az elsö ddto 16-tae aprilis foglalja maga

ban a’ propositiokat, .a’ második ddto 11-a'e

maji a’ magyarországi státusoknak azokra va

ló feleletyeket, a’ harmadik ddto v 20-ае april.

a’ katonai rendszabásokat.

d) вы a’ 5.55115o... ’Sigmund 15mm, mini

Geńeratis Capitaneus regni.

e) Ez székely nemzeti gyůlés’ constitutioja, mely

ben a’ székelységnek 4 classissa `1ô1111 fel, t. i.

1-o nemes ‘ждy fö. 2-o l5 fej. 3-o dara

bont. és 4-o szabad vszékely. Lásd G. Tele

ы bíbliotheca M. гаммy. Carth. 156.1121.

‘p. 75.
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S. 8.

идиoты ’srGMoND Маtt.

1607. Januar. 22. Kolo’svár. C'. A.

Febr. 8. ' C'. A.

Mortiiisza. Kossán. a)

Junius 10. Junius 24. Kolo’svár. C'. A.

Septem.21.|Septem.25. N. Enyed. C. A.

Nota а) Ей a’ magyarországi státusok’ felelet

je a’ Rudolf ceommissáriussainak.

§. 9.

nÀ'rnom GÀBon idejében.

  

1608. Martins 3. Aprilis 3. Kolo’svár. CCA.

 Julius 24. August. 2. Kassán. а) С'.А.

—— August. 9. August.13. Fejérvár. P_tb.Cz`b.

——— Sept. 21. Sept. 29. Kolo’svár.

-——— Nov. 13. ' b)

1609. April. 26. Majus 5. Kolo’svár. C. A.

 October 9. Octob. 17. Kolo’svár. C. A.

1610. Martius25. Aprilia 3. Besztertze. C. A.

 August.15. Kassán. с) Con.

ILM.

‘ Sept. 29.0etober 4. Medgyes. C'. A.

 Decem. 17. Decem.2_0. Szeben. d) CCA.

1611. April. 23. April. 30. Szeben'. C'. A.
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1611. Magus v Koimsvár.

—- Octob. 10. 0ctober16. 'Kolo’sván

1612. Majus 15. Majus 25 Szeben.

—— Junius' 26 Fejérva'îr:‘

‘ -- Novem.20. Novem. 29 Szeben,

—- Decemb.24 ‘ Béts.

'Poson
i613. Majus 1 Majus ‘14.. Suben.

 
 

. 'oía а) Ezt a’ 'felsô magyarországiurak hoztákJ

b) Második Mátyás koronátioja elött való alkudozás'

_ с) Ez a’ пасtаж ell'ogmltatott diaetán september .

1 6kán Kolo’svárt 0.11.11. mègerösiieeteu Béar

beu 1612ben. ' ‘

d] Ezek az artículusok adattaklegelébb' nyomtat'ás

v ban ki a’ kihirdetés idején..

e] Ekkor vétettek el a’ szбsг papok dézmái ñscusnak.

f) 111 a’ paciñeatio 2.111. Mátyás király. és 11111.o6

Gábor között Tokajban végeztetett 16H-ben,

lásа in Conv. Kolosmonostor.‘

.‘u‘pr
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s. 10.

BETHLEN GÁBOR idejében.

1613.6101). 21.0ctob. 29.Kolo’svár. a) Con.

K.M. ß

1614. Februaľ.23 Martius 16. Medgyes. C'. A.

‘* Sept. 27-Octob. 7. Fejérvár. C“. A.

-‘‘ Novem. 1. Líppa b)

1615 Majus 3. Majus 19. Fejérvár. C. A.

- Magus 6. N. Szombat c)

-- Sept. 27. Octob. 13 Kolďs'váľ. C. A.

1616. April. 17. Majus 6. Fejérvár. C. A.

—— Majus 20. Déva. (1A. *l*

—— 0ctob. 9. Novemb. 5. Segesvár. C. A.

1617. Majus 4Majus' 23. Fejérvár. C. A.

_- September ‘Рита d)

—— Кoты!» 1- Novemdl. Kolo’svár. C. A.

1618. April. 12. April. 25. Fcjérvár. C. A.

—- Octob. 4. 0ctober21. Kolo’svár. C. A.

1619'Majus 5. Majus 26. Fejérvár. C. A.

-—- Sept. 21. Sept. 26. Kassa

 Пoчем“. Poson C'. A.

1620. Jan. 18. Febr. 18. Kassa e)

-- Januar. 16. Bécs

- April. f5. April. 20. Fejérvár. C'. A.

-' Majus 31 Aug. 29. Novisoly

Besztertze

bánya.
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1620.

1621.

1621.

1622,

1623.

1 624.

__.

‘ 1625.

1626.

._x

i627. i

1628'

1629.

Septem._29 Octob. ‘Ё. Fejérvár. C. A.

April. 24. April. 29. Fëjérvár. C: А.

Septem. 30 Octob. ’ 5. гадать C'. Á.

Januar. Nikelsburg f) '

Majus f 1.Majus 23. Kolo’svár. C. А; ‘

Septem.29 Octob. 2l. Besztertze. C'. А. 'z

Majus 14 Juníus 6 Fejérvár. А. Д. ''

Septem 20 Szendrô. g)

April. 4 Bécs. ' It)

Juníus' 23 Julius 8. Fejérvár.v C'. А.

Majus Là'lajus 29 Fejérvár. CÄKJÍI.
Рoгoв. :j A

51151521.1151“ 17. Fejérvár. 11) C'lm.

_ ' KM.

April. 4Aprir. 2s. идёшь‘. .1.22.

April. 25 ‘ ‘t) `

April. 9 Majlls 5.' Fejérvár. О. А.

April. S'. Aprilia 24. Feién‘ár. Con.

. Latem.

Nota a] Ezek hůrotn sialraszban költek, elsô a’ bu

tsuzó levele az országnak Báthorihoz, a.’ 2dik

a’ Bethlen'Gábor fejedelemségbe való 11é111111

tása, harma'dik: árticulusok, és Gétzi Andrés

leve'le Báthorí haláláról Váraiiról. ›

b) Fegyver szíinet feltételei és alkudozások. Наd

Pray Gabr'. Bethlen. 1%
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с) Második Mátyással tractatus, mely megerösitte

tеtt 1617ben septemberben Prágában.

d) Pray l. cit.

i* Ediotum militaro' a’ tiiborboi kçiitfl _1‘‚v "_i

е) Kölcsönös nyilatkozatai Ferdinándnak, és Beth

len Gábornak Posonból és Bëcsböl ugyanazon

защпт-1115 16-kán. "

f) Lásd in corp. jur. hungarici Sopran. l l ‘ _

g) Ez a’ paranrcsolat az erdélyi szászokhoz a" há-j

borunak folytatásáról, vlásd in capitulo albên‘si. í

l.) Proy Gobo. nonnen т. 2. p. з.

i) Ez Posonban kezdôdik,Lôtsén végzôdik decem-j

ber 28-kán, Bethlen Gábor megerösitetteSza

v д koitznn jon. o_iofm 162e. iosa Proy 1. 1:."

k) Ezekhez tartozik a’ limitatioról 'való‘ edictum is,

mely 'kiadatott junius 12kén nyomtatásban.

l) Ferdinand követjei Pázmán Péterrel alkudoztak

a’ békesség 'feltételeinek _teljesittéséröl Тoкаj

han, Sélyén, Pray l. c. Ezen traetatusok meg

erösittettek diaetaliter ‘lásd in corp‘. jur. nung.

a. 1647. art. és 20.

тч

L`

A _w‘...ß ' _. „hns-j' v vмы n... „М
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g. 11.

BnANnEnUnGIAI KATALIN 11511.
  

 

 

Fejérvár 0.11.

edgyes. 3 Ant. 1D.

  

1630. Febr. 17.

Julius 17.

Jaunar. 25.

10.

 

    

Julius

.‘ BETHLEN ISTVÁN 51511.

  

Y l §‘ 12v

E185 BAKo'rzI GYÖRGY man.
  

1630.iSeptem.21.'0ctober 6.| Kolo’svár.’

_ 1630. Decem.20. Decem. 29. Fejérvár. Рад

  

1631. `11111111s 5. Julius ‘1. dtto. ‘0A

16.32.1155... 11u15... 1o. .11.15. 'en

163:1.Apr11is 24.1115“ 13.' du... Anf..

Bz'str.

.- ‘August.21. August.31. dtto. . ] (1A.

1634. Majus 12.Junius 1. dtto. 0A.

1635. Majus 13. Junius 10. v dtto. 0.A.

-— Székelyek [швы-фа. Udvarhely. 0.KM.

1636. Febr. 15. Ееы-‚111o1só Kolo'ïsvár. 0.11.

—— Majus 25. Junius 6. .Fejérván 0.11. _

_ Novemb. 6. in Castris Borosjenô‘ ‘0.A. .

. 1637. Martins 1. Martius‘22. M_ed‘gyes. l0.11.¿

1638. April. Majus 16. Fejérvár. CÉA;  
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Dóés. а)

Fejërvár. @Com

K.M.

  

roductiqia a’Kövárvi- dékiNeme- C'JCM,v

‘ выше]:

. Majus 20. Fejérvár. C, А,

1640. April. 24. Majus 17. Fejérvánf C'. A.

`_. ¿3.Majus 14. Fejérvár. C'. A.

i6. Martins 9. Fejérvár, C'. A.

'. ведении. C. А.

Aranyos (IKM.

Székben

Ё . Fejérvár. C'.KM.

._ 3. Januar.13. Fejérvár. C'Jíjif.

. ' ‘ . Fejérvár C'. A.

' . 16. Junius 6. Fejérvár C'. A.

és Kassa.

. Fejérvár. C'. A`

1647. Martius 16. April. 10. Feiérvár. C'. A.

1648. Januar. 29. Posták edi- ctumalânas- C. A,

. s

  

Nota а) Lásd in nathan. bibi. wlekianae M. vá

sárhely Nro 1105-; p. 177. a.’ Sûlyei colle

ctiobun.

b) Ez та]: fragmentum.

‘.n.
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1649.

1650.

1651.

1652.

1653.

1651.
l1655.

1656.

1657.

  

_Mńsodik RÁKoTzI GYönGY idejében.

—— . August. 17

S. 13.

  

Januar. 23. Martins10. Fejérvár. С-А

Martins 20. ' '

Novem. 24.

Februar.12 Martius18.

Febr. 1 8. Martius12.

Januar. 1 5.

Januar ‘18- Febr. 18

Febr. 20.

Febr. ИО.

Januar. 17.

Juníus 14.

 

 

  

  

Nota а) Ekkor kôlt a’ pura lîscalitások regestruma.

b) Eddig terjed, az Approhata constitutioba egybe

irt шишoк summája. ~~ Ezutánvalókot a’

Compilátában lásd.

v с) Lásd az Appr. con. 4ik része 10ik tit. 2dik artic.

d) Ezek az árticulusok cassáltattak 1659-ben a’

szászsebesi diaetán.

е) Lásd Benkô hist, Trans. t. 1. p. 282. G. Beth

len Imre p. 75. Ezekre az ârtieulusokra Югаt

kozás van art. 2. 1658 april
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'n. 14.

RHEDEI FERENTZ alatt.
       

1657. Novem' 1_Novem. 3.v Feviérvár. (LA.1658. Januar.24. Me‘ljiyesi (1A- ä

——— April. 9. Fejérvár. Con._ A114

.î

15. §. ä.

BARTSAI ÁKos oiott. _
  

ъ

\

‘ 1658. 0ctob. 5. Segesvár. y
— ' l Novem. Vásárhely. CXA.

  

  

Vásárhely. Con, ‘ '

  

1660. Julius 5. Segesvár.

0ctob. 20. Novem. 9. Segesvár. Pub.

C'z'b.

Görgény Con.

Szcntinire. KAI.

  

‚.
_' 1,99€!"' iiíJauuar. 5.

  

l 16'. §.

KEMEN'Y JANOS alatt

1660. Januar. 6. Januar. 12 Szászrégenl1661. Januar. 5. ' ‘ dtto.

  

  

.i .f
  

  
~~ Aprilis вашем; CCA.

~ Junius Junius‘ 6. Medgycs. CA.   
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.Í 1671..'„91'11'115 9.

5. 17, '

 

 

  

Martius27. Görgéuy Pub.

Szentimre. ß'z'sz‘

in castris ad Kolo’svár.

  

Martins 1 О.

. .lï

—— Junius 5.

 0Ctob. 20.

  

—- Sept.' 24. 01:1ob. 10. Vásárhely.

v '1664. Januar.31. N. Sink

1665. Majus 1. Majus 22. Fejérvár. . l

~ Sept. 10.‘Septem.16. Radnoth. 0‚ A.

-—— Novemb. 8.1\Tovem. 14. Fejérvár. 0.111711'.

1666. Febr. 1. Febr. 26.l Fogaras.

——' Septem.18 Sept. 27. Fejérvár. . .

1667. Januar. 5. Febr. 4‚Vásárhely. С. А.

‘ —-— Aprilis 20. ‘ Fejérvár. С‘. A_.

1668. Januar. 10. Febr. 3. Besztertze. 0.11111.

-——' v Martins 9. Regestnob. Somkutpat. СИМ. ‘

——- Julius 15. Julius 19. Badnoth.

      

  

  

    

  

. 1669. Janna. 25.

= Junius 25.

_' 1670. Febr_ 15.. д Fejérvár. f

- Decem. 1. 6613111.19. Fejérvár.

  

Fejérvár.

  

‘Fogaras

  

1h1 
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i671. 0C¢ob 16. Fejérvár. с)

' --’ Novem. 16. Fejérvár. Publ.

5 ' Bístr.

1672. Julius 'Radnoth A.D.

d Octob. 10. Oßtob. 20. Fejérvár. Publ.

' Bístr.

1673. Novem.18. Decem.i4. Fejérvár. (1A.

1674. Majus 10. Fejérvár. A.D.

~ Идет-17’ Fejérvár. aA.

imam/1.5.1825. l Fejérvár.‘ Novem.25. _ dtto. GA.

1676- Noven1.2i. ' д dtto. C1A.

1677. Majçs 31. l' duo. Pubcü».

1678, Februarius. ' dtto. d)

3- April. 19. Fogaras. A.D.
 v.'Iuniuar 2‘Junius 10.‘ Fejérvár. dtto

'‘> Octob. 1. dtto. C.A.

1679- Majus 27.Juníus 2v1. тo. (LA.

1680. Januar.12. Segesváp. C1A.

‘‘ Majus 18. Fejérvár. C.'A.

‘ Novem. 12 Decémb. 3 dtto. C.A.

1681.Febr. 26. Martius10. N. Sink. е)

—— Junius '10. Junius 20. vFejérváre f)C.A.

1682. Febr. 17. Mmm/514. mgm'.18. с. А.

‘‘ April. v 25. Магдs 2. dtto. C. Tele/Iy

1682. August: 1. August. 4. Gerlá. ФА.
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Xove1n.21. Novem. 28. Fejérvár. C. A.

‚ 1683, Febr. 10. Februar.25 Segesvár. ‘ C. A.

__. April. 24. Aprilis 30 _FogaraS. Q’. А.

._ Julius 7. Apahida. ‘ C. vА.

1684.. Martina e. Martiaszg. Fogaras. »05.1.

1685- Feb1‘, 2.2.Martius2-1. dtto C. A..

.- 0ctob. 24. Novemb. 7. Fejérvár. C. A.

1686. April. 9. Maj.9v.19 Szeben. y) 0.11.

.__ Juníus 28. Bécs h)

  

  

  

 

   

  

 

у —‘ с. А.

—— N0“ 3' Novem. 8. dito, C, Te..

l aka
—— Ь)“- 1. kllec. 10.‘Ebesfalva. 0,5m
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1689. Januar. 5. Januar. 25. Segesvár. A. D.l

-—- Julius 15. August. 5. Radnoth. C'. A.

Nov. 24. Decem.19. Fejérvár. C. A.

1690. Aprilio 4. Moj'oé 5'. Fogoros. De. А.

soptom.15.lsopt. гэдкёёё’ёёёёчy т) ‘

    

  

  

Nota а) Itt végzôdik a’ Compíláta constitutio.

b) Ezek tsak fragmentumok.

с) A’ fejedelem resolutioja az eleiben terjesztett

kérelemre.

d) G. Kemény Jó’sef tud. gyñjt. emlitti én nem lát

“ tam. _

e) Ezek a’ fiscalitásokban volt productiot illetik,

f) Ekkor választatott 2-dik Apaîï Mihály fejede

lemnek, ’s ekkor tett ujjabb coni‘oederatiot a’

_s_zgísz nemzettei а’ más két nemzet. art. 5.

g) Ezen ídôben két diaeta volt Szebenben, az el

‘ so aprilia 9_-kén kozdodot't, ’s‘mojos o-kén vég~

' zödött, a’ másik majus 12kén kez'dödött, ’s

19-kén végzëdött, a’ másikidiactának articu

lussai közéirattak az elsönek vé‘g‘zései-is. G.
Toioky corti.. Nro 11'o5of5.‘ ‘ l
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h) Ez az пgy nevezett traetatus hallerianus. Szász

Syll.

а‘) А’ g. шт János 5011556o5111511; псш ышш. ‘

k) Ekkor végeztetett, hogy a’ törökneklfelmondja

erdély az eddig való függést.

l) Ezen .diaeta folyta al'att holt meg Apati. v

1) Ekkor 1.11z.111.1511 a’ léopoldgnum .111.1o1.1151 „и

alkudozás'.'v _

т) Ez '151.511 Ihre мы ьыцшьдыаме ...15...

patens ddto 4-ae septembris Tököli ellen;

1690-ben.

i. ‘`‘ `‘`^` м

wavy-à*
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I 5. '18.

Második APAFFI MIHÁLY idejében.

  

1690. Juníus 17. Julius 1. Radnoth. а)

Decem. 1.Decem.28. Kolo’svár. C.A.

Nota a) Ez consultatio deputatíonís ‘a’ fcjedelem’

halála után.

b) Rcgíus commíssaríus gróf Falkenheím últal {еtt

regia propositiok a’ (Настп.

i* Ezek status eonsilíum nevében ‘шинах.
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s. 19.

Első 813“.

  

`1691. l)ecemb.4. Diploma. Bécs. i *i*

1692. Martiusiő. April. 24. Sieben. П A.

' -'- Julius 7‘ Kolo’svárv a)

Septcm.25. octob. 6; Thorda. ca A

Dccem. 10. 'Vásárhely. b)

l693. April. 9. Bécs. c)

April. 29. Bécs. )

Majus 14 iaxenburg. )

Sept. 16. Thorda.

Песеп‘. 19g Januar 6. Vásárhely. C. A.

1694.

April. 7. Béts. ' )

Febr. 25. April. 6.‘ Kolo’svár. C. A.

Julius 16. Julius 2l. Thnx-da. ‘ C. A.
Decem. i2. Deccm.23. Vásárhely. I C'. A.

Febr. 26- Mart. 20.'Kolo’svár. C. A.

,- Decem. 12._J.'i|lun1'. 19. Vásárhely. C. A.

i696.

  

Junius 22Julius 10. Thorda.

1698. April. s. April. íSFejérvár. д, A,

Junius 7.lJulius 14. Fejérvár. C. A.
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. Fejérvár.

._ Segesvár.

Bécs. lo) f

. Fejérvár. C. A.

Fejérvár.

маты.

  

  

  

Partialis August. és

Gyůlés. September.

. Januar.15. Martins 9.

Juniusv 15. Julius 9..

. Januar. 7o

Febr. 22. April. 9.

Sept. '17. f‘

  

 

 

Fejérvár.

Fejérvár. i)

Рейr1111r. k)

Fcjérvár. l)

Szebeii. т)
. Martiu's10‘. Apŕil. 4. Fejérvár. _NEnyed l'

‘Junius 7. " Munkúts t

Novem.19. Novem.25. Szeben г п)

. Januar. 9. August.12. Szeben ‘
Martius14. l Ванда" О)

‘‘ _ sáe; t
Dec. 30. Martins 3. Segesváf.

‘ ‘ "‘ 1705.

  

  
  

13.1... 1

Nota ’if Ez a’ leopoldinuin аiploma. A’ Leupold

uralkodása alat't minden ártic'ulusok a’ fejede

lem subscriptioja nélkl'i'l, hol a’ gubernátor. hol

a’ státusok vég'zései nevek alatt költek.

a) Regius comi'niss'arius g. Vetteránipropositioja, ’s

g felclete a’ gnb'ernium deputatio'nak.
д
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b) Ugyan azon regius commissarius propositíoí, és

arra kôlt levelezések.

с) А’ vallások dolgában kiadatott királyi válaszok.

d) Aprilia 29kén költ rescriptum által adattak ki

.a’ gubernátor és több fö-hivataloknak ínstructioí.

L e) Ez az Alvintzi Péter által meghozott királyi rc

solutío.

f) A’ szász nat‘inval való accórdája a.’ más két na

tional; megerösittetçtt.

g) Ekkor lett a’ karlovilczlbékesség, melyben a’ tö

rök lemondott Erdélyről.
k

h) Ezek az ngy nevezeti 5 puncta mikesiana.

í) Ezen (Настп a’ diplomaticum quantum reparti

tiltatott. “щ ‘ ‘

k) Ezv a’ gyůlés aprllisben productionale {urammal

vált, ’s folytattatott majusban-is.

Í) Ez a’ gyůlés ugy látszik egy volt az előbbenía

vel, a’ székely nemzet-is hozott abban magára

nézve némü némů rendszabásokot. Benkő co

mitia p. 36.

m) Ez csak particularis conñuxus volt.

n) A’ Rákoczi manifestuma -- az általa hirdetett"

3
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fejérvári (Паста végzései ellen, hatáxjozások, el-‘
' lentmondások-patensek -- lásd cartophyl. v‘Tè

T. l. fol. 407. " " ‘

o) А’ deputatio feladta Erdély siralmas állapätját;

nyert-Lis _ biztató választ és а 9-а julii——Amnyh'a

hirdettetett. A’ barczaságí tábor manifestumat

adott ki.

*if* Ez a’ gyůlés volt hirdetve september 19‘kére

de félbe szakadyán, folyta'ttaott octoberben. v ._

\

l _\

l l

J
l l О' }‘":' ' l. ‘u i l n ‘ ‘ ' .

A'. ' ' 1 l '‘‚„ '‘ „zi d . El". l "Е _t

_*

мы.‘ . ..’‘:'‚‘ .. ‘ r #fü’ ‘"'I('

.i . l мамы; ‘ - f. 1

. 4 " I Щ)‘ '1:35v :.vÍ‘ ‘l ‚ Ц

‘на u #v1 Mn " ."..':‘ ‚

\ n

Ч \ l 4 ' jßi . "Ч. . п 'Í

.as .v '

I

J un .‘ .l n ‘ | ' '- ‘

‘
. ’

' I. u "Hg‘‘m n {l
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“Inf” x5 la" ñ.' "il ‘f'î '‘ ‚ ' "“ "'f' ›

' Q , . . ‚ ‘

МЫ!!!‘ ’IÈÁ y' ll." s' ¿0' _"w. ‘ c

Elsöfuo’smv GSÁSZÁP. és шинy мам.

1795.4 Mains 1Q. 1 Bécs. ’

Seplem.

И)!pluma.

Coufoède

ratio.

Martins 3. Scgßsvár.

Szécsén.

Вести. 30.

i704.

. Julius 25. Ersekujvńr

. Mart. 28. April. 21. Vásárhely.

(lnod.

Bécs.

Károly.

Szebcn.

Majuw 16

August. 2.

. vFebrua 18 ‚

. April. 11.

. April. 29. Мифы 26.

April. 18.

Szalhmár.

Bécs.

Nota a) Ez az 1-sö Jó’sef assecuratorium diplo

mája.

b) пакoт második manifestuma.

с) Patentalis az onodi gyůlés ellen. lásd Cor. Jur.

Hung. ad an. 1715. Poson art.

d) Rákoczinak harmadik manifestuma.

dd) Regálisták kiadattak,v de diaeta forma szerént

nem душ egybe, lmnem a’ deputatio.

*
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e) Ez a’ pacífïcatío, melyet Eleonora özvegy király

né elébb magyar nyelven adott ki Károlyban

majus első napján g. Pálñ János által.

f) Ez az assecuratioja az özvegy királynénak, mé

lyet kiadott az alatt, míg ña 6dik Károly Spa-“

nyolországból haza jöhetne. 'Í l ï

‘Ж
Í 't

I .

I

О т P' s

i .u \ 3

\

."
'

. l l

I l l ь:

‘s

\ ‘,J.

‘' a'.
.1 N.

l

и' 1 \

' a 'i _ u
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\

_ 'i '5. 21. l

Ё v Hatodik KÁßoLY idejébeu. v

1712. 'Maruuuaa _ uBéuu. юкм.

_^ Nove1ł1.14.l)l‘ecąą1_,.20. Medgyes. a)

.1713. Februar.24 драм 25. Medgyes b)

' ' _ v 1_. és Szebep.

1714. Januar. 6 Eajg. 14- Szeben. Publ.

l' -' ‘ / Bístr.

‘1715.Apri1. v:n.lvlajuu 2o. . uuu'.

716. Jun. :T4'. u ' ' ‘anu ‚

1717. Januar. 1 Её. с)

1718. мы. $28, Martius14. Kolo’svár. d)

171v9. Januar 24. Decem. 17. ¿Tu dtto. е)

1729. April.‘ 17. Martins S. dtto.

1‘7è1. Мышь 5.Ju1ius 1S. szebuu

1722. F'ebr. 19 April. 1o szubuue .

1223. neuem. 30. z _Bécs f)

1724- Januar. 10- Febr. 28. Kolo’svár. PußLS.

Pragm.

1725. April. _ 9‘Majus 10 Kolo’svär.

1726. Novemb. 1. _ Bécs. *f

1727. Sept. 28. Bécs W

1728. April. 10- Junius 7. Szeben. v9)

1729. Junius 30 Julius 13. Kolo’svár.

1730. Junius 9. Julius 22. Kolo’svár.



  

1732. ummm. LI z¿ß'éqsQv Gun.'
1733. Febr. 26. Articulí. ' 'Sz/.eb‘è‘rn" i и) dtto.

1734. Novcm.22. '1' ""Szelbën; 1 ‘(д

1736.31.15“ iLJunius 26. smell.' ЧМ“

1737. se'peçex’ 2. Novémb. в: Sieben: м)‘

‘ 'gril' ПВО. Í.. аддп’:

1738. Decců'n28. Patentalis. 'Bécsjl _ ú

_ Febr. 4. Martiusao: vszeben. in"

1739. ‘ Szâbevn.' vi). "и

1740. Martius28.Junius 3. Szßben.l ’

ЩИм;

Nola ë Ez a’ szathmári pacíñcationak conñrmatio

За 6-dik Károly’tól. 141‘! ': w v‘

а) Ekkor нашем leа’ homagium 6-dïk Károlynak,

ekkor hirdettetett ki a’szathmári pacifícafíonfak"

confírmatioja, ekkor штаты ‘45z5z6ï8: Gy..

bernium a’ diploma szerént, de атомамК hem
költek az egész pralkodása' Маtt B-dik Ká--lv' '

rolynak mások,hanem csak 1714-ben és 1 733ml.

b) Ez a’ diaeta Megyesröl általvitetett Szebenbe;

’s ekkor introаucáltattak a’ Gubernátor és Con

silíáriusok. i

“в
с) Ezen a’ diaetán notáztattak többen, miröl mcg

van a’ sententia ddto 28 januar. 1717i '
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d) Ezen vév’ben költ a’ pîlssarovitzi békesség a’ tö

rökkel.". _; 4.v". L'l'ëêf; ' . " 1‘. / 9'"
e

Q' Ez a? '(líáëfä'‘îanuaríu'sban nemlgyůlhetett vegîfbe

1 ¿i дёвъю мамам ellialaszt'zllott':decembèrret

f) Èzen'acceptáltatottß’ sanctiq pragmatícapa’ 1e.
v v. .L . ё . :v
áuy á; öröködése az uralkodásban l3dik mar-3

‚ нёsцап um' soleinnis 'levéileL '

g) ÍEkkor ké_rt_e'az ország a’ partiunmal: Egdélylnez

való reapplicáltgatását.

‘l .-s f l* и‘. .

la.) .Ez .liescriptum a’î partiumnak reapplicatiojáról.

Inh) Erröl a’ két eáztendôröl van díaètale proto

‘ "collum, a’ ‘megtî‘lölzött esztendökröl'pedig nints',

' 'hanem elegyesen a’ Guberninm jegyzö könyvei

b‘en vagynak némely jegyzések, és az ugy ne
v _ четы: liber regills latinas vel hungaricusban.

ji) Erröl a’ 2 esztendöröl is van diaetale protocol

mm namen kön a" belgrádi békesség a’ tö

rökkel. 1740ben october 20káu holt meg 6dik

I.' „вашy császár.

.10)_Ezen ártiwlusok kiizött l5dik a’partiumnak Er

v délyhez való kaptsoltatásáról.

‘l
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_’... '. ч Щи ’n.s' ß' за‘ '

MARIA THERESIA mejében.

'M vL 2.: :mi ат”

Febr.u 20. Mgg... Js' Suben.

MŠŠ? 20.1'3111› 22. v тo.'

' ° UY.

Aug.' 20 Octob. 8. мы).

August.21. Octob. 18. (тo.

Januar. 23. Juníus 24.

Novem. 1 2.

Februrr.16 Julius 6.

  

v1747. Januar 23. Junius 17. dtto. (тo.

1.748. August.20. Octob. 1. ‘тo. dtto.

1749. Martius17. April. 11 dtto. мы).

1751. Januar. 11. Octob. 17. (тo. dtto.

1752. August.21. Octob. б. duo. dtto.

1753. Aug. 21. Octoberí O. dtto. мы).

1754. Aug. 21. Octob. 12. (тo. c]dtto.

1755. Aug. 21 001o1). 12. dtto. (Ню.

1757. Aug. 9. Novem.10. (тo. v dtto.

1759. Aug. 21 Octob. 20. (МЮ. dtto.

w'äi. sept. ‘г. оыoь. 23. am». 43am).

Nota а) Ezen esztendök végzései árticulusba vé

tettek 1744-ben.

‘ n l'..
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c) Ezen eszte

I

b) Az 1743 és i744beli @pf'tarlo pmeocäuumok

guberníale archívumból фиsике];

_... „prv of v u

‘
\‘. v л

„Ju‘

l

KI

_‘.. ummm‘‚ ‘ ‘

ki. Lásd novelláris árticulusqkot.v _

' I. . .. ' l _

d) 1761er» túl Mária Theresia több; шест Erdély

'ben nem tartatott.
'§

. 1 v

'g '

..‘ —‘‚..‘т‘_—— »ç‘mr

Ад‘ l.’

.‘ i ‘ ‘

  

а’

ndők végzésemstüägben adattilk

„wmr

I'

_qq_vvvvv''_"

‚‘wmav'‘v‘
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"n дикий:" ‘‘;‘:\ viwarg; „мы »f’ Щ"; d. \ j

" Щи. JI“ i' 1..: ,u ’..n: "‘ ‘ ‘

Második JÜ’SEF CSASZ Маtt.

.hmmm l ‚а; .'¿ì him/W v.'.r :4u „rá_.9 n ‚ .1 ' l

178i.' A“ прёт .ní'È‘Jí‘‘'u'l ‘Ё'

vom mail':SUL й“ ‘

 

 

МásшШ: LEOPOLD alatt.

__1-____
1790. Dec. 12. Augjxst. 9. Kolo’svár.

1791. l.

1792. August.21. 06%615’61'32'. Kolo’svár.

5. 25.

Második FERENTZ alan.

1 79É Novem. 1 1 . 'April. 2. Kolo’svár.

1 795.

1809,‘' Juníus 15. Julius ‘14. Kolosvár.

1812 Julius 9. sept. 1s. Kolo’svár.

133‘; Majus 2S Febr.. б; Kolosvár.



Második Rész.

Erdélyi azon országos végzéseknek, melyek a” k

Compila@l constitutio után kőltek. -

Kivonatj a. ‘

I
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_ f ‘v ,8. ,Linux‘Mn ь i

вы APAFFI nmiÃïLY‘Fejeaclemsé

_ n' : ('í‘“ 'frgébpß 'HÍ‘v Íuï'f.' В‘

Art. Fejéŕvìírì" dz‘aet'án’jùm‘ùs 25-11.
' ‚\ ' l ‘‘ ‘‘i D.‘| _

i. A’ mostan pusztában állá Kolo’svár tá

ján lévö гд1“1‹_1‹адд1‚п1аще1yекшед—

telepçdésébôl и: иёпдзъпёк, hogy a’
török annák alkalmatosságiávnl belyebb

bexyebb‘ fognav hsaämnig ’niségfe‘qépe- '

dések ‘ne' 'én‘gedtessék'l'xńèg. ‘

2. А’ wrak hódouatásnak fegwêŕ'rblfis rе

sisrmjem ‘Мapину myámfa.

n ‘ v. _..vv'’

3. На. a’ kolo’svári 1ка;эйб;1y.‘цsше„а1аи

lévöiyel реп: itélné яда?!‘ çlégségeg:

nek hogy i-esístálhaèsörif; '.tgxfl‘ösitsal ô

nagyságát’énsз’ vámiggj'iël'i‘; {б 63z6

jeit, kik v se‘gedelmet марш;

a 4. A’ magyaŕországi'kóbòrfo'fz‘' 'eÍÍci‘i‘-vvís‘zd

sимы-1á8ё repressálîákkaï ‘lkel! ‘é'ln!.

„"¿P' Нz‘! ' l ‚

5. Az így екoдпап 1‹áro1y; marhák émi

ból i500 ft. adassók a’ mcgkárosi

мы bihar vármegyeieknek.

6. A’ spinlyoi kapitány’ñzetésc‘légyen ац

\



мййбтйкдпфвв.

ß

Ä’Wïll ‘„‹

nyi a’ mennyiaïárzamosujvárí kapi

ftál‘yëágßtáìíìlf 1“: _m д :.‘

7. Somlyoi vice lmpltánynak, (Boldováï

' ¿ha 54%"; v_çnnég Tëvís Dánkl gram

' neveztetik,‘ fél annyi íízetése légyen,

m,n£ a’ ‘Гб lmpltánynak.v ’ ‘’

.8. A’ kblo’svái'i_lkahtárog szólgálé ‘пишем

telyék '‘Ä‘ríhanki, а’ llonnan шт; ШИН.
'п‘_ ' '‘‘/"‘“‘.‘ ъ .".'t‘"L-` .

9„ A.’ songlyf‘xi 1pßzär‘ceptç‘lrlq Dobrgsit, 'sçmmí

képpelx‘ »gm kelll megv‘áltûztathi esz

tendeig. _ „ _ ‚ v

10. A’ posxatójárzgzv51gy5g>g1¿reu‘

delve pénz, melyre a’ pra'efectus vi
. . ‚_y.v ‘ v ‘ ‘ l‘ . v

На nselyen gondot‘v . Ь _

ill к 1'` ‚’“""" ‚' И“? ' ‘‚

.z ‚О ‘.’âïìnwgy Yßeny§1«‚>...m2e4og1 CP“

_ ‘tт felol az orszáß‘ concludálJon. ——
‘T‘ l. .l ."fwti ' Ё’") ‚ 'I

12. vagasv а.’ ‘цёппyíг1ещзф ‘rёпйецеtйпК.

.13. Báhfl. РФ!“ .nrw Szeréllß

„мачты„шт0ммы. ¿mk az

adónak felszeаœ'äsére.

. ‚‚ I“пл „к n‘h] ‘  д _.. .1: u', ‘ _‚ .

. .:'l 0012‘ ".

:sw‘ll iuhd им

".‘Í‘h ‘‘ н. т“ Я’

.A'U‘¿2 '

a

'. ‚"ш;_:.1„‚_‚’ï.Щд ‘агёд:ччд L. ,gmlh l' '' ‘а



M 4 Ё‘: SID# .xqnnńêf‘f ’is

‘ Iv aiwhmnsf‘ 2.'
'v Inz‘r'." vI if'

s4

Feje'rvá1:a' díaeta'n febrmàu'uc 1‘5-n. ‘16’70.

.l f.
lm'h'nn‘ " ¿ai? mi: 'b

Art» i. A’ tholfgla'isqçártánaßna’praçdica

torok szg'zinára a’ dézmákból 11és1ó1

gáltatásá‘ „Каша-61. " ' ‘Т ‘

_ 2. Fejérvár _vámssának a’ vщtвдшаrыщ

Г ban V31ó ïég'i‘yèndtàrtás mê'gengedtetîk.

mi" nu] .è ‚Л _I vv ‚ l .

3. Enyed vgilv'ossának‘révgi éxg‘fpfúnem‘essei

között мы ‹1o1‚‘;o1цól‚ мы: in.

4384101‘ „читать v‚ч.‚—‚ ‘_‚_ ::

5. А’ hodouság amtrvaló 'dém|ml¢sh‘nsl-1

6. A’ megseîiìeńìińzïatott: '‘шт; ‚' 'ex'equílà

штаты. ——

7. Zarándvármegärûí‘ìätïyañákßfßrtsâlí: ша

,gokat a’ jeneí edictumhoz а.’ tolvajok

kergetésében. ‘8 f#

8. Máramarosvármbgyehèlíatyañakinstám

t161o10151;‘ va’‘è‘lhlkß'läik és Ujjhelyi ‘vám

_miatt való injuriáltatásokról.,
Si я v. ' "Ч Щ ЧК

9. Aranyosszékiek ‘és тиф-мамы: meta

lis conttaversiájoknak. vßßmplůnáltatá

. sáról. .
y!!!

l

‘1.’

.=:ш.@‘‚;‘‘›:„„:1 .5u 7_2

4:.

и‘ ыдшфтп к“ »mr‘bflsm mui ‘Ё v5 _

“13?

î



45 n'iás'fonlx'xt‘fú‘s z.

10. Vámosok és harmíntzadosok медzа

‘ ' i bolázásáról. ‘_,

1i. A’ viçe tíszteknek szabad exequutío

ra ki muni fö fiszfek‘ ‘юге пёПкйБ-й.

12. А’ hamís (16111101o111»jl' ‘ë's informám

rokróL‘ ' ''

13. Gyèŕöfä' György fjçjedîlem вами}

György miatt megkárosittatván, elé

gítt'essék'kí a’ fejédelem aszszony ál- ‘

tal 11600 Mg. ’

14. А’ volkányi és Щит harmintz

adokra‘való vigyázásról.

15. Fogaras földéröl elbujdosott jobbá@

gyok reductiojáról. ц. .

16. Amadónak módiáról. . ‘ ; ¿v_

r 1
‘чv nu: ‘ы „www ’ i I

S. 3. ‘‚‚_..

i670. шага” ¿Member 1 —-"19

‚( .:v’ т‘? kôltartículuaro'ls.v

Art. 1. Afmely hat'árt o1111 Ujraluwl a7.

Ult‘vlizëelszakasztott, azon helybeli

‘ щаммрышж bocsáuamak ki.

2. A’ hús mindenütt az or§zágban i pén
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l

zen árúltassék, мыши napján kůlsö ' 'l

mészárosok-is szabadoson árńlhatnak.

3. Alvintz és Borberek között ты hidnak

csinálásáról.

4. '()culátorok rendeltetnek Alvintzhez a’

hajósok impedimentumának megorvos

lására. '

б. Felesége joszágában lakó potentiát pá

trálo residentiátlan nemes ember ellen.

6. Abrudbánya és‘vídékeire transi'ugiálb

jobbágyok kiadattatásváról.

7. Váradi "Sígmond posteritási embereivel

edgyütt Dévánál a’ bajó rév taxájától

l immunitáltatnak. '

S. Hunyadvármegyébenfelvetettadóvaltol

vajok kergetésére praesidium mint tar

Фoны‘?

9. Lovakot elídegenitô posták ellen.

10. Császár földéröl által jövö marha lo

pók felöl.

11. Dévaí joszágból nobilifáltafott pаsы,

sok, 'mint датами.

12. A’ só vágattassék a’ régiqàxantitásban.
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13.

14.

16.

1 7.

18.

20.

l

21.

A’ tobáknak megtilalmazásáról, és a’

ki béhozná annak büntetéséröl.

Héjjasfalvi és sárdi malmok oculálásá

ra commissariusok rendeltetnek.

Városokon vásároknak idején a’ шм

dos vételt impediálok ellen való exe

quutio módjáról.-~

Székelységben pártialis insurrectiónak

idején, zászlók alól való irogatáskor

ne légyen válogatás.‘

Aranyosszéki, és Штатами-жены

ban lévö 'erdöknek eligazitására. com

missariusok rendeltetnek. —

Két pénzt letévén a’ biró elött, prae

tendáltv adósságért, más helybeli em

berl senki nem árestálhat törvény elött.

Törcsvári harmintzados Horváth An

drás, és öcse ellen való inquisition

commissaríusok rendeltetnek. ~

Partiumbeli bé bujdosott szegény mes

teremberek a’ magyar városokbeli шё

hek közzé mint recípiáltassanak._

Szász nátion lévö atyánkñai kozt va..
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

ló gazdálkodásnak módjáról az uta

„так. -—

Sóval kereskedö szegény székely a

tyánkñai meg ne károsittassanak а’

vásár czédula nem léte шт‘.
' ‘

\

Resídentiátlan nemes ember, más em

‘her jobbágyát meg ne fogadhassa..

Székely atyánkñaí közzé commissaria

áok rendeltetnek bántodásoknak or

voslására; gyakor és székek határán

kivůl való :mf‘¿rink î:zàerdicáltatnak.

Székelységcn a’ vif? "2"‘ rend hámo  

rosok és örálìzkwë; î:'iméî‘; viszszabo

csáttassanak. ‘

A’ kik moldovaiaktól megbántattanak

azokról inquiráljanak a’ НsшеК, ’s re

pm-tálják-is» ~

A’ postá1kodók,1alnagyés и“: hirek

nélkůl ménesekböl magok akaratjok

szerént posta lovakot ne гoдит

sanak.',

A’ postálkodol'cra, a’ kik malomba ’s

мoшают], kereskedô rendektôl von

nának el lovakot, büntetés szabatik.

а;
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28.

29.

30.

"31.

32.

33.

34.

35.

ч

Pekri Lörintz Dátos nevů falú helyé

nek lakossi Ы rótt emberröl adóz

zanak. -—

Az adórol török porta számára. A’ jó

pénz szaporitása módjáról, kereske

vdés, harmintzadokról. ——

Praesidium ñzetésére kapuszám után

6 ft. vettetik.

Generalis perceptor légyen Sárosi Já

пo‘, а’ szebeni görögök 60 számnál

többet magok közé ne fogadhassanak

sub poena articulari.

A’ török adóba kelletö pénznek jó

рёмё váltásáról.

A’ mely perceptor a’praesidium adó

дм nem administŕálja a’ terminusr'a, v

poenája. -

Szabad székelyt a’ kik megkértek a’

székely contractustól fogva, azoknak

remittálásáról. -d v

Székely szólgák megcírkálász’u'ól, hogy v

а’ fegyver viselést kine kerůlhessék.

36, A’ szekeresek a’ só1 Líppa felé da.

.‚

‘In

\
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37.

as.

39.

v 40.

41.

43.

‘rabokba. „штык bé a’ régi usus

szerént. f

Az innepeket és vasárnapokat meg

nem ülökröl.

A’ connumeratiokor esett fogyatkozás

megòrvoslásáról. ‘

A’ debreczeniek között szabados а

dásról, és ha. kik impediálnák ellenek

való poena.

Szilágy-csgh várossa exímáltatása 3

esztendeig való adózástól.

Aranyosszék és toroczkai atyánkíìai

közt lévö contraversiának vég'kóppen

eligazitására‘ commissariusok 113111161

te шеи. _- _

. A’ latrokat pártfogoló nemesek, ,s or

gazdák, Hunyad és Zarándvármegyé

ben investigáltassanak, és büntettes

senek.

A’ köztünk folyó pénz mennyi “Нor

ban дым, esztendönként határoztas

sék meg a’ kůlfölаhez képest. ——
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1671.

1671.

$- 4.

Fogçzrasz‘ díaqta'n тат'иs' 9én.

Art. 1. A’v török porta adója. felróvatik ka

pu számra, a’ székelységre vettetik

aversionaliter 600 fr. Kôltsön pénzek

ajánltatnak a’ hazañak эта].

2. Husnak fontys. ‘Ц pénz légyen a’ jo...

Va, a’ font pedig 20 lot.

3. _Az ország gravamenjei 14 pontok

ban самыми, és orvoslása. kéretik,

vnevezetesen az тsмпам és con

ñscáltatás tárgyában.

4. A’ fejedelem kéretik, hogy a’ maga

conditio'it telyesittse. 

g. 5.

ватт díaeta'n october :i6-dn.

A’ fejedelem resolutioja az elejébe ter

jesztett grávámenek, és postulatumok

ra 13 pontokban. Ezeken kivůl a’mely

conditiokat feltettek, elfogadta.
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ё. в.

Feie'rva'rí dz‘aetán november .25»e'n.

i. Valamely nemes embernek rott hely u

tán adózó jobbágya nintsen, non ob'-

stante eo, hogy falu közé adózó zsel

lérei vannak, штампа]: capitatim egy

tallért contribuálni, úgy mint az egy

házi nemes ember. —

\

2. A’ mely aknákon való tisztek a’ sze

génységnek nem akarnak sót афи

dék nélkůl adní, e’felett a’ í'él sót-is

nem akarnák in toto kiadni 200 На!

Ъйпtеs$ё1‹.—

' з. pusm falllk határát hmlmasul élökv

büntetése módja.

4. A’ liber regiusok tétessenek bé a"káp;

talanba.

5. Toroczkó,Torda és Aranyosszék Кбzйт: _

1671.

való differentiának eligazitásáról vég- l

zés. —

6. \Négy récepta religion kivůl való ide

gen nemzetek ne nobilitáltassanak, jó

яáцot: ne birhassanak.

v_
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.k

Т. Szökött jobbágyokot meg nem adók el

len büntetés. ——

S. Az olyan szász faluk melyek иди-те

gyéken privilegiumokat praetendálnak,

a’ közelebbi (Настп produkálják, a’

kik posthabeálnák, pro convictis re

putentur.

/

9. 'Vice dézmásokcxcessusi huzóvonaí til

tатак.

10. Кoт nem concernáló dologért, senki

notára ne evocáltassék, a’ kiket a’

ñscus mostani országgyůlésére evo

‘cáltatotl; ‘ЛЭП a’ puskások veszekedé

sek alkalmatosságával cassaltatik az

evocatio.

i1. Máremarosiaknak postálkodásában fel

vse'sgéllések.

12. Vásárhelyíek postálkodással tartoznak.

13. Dévai contraversiában forgó öröksé

gek complánáltatása. végeztessék bé..

‘1.4. Valamely reversalisok a’ nemesi вза

badság ellen lettenek, és ez ‘шёл-18

' lcnnének, invalidáltatnax.
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1 5. Nyomásban tílalmastfogni törvény sze

rént való kert nélkůl, nem szabad. A.’

székelységetnmiként büntessék.

16. A’ kik oly szçmélyeket kértek meg а‚’_

székelységen, kit fatyunak mondot‘

v tak ~ inquisitio elôtt e1 ne foglalják.

17. A’ szekér szeresség, Csikbanf'lGyer-f

gyóban, Kászonban, tolláltatik in per

решпт.

’18. Méltatlanúl conñscált jószágok Иsг

szaadassanak: a’ Szalánczi familiának,

Daniel Istvánnak, Hertzeg András

nak, ’s a’ t.

19. Mások offensiojokraI 'való hadakozás

v та, hogy nagyságod felnem kölliben-'

nünket, megszólgáljuk. ‘

20. Vámosok illetlen excutiokat ne tе

gyenek.

21. Ingyen élödés пе‘ legyen, szállásolá

son kivůl mérséklett áron ждала]: az

utazóknak élelembelit. ь

22. Posták ha más lovában kárt tesznek

_ ñzessék. '
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l23. A’ vice dézmások ne exorbitáljanak.

24. Вoёr ’Sigmund a’ nota мы felszaba'.

танк.

25. A’ székely jószág birásáról, az ap

probatabeli articulus megerösittetik.

26. A’ praesidiariusok az országhoz hit

tel köteleztessenek. '

27.vНппyа(1 és Кoпz várából a’ praesi

Щ“т vitessék а’ Körösbe мы.

28. A’ dévai egyházi nemesség ha e1ke..

rülhetetlen szükség úgy hozza, ki

sérje az вы, ’s fel járó törököket.

29. Szeben, Brassó, M. Vásárhely, Besz

тепzе, szabadon verethet mindenfelé

usualis pénzt igaz Наáтп.

30. A’ portusíjövedelem ne idegeneknek

hanem hazañaknak adassék árendába.

A’ эдакná]; állittassanak oly karban,

mint Rako'czi György idejében voltak.

31. Álomczi István és Líptsei György in

spectorok liquidáltatnak , ’s iizetésre

szorit‘tatnak.



nA'soulx nx'c'sz. 59'

32v. A’ török adóban kölcsön Тема“; pén

33

34.

35

zek visszaadassanak.

. A’ jövö 1672. esztendöre a’ ' török

adó a’ tavalyí mennyiség‘ben felfóvatik.

A’ ki nativas nemes ember, ha. sze

mély szerént megadja az egy tallér

„ш, hogy ha rdn helyelî 1am-nime

terheltessék külön azon rótt helynek

adójával. A’ kik pеdд‘; nem régen

nemesedаtt személyek, пgyщий: ab au.

1657, és adóñzetö helyen laknak,

mind a’ személyekre nézendô 1 tal

lért, mintpedig azon adóñgetô helyek

röl való пoкoй; adót tartoznak meg

adni.

. А’ görögök adójáról. ———

§. 7.

Art. Выйти/15 атм” julz‘usöan.

1.

1.

A’ török porta lengylìlországba. menö

hadai számára 601 szekér adatott, 7

portára esett 1. szekéröökör 2béres.

g. s.

'il 672.

Fejérpa'rí díaeta'n «.n‘rtober lû-én.' 1672.

Az áŕticulusok melyck per contrarias
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constitutiones nem abrogálta'ttak, meg

tartassanak.. ‘

2. Az темам compániának mi formában

engedtetett meg a’ kereskedés ez ha

zában.

3. Pater Jánosnak, mi formá‘ban engedte

tett meg ez hazában lakása és jószág

szerzése.

4. A’ török porta contentátiojára Кapп szám

után 18 tallér vettetett. A’ Praesidi

um ñzetésire hetedfél forint.

5. Az ország adója perceptorairól, inspe

ctorairól.

6. A’ vármegyében lévö egyházi nemes

ség ujjolag való таки-á113sá1ól.

§. 9.
16'2’3. Fejérvárí v(Нашёл novemäer 18ka'n.

i. Elzálagositott jószágból aufugiált job

'hágyoknak reductiojokról.

2. Thorotzkaí, thordaí atyañaknak az ara

nyosszékiekkel határ állapotja felöl

való igazitásról.

\
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3. A" szomszéd országból redeáló jobbá

~ gyok vámokon, ’s harmintzadokon ne

terheltessenek. ‘

4. A’ csizmának sarunak és erdélyiposz

tónak ez hazából való тoмата,

annali modalitássa.

5. Рoг-Юrа járó rendek lovaí, miképpen

tartassanak az BarczasáugàgnL annak

modálitássa. ‘за

6. Holakot hórdozó szabadosoknak és bo

érpknak, a’ szegénységen való inso

lentiájok prohibéáltataik.

’7. Az ingyen élödöknek, és {öbbínsolen

tiákotcselekedöknekrefraenáltatásokról.

8. Interes százra több 10 frnál ne legyen.

9, A’ fejérvári nemesség, ott helybélí pi

atzl vámtól ment, е’ felett a’ közön

séges határból-_i's participálódhatnak.

10. A’ két rendbeli harmíntzá‘dolás ésvá

molgís tolláltatik a’ fahordó szekerektöl.'

11. Kapnikbányára, való eszllözök 5zá111

tásáról.
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12.

13.

14.

15.

16.

\

17.

18.

19.

20.

Usualis pénz veretés ennekutánna E

nyeden légyen és Szebenben a’követ

kezö országgyůlésig.

Маrosszé1: és Görgény közt határ Еда

zitás légyen.

Prokátornak szolgálatj‘áért jószágot

örökösön kötni nem lehet, csak 26.

]ада, ’s1 telket nem többe, 40 Rftnál.

Husztvára Apañnénak inscribáltatott

száz ezer tallérba.

Huimer Jakab íncorporáltatik a’ ha

zañak _ közzé.

Medgyes és Besztertzeszékek adójáf

ból relaxáltatik.v

Brassaiak kôltségei nostákra, követek

re, acceptáltatnak.

Beretzk várossának-is hasonlóképpen.

Az adórólvaló elosztás a’ tатм rend

szerént légyen.
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§. 10.

Fejérva'r тайн: 10/сёп. 1674.

Török császár táborán'ak számára, шеке

rek, élés és adó тетеti]: fel.

§. 1.1.

Feje'rvárz‘ díaeta'n november 1742612. 1674

1. А’ terminusok kiszólgáltatásáról.

2. Hogy két három tisztség egy személy

nek ne adassék, annál ínkább egy

szer’smint vármegyei és székbéli fö

tisztség.

з. ország köuségen expediálandó кап:- '

tek, köve'ttségeknek meritumát meg
érkezések vután az ország eleibe rе

portálják. '

4. Hunyadvármegyében a’só szállittassék

Dévára szekerekenis‘Haczognál az

hazán kívůl valók felyebb ne jöhesse

nek sóért.

5. Megbántódásoknak orvoslása igértetik.

6. A’ székelységen szabadsággal élö só

vágók, hámorosok, és örállók, gyülés

pénzel tartoznak.
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7. Az oláhfalvi, zetclaki privílegiátuêok

privilegiuulokban megtartatnak.

8. Sepsi szentgyörgyiek közzůl kik civi

l ‘ lis {1121111s1Ыпгáп,áпшáпsйшpеп‘ыпаК,

tartozzanak contribuálni a.’ civilis fuu

д . dusról.

9. Az Universitás megbántódásinak a.’ po

stálkodásban megorvosoltatásaigértetik.

10. Salvus conductus, czímer, ulagok dol

gokban járóknak ne adassék.

' v 11'. Mesteremliereket mikor ñscalis hel

lyekre kivántatik, a’ szebem' tisztek

' rendeljenek.

12. A’ szászság a’ ñscus számára kelletö

vстаrá11111111 rendkivůl ne terheltessék.

13. Fiscalis tisztek halásztatui, igen sok

népet ne kůldjenek, melynek tartása

a’ szász'ságnak terhes.

14. Feladásokra—— a’ szászság investiga

toria commissiokkal ne terheltessék.

15. A’ dêzmások megzaboláztassanak.

16. A’ аézmagabona elhordásában a’ le



MÁsoDlK RÉSZ.

i7.

18.

19.

'20.

21.

22.

23.

24.

hetö könyívtésre vlégyen vigyázat а’

szászságon.

Ingyen gazdálkodás-is a’ säászokon

mérsékeltetik.

Opra Kertsesora пьёт-pаs és Stre

csa Kertsesora meghagyatnak inscri

ptíoban s.’ Teleki familiánál.

Az uníonisjuramentumot a.’ Snel/nzet

vben mindenv 18 esitendön felyül való

tен-$oz1]: letenn‘ì. ‘

Bánft‘yhunyad régálissal diaetár'a ne

hivassék, elszegényedésë mi'aŕt.

A’ brassaiaknak ваш Istvánnal a’ to

kani havasok arántiv versengése biz-Í

т0зo]: által igazittafssék el.

A’ perceptorokröl '’s ozok számolia

Шsár61

Addv szedök magok embereketjártasë

sák, nçm a’ fejedelem szolgáit az adó v

felgyůjtésére.

A’ subperceptorok szorittassanak a

, „видны: béñzètésére ~ köttessenek

nyakon. 5
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25. А’ 'fejеueleni gazdasági ища, ka

шаrа íspányok, harnlintzadosok, sóvá

gok, puskások, egyházi nemesek mind

szorittassanak confribuálásra.

26. Nemes földen lakó nemtelenek-is еgy

ialìért ñzessenek az egyházi nome

sekkel együtt.

27. A’_pénzveretés mindennek megtilta

tik, kívévén' a’ taller é's aranyoknak

verctését, азoта]; kíknek megenged..

{щеtt név szerént articulariter.

28. вашу Dénos proscribálmik.

29.. Báni'fyDénes “паК Bánffy György

nek circumscríbálásáról; jószágai ha

gyaltak az annya kezinél.

30. Az adóról Porta számára 18 tallér

_ „так egy kapura.

31. Bánfl'y Dénesjószágaihoz a’ kik pme

tendálnuk, láttassék el ůgyek.

"32. SzÀszságra mustért vkik решКм ad

tak, contentáltassanak felkelhetö va

gyonokból, örököt pеdí; a’ ki геtt a’

szászságon, foglalja 'vissza az univer
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sitás, М véve a’ városi házokot sal

vo пишете privilegio.

ё. 12.

'v Feie'rvárí díaeta'n majus .a5-kán

költ artfcul.

1. A’ dominus terrestrisek feleségei’

vagy férjei’ jószágokba transferált

jobbágyoko't, deñcitîîvári azo'n ¿fomi-i

nus vagy domina tei-i‘estrís közzůl va

lamelyili.,‘ {ах inmediatus succesàorok

.reducálhassák mint fugítivust.

2. Thorotzkai, Нил-dаí ’s тушат

metalis vége'ztessék eÍ.

‘3. A’ szegénység sója’ kiadásában *artes-i

sék meg a’ régi usus:

4. A’ mult esztendöben a’ társzekerektôl

lelszökkött béresek bůntéitessenek.

5. A’ só kissebb quantításb‘an vágattassélcl.

6. Idegen nemzeteknek marha, vaj, méz,

sадt, túró, viasz gyůjtés Мин-ó1 гаш

v rа járva, ne engedtessék, hanem a’

Маша lakossi szedienek, ’s azoktól az

Неделе!‘ vegyenek. ,x

‘юга.

l
1
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7. Utonjárók а’ szabad nyomáson ne sat

‘tzoltassanak , szabadon kiereszthetik

marhájokat.

s. А’ hódouságon lakó' 5111111o1- emberek

nek, a’ kik valamielveszett'marhának

nyomába igazitják a’ káros embert ,

fassiojok ennekutánna bévetetôdjék.

9. Alvíntz és Borberck kôzött, a’ 11ôzô11

séges haszouvételben a’ régi jó szokás

megtartassék.

10. Szólgák közůl gyůlésekre követek ne
választassanak, föbirósaílgot,v ’s vice

tisztséget, vármegyéke‘n és széken ne

vise‘lhesscnek, ide nem érti'én a’ 11o

mina relictákat, mivel magok heiyén

ö kegyelmek szólgájokot szokták gyü

'lésckrc kůldeui.

‘l1. Fejérvár körůl a’ fejedelem начата

szgìmára legelö szakasztassék, ’s tar

vtalssék kůlön a’ faluk birodalmától.

12. Diaeta alatt való tábla tsak egyszer

tartassék esztendöben, ha diaetát 1ô1)!)

ször-is kellene юный, ’s ennekutána

series szerént pereljenek.
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13.11’ kiknek jószágai publican.. мы ‘ 1'

egyszer már absolváltattak, másodszor

is törvénybe ne hívassa a’ director

publicatio útján; privatus pedig î‘dire-

ctor hire nélkůl senki jószáèát nem

publicáltathatja. '

14. Vice árendátorok 200 forint érö re

sidentiájuak légyenek, ‘Еgy a’ dézmá

sok-is birtokosok légyenek, ’s Мzа

vonákot ne gyakorolìanak.

15. Az 1674. kírendeltetet‘t commlssári

usok a’ hovú voltak rendeltetve, men

nyenek ki, ’s щиты; el a’ (Ште

rentiákot.

16. Somlyóra á’ mcly marhákot a’ vásár

__ ba béhajtanak, és ott levágiák,azok

_tól harmintzaddal ne tartozzanak.

17. Krasznavármegyében Кapп szám „из“

öt öt véka buza ezután-is szedessék fel.

18. Se vármegyék, se székelység, se

végbeli tisztek békeségnek idején in

mediata senkitöl ne dependeáljanak,

hanem tsak a’ fejedelcmtôl és az egész
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1 6.75.

l

lanáesi rendtöl, ’s kiki штамп a’ ‘

haza törvénnye és a’ nemesi szabad

v ságnak maga elött viselése szerént

igazgasson, sub omissione honoris et

oftiçii.‘-Senki másjószágán szólgáját;

lovait ne tartsa. —— Nemesek kik áre

мышцах, elbotsáttassanak, kezesség

alól felszabadittassanak, ’s ha. szintén

szólga-is valamely nemes, v elegendô

kezességen elbotsáttassék. A’ kik erö

vel tétettek jobbágygyá szabad ember

böl, felszabaduljanak. A’ kereskedés

al hazában senkitöl se impediáltassék.

_19, A’ nemesi тьмы; megbántása or

vosoltassék.

20. Szamosujvár, Kövár, és Huszt ’s több

e’ féle eontraversiák eljgazitására biz

tosságok rendeltettek.

21. Limitgtioja. a’ müveknek elhalasztatik.

g. 13.

Feier-veri' diaeta'n november 25o'n.

1. _Innep, és vasárnapok megszenteléséröl.

‘2. Az adóbéli resfánuák felszedéséröi.
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3. Kövárvidéki faluk Kol'tsa, Катю МЯ

hálynak, лпфты, Butsiv Istvánnak.

birtokábap inscriptioul conürmáltatnak.

4. A’ seiya] vат kereskedésben a’ ñscust

megcsalók ellen a’ compilatabéli ár

ticulusok szerént bánjanak.

5. A’ hordók mértékes nagyságárvól.

6. Hamis pénzverök büntetéséröl.

7. A’ folyamatban lé'vö roszpénz miként

válta‘ssék-fel jó pénzé a’ так porta

v contentálására.

‘ 8.1)ézmások excessussaí megzabolázásáról.

9. A’ tiltott al-ösvenyek meguyittóí ellen

bůntetés.

10. Belsöszólnokvármegye a’ magyaror

szágra vezetô мы tartsa jó silla

potban.

1i. A’ fejérvári zsidók kereskedéséröl.‘

/

12. Нашr járó biztosságok remleltetnek

Szamosujvárt ’s a’ t.

13. Hasonlólag a’ Thorotzkó ’s Thorda. кат.

14. Szamosfalván az országút kijárására.



72 .Mlisonlxfnxïzszz

15. Voldorf és Sáros‘ közötti metulis dif--v

ferentiába. '

16. Kövcsd és Vccsérd között hasonlólag.

17. Bábahalma és Ditsö Sz. Márlon között.

18. Hidegviz. Däk, Bogáthßlidegkút kö

zött.

19ч Lugos és Káŕánsebcsböl kijött neme

sek adója 3 esztendöre ele'ngedtetik.

20. A’ kik péuzekct ország sziikségére

kôlcsön adták, ’s még ki nem ñzet

tettek, elégittessenek ki еgy biztos

sńg által. '

2_1. Adó vettetik fel Porta contentátíojára
v1_ kapura 18 forint.

5. 14.

16v76.l Feje'rvdm‘ dz’aeta'n november 21ke'n.

1. Az utakra való vigyázásról és parasz

toknak urak engedelme 11é111111 idegen

országra ki nem bctsáttatásokról.v

2. Sokadalmak idején a’v‘árosi rendek va

sat, sajtot, gyapjat, ’s el'éléket mind
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szèkeŕestö'l a’ „мамы“ napja‘ elte

1ёsё13,_е1 ne foglalj‘aualbhogy a’sze

génység-is vehessen. v . ‘

3. Hidalmáson a’ harmlntzad eltärůltetik.

'4. Az élés szekerek melletut megmaradott

béresek ñzetése adassék meg.

` ц

5. Az idegeneknek вы béhozní, árulni
s

nem szabad.

6. Postalovakot пoкotthelyeken tartsanak.

ik.

7. Marosszéki havasok diü‘ßx‘çntiája ign

zittassék el.

в. Ugy' a@ oláhfalu és z¿¢¢1aka,'csiesd

és Mádéfalva, ’s homorodiak között va.

ló metális ůgyek is..

9. Ugy Szßpox‘ és Fl-_ůtn‘ Ещё“.

10. Mohn, Lebnek, és Sibrík вашt.

11. Toháni havasok

12. Széken a’ civis ha, ármálista extraha

lis fundussáról adózzék.

13. A’ szabad kereskedèst ne akadályoz

tassák a’ brassaiak, a’ harmintzado

kot ne‘d¢fraudáljákf
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14. A. poты‘ a’ szászságon húza 9o11á

kot ne tégyenek.

15. Quártély szine alatt lovak tartásával

ne terlieltessenek.

16. A’ pártiumban elpusztult faluk adója

defalcáltassék. -—
Н

17. A’ sóval való szabad kereskedésröl

Bánffyhunyad és Somlyó felé.‘

18. Szinye Alpi-et, Drág, Paptelke, Bréd,

és Czigányiban, так fél vám vétes

sék a’ hidakért, és utszákért.

19. A’ vasárnapok és három sátoros in

nepek megtartassanak. Templomot nem

gyakorlok büntettessenek.

20. A’ mint Kôvárvidékén, úgy más hel

lyeken-is a’ ñscális чёт]: épitteté

séro, mindenüt a’ donatariusokjószá

gai két hétig való gratuitas labort an

nuatim supportáljanak.
.l

''

21. Ennekutánna a’ generalis országgyů

lés pünköst “щи egy héttel tartassék

Fejérváratt.
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22._‚А‹1ó. perceptonok'v ésniq'gpectçpok nes

Yèztetnçk ki..v l i

23. Porta conteńtàtiojára im add portán

' ként 18 tallér.

24. Praesidium ñzetésire kapunként 6 ft.

50 dети‘. "'

25. Somlyoí praesídium ñzçtêsljo perce;

ptor rendeltetik.

§. 15.

Fejérva'rí dz‘aeta'n таит 21-e'n

artículusok.

1. Az и] és rosz pénzt a’ mi adóba bév

gyůlt, váltassák bé а,’ .gôrögök által

jó pénzel. -

2. Az adó mifélepénzben ñfetödjöii ren

delkezés. ‘

3. A’ székelység, ё; gnfversitás дoм“:

kodjanak magok adójoknak jó‘ pénzé

4. Udvarhely és Marosszék adóját tegyék

jó pénzé a’ görögök, ez egyszer.

5. Uj pénztsenki az országba ne veres'sen. _

1 677.
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1678.

6. A’ görög'ök a’ most letett pénzeket meg

váltani ne merészeljék, hanem a’ ha

zañak válthassák bé. _„. _‚ _L

_› g. 16. '

Fogarasí ‘díaeta'n. aprz'h's 19-e'n.

1. A’ tôrök tábornak a.’ muszkával való

hadakozása segedelmére 600 szekér

61és adatik,minden szekeren 8 köböl.

2. Bclsô-szolnokvármegye 200 kis köböl

‚. hllzával segittetik.

3. Az oláh papokra adó vettetik.

4. A’ szekerek mellé kisérök rendeltetnek

Yígyázatůl.

5. A’ ki е’ végre rendeltetik tartozík el

' menni 200 forint büntetés alatt.

6. A’ 52е11е1‘е11, 6s béresek ad 20m maj!

116szе11 legyenek. ’

Y

' 7. A’ mely béres haza bozza ökrét, sze

kerét, fele övé légyen--a’ nielyik el

szökik, ha megkapják felakasztassék.

8. Az 16?'2-«11 esztendöben a’ szekerek
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állapotjáról vett végzések tartassa

па!‘ meg.

9. A"szekeresek az utjokban Мrt пе le

gyenek.

‚ §. 17.

Fzyférvárí diaeta'n jum'us 2a'n.

" 1. Az adó portánként 20 tallér -a’föl

«lds urak magok мёдК meg. A’ îszé

kely nátiora vettetett 5000 l‘allér, Mád

ramàrosra. 4000 tallér, a’ szász pa

pokra 500, oláh papokray500, gö«

rögökre 2000, zsidókra 100,' едим

zí nemcs, taxás városokra,‘~3£)ado

sokra, dézmásokra, udvarbirákrzl, és

minden ñscalis tisztekre v4225 tallér.

2. A’ kik nemes atyánkñai közzůl tempe

stive nem deponálnak Кsждok“; ve

tett summát, a’ ki Шеsй éretlc, jó

„ада: foglalja el, és birhassa usque

ad ilepositionem summae.

3. Hiteles regestrumok НаsванаК a’: ro

vatlan személyekröl, ’s едy ‘Tgyházi

дешевые-61. u

167s.
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4. Hunyadvármegyében' a’ mostan 6115á!

tatott portusok mindenütt tolláltassa

паК, fenn штат a’ dévai. ‚ _

5. A’ Ш0rdаí kamara ház számára, a’

mészárlás a’ ííiscusé, ‘Еgy s.’ korcso

два-1s -—- csak kamara ház számára,

_ praecise, nem valami privat persona

számára. A’ tilalmas erdökbôl a’ ka

ìnar‘a ház, ’s aknák számára tartoz

пак épůletre valo ‘ы ыеды'ааш, söt

:azi fut, szántó гады, sàénafüvet-is

ñscus számára elegendöt.

6. ‘Vízaknán a’ civilis fundusokat, ha kik

ab ao. 1613, 1614 ímpetrálták, ñscus

számára remittálják, úgy Déé’sen-is

hová commissariusok kůldetnek ki.

7. A’ régi német és lengyel pénzeket, a’

melyek jók vegyék, az ujakat pedig

el ne vegyék. ¿i

8. Posták a’ ше1y lovakot стsне]; visz

„мы, ‚- a’ gondviseletlenséggel

'azokban lett károkat ñzessék meg.

,9. A’ thordo! tanács, a’ káramkodók’ meg-1

zabolázá‘sára hatalmat nyér.
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10. Brassó adjon két jö éröss szekeret

pénz alá. ——

11. Az aknákhoz, kamara házokhoz való

pertinentiák melyek abalienáltattak,

reoccupáltassanak a’ kamara Мик

hoz mindenütt Erdélyben.

12. Brádi Ferentz latorságáértprosequúl

tassék.

13. A’ megnemesitett várusokon lakó ne

mes emberek engedetlënsége медиа

boláztassék.

ё. 18.

Fejc'rvárí díaeta'n october 1-6 nap- '(1678,

ján költ artíeulusok.

1. Görögök, zsidók, örmények, ’s egyéb

Megen kereskedök, a.’ szabad ke

reskedéstmonopoliumokkal ne gátolják.

2. A’ görögök és oláh papok, ennekután

na ne nobilitáltassanak, jószágokat,v

örökségveket ne vehessenek, és bir

hassanak.

35A’ székelységen hol а’ Ióföség és dw
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rabontság a’ biróság és polgárság vi

selésére nem elégséges, az egyházi

nemes ember-is viselje rendre esz

tendeig.

4. "l’örvényszékèk gyakrabbantartassanak.

5. Hannintzadok dolgában az 1674-beli

rendelések tartassanak meg.

l

6. Székelyföldön ha ki novummal él, az

exceptio az ellen tétessék,_ nem a’ re

formata responsio ellen.

7. A’ partialis székel( miudenütt мыш

sanak. '

8. “Моя hi'ilak' mellett ha ki дать“ ше

gyen által a’ ‘текст, amil „атм ne

vegyenek. A’ tordai atyañak о.’ hidat

tertaniv és csinálni tartoznak.

9. Sepsl szentgyörgyi civilis fundusokon

lakók posta ló adással ne lerlleltes

senek, mind az által a’ város közzé

contribuáljanak.

10. A’ gonosztévök ellen való cirkálást _

акашyoтшк lbüntettesscnek.
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11.

12.

13.

‘м.

1 5'.

16.

17.

18.

19|

Quártélyozó és koborló hadok ne pre

fiáljanak. i.. '.

Szebdliiimárokés vargáïk кат való

ellenkezéseket Szeben ígaziisa el.

A’ posták dolgában а’ lůkoézl Úyörgy

' fejedekdm dispositioi штsмпаК meg.

Bánfŕy Györm' oircumscŕiptiojáŕíil va

Iö 1674-136“ 29-k articulus tolláltatik.

Zászló. ай magokot béírato'tt iszémél-d

lyek megzaboláztassanak а’ pŕédálá“

“МЫ, ’s rendetlenkedésektôl.

Borbereki, alvinczi, {"ejérvári, bor

bůndi, sárdi, ígení7 vajasdi, enyedí,

Фома! пещсрвёд párancsolatrá toiles

vqnoties felülni tnrtozzmmk a’ kolo’s

“Ш ‘kapitány штативы-à.

A’ hodoltságon, a’ sóval vaió kieres

kedés felszabadittaiík.

A’ somlyoi ¿s csehi pmes!diariusok

excessussni mcgzaboláztassanak.

Székely вы" és György mint la»

б
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20x

21.

22.

' 23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

trok non obstante nobilitari praeroga

tiva akár 11o1 elfogathatnak. »i

'llutajokiha a.’ gáton annlk 010311á11

todása nélkůl el nem mehetnek, vá

inot adjanjgik. _ .‚ ‚

Ebesfalva, Almakerék, Ruda ujfnlu,

Sáros Valdhid, sz.Làszló között me

talis úgyek biztosság általigazittatik.

vBorgoiaknak llasonló ügyekben más

bìztosság.

Bábolna és Perkász között hasonló

lag nem külömben

Haller Pálnak, a’ vízaknaiakkal való

ůgyе. úgy a’

Magyar kis Kapus, Gyerö-Vásán‘hely,

Pánik Bedecs, M. Gyerö-Monostor,

Gyalu közti metalis ůgy. if

Thorda és Thoroczko,’s Aranyasszék

közötti metalis ůgy.

Zágor és oláh Solylnos, hasonlólog.

Szentlélek, Polyán, és Peselnek között

Ha valamelyik commissurius ki nem
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штате, ‘ömagysága másokot dепo

minálion.

30. A’ szász‘qság instmxction МИН dax-af
bontok ‘àflzvísával ne terheltèssék.

31. Czimer és solvuscońdnchis nélkůl já

ró postáknak lovaf adní nem ‘tartoz-H

nak a’ ‘helyrségek sohòlt. '

32. Bálványosvárî ecclesia ‘legaîumának

a’ Rohi inscriptionalis summából ki

зайдsт-ó1.

33. 'roldalagi юпoши Bání’ffSígmond»

I dal mezö Örményes„arántiûgye {ga

elo "‘

34. Apor Istvánnénak Ugron Ístvântól ma

‘radott felkelhetöí’ kiadásáról.

35. Budai ’Sigmundv és árváinak ůgye a’

‚Шахты hayîgsok iránt.

'

36. Bêldi Pál лижyт-111111141 jószága пo

штаммы 2600 t’rban zálagban

lévën Mikes Kelemennsé'l, csak ezen

summa leñzetés‘ê‘ ‘után légyen a’ do

v— nátáriusé.

37. Egyed István és Lizár Jánosnak Gye

v v" v ‘Ж
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sie.

£29.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

мхжoвпнпйвь’.

röll Györgyel való ůgye, Pokа, Tol

u‘ulag, Balla еgyт-дп! igazittassék.

[nsnec'torok rendelte‘tnek "az adóra пём‘‘е.

‘J

‘А’ _ñiscálitásckhan lakó egyházi‘nc

messég ŕegesiráltassék.

_Sályi nevů вы“ egy purtának connu

meráltatik.

A’ vhol egyurótt emher sints a’ Таш

lian,‘ annak laköi capitatim adjanak 1

tallért az adóba. ‘ '

Thorotzkaíék‘jószágihan 1 Кapп, На

ranglábinak-is SzokQlyban 1 Её! ‘rólt
hely relaxáltatik. v

Bálintii Kristól'né _ defectussán, az as

szony atyatiai, és Bálintñ János Кб

zött ‘való diiferéntia eligazimuik, a’

lcányágot illetô убийцo}: ezcknck ki

zulàtuak. .. _ ‘ l"

(e '\_

Fiscàlis jószágvoklyan a’ kortsomáro

lásról a’ compilátsi‘beli articulusok tar

tassanak meg, ide' számlálva K'olos-f

monostort-is.

/

A" rcgiu's‘ {пндпвoд à’ t(Шаг épiitsék



46.

4.7i

48.

49.

50.

51.

M‘Á.s‘o в 1 к в Ё s.z.

‘a’ ñscus ‘еmlmreí-¿s a’ halé‘szat Наsz

náért. '

A’ puskások a’ 1111 számon fél

jül van redeáljanak az elëlibi pa»

raszti szólgálat mellé.

Ak‘óval méi'essenek a’ hord'ók еgyт

mán, mindenůtt.

Fiscalis jószágokbg'n, ’s elgyébb he

lyeken, _a’ 11o1 nemes emberek szöllöi

a’ szegények szôllöivel elcgyeslegvan2

a’ szedést egyenlö akaratból végezzék

mikor légyen?

PerceptÈi-okv számadásáróL

A’ kik valami sinistra ímpetratiokkal

ab a. 1657. ñscustól jószágot impe

tráltak,‘ Жен-еыеssепо!‘ ki, ós а’ jövö

országgyůlésen légyen végsö igazitás,

a’ kik pedig egy két fundustvimpe

tráltak, ’s ázok mellett többet-is 0c

cupáltakf, de facto rccuperáltassanak.

Porta contentátiojára ka'pu‘ szám után

18 iallér róvatott, egyéb mindcnren

dek is a’ tavalyi adózás szcrint adoz

zanak.
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167‘9.

52. Béldi Pál, és Belényesi’Sigmond ke

zesseí a’ magok kezességén 6110s0111

mát deponálják szo1oss ехесп11o ter

he alatt.

53. A’ verestornyi harmintzad a’ swbe

niektöl recuperáltassék, à’ kntonák

ñzetésire.

' 5.19."

Fejérvám' díaeta'n meins 27-ke'n

la'l'lä a'rtículusok.;

1. Tövisre telepedett nemesség közzül

jobbágyul senki magának valakit meg

ne kérjen, sub poепа articulari.

2. Somlyó vára épittésétKraszna 6s5zo1

' 11o11‘11Ш1Щдуё11 segitsék. v

3. A’ szamosuìvári puskások tartozzanak

compáreálni a.’ várinegye székén ha

mi excessust cselekesznek.

4. A’ husnak fontját mint adják, mind fa

lukon, mind városokon.

5. Máramarosban a’ posták ha mi insolen‘‘

tiákot cselekesznek, arról valo е11311

zitás ígértetik.
/
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.l

6. A’ besztertzei‘‘vámokon a’ régi usas

szerént exigálják a’ vámot.

7. Ez esztendöbeli adónak suppleálására

felvettetett "adó ixgdiferenter winden

ŕendekre.

8. Máramarosi sóval való kereskedésben

' megengedtetett a’ nemçs vármegyévcl

együtt, hogyjo' karban állittassé_k. _

9. Kůküllövármegyében a’ gáîfalvi' ńatár
igazitásba vétessék. l l

10. мать kik az ennui: eszœnaöuen

‚Béldi Pálfaetiojában részesedtek Bél

‘И Pál Istentöl érdemlett büntetését

már elvévén, девы-адs amnestia ada

_tot_t_, kivéve еgy nehány uri fô ês kö

‘ zép rendüeket a.’ kik

11. Proscribáltatnak: “.m. Béldi PáLvCsá.

7 ki László, а. csernátoni Domokos Та

más', Paskó Kristof, Belényesi ’Sig

mond, és Kálnokí Bálint, nem külöm

ben Haller „дos, Keresztesí 8á11111

el, Daniel 1smin, Kalman Kristof,

Verei Jáuos, kik-is 1678-ban a’ma

jusi, és 1679. a’ majusí ‘gyůlésekbeu

штанах vala.

\
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12. Marosszéki contraversiúban (‘o113ó1111

мы}; eligazitására ujabban commis

sariusok rendeltetnek.

13. A’ kik nz ország elött querelát акт‘

mikl ínstituálni, a’ más felet otthon

tempestive eeriiñcáltassa.

14. Désen mind az и}, mind a’ régiv ne

' mesek egyenlö tei‘het viseljenek, ki

:,.Yévén a’ тoв hmmm. és "Ш

megye vtisztjeit. ‚ i.v \

. '15. A’, székelységre határoknak rectifica

«i‘.` iiojára bizonyos személyek rende1tet

«h nek, az ab а-o 1635. elfoglaltatott

közhelyeknek. visszaadatására.'

16- А’ sвёЁеЩэбдсп lakó nemesség a’ vi

‚ tézlö rend kñzzůl (Зак magok értekek

szerénç valo szólgákot tarthamak, a’

szegény gyalog rendek közzůl-is $2o1

l

gák lehessenek.

v1’7. Mikes Kelemenre deveniált res mo

bilisek restituáltatuak Toi-dán lekó Dé

tsei видами.

.18. Porta contentútiojára adó vettetik fel,
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¿kapu'swáhl uh'm 18 talk'fí-. Praesidium

tartásárarö frt Каpины-15111: ;1:3

19. Praesidium ruházatjára Каpп szám 11

‚ч

~ tán 51 xr. ‘est pedíiawëiìńesséáad#

› "\ ja meg’ár.‘ ‚‘ ‘ »i :Ji ‚11.11 .I v _;1

20. Megyesszëknek t'alliéi' reláxâl

mik. t ’у, __ v
21. own,... nennen 1«‘§1r1.=w1,5.1. im..

den helysvégbenq lévö‘ __birtvokairól a.’ _ 1'131

árenda orökosö‘n eleri’gedì'eek. .

22. Canta‘chuzenusv _Sorbáll Удав famili

ájával együtt nemesi praerogativával

incorporáltçztik.l ‘ in‘ perpetuum.

23. Kevés fimаgëgkoàvevök es elosziók
l a’ székelységeíl, a". bébirás és köz.

` határ éléstôl eltiltatnak.

24. Görög, örmény, x'átz kere'skedö ren

dek conscribáltassamaki fkivévén a’

Szebeu és Brassóban már megtelepe..

dett görögöket.

25. Rovás aldi nênielyek adozásai elong

gedtetnek.

26. Holmi czégéres vpamìznav vétkekben

ëlök Fejérváruî, uri fö és nemesren

89‘

.fr
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dekßëk házoknál szabadoson ‘megfo

gattathassanak, és me‘gis ‘ büntethes

senek.
_. . ‘ v " l

' 27. Fejérvárat a’ kiknek ante 'ann. 1657.

11á2o11 volt, és elfoglaltattak, vissza.

adassanak. Ennekutága pейд, kůlsö

nemes atyánkñainak vármegyék és
székeknek 1162o1116, szá110 nev 5zá1111

tassék, elkerůlhetlen s'zükség kivůl.

28. A’ tonács qurak euthçoraltátnok, mind

az instructie, ’s az ég'yéb lcve- 'v

leknek iratására. " ' ' 'f f' ‘

:й"‘ r 111‘.
.f

s‘ 20. ‘11" ‘v."\‘ .u

1050. v.sf.`ge.wdr;.° ‘ищет man... 121e..
' ‘ _ а“ költ 'tirt‘à‘culusvols‘;' l ' ‘

1. A’ 1611á0s 111611 mellé egy bizto‘s'ság ren

deltetik a’ 'Porta haragiának ‘leasen

desitésére.

2, A’ köztárpénzeinek felvétele, ’s azokról

való számadás dolgában.

3. Az oláhok, oláhpapok, és görögök pri

vilegiumai melyeket diaetán nem pro

ducáltak annihíláltatnak. '
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4. Kàlotaszegi szegénys'égnekwz 111111111:

‘ »f1 ról elegendö só adasséi’if.‘ " 1‘==‘'

5.Husztvára a’ vizáradástól oli'aimaztassék.

6, Az octavalis terminus

„г d.;

§. 21. ‘’
Feje'rndrí dz‘aeta'n majw L18-kán. , i 1680.

1. Az innepek szelitelêsérö; éskárómkè.

dások megbůntetéséròl. ‘‘ ч ‘

2. ’Brassai görögöknek tcmplom hély vvada?,

tik, és ozon religion lévök o.’ papnak
járandó fizetést nem másnák lillanem

’ magok religioján lévö papn'ak àdják.

3. Az extraordinaria adó‘felszedése, és

administmtioja modalitásáról.

4. Máramarosváxmgegyéböl; a.’ ç‘sászár, v115

pénze-is a’ törëk мышц acceptáltas

sék, és a’ székely cńatio adójával e- '

gyütt a’ görögökî’ birája. tegye 5ó31611

ze2 és adminisù'álja a’ perceptor ke

zéhez. i

‚

5. Görögök és mások adójáról.

6. Minden vármegyékben,a’partialis мё
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kek esztendñnként legalább 111119111;

szor celebráltassanak, a’ 100_ ftot.

meg nem haladó matériákxjól valógpe-î

rek ott .decidáltassanak, 60 ftot fel

jůl haladó casus azonban appellatio

ban bocsáttassék.
\

7. Tövis és más'helyeken létel'ep'e'dett râcz

és oláh nemesség dolgáról. '

8v. Szászkézd és Szederjes határok köi

zött folyó patakon hid erigáltassék.

9. Az oláhfëlvi детка metszésröl.

10. Nemere ljevassán Zsiros és Kecskés

nevů helyek igazitása K. Vásárhely,

Almás, ûomortán, Lemhény, és Nyuj

tod каши. "‘ ‘

11. Ab ao. 1687.‘#nemesedett személy‘ek

a’ székelységen biroságot viseljenek.

12. Marosszékî havas igazitása ígértetik.

13. A’ Sót hordó szekerek holmi (111110111

tássi orvosoltatnak.

14. Gyergyó, Csik széktôl külön jurisdi~

ctiot ne vendicáljon,l1anem egyet értseu
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1‘5. Lörintzrévén еду 'roti hel)‘ exîmál

lv \ а:

16. ваты Mihály igeni 'f-umiussov ш

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2_2.

i.

ja limitáltatik.

Kolo’svármegyében Виши‘ ‘nevů (аж

lu adója límitáltatík 6 тott helyl‘i?.

A’ régi perceptorok dolga ès щит

beli difíicultá'sok redigá‘ltatnak.

Brassó vámssa expensája acceptáltzi

tik és l!mitáltatík.

\l\ "i

putáltatnak.

Fugitivus jobbágy'okról. ‘ I

A’ jóv pénznek mosiani casusbam val‘ó

béválwsarói. " " ‘ ‘ ^" "

Belsö-Szölnokvármegyëb'en.Déese Ы:

Кapпы-61 сОпЩЪпЩoп. ' mi ‘

§.‘ 22.f

‘Fejérvárt novemb‘er i12-¿W161i .

artívulusok. .i .~. ‘

Az adóról. ' ' ' ’ ’ ‘

.n l'

Nemely helyekre b'ommíssaríusok de-'

I 1680'.
\
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2. A’ mely residentiás nemes és „мм

személy a’ теме! hadba zászló м

iratta magát, a’rendszerént való 11645;

ját praestálja residentiája helyén-is.

3. A’ mezei hadak ñzetésire 1‘3 мы de

putáltatnak. '

4. A’ puszta fundusok felcircálúsáról а’

vármegyéken.

5. Nagysínkre, minden ñscalis donatarius

ab ao. 1657 emanaltatott donatiojo

kat producálják a’ kik mindazáltal

in oa. 1670 Medgyesen producáltak

vólt5 a'zok ne producáljanak.

6. Az 011 vizen’valö kereskedés (‘выш

badittatik.

7. Exorb‘iïaailó ‘флага ísрáйyoкrёь

8. Zoliiinyí 1:58' miklóstelki hat'árra com.

missai‘iusokv rendeltetnek. l

9. Pálosra deputált commíssariusok dispo

sitioja reformáltatik. ' .

‘l 10. A’ vdonójáriusok joszágai ñscalitások

ban két Её“ gratuitas labort praes

táljanak.



f

.un ¿segu в 1 к «n És z.

11. Mártontelkí, es baromlaki határok í

v ёàгitásф’а cgommissaripsok. (1051111á1

fatnak. ‘

JY .' '‘":;$‘‚ ' .12. Az‘uuloctawalis‘ terminus légye'n Nagy

s‘il‘ikeil 15-11 Febr.

' .' i‘ ‘î

13. Szaplontza,fés Te’czö között Маrа

marosban metalis differentia.

'14. A’' szász. natio pusztulásai investigál

tassanak. f

115.l A’ fatty-u gyermekek collatíoja feje

delem aiithoritásában áll, a’ jobbá

gyok ‘iránt a’ domínus terrestrisek ed

dig való praerogátivája helybehagyatik.

16. A’ liber quaestus a’ párfiińnban feb

szabad‘i‘ttátik. ‘ f ‘ ‘

17. A’ szászszî‘gon ingyen 0101105 ‘eltiiröl

tetik, utazóknak, szállás és élelemre
való azv örszzigban lnìlindjeli'ü‘lt'tè i116 á

1’o11 adassék. ‘ ' l' ' ‘1

18. A’ tisztek a’ lah-ok ker'getéséröl gon

110011o051111111:, az útakoßhiаakot meg
x csinálta‘susál‘i.v 'v

‘95
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'f " §. 26. ‘ i’

1 l v

‚ 168i. Nagysínka‘ diaeta'n februaríugs 56-21

1. ‘A’ ilscalig joszágcl’iban az .1630-аik

esztendöben delegáltatott colnnlíssa

riusok ' deliberatioi, ha holmiggn, és

kik ellen cxccutioban nem vétettck ИЗ‘;

tessenek / exccutioba. ‚

‘‘

2. A’ mely commissariusok, az 1675beli

articulusok szerént még nem proce

v dáltak, 2’ 11sса115305шщo111ш11 veld

dlfñcultásokai vegyék igazitásba.

3. Az 167811611 29-k articnhls szerént a’

ñscalis joszág adózása igazittassék

_ el ugy‘n hogy az 1680beli 9-bcr 9ki

articulus effectumba mehessen'.

4. n A’ 'tlsczìlís 'joszágokbeli "a diñiclgliństok

módje. az 1678ban 50 erticulusban

is cgrliil:clluilftltaltott, :muck-Sis' efîectuma

nem lehetvén 1680ban__ide rejiciálta

tutt, de itt-is nem procedálhalván

5. 'A’ 'аonetai-íusok ab a0. 1657 (exceptis

illis kik egész falukat fundus 11é1

kůl adatott jobbágyokàt birnak) tar

tozzanak producálni a’ ñscalis 5osz11
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gokban delegált commissariusok ele

jébe.

6. Ha kik jobbágy fundust, vagy perde

i_ fectum, ‘(аду pеr oontractum in prae

judicium ñs‘ci szerzettek, reapiilicál

tassanak ñäcusnak.

7. На valaki praeterviam donationis fog

lalt valamit ahoz a’ mik conferáltat

tak,~az reapplicáltassék a.’ ñscus‘v

nak,'i ha kůlsö appertinentia “Яна-1s.

8. A’ jobbágy által eladott irtoványok-ís

reapplicáltassanak a’ ñscusnak exstir

pationumv aestimatione decretali de

posita.

9. ’Fiscalis jobbágyok kik fraudulenter no

bilitáltattak, úgy a’ puskások sokra

terjedett száма-1s igazittassék. "

‘ 10. A’ dézmás helyeket biró ’s ñscus dez

máit abból megtagadók áuap'otjms

rectifieáltasson. ‘

11. számóföldekec, nzénmnvelwçv .ès er..

döket a’ í'lscalis joszágokban usurpá- '

‘lók vétessenek jó igazitásba. "’‘‘ ‘ 1

7 I ‚
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1681. ‘

12. A’ kik itt producáltak super iis testi

monialis adassék, és hac via super

iisdem producálni ne tartozzanak.

Feie'rva'rz‘ díaeta'n jum'us 10-e'n

költ artículusok.

1. Iñabb Apañ Mihály, attya életében, hol

to, utánra fejedelemnek мамаши, a’

RákocziFerentz conditioi szerént; ——20

esztendös korában vehesse által, ad

dig a’ tanácsi rend igazgasson.

2. Az alxnakereki наш dolga, némely

szomszédosokkal igazittatik. '

3. A’ zágoriak és kisszönö'siek határben

‘ contraversiája az oláh solymosiakkal

hasonlólag.

4. A’ marusszéki havas, és más helyek

között fennforgó ihntárloeli contraver

siákról.

5. A’ 32ás2‘ natioval lett mutua confoede

каtiфа a’ más két nationak megujit

tМoй.

6. Kolo’svári vice kapitány és íizetô mes

ter számadâsáról.



MÁsonlKnÉsz. 99

§. 25.

Foyarasz‘ dz‘aeta'n februaríus 17-e'n 1682,

Ífò'lt artíoulueolc.

1. Az adoról, ugyan az a’ mi völt 16181.

2. Adó perceptoroktól való számvétel, és

adóbeli dilficuliások elígazitásái-ól.

3. Egyházi nemesek relictai adózásokról,

hogy fele M161 ñzcssék. '

4. A’ puszta fundusok felcircálásáról reni:

delkezések. i

Б. Az adó inspectori generalis percepto

rok, és per'ceptionak helyéröl. n

6. Praesidiariusok postojokról való pтv!

sio - Кapп szám után 51 xr.

7. Adó felszedésében késedelmeskedö per

ceptorok büntetésekröl.

8. A’ ñsealitásokból ab anno 1657. ela

datott jószágok gratuitus labort, a.’

végházak igazitásáraëzv tartoznak adní.

9.MáramarosbanTétsßzaplontza, Szamos

au
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uJvár, Kôvár, és borgoi határokbeli

contraversiák igazittásáról.

10. Commissáriusok helyébe, kik 11’ reá

jok bizott dolgokot, el nem igazitotj

ták, mások rendeltetnek.

11. Az articulariter kibocsátott commissá- '

riusok ellen támadók 11o161161,111116s2-‘

tok halállal bůntetödjenek.

12. A’ ñscalis jószágoki‘ól való produ

011o111ó1аz_á1’110и111so11 megtartassanak.

13. Hamís pénzverök‘bůntetése, a’ csá.

szár pénze pedig folyon közönsége
sen ez hazában. l

14. Déés a’ katonák quartélyozók füvelô

helyéröl tégyen rendelést-,a’ fö tiszi:l

' és kepitány igazitsák.

15. Excessusokot tévö katonák ellen ín

quisitio legyen.

16. Katonák csoportoson tisztek leveleî

nélkůl ne kóboroljanak ne prédáljanak.

17. Quártelyosok, más uri rendek nevei

alatt lézengök, ’s lélödök-is 11102z6

boláztassanak.
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\

18. Criminalis casusokban, ha in loco de

licti megfogathatnak, exequaltassanak,

ha meg nem fogathatnak pейд, pro

sequáltassanak haladék nélkůl.

19. Somlyóvára épittése ,' és am' ott való

proventus ifelöl.

20. Krasznavármegyében vice НsшеК ren

delése megengedtetik

21. Háromszéki, csiki, gyergyaí, és ká

szoni az szomszéd Oláhországoktól

való difñcultások orvosoltatása.

22. A’ hidakról közönségesen a.’ director

feleljen rólla, ha‘ meg nem bůnteti а

zokot kik nem conserválják.

23.‘ Marosîvásárhely, Szászrégen , Besz

tertze,és máramarosilovak dolga, de

termináltatik a’ postálkodásra.

24. Káwmk‘odó, és sznkozódók ellen bün

tetések.

ё. 26.

Fogarasí díaeta'n oprz‘lz's 25Ífe'n. 1682

1. A’ török portához tábori parancsolat

aránt követség rendeltetik.



Í102 vvluzixsonlllinnss.

2. Ezen követség számára 2500 arany ,

5000 мы adatott.

3. Ezen summa portánként felvettetik.

4. Partialís perceptorok rendeltetnek az

ailó felszedésére. ‘ ‘

g. 27.

1682. Gerla'n díaetaz‘ ve'yze's augustus i-só

' if` ‚ ‘ . ..33 "apján’ '

A’ 'lign vsub :Ínatliemate tolláltassék, дyб]

tsék egybe annak exemplárjait, ’.5 é..

v .gessék el’f.v ‘_ _ h1."

" И'.

1"‘ ; Э ' за

1682. ' Feje'rvárz‘ dz‘aetdnuovemb'er 21-ke'n. '

1. mële‘sztenuejа" мёда «штаммы, és

az elmun ‘тщoтнo; kölcsön kér:

v bizonyos summáról, azoknak felvéte

v léröl szoross rendelések tétetnek‘, а’

földes ur jószágán annak eladásával

v is exequáltathassék.

\

2. Marosparti árendátor Szedí Györgyki

ñzetéséröl.
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' 5. ._’l‘ofeus Mihály reformatus püspök erlye

3. Azok ellen kik magokot az adózásból

v kivonták, ’s az adó dolgának igazitú“'

sáról rendelések tétetnek.

§. 29.

`S’egesva'rí diaeta'n februarz‘us 10-e'n. 1683.

1. Az ország adójáról a’ tavalyi módszerént.

2. Extraordinaria. contributio vettetik ka

pu azám után 6 lf2 frt.

3. Az adó inspectolji perceptor és az adó

‘peroeptiojz'mak helye determináltatik.

4. Az adó administrátioját akadályoztató

dilficultásokról.

9

di háza immunnáltatik és ‘штаммы:

in perpetuum.

6. Szászivárosokon’, azoknak privilegiu~

ma ellen, senki kortsomát ne 0115111

hasson, sub poenar art. ‘

7. A’ rendkivůl postálkodók, quartélyo

zók és vecturák alkalmatosságáiról a’

вzйвzвёдoп. ‘
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8. Paraszt ‘népek nestes, nestfarkas vés

rokás süveget, gyólts vаgy egyébb

varrott ingeket, csizmát, 0s posztó ru

hát, 1050r 611011 kivfxl, ne viseljenek,

se fegyvert.

9. A’ gyilkosságért b‘revi judic!o törvény

láttassék. ‘

10.11' mérté‘kek a’ kolo’svárihoz 111111
\

1116z16ss011611 az egész .országbam

11. A’ tubákot senki ez' 110zá110 110 ne

11ozz6, ’s ez hazában senki ne 0o101

ja, se poi-ul, se pipául vélle‘ ne 01

jen, bůntetés 61011.

12. Az országbeli áruk limitatiojára biz

tosság rendeltetik.

13. A’ kapu számok után táborozás ide

jén állitandó gyalogokért 3 ho pénz

cum 4. frnis ñzettessék a.’ ñscus és

tanátsi rend, ’s egyéb reudes exem
ptusokén kivůl. k

14. A’ kénesô а1‘011y 0s sóbányák 011011111

scribáltatnak, tartassanak meg az ár

ticulusok.

15- .Serédi Benedek uramnak conferálta
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_tott só a’ szilágyban léviö'e'vfimjài tol

láltatván annuatin1_1000kö,ugy hogy

б kegyelme-is a’ hidakra'jó) móddal
prospiciálj n. v v 'l

‘l .

„1.1.

16. Kemény János, kövesdijószágáf, Lov

nyai Anna el nem adhatvánraz em

ptor tад-1ozzé11 restituálni. i

17. Az oláhpapok földes uraknak 11z9.

noráriumokot megadni ген-19z111111;

18. Metalis diiferentiákba kirendèlií biz

tosok helyett másokot rendeljeii :ví‘fey

jedelem. vv_ .a

. 5m

§. so. ‘

Fogarasí "díaçioinl aprz‘h's 24-e'n.

‘1. A’ török norìàvkielégitésére _ kölcsön

„fue ыттыrдтoы 12956 muy
a.’ nemességre,v 'melyei: megkellett ad

ni jószága elfoglalása, ’s detentio ‘ter'

he alatt, úgy a’ városokra-is. Ч

2. Ezen adó excontentatiojára kapu 8zá111

rа vettetett 18 forint, úgy ‘miilçielí

' rendekre. "

3. Тай: hadnak az országon mostani ál

1683.'

auf."
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talmçnetelével, senki öket megne bán

tsa, karóba huzás fenyitéke Маtt.

4. A’ tatár had elejébe, commissariusok

rendeltetnek. ' '

5. n’ márèchám haar szükségére ¿1er

' 3425 Juh, 2971 vágó marha, 6450.

kenyér vettetett fel.

'6. havasalföldi lhssuinak az országoil

valö általbotsáttása obviáltassék Редy

veres kézzel. ` ' ‘:

‘7. szegefn György sooo uuérról van;

oontenfáuoja determinánank, mint köl

csön megñzettessék.

.á'f'ì ‚13 а‘; .' ч"

§n168g, Ара/Маши. Julius 7érç‚ tartatott

а Ü..‘ dz’ueta'n._._.l .

Ъ Az adóbeli restántiák felszedéséröl.

2. A’ fugitivus jobbágyokról, kezességröl,

és rondes executiok dolgáról.

3. Potentiák, gyixkosságok táborozàs alan

is itéltessenek el, ’s búntessék.
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‘4. vKolo’svári ñzetö mester Polyn‘k 1161105

tól számvétel légyen.

§. 32."v

Fogarasban таит} 8-Ífa'n.' tartatott 1684,

' ‘ _ díaeta'n. '

1. Az ország adója a’ tairaji 111611 szerént

.felróvatne

2. Add fö inspectora. generali; perceptor
9

rendelt'etneki: v _ v „.

' . v v v v .I ‘ 1 .‘ 1

3. A’ kolol’svári és 0sе111 _prnesidíariusok,

’s somlyoi bragányok tavalyi. restantiß

ñzeiésekröl.

4. Az árú mivek limitatioja, nëniely con

traversiában lévö ha‘táro‘lçiés a’ regius funduson, ua.’ halastókrß

stnuroltatása mennyenek négben. ' '

5. А’ ñscalitásokról az lßeoben delibe

ráti'ok .ha effectumlia n'em’mentekné

.tessenek executioba——nz 1657 esz

tendö elött lett emptiokfoccupatiok

aránt pейд, melyeket azon commis

saríusok nem illettek, azok ellen pro
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‘самцoв director atyánkña juxta con

tenta. decreti et regni articulorum.

6. Jobbágyokat titkon elszöktetôkröl.

7. A’ székek mindenüt tartassanak, a’ cau

sákat ne differálják, kivált az os2t111

v 'josokat itéljék szorgoson el.|

8. Hunyadvármegyében‘ megkárositatottke

reske'аö rendek contentátiojáról.

9. Tolvajkiáltást a’ veszekedök ne csi

náljanak büntetés ‘alatt, az ily kiál

‘‘'u tásra fel nem kelô falun a’ ‘környù'l

"‘ állások szerént, 3, 6, v. ‘12 f1. bün

tetést ’s ne 200 forintot vegyenek a’

~ шик.

На ты} actorok a’ harmadik diae

‘ talis ternlinusig meg {лещ} SZo'lll'tják

alpercsiseket, absolutiot solicitálhatnak,

’s' ha meritális ratiokkal az actorok

causájokat nem stabiliálhatják, adju

‘ dicáltassék az absolutidide értvén а.’

iiscust--is. '

11. Шашлык, quártélyozók és posták az

exorbitántiánktól eltiltassanak. '

Á
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12.

О

13.

14.

15.

16.

17.

Fizetett hadak quartélyokba, a.’ ñsca

lis jószágokra szállittassanak ne más

hová, azok a’ szegénységre ne ek

curáljanak, ne élödjenek, salvus 'cour'

vductus nélkůl ne járjanak.

Portára jár‘ó köveiek-is hasonlólag.

A’ székelység közzé tanács “111111111!

detnek, kik a’ Rákoczi György feje

delem dispositioja szerént tégyenek

igazitást közöttök.

Bánify György 1673beli circum‘scri

ptioja'találtatik, пgy az-is ha. 11111111

ñcultássa. az 1682 emanált árticulus

ban lehetne.

Kemény Jánosné fejedelem asszony,

és Kemény Simon maradéki kôzött a’
lgerendi jószág felölvaló contraversiá

complanatioja. rendeltetik.

Barcsai Ákos fejedelem donatioi, pri

‘ vilegi‘umai cassáliatnak.
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1685.

§33.
s ‚ f‘

Foyarasban februarivus 22-ken tar

шт: dz‘aeta'n.

L1. Adó тетеti]: e’ tavalyi mennyiségben.

2. Adó fö ивpит-аí, perceptor, és az a

dó perceptiojának helye, elrendeltetnek.

3. A\’ Кapп számok rectiñcaltassanak, és

adassanak elé jövö gyůlésre conñr

matio végett.

4. Orbai Miklos, Verebélyi Máyás Mii-Ã

darász és Medicus Scherederius Györy

incorporáltattak.

5. A’ szegénységtöl ne kádból ' és sajtó

alól, hanem hordóból vétessék a’ йёzша

6.'Görögök és egyéb kereskedö rendek

csalárdkodások orvosoltatik.

67. Idegen kereskedö rendektôl kereske

‘ d6 nyereségre ne vásároljom, hanem

‘vásárolhassanak a’ haza közönséges

rendei szabadon.

8. Alvínczi Péter, demeterpataki portioja.

a’ líscalitás alol exilnáltatik.
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9. Zágon és máshová deputált commissa

10.

11.

12.

13.

14.

riusokról.

Végbeli praesidiumok posztó és pénz

. beli fizetésekl‘öl.

A’ szász natio közé a’ puszta гпда"

вo1:1`е1сírсá1áвárа1кйldеш1б biztosokról.

A’ székely natio perlustrálásának bé

végzéséröl, a.’ hároms'zéki dolgokot

Köhalomban, az udvarhelyi és csiki

eket Fejérvárat, az maros és aranyas

székieket M. Vásárhelyt vegyék Iste

nes és végsö igazitásba.

Az universités a’ regíus funduson 1é

vô balas tókot restaurálja, a’ ñscalis

vég váт]: épitéséröl pedig, az arti

culusok helybenhagyatnak.

Minden generalis országgyůléseken

mikor a’ regálisban bélészen irva, 'a’

iáblai törvények Гвиапа)‘, sött a’ váт

megyéken, és székekben-is az hadi

"készůletröl való parancsolatok az töt

vényeknek Гo1y$а$ásá$7пе akadályoz

tтаи, annak rende vszerént proce

аálhassanak a’ peresek, excipiálván

Ч
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1685.

а kik ország és fejedelem sz613611“

jában lésznek az olyan alkalmatos‘

sággal.

§. 34.

Fdérva'rz‘ october 24én. tartatott

(щита.

1,. Hazánk közönsëges és kiváltképpenva-l

ló szükséges dolgai végett, a.’ romai

császárhoz való expeditiojok (a’ köve

teknek) közönségesen „так, és ren

декан; költség.

2. Szoross állapotban lévén a’ török nem

zet és romai császár еgy más ellen

kikölt ’s terjedö hadakozásáv'al nem

zetünknek-is dolge', ezen haza dol

даí‘ folytatására, a’ méltóságos tanács

mellé rendeltetett egy ладy biztosság

assecuratioval. v

3. Magazinum gyüjtetik a’ városokba, és

véghelyekre.

4. Kutyfnlvi eklesiaY dolgai igazitiísára.

biztosság rendeltetik.

5. Táborban a’vitézlö rend, mindenféle é

léssel‘szabadon kereskedhessék.

à... ' _l '
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6. A’ kik tolvajságban, gyilkosságban,bo

$11o1‘11áпys6д11а11, és egyéb eféle 6zé

géres vétekben comperiáltatnak, ha

tsak 200 ft. érö residentiájok nin

tsen, megfogatván, és a’ jámbor és

hiteles paraszt emberek attestatioilis

aeceptáltatván, vétessenek igazitás

ban —- büntettessenek. ’Sellérjob‘

bágyokot senki maga földén'ne tar

tson, hanem kötelezze jobbágyságra.

öket.

7. Fugitivus hadban szólgáló székelyek

reducaltassanak a’ haza szólgálatjára.

8. BarcsaifMihály notáztatásáról árticulus

iratott (a’ Tökölihez való hajlás miatt.)

9. Görgényben holmi titkos dolgokért fogv

va lévö személyekröl (a’ fejedelem

asszony megétetése gyanujáért) a’ kik

elfogattak, azoknak megitélésére a’

tanács mellé delegáltattak a’ három

nemzetbôl bizonyos személyek,‘ hogy _

‘. 'azon materiát discutiálják, és execu

tioba-is vétessék haladék nélkůl.

8
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1686.

g. за.

Szebem‘ ‘Насти aprílís 9-ke'n.

majus 1 9-éíg.

LïAz add Кapп szám után felvettetett, 1.

‘ kapura. esett 60 ft, a’ róvatlan sze

e capitatim 3 ft, egyházi ne

szász papokra 4000 ft.

székelységre

t. minden ren

sszor szok

mélyekr

mesre 2 ft,

.oláh papokra 200 ft,

közönségesen 10 m. fr

dekre két anny! mint má

шла]: vala adni.

2. Generolis perceptor Ugron Ferencz, a’

perceptio helye Szeben.

3. A’ Görgényben titkos dolgoké'rt fogva,

lévô személyekröl ——— hogy dolgok el

itéltessék, a’ birákban esett v011o20,

_ sok kipótoltatnak.

4. A’ tanács mellé tavalyi octoberben ren

deltetett deputatio mostis megmarasz

тoп, kipótoltatott cum plena aucto

ritate tractandi, transigendi etc. köl

tség-is rendeltetvén slzámokra..

5. Némely helyekre metalis dolgokban de

legált commíssariusokról.
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6. Az ország adója pótlására pénzeket ki

adott némely лаgy rendek asseûuì‘â

йoга.

7. Némely ekklesiai személyekre-is köl

sön vetteteti.

8. Ugyan azokra adóbelí impositio tête

tett, de ezen két utolsó articulus a’

Majus 12a-ken kiadanak каши ki

hagyatott.

§. зв.

Szebem‘ díaetán augustus 12-kén

' költ artíeulusok.

1. Extraordinaria contributio vettetik fel

portánként 40 ft. ugy egyéb rendek

1686.

re. Generalis perceptornak neveztetett l

Apor István,helyůl Segesvár, a’ hová

administráltassék ad 20am septemb.

A’ kôlcsön most ujonan felvett sum

ma pénz azon adóból ñzettessék vi

20.

szá, еgy aranyért 4 forint, 1 impe

rialis tallérért 2 ft.

foljamatba3. A’ romai császár pénze

‘ ‘Й’
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мыши, a’ rosz pénz теrами‘ refrac

náll'assanak a’ director ММ.

4. A’ hadi felůlésben vakmerösködök el

len, tumultust és rebelliot ke'zdök e1

len a’ танцy! országgyůlésében М аr

ticulus szerénti mód —— és proces

‘ sus légyen, akár vármegyei akár $zé

kely személyek légyenek a’ tumul

tuariusok.

5. Pekri Lörintz a’ Tököli Imréhez való

adhaesioért „штык.

6. A’ szász natioban-is inquiráltassanak a’

'rököli mucba belév 'eiegyedee sze

mélyek.

7. Daczó _János лoмтик.

8.' A’ ’sodomai él'etben élök per inquisi

tionem ki kerestessenek.

9.l A’ kolo’svári ñzetö mestertöl való száx'n- '

_ vételröl.

10. A’ tanács rend mellé'rendelt deputa

tio ujabban megalapittatik, ez eszten

‘Юrе-1s kipotoltatik, a’ meg nem je

lenöket a’ praesidens 100 ftig. bün
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\

'tessé, exeq'uálfathassa, mely birság- .

nak két része a’ deputátusoké, har

mad részepedig a’ praesidensévlégyen.

k11. A’ görögök és egyéb kereskedö ren

dek ellen limitatio tétefik.

12. A’ szász natio assecurálja a’ fejede

lemnek és hiveinek a’ szükség ese

tében városokba léendö elfogadását

és védelmezését.

5. 37.

Fejérvárz‘ dz‘aeta'n october 19ke'n. 1636,

1. A’ kik a’ Став’! esztendöben, és a’ je- ‘

lenvalóban, kölcsön név мы magok

ra esett summát, még sem adták bé,

fele része joszágán exe‘clitioval vé

tessék fel.

2. Az adóbeli restántiák Telvételérò'l sub

poena dupli.

3. Generalis ladó inspectorairól.

4. A’ gonosztévök, károkat tévök педzа

bolázásáról, a’ károsok kielégitéséról,

a’ kikv pейí; nem potenfiose дышит;

‘ß

¢
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valaki marhájához, a’ káros a’ marha

becsü árának negyedét ñzesse-meg

és vehesse vissza маты-16.1.

5. Vay Mîhály és Keszei János incorpo

ráltatnak.

6. A’ városok felháborodott idökben a’

nemesség akár mi nemü bonumait ——

securitatis causa bévegyék тoшн

Ьа‚-——1‹а$1ё1jo1‹1)а‚ a’ bészállitó еще“к

kereitöl taxát ne exigáljanak. Borait

is bé vitetheti, ’s azzal maga háza sz111:

ségire élhet-is, de korcsomát ne tar

tson, conñscatio büntetése Маtt. Вo

rokat mind az által hordóstól (exci

piáltatván Kolo’svár) minden “Яro

sokban kastélyokban-is, buzájokat és

egyéb bonumokat indilferenter adhas

sák vel szabadon. A’ szállás 2111áso1:

ban ne sattzoljanak senkit, a.’ kinek

fogadott szállása. nintsen, egy sze

kértôl 3 ft. еgy ökörtöl 1 pénzt, а

prótól 1 /`2 pénzt vehessenek a’ vá

rosiak——a’ mely város ez ellen cse

lekednék, 1000 forintot exequalhas

son rajta a’ director, melybôl a’ ká
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ros plenarie excontentáltassék,magának

50 az executoroknak 24 ft. cedálván

a’ több pénzt perceptor kezéhez adja.

7. Fö generalis uram Kolo’svgirra bort szá

lithasson akár mikori szüksége're.

8, Tököli Imre uram elitélt jószágai con

fernlnnlmkv ifjabb Apen Машy reje
‘ delvemnek, Kfikúllövár, Illye, Cseh,

Hunyad, Hac’z‘ok, M. Brettye, Зzíди; ‘

jure perennali. ‘ '

9. A’ dohány lmiv‘elfes, anal való élés t1'-k

v ' 1an‘na мешать,' „11670, 'és 1683-'

' belivégzések szerént. ‚ 4

10. A’ restántiák dolgát igazittsák :el а’

‘ commissariusok. ' = \ '

11. A’ 'szegénység búz'a alá való ‘мы

törökbuzával el ne foglalja,hauem bu

zával ígyekezzék ‘Май, sub poena

ilr. 6.Törökbuzát vetni kertben szalmd.

ц

g. 3s.

Fogarasí díaeta'n februaríus 3án 1687.

költ artículusolc.

1. A’ porta. “мышцам tarmo adónak
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sietve való béküldése determináltatik

felvetésében observáltassék az eddi

Еí rend.-. v _

2. A’ kölcsön felvett ‘summáknak refusin

járól пj rovatal tétetik kann f‘sz

will 50 ft.

ám u

3. Hasonlólag a’ kölcsön1 аd0“; buza, за!’
l ' refusiojáról Végeztetik. '

I' ‘:.‘' n.. l
n

4. A’ Кapп számban való ígazitás vegett

a’ czirkálás sürget'tetik.

5. Kubini мы‘, коты; János_,fNá

prádi Gábor és Galacsi Albert incor

poraltatnak.
r

6'. A’ müves emberek árúi límitáltassanak.

7. Zarándvármegyében, Brád, Bìbicze és

Mestakenv nevů faluk a’ tereh vise

lésben segittessenek.

q 8. Aranyosszékiek, és thordaiak között az

erdö dolgában rendeltetett biztosság

végezze el dolgát.

9. Kis Bun, nagy Bunnal egyformán hor

dozzák a’ köz terheket Küküllövár

megyében külön falus birák‘ elett.
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1 0. Régenben Koináromi anosnak, Torotz

kon 2 {пышвoК a’ poты; számából

kivétetnek, eximáltam'lAlL¿-‘

11. Biró Bálint, Bethlen Gergelyt'diffaá

málván, büntetésůl szalma süveg té

tetyén fejében ország elött rec‘lamálja

publice diffanrxatioját,' ‘Едy a’ piacz/on-È

is, a’ pellengér Маtt leŕonatván meg

verettessèk. ‘ im. _. .

. _ _
_

‘’. v _. щ elw‘.

12. Naláezijstván pauaszsza а’ keresz
w1.' *nv l' ' 1""

tes mezön a’ praesidiariusok МЫ tett

károkért vétessék ígazifásba.

„А
._

Ч i

‘' lfd.13. 3A" szëkelâkséè vkâïzzé v11.111ó commissa

rius defeetussa‘ súppleáltatik.

14. i A’ . fliiry‘ënif'ës teäminusok ,szólgliltas-l

‚ sanak ki, a’ perlekedök s‘zá'mára mind

vármegyéken, mind székelységen.

15. A’ ’sodomiták ellen eLzmi‘nquisitio foly

tattassék.

16. Szászvárost a’ postálkodásban segel-,_

je a’ szász nátiof, és subleválják az

_ пшемии мы. ‘
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g. as.

16873 Вата/‘0105 ta'borban julius 4-e'n a’

deputatz'o végze'sea‘.

1. Holmi számadások felöl lett disposi

tiokról.

2. Országgyůlése determináltatik julius 26

Radnothra. ' .

3. A’ hodoltság adóját Somlyoban tartaní

nem lévén bátorságos, 'mivel a’ Vá

radiak nem' kůldenek птпла, kůld

jék Kolo’svárra. ц

4. A’ csiki határ szélröl o.’ moldovaiak

пак, béhajmu 'ii’iwháinak штаммы.

5. 03á100á0o1‘ admoneáltassék a’ Torotz

K

kai István vlovának ‘бsл; nem аdа

" sáért, шеtт." '

6. Somlyoi insolentiák excessusok inqui

sitiojára. kineveztetik Inczédy György.

7. Romai császárnak, és az ô felsége mi

nistereinek in devotionis ampliñcatio

nem еgy paripa еgy török loval ked

veskedjíink, ezen lovak közzůl nro. 3

s‘zerszámos legyen.
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8. Bodza vАrа, Ojtozvára, és Csik gyimes

“Яrа, és azokon való passusok ocu

lálására rendeltetett Dániel Mihály,

és Banff. Farkas. '

9. David Deák admoniáltatott compla_inál

ja felesegével való dolgá‘t..

10. Gyalogok hó pénze suppleáltassék az

ország pénzéböl. " l ' ‘

11. 80 gyalog katona szereztetett, бzс

tésekröl rendelés. :iv v vv : ..'

12. Táborbtl‘ szk'nllásról'‘ punnigâlni kli'ell`

l
\

§.'15. Ч'Radnothí dz‘aeta'n 26-á'n.

1. Porta contentátiojára Кap“ szám ntánadà

vettetik, a’ praesidium pénzével edgyütt

65 ft. Az (‘gyмаí nemességre capitatim

2 tr. rovatlan lakólsra. 3 Szelistye

széki, talmáts széki, és törcsvárí jó

szágra capitatim 2 f. A’ székely na

tiora közönségesen L: Fogaras’ fól

dére Igy a’ városokra. propor

tioval.

2. Az adó perceptorairól. ‚

1687.
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3. Ezen add ió pénzé tételéröl.

4. Ezen adó terminussa, generalís perce

ptor determináltatnak.

5. Ezen adó (‘б inspectorailégyenekßeth

len Elek, és Bánify György.

6. Falsa orosziban; és isos sz. Már

tonban Teleki Mihálynak fél kapil',

és két rótt hely az adó alól eximál

итак.

7. Székely Lászlönak‘hasonlólág Szeder

jes nevů [Мппа]; egyik portája.

8. Alsó János, és Keszei Jánosnak bizo

nyos fundussai' Boros Botsárdon és

Disznojon. .

9. Az 1685 esztendötöl fogva való 8zá111

vételröl a’ liquidatusokha elég secu

ritások nints arestáltassanak.

10. A’ puszta faluk’ adója conscribáltas

sék, és azok felszedése áljon függö

be jövô országgyůlésig.

11. Paraszt fundusokon lakó nemes em

berek adója felszedéséröl.
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l

12. Moldovai„határszéleken történt inso

lentiák orvosoltassanak.

13. Háczok várossa a’ contributio alól e

xímáltatik, a’ Portára járóknak gaz

dálkodjanak.

14. Borgó, Mártontelke,Csapó, Radnoth,

Kisfalud, Bogáth Kornitelke, métalis

diiferentiák eligazitásáról.

15. Utak,\hidak, repáráltassanak,kemény

bl'intetés Маtt.

5. 41.

Foyarasz‘ dz‘aeta'n november 18-ka'n

МЛ; a'rti‘culu'àok.

l

1. Ez hazában quartélyozó római császár

hadai számára adó portánként 200 ft.

buza 15. zab 20 köböl, bor 2 hor

dó, ökör 4, széna 15 szekér, szalma

2060. Az egyházi nemes és rovattan

10 tégyen еgy portát. A’ városok,

szász, és oláh papok, görögök, örmé

nyek, zsidók sok ezer ft. köblök sat.

adására megróvattak, ogy a’ székely

Ség àtaljában megróvatoit. A’ „ш

1687.
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ság személyenként pënz és naturá

lékban.'

2. Fele 1-sö decemberre , más fele 1-sö

Febr. bészólgáltassék, feje és minden

jószága vesztése alatt, tömlöczöztetés

és fogság fenyegetésével.

3. A’ naturálék harmada 22k novemberre,

harmada 20 decemb'erre, harmada 15

febr. administrálva. légyen.

4. Stationalis commissáriusok állittattak-fel.

5. Harmadnnp alatt a2 vármegyék fus a’

székelyek 'infr a’ szászok fnv ft. ad

janak bé a’ cassába. anticipative.

6. Fejérvári statioba hadak commissári

ussa rendeltetett.

7.‘A’ vármegyékbe hasonlóképpen.

8. Lakó helyét senkí a’ki adózó, ne vál

toztassa, sub p_oena dupli exigendi.

§. 42.

1688. Fogarasí dz‘aeta'n januarz‘us 24kén

1. A’ generalis perceptorok mellé többen

rendeltetnek. A’ pénz számlálását a’

görögök vigyék végben hiba nélkůl.
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2. Tizenöt ezer‘lköböl за!’ ujra felrovatlk

' 1 kapura 3 köböl.

3. Szalma portánként 2 1_]‘2 szekér.

4. A’ desertákért a’ dominus terrestris а’

contributiokat tegye le,.k,ülòmben ma

дм kössék a’ vice tisztok nyakon,és

huzzák udvarhoz, ha hol pedig olyan

possessor vármegyén vagy széken laf»

kik, az odavalö fö tiszteknek trans

scribáljanak, és ott-is kössék nyakon,

valamely vice “вы pedig az ílyen exe

cutiot praetermittálja azon tisztet'kös

sék nyakon.

A’ ñiscalis joszágokban lévö tisztek és ud

vvarbirák szedjék fel a’ kezek Маtt

való joszägra esett adót, különben a’

vármegyék v. tisztjei az olyan con

'tumáxokat kössék nyakon, kik-is mind

addig fogva tartassanak, mig minde- .

nekrôl contentatiot tészuek.

Az egyházi nemest, ha nem teheti le az

мы 40 ft. a’ ki letészi érette, küsse

nyakon, örökös jobbágygyá mind azon

‘та! пе"1‹бtе1ег!xевsе. A’ mely egy

házi nemes pedigvörökségét elhagyta

örökségit 40 fig szabadon eladhas

вы; zálogiára ’s a’ t.
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5. Idegen hadakax mások jqszágai elfog

lalására felvevlök, ha mit elfoglalná

пак, ipso facto ahoz való дымка: ha.

тыла-1s, örökre elveszessék.

6. A’ kik azv vországgyůlésébôl magokat

elvonták, biintettessenek. ‘

7. А’ kik pешим, buzájokaikölcsön ki

adták, arról assecuráltatnak. ‘

8. A’ reájok vetett élést contumacíter meg

nem adók miatt ha másnak kára kö

vetkezik, ezek ñzessék meg.

9. A’ kik kôlcsönbe privatusoknak adták

pénzeket, gabonájokat a’ stipulált ter

minusra ha nem ñzetik, duplumot exe

qualtathasson a’ creditor, ’s jószágát

10 esztendeig birhassa, ’s csak ez

‘ után depositis deponeudis vehesse ‘4s2

lszei maga vagy maradéka.

x

10.'E’ mostani nagy adónak‘felét Yegyék

fel a’ nemes dominus terrestrisen, fe

lit a’ paraszton, ’s ha a.’ földes ur le

nem tenne, exequálják joszágát 10

eszte'ndeig kiválthatatlanúl, annak ad

ván a’ ki vleteszi az мы érte.-Exe

cutorok-is rendeltetnekl mindenfelé.
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g. 43.

тушь; dz‘aeta'n martín: 10‘én. 1688.

1. A’ тайпoй‘! gyůlésben felveitetctt‘adó

beli restántiák felgyl'ijtése акты

2. Наташа„ vgenerál’ intimátiojára 30fm.

köböl buza vettetik fel.

Í

3. Az adó béñzetetlensége miatt mások

на]; okozott károk refusiojáról a’ ta

valyi fogarasi articulus tаr“1s5é1: meg.

4. A’ fejedelmi parancsolatoknak _enlg‘e'det

lenkedök bůntetéséröl 'az eléblii vég- \.

zés áljon meg, és teljesittessék.

5. A’ kôvárvidékiröl profugus ‘jobbágyo

kat вепы se vegye bé, ha ki béveszi

íizesse àdójokot. '

6. Baranyai Gergely incorporáltatik.

7‘. BrassóbanfSegesvárf, Szebenben ve

ressék a’ tallértigaz Iigában, ‘a’ pri

‘ _ чашек-ь, felelv'én rólla a’ тoм.
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5.44.

1688. Fogarasí díaeta'n majus 9ko'n költ

a'rtículusok.

1. Karaifa generál intimatiojára 500 tár

szekér állittatott fel Кapп számra vet

vén azt-is.

2. Ezen szekerek mellé commissáriusok

rendeltettek.

3. A’ szekerek felhajtására mások.

4. A’ béresek dolga disponáltatik.

5. Az ö felsége alá ’s feljáró vitézeit 61

döklök ellen tilalom, és kemény bün

tetés szabatik.

6. A’ szomszéd 0láhországgalvalóvesze

kedések eltávoztatásáról.

7. Tothfalunak a’ k. тoпoвый ekklésia.

jószágában 5 porta relaxáltatik az а

dózás alól.

8.1M adó restántiák bészedéséröl. ~

9. A’számvételre executorok rendeltetnek.

10. A’ régi restántiák adjustatiojáról.

‘И. A’ kik másoknak kôlcsönôztek, con

\
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tentáltassanak, a’ гoдаrдsí 9-dik ár

ticulus szerént.

12. Az Oláhország felöl való passusokra

szorgalmatoson vigyázzon a’ székely

ség, szászság, és vármegyék-is.

13. Udvarnál continuuskodó székelygya

logokról.

1 4. A’ máramarosi pussusok securitássáról.

1 5.A’ deputatio sustentatiojáról valópénzröl.

16. A’ városokba l'etett‘ ország 'buzájára

jó gondviselés legyen.

Ezen diaetán lemondott Erdély a’ török

protectioról, és elfogadta a’ romai csá

szár protectioját, те1yе1:rб11:!11611ш‘.-ь

ctatusok vannak.

5. 45.

ватт: dz‘aeta'n september 27’Írén. 1688.

1. 1685 esztendôtôl Гoша való con

tributiokvégképpen való eligafzitásáról.

2. Az 1657. esztendötôl fogna. donatioval

impetrált fundusokról, a’ nemes em'

\ *
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ber aféle fundusok adójával ne ter

heltessék, sem az olyan nemes fun

dusok adója a’ kapuszámbeli szegény

ségre ne szálljon, hanem az olyan

fundusok proportionalis adója, azon

Кapп számok adójából, melyekhez az

elött шить, defelcaltassék.

3. A’ hévizí és hidegkúti contraversiák’

oculálásáról.

4. Az elpusztult Кapп számok és rovats

1ók megvizsgálásáról.

5. A’ ‘esima és 'sam мы; limiiatiojáról.

i 6. A’ verebek’ fogyasztásáról.

7. A’ számvételbôl emergált restántiákról;

8. A’ tubák proscriptiojáról való tilalom

ujjittatik.

9. Az országban készitett ватт, csiz

mákot, v’s akármiféle bôröket, bálas

Ы], kötésestöl ez országból ki'vinní

nem szabad.

l

l
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§46.

Raduni/.1 ¿daaraan novèmber s_ka'n.

Kîapu száin után за!) repartiáltatik, еду

kapura. 5 köböl.

g. 4v..

Едва/‘ай’! ta'borban ima decemöri's

consultatz‘o.

1. Barczasági tábor számára 3000 forint

áru széna, adatik.

2. A’ lippai szükségre 1000 szekér széna.

3. A’ creditorok buzájok és‘ вашo!‘ meg

ñzetéséröl.

4.' Szebenbe 1000, Kolo’svárra 600 kö

bôl buza 'rendeltetik

5. A’ következö országgyůllés terminussa

эdак januariusra Segesvárra hаш-02

tatik meg.
\

6. Gernyeszegre adott pénzéröl Teleki Мí

hálynak a’ Kapi Gábor maradéki té# _

gyenek eleget.

7. A’‘ mest' érkezett 5 felsëge штык

1688.

1688.
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300 köböl buza, 2000 köböl zab

adassék, пдy vágó marhák-is.

§. 48

1689. 'v»S'egesvárz‘ díaeta'n januarz‘us 5Íce'n.

1. Kapu számok igazitás'áról

Szelistyeszék, Talmácsszék, ’s az egész

törtsvári jószág mely eddig külön а

dózott, a’ szászság adója segedelmé

re engedtetnek.

'2. Az ada pariaakéiii 25o fri. Eaenkivûi

' olyanokra-is vettetett adó, kink eddig

attól mentek voltak.

A’ rovatlan személyekre capitatim 25 fr.

< Egész ekés egyházi nemes adjon 25 fri.

lfél ekés 10 frtot, ha szegény adjon

2 frtot. ‘

Magyar papok és mesterek jövedelmeknek

‘ huszadát, urak szólgai ñzetéseknek

egy tizedét.

YA' malnárak capiiatim 2 fiat, ’s respecti

ve 1 frt. 50 drt.

Csorda és juh pásztorok 1 frtot.

.Czigányok kik 'múvészek 50 drt.
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A’ székelységre vettetett 111:0 írt.

Szászpapokra 6250 fr. úgy ‘акту! az oláh

papokra-is.

Fogaras földire :no т. szebeni görögök

re 6000.' frt. brassaiakra 1500, ör

ményekre 1000, zsidókra 150, har

míntzadosok, dézmások, kamera. is

pányok, „атаман, udvarbirák , vá

mosok két annyit mint ennekelôtte. A’

városok hasonlólag.

3. Perceptorokról, 'és commissairiusokról.

4. Az ad.; adminiskáfiojának штаммы.

5.1«ì1és felvetés ¿la köbölbuz‘a, «ma köböl

zab, 78 veder‘ bor, 1nl. má’sa luis, 1и:

szekér széna. portánként. '

6. A’ fö ispányoknak àuthoritása légyen

arra, bogy akárminémů „шамана

kiki vármegyéiben alkalmatos embert

talál, szabadoson réá állithassa bůn~

tetés alatt, ha valaki nem válalná,re

gálistát 1000 forintól 200ig hüntet

hessen. _

7. A’ ki dohánytvet maga földébe, $ô1

dét melyben termesztette ‘генеsис el,
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a’ ki pedíg tsak ugyan élvélle,ñzes

sen adót érte, még pedig a’ föispáuy

200 ftot, régálista 50 ftot, nemes 30`

ftot, egyházi 12 ftot. paraszt 6 ftot.

8. Az inscriptios vagy zálogos jószágok

ér't‘fizetett rendkivúli 'виду adóknak

felét, midön kiváltatnak, a’ tulajdonos

ñzesse :neg a’ zálog summa‘îelett.

9. Ingyen gazdálkodâsra, postа ló adásra

a’ szászság ne kénszerittessék, azon

bau milden igaz 'útonjáro'nak szállást

adjanak, és kinekkinek pénziért ша

gának, lovának eleséget. A’ tanácsl

rendnek betsületét мышцы, mind

eddig, úgy ezután is ô kegyelmek e

löiiök viseijék. ‚

10. A’ marha börök ára limitáltatott.

11. Az adó szedés módjáról.

12. Kövárvidéke adó állapotjáról.

13. vA’ béresek шapфы-ó1.

§. 49.

1689. Raimi/i.' amie.. julius шт.

1. Adó ‚мы: kapu s‘zám után két izben
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'90 Ы. melyet a’ dominus terrestrisek

'tartozzanak megñzetni, haönem пш

nék, jószágok foglakassék, és meg

kináltatván a’ véreket és szomszédoe

kot, ha érette az adót le nem teszik,'

idegennek-is eladhessák 3 eszteudö

' re kiválthatatlanul. A’ ñscus tisztjei а’

fiscus jószágára esô adót ha nem ñzet
nék, fogságra. tétesvsenek. Ennek fe

lette, vспеюtt városokra, ’s minden

rendekre az egész székelységre 6000

forint.

2.'A’ gonosztévök megbůntetésére e’ dí

rector indittasson circálást, és lrövid

folytán itéltessenek meg táblán, 11z11

lyeneknek senki grátiát ne kérjen 500

т. büntetës alatt, ’s s’ fejedelem se

adjon, ’s_ha aúna-is, azt senki ne hasz-v '

nálhassa, ez pedig‘3 esztendeig ob

serváltassék igy. ‘ ‘ ‘

3. A’ vármegyéken, és székelységen a.’

mely oláhok olyan fundusokra Меpы!

tenek, az holott annakelöttea’ magyar

papnak bért adni szokott magyarok

laktak, legalább annyi bér adással,
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papnak, mesternek tartozzanak, a’men

nyivel azon helyben az elött lakott

magyar ember tartozott.

4. A’ kapuk számabeli defectusok meg

vizsgáltassanak, egy kapuhoz 10 adó

zó ember számittassék.

5. Teleky Mihály jószágairól 6 kapu de

fálcáltatik.

6. Az aufugiált jobbágyoknak visszavite

léröl.

7. Kôvárvidékéröl ab a0. 1685 elbujdo

sott egyházi nemesek а’ fô kapitány

¿Ital reducáltassanak.

8. Szökött szólga ha nemes-is szabadon

megí‘ogassék, ’s visszavitessék elöbbi

szegödtsége mellé.

9. Az adó cum poena dupli exequaltassék

a’ vakmerö dominus terrestrisen e mo- ‘

bilibus, ha ez nem volna jószágából v

dupiumig - mely 3 esztendöre ki

válthatatlan adassék annak a’ ki az

adót leteszi érette. A’ parasztságra.

l'elvetett adót ha szegénysége miatt

I
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nem темп, fogják meg а’ vice

пяти, és ha földes ura érte le nem

tészi 3nd nap alatt, duplumig 915á1;

el a’ tisztek annak a’ ki megveszi, ’s

az szólgáltassa ôtet magának mig à’.

duplumot letészik érte.

10. Az adó felhajtására. commissariusok

rendeltetnek.

‘ $050.

Feje'rvárí díaeta'n november 24-e'n. 1689.

1. Az adóról, a’ jövö esztendöre,egy por

тárа esett pénz 200 ft. buzo. 10 kö

böl, hus 3 mázsa., bor 17 veder, zab

10 köböl, széna‘ 3 szekér, rovatlan

személy kétannyit mint еgy kapú. Egy

.házi nemes 16 —- hol 20  hol 25

‘ hasonlólag mint egy Карп. A’ székely

nano 25/„1. п. 15fm. köböl zabok~ ‘

2. Fö commissariusnak rendeltetik cum ple

na authoritate Bethleu Elek, az adót а’

ki meg nem adná, joszágából duplum

ехечшшаsвлёк, és 10 esztendöre a

dassék zálogba ища!‘ a’ ki мы“:

az ndót.l
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3. Generalis perceptorok rendeltetnek.

4. A’ felvetettpénzbelí summa administré.

tiojának terminussáról.

s. A’ шишек adminisiratioinak termi

nussiról.

6. Az adózásban {or36 diflicultásokról:

а) Egyházi nemeseknek értetnek mind

шoк, valakiknek тo“: hclyen jobbágyai

nintsenek.

b) На mely jobbágy contributioját nem

praestálhatja, adassék e1 10 eszterì

dôre, úgy az egyházi nemes ha jó

szága. nincsen szólgáljon annak a’ k1’

érte letészi az adót mig satisfaciíl,

de jobbágygyá ne köteleztessék. v

с) Az adó kikerůlésiért lakó helyét ne

Yáltnztassa.

J) A’ ñscus joszágaira esô adóért a’

tiszteken tegyenek executiot.

7- A’ mostani felvett summának felit n i

den dominus terrestris tégye le.' ‘

bágyáért executio és arestum ti e

Мат.
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l

8. A’ felvetett victuálek felszedésére ad

jungáltatnak a’ commissaríusok mellé

executorok.

9. Minden vármegyének légyen partialis

perceptora.

10. Minden statioba commissariusok ren

deltetnek.

11. 'l‘anács urak özvegyeinek a.’ dézma

árenda örökre elengedtetik.‘

12. A’ paraszt fundusokon lakó szabad

személyek adójáról. I

13. Abrudbányai dolgok’ eligazitásáról.

14. A’ m. vásárhelyi dolgok compláná

tiojáról.

15. Rosnyoról Rukarra szállitandó 11112á

ról, és zabróL

16. A’ zálogban birtjószágokért ñzetett a

dónak felét a’ kiváltáskor a’ tulajdo

nos köteles megñzetni, ab ao. 1687.

17. Az íngyen élödés gazdálkodás, pos

tálkodás és vecturák tolláltatnak. $261

lás adás és pénzért való 31114111o
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1690.

dással azomban az utazóknak 1111102

nak sub poepa articulari.

18. Az adóbeli restántiáknak szâmbavé

tele és felhajtásáról.

g. 5i.

Fogarasí díaeta'n aprílís 4e'n.

1. Az adó 800fm. rit. Каpп 526,11г után

E3 fi. soo ô11ô1 ’sa’ i.

áról, helyéröl és per

5. Tavalyi esztendöben a’ 1'6 ispányok а’

mely buzát kiadtak vólt, ann

adásáról.

le árát az ország ñzesse, felét 6k szen

vedjék.

7. Radnothi szegénység panasz‘szairaígß'

\

zitás. ' '



мдвoвяк nÉsz. 143

х

8. A’ матка: melyek vámosok, helyre

állitsák.

9. A’ victualék nem‘ admínistratioja miatt

megkárosodott statiok contentáltassa

nak azok által kik ш okozták.

10. Számvételkor также restántiák’

megvételéröl executio utján.

§, 52.

Rádnotlzon jum'us 17-e'n a дарим

tz‘o ve'gze'sec‘.

1. A’ 800 ökrök ára megñzetéséröl.

'2. A’ теzе! hadnak füvelö hely mitatta

tik ki.

3. Szászsebesíek, a’ mivel adósok priva

tusoknak, iizessék-meg.

4. Sárosi János marháit Kun István ñ

zesse-meg.

5. Toldalagi András panasziröl a’ gene

rális tanáltassék-meg.

6. A’ m. vásárhelyi katonák kik ott resi

dentiatusok, a’ város terheit hordoz

ш; а’ posta-lé adáson ШИН.

1690.
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7. A’ salva quardiak tartassanak fenn'még

bizonyos Медь“.

8. Deputatus птак közzůl most kik ma

radjanak'az пdvт-116,1 a’ temetésig,

kik az után.

9. A’ Bodzán kivántató épůletekröl o13zá3

kôltségen rendelés tétetik.

10. Macskási Boldizsáriholmi gravami

пак orvoslásáért Heizler делеrаты

hoz kůldetik.

11. Mikola Lás‘zló excessu'ssairól rendelés.

12. Kapronczai Istvánnizk 0kolicsani РЫ

1а1 való ügye igazittassék.

13. 5000 köböl buza vettetik fel portán

ként, kapuszámra, a’ mi esik a"sze

génységre, a’ dominus terrestrisek ad

ják meg.

14. Heízler generális' mellé 2000 Iovas
rendeltetik, a’ somlyoi, kovlo'svárima

душ‘ és ncmet lovasok közzůl, tisz

tekkel еgyтt.

,_ 15. A’ restántiák felszedésére bocsa'tan

dó executiokról.
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16. Wesselényi Pál, és Béldi Zsuzsánna

az egyházi törvényszék elébe 11111s1

‘ ‚ФаЪпаК.

§. 53.

Az 1690-ben september 15-¿1 Tô

köh' Imre Май költ ártículusokkal,

ezen helyet пет vkellene fol/lalnom mint

törve'nytelenekkel _»de mim' historial'

felm‘lágoaitó adatolcat тамады; me'y- /

is megemlz'tem. '

1690,

i. Tököli Imre fejedelemnek választatik,

'és'inauguráíiatik. ,i _ .

2. Fejedelem conditio/i.

3. A’ fejedelem által letett juramentum’‘ f

formája.

4. A’ consiliáríusok juramenti 1o11116]!!

5. Az ország rendei’ hitlés formája.

6. Tököli Imre ellen, ennekelötte„ valo 1116

ben pronunciáltatott sententía 011ssá1

_tatik jószágai visszaadatnak.

_ 7. Magyarországi fö rendü számos sze

melyek incorporáltatnak, a’ hazajíak

közzé `111111111епшпгюкet 161é0611. '

10
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8. G‘órgény és Déva ini; fba. inscribálta

tik a’ fejedelemnek.

9. Szebeniek és más lielyeknek o111o061

tatásokról.

10. Követek expeditiojáról a’ törökportához.

11. Szomszéd országba követek expedi

iiajaról.

12. А’ restáns add felszedëaéröl.

13. A’ ñscalis jószágok recuperatiojárc'îl

tartassék-meg az approb. articulus p.

2. tit. 8. art. 1.

‘14. A’ német nemzei‘, ’s annak birodalma

èjuráltatik sub anathemate, a’ deputa

'tionak emlékezete-istöbbé ne ballas

sék ez hazában.

15. A’ székolyl natio szabadtságokbanmeg

tartassék, gratuitas laborral ne terhel

tessék, úgy a’ vármegyék sem.

16. A’ iejedelem hadai lakó vhelyek vel

rendeléséröl.

17. A’ 'székelység adója a’ Báthori Gá

bor ídejebeli adóra. leszállittassék.
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18. A’ székely natio t‘ö tiszteken és szé

kckenkivülregálistáknehivattassanak.

19. A’ szász natio prívilegiumok’megtar

Ива igértetik.

Az universitáson való birságlás dol

gárol.
’ 'Í'

v21. Datzó János a’ nota alólabsolváltatik.

22. A’ hadak számára élés vettetik fel,

‘ f száz ezer számu hadnak negyven пap

ra. Кapп szám után 8 köböl.

g. 54. z

Fogarasban januare‘us 10-lce'n diae

ta'n költ drta'qulusok.

ц .‘‘, t

1. Leopold Császár diplomája acceptálta

tik, homagium letótetik, és'hogy 'min-‘#5

deniitt letétessék, rendeltetik.

2. Az országnak minden rendeire élés

" vettetik-fel, 1 kapura bůza 10 köböl,

та!) 26 köbòl, hús 5% mázsa, bor 33

veder, széna 8 szekér. i I

3. Magazinumba 41;` köböl búza „мы;

tassék.

1691.

2
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4.. A’ gabona :tra limitáltatik, búza “Инъ

ja 1 frt. zab‘25 dr. alakor, árpa 33

dr. köles 50 dr. haritska 50 dr. Ide

' "‘ gen nemzet se bort, se gabonát ke

reskedésre ne szedjen.

а. А’ шт‘ rend közzůl тамады-мr;

man legyenek jelen az Щп fejedelem

тенеtt, a’ választott tisztek conñrma

tiojáig.

6. Fö commissarius .és mellette lévö be

tsületes rendekröl. v‘ д.

7. Commissáriusok mellett lévô executo

rokról. " v¢

8".' `Slenki a’ victualék administratioját ne

posthabeálja.

k9. 12 közönseges 'iiosták rendeltessenek,

kiknek posta ló, es gazdálkodással

tartoznak minden helyek.

10. Profugusok’ jovai conscribigtassanak,

’s fele fordittassék ország közönséges

szükségeire.

11. Proi'ugusok’ javai felcircálására Apor

István mellé, comuiissáriusok rendet

ietnek.
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12.

13.

Ektraordiuariumokról való_alkalom.

Adó vettetik egy kapura 60 frt. ró

. vа11а11o1‹ сap11а11ш adjanak 2 111.6’

.1:‘1'

14.

. вымыть

székely natio 5000 frt.

Az adó administrntioja terminussáról,

és perceptoriról. ‘ Ы '

. Egy faluban lakók közzůl az adózás

‘rendJiben egyik a’ másiknak terhét

nem tartozik supportálni, az '1689

beli‘ segesvári ártioulus in ea parte

cassáltatik.

. щьшмoшак 13611113! Györgyiit, or- '

szág generálissának Bethlen Gergelyt,

Cancelláriusnak Bethlen Miklóst, The'

saurìriusnak Haller Jánost, a’ romai

császár tetszésébölaz ország-is meg

választotta.

18. A’ tanács rend-is régi számmal telje

sittetík: GyulañLáezló, Gyeröiì G‘yörgy,

Keresztesi Sámuel, Toldalagí János,

vдавшай/á11.

19. A’ homagium bévételére commissári

l l
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usok küldetnek széljel, varmegyék ,

és székekben.

_20. Fô commissáriusnak rendeltetik Ke

resztesi Sámuelés ô.mel1é adjunctusok.

21. Commissáriatus mellé cxecutorokren

deltetnek.

22. Kapu számok иj számba vételére biz

tosok rendeltetnek.

:23. Romai császár diplomájának kikéré

sireBécsbe követség rendeltetik_;.Beth-

_ len Gergely,„Gyulañ László,A1vinczi

‘PéteqÜstgyártó András, kiknek adan

dó instructionak elkészitésére autho

ráltatik a’ tanácsi rend ésitélömeste

rek, hogy Almakeréken a’ temetés al

kalmatosságával revideáltassák a’ fô

rendekkel és deputátusokkal.

§. 55. ‘ ‘

А’ conss'h'um status Transsa'lvam’ae

(Щи! lu'rdettetett сдает’; Thorda'n

1%1- augustus 1-sů uapján.

1. A’ contributioról portatim fr. 37, zal)

cub. 5. ’s a’ t.
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2. A’ vármegyék petsétje adassék Alvin

czihPéter kezéhez, af‘székel?r uatiojé

Sárosi János itélömestereknek, a’ kik

consilium status neve alatt a’ proto

notárián forgani szokott expeditiokot

ezek alatt folytassák, mig a’ guber

nium jó rendbe állittatik.

3. A’ szászság az articularis processuso

kot ne impediálja sub poena 20011’.

maga köré'ben.v

. lvlindem'ivt'e‘ egyformav¿mértékek , fontok

adassanak petsét адаtt, melyel min

denki éljen sub poena 200. fr,

5. Hordójokot-is egyigaz mértékrev készi

tsék, a’ ki hordóstól adje-el borát, a’

veder számról felelni tartozik.

6. A’ partialis székek a.’ vármegyéken fel

állittatnak.

7. Тест-11111ó1 dispositio.

В. A’ verebek fogyasztásáról suspendált

articulus megujittatik.

9. A’ contributio restántiáit a’ V. tisztek

exeq'uálni tartoznak.
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\

‘956. fi

1691. Kolo’svári dz‘aeta'n december 1-6

'_ ‚ na/y-án.

1. Tëli quartélyra. megkivántatd contribu

tio felvettetik a’ vármegyékre 1180.

a’ szász natio'ra 1450. Porta.

Egy Каpпы vcttetett-fel buza cub. 20,zab

cub. 36. hús cent. 115, bor urn. 54,

széna cur. 15. Az egész székely na

tiora zal) il; köböl, széna 4512.cur. l

Igy Fogaras földére külön, kûlön a’ 'vá

rosokra és fisealis tisztekre.

2. A’ commissáriusság az egész 013115

ban felállittatott, {б commissáuius lett

Bethlen Miklos, adjungáltattak statio

beli commissáriusok, iró déákok.

3. Az add felszedésnis igy légyen: ín

quisitorok, és executor, ha a’ pад-115z6

nem ñzethet, azen possessor több pа

rasztjaín de ne más possessorén vi

gye-fel, ha ki nem telik a’ possessor

v 1 ñzesse-meg, ha nem ñzeti, azta’ ka»

' put mely nem мы adják-el, 10 esz

tendeig birhassa a’ ki megveszi, prae

moneáltatván elébb a’ véreket;
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4. Az ország szükségére kölesön adatot

tak megñzetéséröl.
'| '

_.. u

5. A’ számvételröl.

‘ v.6. Pénz adó vettetett Каpт-а 20 frt.

7. Verebek fogyasztásáról.

8. A’ magyar papok bériröl az 1689-ben

juliusban RadnóthonÚkÖLt _ 3dilç`Í arti

culus mint 11á105 tolláltatik. A’ 11éz

0161 78.53’ quartai mindazáltnl vide nem

értvën, ' n

'1

9.‘ Statìobelí commissariusok pendelteinek.

10. Potentiák dolgát a' ‘consilium status

in pleno, certiñcáltatván lz' elleniél,

igazitsaf-el. ‘
и

11. A’ puskások mindeniitt Каpп s2á111 61á

irassanak és adózzanak. '

12. Interest 10 procentumnál 160001sе0

111 se vegyen sub emissione summae.

13. Gabonáját ára felett senki ne adja a’

fogarasi ‘articulus szerént.
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§. 57.

1692. `S'zebem‘ diaeta'n 15. martin“.

i. Az 1691-ben fogz‘lrasi diaetán dias;

tott fő hivatalokra 'azon személyéК

confirmáltatyán accŕeptáltattak?, guba;

итor Bánffy György ‘’s a’ t. lásd art.

18. és 19 az alább következő con

ditíok és jummentúm'ok этапы

‘ 2. (ïrubernátoa'v тайм’ juralmám}j for

3-1 днпща leírása.

4. Ország fő l(Trenerálissa conditîoi’ jura

menti formája, Cancellaríus д“ющей!

formulája, Thesmìraríus conditioi’ ju

ramenti formulája, Consiliariusok’ Ju

ramenti formája. A’ módositva lekůl

dетеtt leopoldinum diploma elfogadta

tott 'háládatossággah

i. Az expeditíok és petsétek iránt, ad 1

‚ maji metszettessen4pecsét, egy a’ gu

l ‚ ‘ bernátor, más a’ cancellarius, a’ 3-ik

és 4-ik a’ két itél'ô mesternél áljon,

a’ nemzeti'pecsétek pedig, akkor meg

szüntessenek a’ judlis expeditiokban,

hanem az országos 3 nemzet pecsé

I
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tek csak azvországos'kiizt’tnsegos' ex

peditiokra tartassanak.

2. Gubernátor mellett contínuuskodó ůl'ìl

es fö lrendekröl determináljon a’ Gu

bernátor 65.11’ tanács, azoknak $zá

mára. élés Szállittassékfp

3. Creditorok ísvitézlö rend contentatio
járal az adó restagntiák ab ao. 1685

bé szedessenek. l

. y .. И‘ '_.‘ 1 ‘L -um ‘4.2550 Карп' lévëcîl most e’ hazában, ál

‘ твацадь t2kapimîll 111. azekeret 1a’

VQßtuIákl‘ßur. мы' .‘ :„?2Ч"sv‘ ‘

5. Üdvezůn fejederem (Apanj szälgái ai.

:1o.4687 czirkáltà'ssanak-fel, ’s a’

mit a’ resfmobilesseiböl elvettek, vagy

rendeilenůl dissipáltak, f ñzessék‘meg.

l'

6. Mostani (б eommissarius àuthoritása

helybehagyatik.

7. A’ catholicus atyañakkal való contra

ctus consummálására, es a.’ béesi ex

peditionak végbevitelére '_ bizmsság

rendeltetik.

v8. Máramarosvármegyében a’ vice tisz

' .:\'..
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tek tétele választása légyen úgy mint

Erdélyben szokás, czirkálás 11е6130s2

tendônként egyszer. .r ,km

9. Apañ fejedelemségiben 'reversalis és

kezesség alá szoritottv fö‘¿és alsóbb

rendek reversalissai eröteleńek, és a

zok alól felszabadittatnak.

\ '‘¿; м

§. 5'8.
' f'i‘

1692. _Tlzogjdaz‘ („вещи 25-1'1:l ‘sepit‘embrai‘s.

1_. A» 1'6'57-iörf0gv. .zaken jobbágyok

reducáltassanak аz azokról ’költ 11111

с“1п$o11ё2еrёпй „у 1 a,...

_2î'A’ szász nátioval ineált accorda elfo

gadtatik„ a’ kapu számokra _nézve

hagyatott a’ nation 1400 porta, a’

vvármegyéken 1025.

3. A’ diplomaticum quantumuek 4non. _forin

toknak suppleálásártaJ vettetett fel bu

'‘za 1 portára 21 köböl, húis 9'mázsa,

bor 59 veder, zab 48 köböl, széna

14 szekér. A’ székelység‘jo' 11:11:11

jából igért 2 ft. suppleálására 2400

köböl buzát, 8000köböl zabot, 2025

szekér széna't.
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4. A’ zsellérek-is contríbuáljanak.

5. Pénz vettetett portánként 30 ft. egyhá

zin‘nemesség .510 personára 150 1‘1.

úgy hogy az öt értekesebb adja-meg 2

136sz61, 6z 61 szegényebb pedig har

madátì‘ Еzе11 adózásból 'ki пе von..

' 116ssá11 magokat 6z o1y611 nemes em

berek, kiknek egy ké’t‘jobbágya va`

gyon, de semmí nemü rovataljok nin

'n

esen' magoknak. I

6. Ezen felvetett adónak perceptorairöl.

7. A’ commissariusságról. ' 1"8. A’ тест-á1 tegyék a’ szebeni gyůlés

ben felvetett 200 szekerekf"

и": \

9. Gubernátor parancsolatjának nem en

gedelmeskedô 61165sé11 n’ Gubernium

’ elejébe, és 61111611 0o0s6115055á11111200

ftig ,büntettessék _ I

10. A’ puszta faluk helyére telenedökìis

‚ segiljék 6z 611112á51, 65 6zo11 kik an

11611 11616161 élik. 1
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i693.

i693.

и Á_s"o n x к ‘в É' s‘z.

g. 59.“ ‘ .1‘

Thordai díaetán МЫ völt ‘масш

va ‘ ad 1 G-añzfsäfitembŕís. ‘Щ

v ' . 1 7’1‘};

Articulusok nem költek, hançm az аlvìn»

cziana resolutiok, az instruçtiok pu

blicáltattalgbés ' candidatiok tétettek,

a’ neo resuîlntusok feleskettettek, ’bê

а‘ lekůldetett ‘oтцы! szé

Маши,

rént. v ‚

g. 60.

Marosva'sá'rhelyi díaeta'n ad' 19-am

decembrz‘s.
v в =“" v

1. A’ commíssaríatus a’ tavalyi mód вас‘

rént folytassa dolgáì.

2»,.Cont1fib\_1tiq. felvettetik 3 hönapra.

3, À’ pоттё szâma, és az àdók elosz

4. шва marad a’ ЪМЩУЁ mód sze

réllt, 3 hónapra, buza 1i köböl,v

‘hns 9 mázsa, zab 30 köböl, bor 46

S veder, széna 9 cur. четы; egy

porta “Щи.

5, A’ székely natio igért #m5 “oт. atyafl

sagm. '

`\f
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6. Az oláh papság adjon 4000 m. ftot.

igy a’ városok-is aproportione -öri

‘ mények, görögök, zsidók, iiscalis 1152

tek ’s a.’ t.

7. Az Abrudbányán lakó nemessëg, és vá

rosi rend között vuló dilferentiákiga

zit‘ásâra biztosság rendeltetík.

.e

§. 61.

Kolo’svávt februart'us 25-e'n tarta- 1694.

tott díaetán. '

1. Magazinumba szállitandó gno k'öböl zeb

'ŕól enc köböl buzáról, a’ jövendö öszi

szükségre, rovatal tétetik, az aprilisi

portio azon kivůl kapu számra felvet

tetett buza cub. 5, 11115 2 1/2 mázsa,

bor 16 veder, zab 10 köböl, széna.

3 szekér, pénz 18 fr.

2. A.’ victualék ára meghatároztatott, еgy

köböl buzo. 2 frt. еgy köböl zab 36x.

еgy szekér széna. 2f. 30 x. еgy má

zsa hús 5 m.f. еgy hordo bor 48 m. ft.

\

3. Az aprilisben felvettetett portio és à’

pénzadó, az egyházi nemeseket, a’
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róvatlan személyekét,‘a’ taxás várol

soket, és egyéb Кapп s2á111o11 kivül

való adózó rendeket nem illeti, méltó

l‘çítiokra. nézve.

4. A’ szász‘ natio sérelmeinek 0111so111

tása igérietik'.

5. Butzi Kozma, görög adósságairól.Ó

6. Ужин-á1116 11 ikapu'állitson 1 szeke

ret, hogy 200" légyen, pótoltassékki,

inspiciálja a’ fö commissárius 0zе11

nek ñzetését, a’ szekereseket a’ vá

rosokon ne aattzolják.

l

'9‘. A’ restáns róvatalokért аz executíok,

a’ vármegyék tisztjei vellen diri'gáltas

sanak,‘ŕök vigyék tovább 'az adósok

.ra nyoltzàdnapi certilicaiio elöre bo

isáiásáviii. f ' '

8. Ország közönséges szólgálatjára ha szé

kek és vármegyék fö tisztjei 611211116

mes ember rendeltetik, szót 1o5111156

n'ak, mind jószágos, mind egyházine

mesek és 12 frt. büntetés àlatt.

9. Vice Cancelláriusnak választatott Kál

noki Sámuel, úgy hogy az itélömes

l

s
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10.

11.

12.

terek rendre esztendönként шиш

fel, ’s igy fungáljanak Bécsben u"

Cancellárián.

Discretiok "штык a" provincialis

cassából: a’ Gubernátornak 4000 frt,

fö Canceuáriusnak 4000, a’ catholi

cusoknak 1800 forint, a’ vszászoknak

1800 Mf. az universitúsoknak340 МГ.

Dézmálás elött a’ bárányokot a’ sze

génység el ne adhassa büntetés'alatt,

a’ ki megveszi elvétessék tölle.

Zilah és Középszólnok várniegyék

Кбzтt: való contraversiák eligazitásá‘

ra biztosság rendeltetik. '

13. A’ vice tìsztek és commissáriusok ex

1 4.

cessussait bůntessék a’ f6 шт}; rö

‘vid törvénykezés renden.

Hunyadvái'megyei szegénység felse

gitéséröl díspositio. ‘ v ,

‹‘ g; 62.

Tordaí díaeta'n julius 16111111. kbit

artículusolr.

1. A’ hadi operatiok succursu'ssára. kiván~

l1694

'11
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мы 700 szekerek repartíáltattak, 4

Кapты egy hat ökrü Jó ernyös szè‘

kér állittassék; a’ béresek ñietése ki

állitása elrendeltetik. ‘

2. an? köböl buza Кapп]: “МЫ felosztás

szerént megadassék. E

3. Extraordinaria pénzbeli contributio ha

sonlólag.

4. A’ rátzok adjanak capítatim 1 tallért..

5. A.’ szekerek, és buza sůrgetôleg ké

szen tartassanak.

6. A’ fpartiumbeli dézmák aránt шппы

vlódjék a’ Gubernium az ö felsége di

‘plomája nyomán.

7. Buczí Кoта dolga vétessék executio

ba brachiúmmal-is.

S. Аз elégett fundusok a’ kapu számból

vétessenek-ki, еgy róvatalnak i Гпп

defs, v10 pedig egy Кapппа]; számlál

tatván. \

9. A’ Rákocz'i ház jószágavit visszaadni

' nincs az oтдай; authoritásában; Vála

шить.
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10. Farkastelke, Kis Csergöd, Velzér és

Sályi között metális díiferentiában biz

tosság neveztetik‘ki.

9. вз. _

M. Va'sa'rlzelyí атм” decemb. 1211.

1. Az adó vettetik-fel 2300 portára a’

jövö esztendöre az ô felsége hadai

тем-tásá11136 hónapra, 1 Кapп manv esett

búza 29 köböl, hús 17 тáтя, zal)

60 köböl, széna 23 szekér, péńz 60

ft. A’ székelység igért 4I: Мoг. '

2. A’ fö commissáriusság hatalma мед;
‘l szorittatik, és a’ Guberniumra bizatik

azon authoritás; a’ vármegyékben e

gyik fö tiszt légyen helyben minden

kor, vagy ha nem 'lehetne‘, hagyjon

maga képében substitutust, kinek вzа

Vát fogadják-meg a’ vice Нsшей.

3. A’ méltóságos Gubeì~níum, méltóságos

депег-á11s Тетrá1119111 az orezág kd

' lômbféle terhes dolgait moderálja., arra
ч authoráltatik.

1694.

ai
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4. A’ pénz 'és búza administratioknak tier

minussairól. A’ ‘magazinum dolgáról i,

ezt ha a’ Gubernium el nem Гoп-(11%

hatja, a" Кapп szám után osztassék,

ne cepitatim.' v

l 5. e4.

1695, Kolosva'rí diaeta'n februaríus 16-¿in

költ artíeulusok.

1. A’ mostani octavalis terminus folyhas

son ferián-ís. '

2. A’ katonaság számára kelletö Ifaadás

sal történni szokott köz erdök’ pusz

vтаsа megakadályoztassék.

3. vperceptor és admi'ni'strátor' commissá

riusok ' ñzetésekröl.

4. A’ rátzok excessussai’ megzabolázta

' tásáröl.

. .5. A’ nemes só daraboknak az aknákról

‚_ való kiadásáról az approbatalís tör

vény teliesittessék.

6. Pareszt embernek crema'tumat датy

kát l‘öze‘tni nem szabad, ’s aval а’ do
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minus terrestris kortsomája praejudi

eiumára‘ne kereskedjék.

‘Ё. A’ váráâäkon az a’ tilalom, hogy pia

czon addig más naturálékot ne “5s:1

roljon, mig a’ városiak nem vásárol

tak, eltöröltessék, ’s a’szabados adás

vevés' helyre állittassék, a’ Comp. 14

edictumban irt büntetés alatt.

8. Uri és fö rendů так, és a’ magyar
Cancellária’ tagjai a’ haza törvényei- r

ben штат magok ' gyakorlásáért

bizonyos „атм a’ Guberniumtól de

nomináuawán, ' 51111111151158s11111. а’ ‘щ

blán tempore assumtionis et dети‘!

nationis causarum, úgy мышцам,

hogy a’ táblai rendtartásokbau ne in

commodáljanak. Ezek pedig hittel lé

gyenek kötelesek és a’ praesidens au

thoritássától függjenek.

9. Pénz adó „тень-ш kapu szerént, egy

re 70 М. т. úgy, hogy minden do- '

minus terrestris‘ magajobbágyát illen

dôleg segiteni tartozzék.

10. Ezen adó ad 20-am april. szebenbe

administráltassék.
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1v1. Pénz interes 10 Àprocentnél tôbb ne

légyen büntetés Мат. Nb. ezen аime

túról projectáltatott a’ _Cancellá

ria instrucâioja. ' ‘

g. 65.

1695, M. _Vása'rhelyi díaeta’n december 121;

këlt a'rtículusok.

1. Наша!‘ tartására élés vettetík-fel Кapп

számokra búza c‘ub. 37, за!) 106 cub.

széna cur. 40.hús‘ 20 mázsa. A’ ‘7ár

megyéken lévö kapuk ‘шёл a’ domi

nus terrestrisek tégyenek-le minden

kapuról frÍ. 75. költsönben e’ felett 'inf

M. т. A’ szászság nem kapura, ha

nem vгssа-{е} maga között a’ паш

rát, pénzt' pedig költsönben акцoи «lfnß

M. ты. A’ székelység sub spe refu

s‘igonis 10 M. frt.

2. Extraordinaria expensákra Кapп szám

ra vettetik f. 35, egyházi nemesség

15 tégyen i Кapпt.

si,

'3. Mag'izinum számára búza fn» köböl ‚ '

за!) fno köböl vспеть
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l 4. A’ 75 Ы. adót Кapп szám után nem

flzetô nemes ember jószága Вы! na

pi megintésre elfoglaltassék, ’s esz

tendeig birhassa az, a’ ki azadót ér

te leteszi. A’ közönségre esö adónak

fele vfüstre, fele pedig marhára Vet

tessék. A’ tiscalitásonlakók-is абdа

zanak.

5. A’ verebek fogyasztásáról.

6. A’ regius fundusról 1687 пщп elbuj

dosott emberek restituáltassanak.

7. ButziKozma creditorának kiůzetése felöl.

8. A’ nemesség segélje, Штатами job

bágyait, hogy a’ porták ne fogyaikoz

палан, külömben mago. ñzeti az ММ,

ha elpusztulni engedi. ‘

9. A’ német vitézektöl lopott, ’s erö/vel el- v

vett portékátмы se vásároljon-meg,

sub poena. dupli.

10. Hamis péznverök fejeket, jószágolwt

veszesszék, forumok légyen a’ Guber

nium. ‘

11. Aranyporból e’ ñscusnak tizede kia
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f

dassék, ’s más felé ne adassék-el,

hanem a’ túrház Velma-bé. Иду а’

kénesö és cinobriumból-is a’ tizedet

Майн! kötelesek.

12. Szófogadatlan vice tisztek,

valakinek kárt okoznak, azt-is ñzes

sek-meg.

Ё, 66.

1696. гаммы diaeta'n october 29ke'n.

1. ‘Némely áros můvek limitáltatnak, ne

vezetesen a’ börök, ’s az ezt megnem

tartók ellen executionalis processus

штамп, és bůntetések határoz

fatnak.

2. Potentiák dolga fêriákon-is itéltessék-el.

3. A’ vármey'ei tiszteknek jurisdictiojáa’

ñscalis jószágokban ne gátoltassék.

4. Számadó commissáriusok ñzetésérölpro

visio te'tetik.

5- Fö és vice commissáriusokrendeltetnek,

6. Kolo’svárra generális, vадy particularis

conñuxusokra béhivatott személyek,

ha ezáltal .
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úgy egyéb idöben-is ott „вышла ne-»__

mes emberek magok boraikot bévi

vhessék, és 'ebbôl magok szabadon él

hessenek, ajândékkal kedveskedhes

senek, de pénzen ne adlias's'anak.

7. Haller János, g. Csákí László, Cserei

János a’ nótav alól absolváltatnak.

8. Vármegyék gyůlésére meghivott nemesf

ség oda megielenni köteles sub poe

па ilor. 12. 6. 3.

9. Gubernium, vagy Gubernator rendelé’

sének, parancsolatjának nem engedel

meskedö, citáltassék a’ Gubernium e

lejébe, és a’ fö rend 200, 'kissebb

rendü 100 fton maradjon, ez mosta

ni szoross portióza's ideje Шаt; tar

v tамп ezen végzés. -——

10. Generalis perceptornak rendeltetik i

dôsbb Vasa György.

11. A’ következendö esztendei portio és

pénzbeli contributio felvettetik, Кapп

számokra, еsш egy kapura búza kö

bôl 37. на!) cub. 92. hús eent.21, an?.

szëna‘ cur. 26.
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A’ székely natio egésszen igért jó aka

ratja szerént in summa 66000'LM.frt.

i2. Péńzadd extraordinariákm venete“ 1

kapura 30 M. т. ‘

g 67.

1697. Kolo’sva'rc' dz‘aeta'n martíus Q-kén.

i. A’ leopoldinum diploma, arról Феtt re

solutiok, az instructiok és decretumok

párba adassanak-ki’, hogy _légyenek

1n publico. '

2. A’ magazínumokba adatott búza és за!)

árának solicitatiojáról a’ Gubernium

tégyen штаты.

3. A’ эдакná!‘ rendeltetvén azon excon

tentatiora, arról való számvetés sür

gettetik.

4, A’' nemesi só ‘darabok adassanak ki,

de senki abból kereskedést ne índi

tson, azon jussának elvesztése Маtt.

5. Potentiák ha adjudicáltatnak, appella

toríum mandatumra se transmitiáltas- '

sanak.
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6. Ráczok és oláhok, a’ kik megteleped

tek ez hazában adózzanak, ‘Едy azok

is a’ kik kereskednek.

’ 7. A’ ‘mngazinális vecturák’ terhe mérsé

keltessék. ~-

8. A’ marus alkalmatosságával minden

rendek jószága supportálja a’ terhe

kei. Az urak szólgái mikor urа!‘ ká

ra nélkůl lehet, és a’ fö иsмена Iren

deltetnek közönséges выдают, ша-г

gokat ne vonogassák.

9. A’ tavalyi limitatio observáltassék.

10. Az egyházi nemesség каши: az adó

11.

12.

proportionáltassék, hogy egyik-is e.

reje felett ne terheltessék.. v

A’ nem eompiiált articulusok, melyek

a’ törvények штатнымz szüksé

geseknektaláltatnak,szedessenek едy

be a’ Guberniuliì, és Tábla ШИН, ’s

kůldessenek fel az Начатoз pro con
ñrmatione. v '

A’ diplomaticum quantumon feljiil já

ró expensák supportálására kéressék
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\

ô felsége, hogy a’ só акты, azok

nek árendája eltelése пщп-Кв, S611

egyéb minden ñscálitáisokat-is,' úgy

mint harminczadokat, vámokat, arany

és kénesö bányákat, minden tiscalis

jószágokat, dézmákat, árendákat, cen

sus cathedraticussal együtt keziinkbe

bocsátani méltózta'ssék,.hogy az or

›’ szág maga ап‘а deputált emberei ál

tal administráltassa. f i.'_

13. A’ liber quaestus ne impediáltassék

Sub poen@ art.

14. Azoknak,_ kik pénzeket az országnak

kôlcsöu adták megñzetés шёх'tешь i'

15. A’ csiki es hároln'széki passusokon

való tereh-viselés könyebittessék a’

pénztárböl.

1e. székelysegen vala biriokárói iiiki a’

székelységen adözzék„a’ kik a’ por

tiozás elöl elszöktek, irassék чтo!‘

а:и›а‘1б.

17. Magazinumba 0 köböl búza, ъ‘ kö
L böl га!) administráltassék kapu szám

szerént.'
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l

18. Mag azinálís commíssariusok выез

19.

20.

21.

22.

23.

tetnek ki.

A’ militare quantum potlására adó vet'-l

tetik portán ként 60 m. fb.

Hogy a’ szóllô mivelés meg ne 0561‘

kennyen, ’s a.’ bor ára megmaradjon,

pálinkát senkinek sem szabad fözetni,

se árúltatni, büntetés Маtt, csak a’

bor sepröt szabad kifözetni, ’s ezt á

rúltatni-is. A’ méhser szabadon ár61

tassék. A’fser árúlás pейд tilalom а

.latt hagyatik.

A’ contributiok, resiantiák felszedé

sekröl, ’s azokrólvaló számadásokról.

A’ só commercium az ország javára

szedessék jobb rendbe, ’s állittassan

jó karba, erre biztosság rendeltetik.

A’ szokott innepeken ВíЩИ innepek

rendeltetnek, minden hónapnak elsö

пару‘, minden religion lévö emberek

nek, koresomák‘ azon a’ napon ne vá

rúlhassanak, ekklesia követés bi'inte

tëse Маtt. v

24. Felsö és közép же nevů М“]: те
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talis contraverslájukban biztosok ne

veztetnek-ki.

25. Magazinális szólgák’ ñzetéséröl pro

videáljon és disponáljon a’ Guberní

um authoráltatik. \

26. Teremtettével szitkozódók büntetése:

ha gycrmek akár kié légyen elsô vё!

kiért a’ piaczon keményen megveret

tessék, másodszor vétkiért a.’ nyelvé

bôl egy dата!) kivágossék, harmad

szor minden kedvezés nélkůl kôvel

veressék agyon. Cselédjeket az urak

bûntessék. ——

27. ’Sodomiiák .prosequaltassanak, paraszt

sй}; o.’ vice tisztek elött, nemesek, a"

'vármegyè o.’ szëkl szinén extra seri
~ l' em convocáltforumon-«büntetése pe

(В; аж‘; hogyirremissibilite;` megéget

выведен —— magokat pénze'n meg ne

válthassák.

v §. 6s.1697. ' Thomas темп jum'us 221m.

1.'.Magazinumba adandó 40 ezer köböl
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i

мы! sub poena militaris execu

tionis. v ‘

2. Portiozásból szármozott шт“ммы,

károsinásokat, fö commissarius atyánk

ñai ígazittsák el.

3. 'Egyházi nemesek a’ k‘ózönséges terl'i

viselésböl in hoc rerum statu nem exi

mánmhamak. '

4. A’ vecturát egy vármegye a’ másba

által tévén, folytassák rendre. ‹ '

5. A’ computusok alkalmatosságával Мг

ba maradottak exeontentáltassanak.

6. Hunyadvármegye és Szászvárosszék a’

‘ „стань“ segedelmeztessenek.

7. A’ só commerciumáról való számvétel

igazíttassék.

8. A’ hadi tisztek discretiojáb'a minden

Кapпы! 1 ökkör adassék a’Gubei'nium

dispositioja alá.

\ ё. 69.

Feiérvárí díaeta'n aprilia 8-ka'n. 169g

1. A’ mílitiáuak májusra kelletô interten

tiojára búza repártiáltatik.
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2. Pénz miuden portára M. М.‘

3. Az adó felszedésének люфт-ó1, min

den földes ur a’magajószágára esett

мыt, úgy praestálják, hogy a’ tisz

tek _ne szenvedjenek, és ne károsit

tassanak. F

4. Az alá ’s fel cz'ellengök’, bujdosók’ meg

zabolázásáról, ат!‘ árestáltassanak.'

5. A’ plájások, passusok 't'ix'izési'zre szo

'rossen vigyázzmiak. ‘

6. A’ falukbiil vaio fugitiviisok пyoт kö

vetés Шаг: prosequáltassanak, és re

stituáltassanak mely nyomot ha ki пей‘

követné, a’ КМ ñzesse.

Ё. '70.

1698. Feie'rva'rì díaeta'n jum‘us ïke'n.

1. Az ország’ grávaminái átaláno'son em

lékezetben hozatnak orvoslás végett.

2. Magazinumba 90 ezer köböl búza ró

vatiklfel kapu szám után, egyre esett

29 köböl búza, 23 köböl zab.
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3. Az ado cgi штат mgm‘minden

` "1 vkalium 70 M'ffftt. vëßëůüi‘G/ï ‘ `

A'. 'il . ' -‹ м; и, ‚а.

4. A’ székely natiora: k5zöns¢§gesen я b ft. /

‚Т: >I im

5. 1A’‘ pénz admińîstrátiojándtteminlssú

‘' Tól. .15H v uÍ" v‘ ‘f'î ‘lmvw'

6. Az ¿da és 11o16611611 reslińtiák ‘еще

.1
МНЕ-‚видимым :16.¿n.15 kansen e;

g'yedül a’ Guberniumfggndeliiçssen а

'vice tisztekböl, nem pейд német mi

'mia ¿1151.115 фыдкббsёаёй pаsгёё,

’ vagjr a’ i'éw'kêsënаö c6nt1‘1Üutiò"prae~

stálásám elégtelen мёд ‚ azu‘éxecu- у

;;tor__. tiqz_§zk___.MLj¿k.: z_.álogban._ az olyan

.. у portiot, '.hgjzrm'hle цеш tçszi éret

.te , ’sghg ki‘, n_çinl шпиц,.mz ‚шин;

.esendq'i `_portinpakfnle felgíid'yêk azon

_jószágonw щ‘а=.’щь1щьoг„щ‹е11 ñ,

l _zetni ёrещ}Ё H11.v a’ j_ószág‘. _senkinek

sëm kell', аёЫЬЪаЪ '_' azlt'i‘n v‘ßo‘stsales

sornak más’ , oda"‘

‘transscríbáltassék .az exfieuivio.‘Blije--v

1"‘ dig ilyen sem taháltatik, a’ nemes em‘

‘н ber há‘zárá-'is réá. mehet‘ az‘executio,

’s ha. még így sem Jeh'etnefli’elvenni,

12
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\ v ~ '4a.

maguk szemêlyekhßz-ifs ищу “те-9

' seknek hoáńá gyńlha‘t a’; ншхддв пё—'

met executort ne vigyenek réá lnêsi in
u v ‘ v

vЦ . ‘а _ . _ _ 1

‘ v extrema. ñecessltate. ‘

7. 2A.’ ïnmèsik liáäárà‘ìmmediate mírŕdjáft

semmi executio ne menjen, hartem

_ 2113161)? articulus obseryáltvatván, .n ‚
 .l ` 2 __ _. I y

_.8,_ „шт рщьжшыьа ы'дцъш

‘ „immuun‘ "

v.',s‘amö‘‘ В“; ‘1”5 -:‘ д ‚

‘ v s’alvg'ìguafdiámjál ‘.Ã fç‘l‘segtöl adatott

v ‚videl‘imggf,?, ki ell‘01,91%; halma! hún“
P! НМ‘\`

уейчввёё .
‚.f‘ 1 .fr ,‘>’.;;‘'‘Í'= .11. '. ‘a

ю. seminale’maemkigäßonábm go

v ‘' »191m (páúnkamrömiffömni nem

' sz'äbad, ’s мамка-31s116611! lnе ' inerjen

. ~ bünŕ'etés "nláttftoìies , quoties

' "à V èíeíiúůìtassëk’ß’pßena. ‘3.57?

‘ l‘ v

| rr км‘)?
il. A’ :statím‘r‘gxv hefl‘s‘rek Í’Áîväroi’ pötláèára a’

n.' L.. . , ’Y' ‚ ‚ И

/ èubermum tegyçn rovatalt.
Ы . м. 'f ' ‘ ~ ц ‘пи. ‘а v

‘ 12. A’ Judicíalis expeditìóÈmelyeka’Coh~

"r ‘‘ silium дым ídejében a." várme'gyék és

.székely natio petsétje al'atg'ésab ere

’15. ‚ ctìone Gubernií mosfaniól a.’ Guberni
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um usuált petsétje Май; enpediáltatl

..... tziky iiiv vigore hagyatnak, most kez

'rliidvén az új’pecsétnek usussa.

13. A’ ceßnpulsorium’ ereje egy esztendö,

tмёда 1 M. frt.egyebek taxâibgn tm"

„tnss5‘nak-meg az árticulusok.

14. A’ cßntributío repártitioját tégyc-meg

a’‘Gubernium. ' ‘

15. Dindär László inc'orporáltatik.

§. 71.

Feje'rva're‘ dz‘aeta'n свадьбе’- .eo/fá...

_ l. v \ ‘

i. Az adózásnak módálnásáról instructiok

adattak-ki, de úgy hogy a.’ Кapпны

169s.

mok ‘ешь a’ szász natioval tett, és' `

diplomatice conñrmait contractus mel

löl recedálui semmiképpen ne‘_láttas‘

sunk. ‘

2. 2 adót négligenter' administrálók mi#

att való megkárositások refusiojáról'

'végzés tétetik.v

3. Arl extraordinůria e’rögátiok boniñcísla

tassanak.

¥
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4. A’ nemes dата!) sóról hogy МпеК сoт

pétál és mennyi, minden fô‘. tiszt ad

jon regestrumot rólla. .ëwL

‘ 5. Vice tiszteket nem admittálii“ privatuá,

vàgy‘ exorbitántiák'ot elkövetö у; tiszt,

` 200 ftal büntettessék, a’ f6 tiszteket

szoritsa révá a’ director, hogy vigyáz-i

'\ zanak, ’s bl'intessenek. l, ,__

6. A’ vecturá‘kot ‘eliìzetö ’s kikerůlöket

bůntesse a’ Gubemium.

v' 11. A’ brassai és törtsvári plájásokot ál

littsa a’ Gubernium jd rendbe.

. ' ‘

8. F6 és all commíssáriusok rendeltetnek.

_ 9. Az interesek felett _való egyienetlensé‘

деки a’ Gubernium itélje-el.

10. Az oláh papok, a’ natiok штам

‘ ngaiihoz váló incorporatiotól elzáratni

kéressenek, addig pеdi; adózzanak

mint eddig, ’s föld'es uroknak ezután

‘1 isa’szokotthonorariumokot adjákmeg~

Az adó felvetése diñl‘eráltatik, addig tar
tassëk-«meg az eddigi mdd. l
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„льду?! l _ Ё. 720|è .' .Ai

" e‘yesvdri alz‘ìzeta'ni januar‘1'us'20lsán. 1699

l _ н .,. urs‘1 ‘; .'i ‘ Эта '

1. Ez еgy téli hyberniumban megakarván

segélleni a’ szász папы, a’ mi a’ ka

pu számokog .gfeljůl rcpártiáltatv‚án,

561113161562fe‘“ '

a’ natio oëszák-fel, s'emel'pro 'Semper

"'f‘" "Íäal'vïis ‘máneiìtibus' coiitractibus et pme

rogativis* nobilit'aŕibus. v ‘

2. ‘A’ 'dominus terrestri'sek tartozzanak vе

zen quantumbàn jószágokotv segitteni,

‘‘î„.,A’ székely ‘natio igé'rt 00 M. т. a’
. In

quantum pedig еду 'шí111o frt. lévß'n ,

felosztatott az legész„országra_. ‘
"l`:1',"s.1s‘ ` ¿n

v '3. Somlyóról béhozandó búzáról disposi

tio'tétetik.

4. Boér Simon „мамам ша1ша gátja

kötését M. Vásárhely ne impediálja.

f 5.. A’ generális számvévö Шvма! felálli

tása elhalasztatik а’ jÖVÖ országgyü

v _léséíg.

6. Kapu számra pénzaаó esik'47 Щ. 50‘

xr. a.’ tavalyinak supplementumára.
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1699.

7. Négy ещеr ökör kivántatvánaz ország

tól, a’ ‘helyett ‘1 glo Ш. pë_11;r,1'11‘ а _lugm

számok után felróvatik, per 50 formt

едy kaPùra. к‘ ‘ '‘ ‘

ъ „n

â‘ Q93'. .. '.w. ~ ¿_

Fey-érvárz‘ dz‘èget‘a'nv ¿epfçpzb‘e‘lr' .8L-shin.

1. A’ vvitézek számára. a’. viptuálékrńl va

1ó dispositìo idején tf'atessék.v .l

2. A’ Кapп számbeîiydifñcultások' 131121!‘

sáról tétessék minden vármegyében

vizsgálat, hogy a’ jövö qrszággyülé-‘

sén 1‘е‹:tiйса11$э.й1штаты‘,`

3. Gebhárd béllícus secretarius,vin‘êorpo

‘ŕafnltatik a’ 'hazañak ‘közibe, generalis

Rabutin ajánlására, bizonyos feltéte

lek mellett.

4. Egy faluban едy oláhpapnál, a’ legna

gyobb oláh falukban kettönél több ne

!ég'yen, arra alkalmas megválasztott,

és megvizsgált emberek szenteltethet

nek-fel , ~~ a’ kik tanulásokról mú

, тьмы; Valamelyik religiohoz pe

йд uniálják magokaf--A’ kiknek ek
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' kiosiájok. вывел, ЫёшФгoшЬа lakjanak,

ne a’ faluban. Dézpxát афашa’ pа

_ _ rochialis_fundl'inson můvelt‚ 5ô3;

_, н dekböl, a’hszîo‘l’i:ott cnusokotŕŕzsî'àil'öt

supportálják' egyformán a’ más ‘val

lásu vekklesiai rendekkel. Hauve'rekù- ‘ ‘
dés vaäv vdelictunibun esnek'fcxce

. ‚’ annali, prooedána'ss'ék onoi'iek‘ mini

más есс1еsíаstiсцёёйеъхёдyе1с ellen az

Approb. 1. r. 5'. tit. 5. art. szerént.

Excomunicalninem szabad nekik senkit.

5. A’ bécsi adósság leñzetésire kapuszám

után vettetik 40 M.frt.

.6. A’ poты}: egybeszámlálására biztosok

' ‘I s'

neveztetnek. ‘

‘т A" ваты; мы: dispositiora Зимы

tank a’ Gubernium, egybe hivatván a’

fö tiszteket a’ gyůlésig. _ _. ‘ Q
t

Ё. 74o

Feje'rva'rz‘ díaeta'n januarůu' j_je'm 1700.

1. A’ diplomaticum quantum felett az adó

à¿o rftban állittatik-meg ez esztendö



 
‘ _i. n'ilßpîn Il’ ¿111.8 z.

„le“ re,Ímivel meg a’békßsség' helix‘‘.6 nem

_ ...5111011 teljegughi . 'ifi

àdó‘ felvet‘és‘e'vm'ödjá'röl,î kepul szám

¿‚ leven 2425.61.55 i.’ ‘è_zfá'sz national.

, vazl accorda szeréntkel‘lene felvenni

‘j "1400 дым,' lié“ kedveziésbö'i vv'éieiik

"Í ‘гад 490i’. атташе
„а lsvis., kapu’wîiîgll‘еl çonseque'n‘tia et

i””’f””_’“:.. _ .i _

.3. A’ ‘téli quantumi‘felvettetik naturákban

székely Erotic atyañságos indúlai

ból igér znâ"rft. a’ pénz és' pâture.

beli adókbán. ' n _

»ep‘i' . i ’. ‘ ‘
A.’ vectura megkirnillésiért a’ n turákot

i Péllzen meglehessen váltani, à.’ búzií»v

"'ï’'na'k köblit 2 мы; zabnak 1 rftal,

""l‘‘1"szekér'szénát 2'rftal.

5. A’ taxás városok`''állapotjáuak investi-

gatiojára rendeltetnek conuumeráto

"rok, a’ шёл-0so11011 birtokosok mago

‘v 1501551’ város tereh .viselése Кбит ki

ne vonhassák.

6. s u ‘г r `

~ A vármegyek kapu агата! ujra con

numeráltassanak, az е1p“szШ1Ёа1йаЬá

romló adó suspendáltatik.

\
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\

в ¿_ son 1_ к nii _15¿z.,

A’ fvadászatgpátensek által cirçuinseri

búltatik, és prohibéáltatik._:.¿.¿¿._1‘ _

‘8. Pater János debitori szorittassanak a.’

megñzetésr6‘»v

§ 75. 'T221 „:'li

l

' ‚ . v‚ " ' „L 511' ‘

Ееуегшц partíalz‘s gyulesen.‘

stusban ё: septembei'jb'e‘n.

I_.ìécsbe kôvetségbe kůldetik Vass György

az ország sérelmeivel òrvoslás kérŕés

végett, ésk feladatnak'Erdélynek gra

" _ ‘тщедйеёа’в .azok халат' аи-íщдюдy

' n.: a’ ‘pentium ‘_lâh-délytôl. el nevдыш

§. .Íln'‘'ï‘ '

Байта’: dídeta'n ,y’anuarízmv 15121511.

1. Contributioul 631° rf. határoztatik-meg.

2.'Az adó megadhatására a’vGubeŕnium

kölcsön pénzszerzésre ŕáutlìoraíltatik,

a’ creditorok assecuráltatnak.

'\

3. Az add’ felvetése módjáróha’székely

ség az egész quantumnak egy tizedét

íядю-Мед. A’ szász natiov ésvármev

l

.1@5'

1700.

1701.



l l

ì vш;

i

F

l

1

‚мёд;

v А ы‘.

I 1vol.

Meirieu x‘ l; n‘É s za*

дек egyfòrmán osàz'ák-feî 'salvo'coq
‘t'ractuz l '

4. A’ katana tartásra 1685461 Гoша a’

quantum felett administráltattak, szám

ba vételére egy biztosság neveztetik.

б. À’.,két oláhíországbôl senkj bort bé

l О ‘ ‘

hoznine meres‘zeljen sub'l poena arf,

ticulari.

A’ eombukstákra. esett adó relaxáltassék,

l a’Gubern'iummoderáljaezen defalcatiot.

7. A.’ harmíhtzadosok a’ szászsebesi, és

‚ hunyadi havasokou legelö пап-112111 §zá

mára a’ só kivitelt Vizaknárôl ne im

pediálják.

S. Nemesek paraszt onusok hordozására

ne eröltessenek, ’s van ebbeli panaszok

“‘ vétessenek igazittásban.

9. A’ таs városok connumeratiojára blz

tosgk rendeltetnek.

g. 77.

Fejérvárí diaeta'n Лишь‘; 154'”.

A’ quantum Supplementumára. (11:0 ft. es.



»MJL son nun É s s. ' vюг

vétó "1:1_0' ft. repártíáltatik‘ felszedés

végett, úgy magazinálíßll búza-is.

gus. д c*
. Mn“

Feje'rvdrz‘ diaetánjanuaríus 7-én.

A’ székely. natio sal'vo diplomate, a!! n}??

gára válalt terhek elosztására nézve,
"il “J

tette ezen végzéseket. _

‘v ~ ".'‘r‘n __i: e cf ‘. @.93

1,v Connumerátorok rendeltessengk mnden

m' ч v; ' ` a ÜLNI

szekben, v . Ч.

bittel;legyenek темам.

relgestrum a" inely igy'ke'sjzyííend a’

1 széknek repoirtáltassék, ’s‘ prqtocol

u I'WTÍ v.
.

lumba irassék.

4. Annak máasa áljon a’ pérceptorpál"1 à’

ki ratiocináljon az egész széknek, 5s'

ez executiokban egyik fö tiszt vágy

constitutussa jelen'légyen. v ' n

5. Minden székben magok közzůl a’ na
. v 1 ‚ ‘ т

tio egy generalis perceptort valasz

szon és exactorokat. ‘ï

l

‘ 6; Ezek hittel legyenek kötelesek, szék

hire nélkül ne erogáljanak

170,8,
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nfsoniuenús'z.

7. H6‘ kinek' marhája elkáriâusodik, rela

vxatiot kapjon. "И" ‘£1' ll .

8. A’jobbágyok nginden contributionak csak

_ felit edják mint a’ _szabad emberek,

""" iii'iv‘èi Ёмы $2d13á1]й1:."“"

9:11‘; fäfei':endek conven'tios.ô cselédjei ne' v

Ч. .‘; P~.‘,._v 1 .l v . L/_i‘er _.

' connumeraltassanak. ‘ ’.

i ‘ ‚' 1:'.3‘1

1_0._‘A’ _ló fö_ és egyházi верите!‘ 6 inar
"n шва‘ Eèijiil ’valo ‘maŕháit‘,‘he_"'connu

merálják, és ha in duplo' а.’ ‘jobbágy

щиты“: adaequáljńk; a’ :hat marhátq'ne

в L az urájét trauen?‘ 1,11’ jplibágy max-há,

_ г ЁrЁЬЁ'еЬ Ha. pedig,a:’ jobbágynak

винy! marhája nem találtatik, maga a’

földes iir poща-Ы; ' ‘ '

nemes ember jobbágyának

mgrhát аd0tt vagy ád hogy élödhes

sék rajta és urátqszólgálhassa, erröl

ne adózzék.

(è

_v _

12. .Az ekklésiai jobbágyok, és zsellérek

так-111514s connumeráltassanak, ’s por

tiozzanak mint a’ másé.

13. A’ nenies fundusra. szállott‘ j'obbágy

hasonlóiag. '
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14. Идy a’ régi elpusztultparochialis fun

_ giusta szállottak-is.
.

‘‘s нм“.

15. душе tisztek assistáljanak .2"1'612

16.

szedésbelh _ Е _ _to v e

Ёёш falukat quártélytdl nem eximál

hat, hanem propoŕtioiízitim colla‘cálják

a’ m1111151. ' " ' '

17. E’ vconelusum Íaddig tart, mig a’ na

_18.

‚

tio ebben kárát nem tapasztalja.

A’ fñ tisztek rendeljenek jó linspecto

тoка; a’ quártélyokhaz, kika.’ statios

' c_ommissariussal egyet értsenek, ’s la’

мышцы complánálják, ai' ‘виsы’

аЁsЕsЪепtiёЗМа]. l: v

’"

_ _ g. 79.‘ ‘
h’ › _ _

Fqìe'rva'm' díaeta'n martini.’l 10-e'n.

Az 1702-ben januarius 7-«én Fejérváratt

tartatott (Настп a’ contribuiíonak mi

мы: felvetése irásba tétetik.

1. A’ diplomatiqcum quantum felett hágván

a’ szükség, 1,516 rft. rovatott az or- ‘

нгйди, ebbe imputálván minden Яп

1702.



‘дым‘011111 вйвя.

' ló hozatására, mind a’ väì'mègyékrè,

mind a’ székelységre.

13. Ez esztendörev contributíoban igérte

tik'sign ri't. azon impntálandök 11111111

tatiojával melyek extraordinarie adat

"tak, иgy ‘kárositásokból „атoмы

14. Ennek felvetése módje légyen a’ ta

vulyí proportio‘ szerént. \

151Ре1111дё5y Pel fö cgnllmissá'riusság

'l ban meghagyatik.

16. Az oxtraordinairiâtkra vшеti]: il: о ri. _

‘ adóv elosztására. kelletö“"connume

' rá’tijolnuk 'xnegigazitására bi‘ztq'sok ren
' dайте]: mínden ì‘iatioba. ' u l

”: ßzr‘x’‘'v z.' . î .‘ ‘с “f

„:‚‚1‚;_:1`‚/ @_ g. sa ‚
"l 7 › ’ 1

1703. Sze'bvem' dzaetáninove'mber 15j-Jaén.

‘hun' '.‘\‘ ' ‘‚›‘ ‚1

A’ .Rá‘kgczi Ferencz putense és rebellioja

ellen, patens publicáltutott. A’ ВЫШ

czi által indicált gyůlés végzései el

len, mely tartatott Julius_ 5-kén Ге

' jervárat"t augustus 2kán más pátens

l pul’llieáltatott, elsö Leopeld halála után.
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5.81.

.Segèsvà'rí dz‘aeta'n december 30-ka'n

1704, és martíus 3Min. 1705.

1. A’ militia intertentiojára. kivántató ge

neralis contributio és poi-tio felveté

v siröl.

' ß

2.‘ Grót'vBethlen Ferentz t'ö commissáríusd

-sA‘ па}: neveztetik, adjunctusok‘nak Ko

“иs Tanlás és Luczai László.

3. A’ generalis contributi() ês'portío'bcli

quantumnak“ egésszen felét a.’ székely

natio magára vette, a’ más felének à

a’ szász natio, a.’ többít a’ vármegyék

most az egyszer sine consequentie,

úgy hogy ez,többször ne practizal

tassék.

Minden dominus terrestris va1akineka’köi

_ zelebb lefolyt esztendöben obsidioban

nem szenvedett, jószága a’ maga 56

szágát competenter segélje. ‘

4. A’ kik ez hazából az obsidio alatt Ы

mentek, azoknak jószágài contribuál

janak, három annyit, mint a.’ kik ben~

P705.

13
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mm‘adtak; а? kik most redeálnak a’

hůségre, két annyit, a’ kik pedig benn

maradi'anak egy Мsт. A’ puszták è»

elégetlek vé‘tes'seuek számba.

5. A’ fennforgott liáboruság‘os ‘idöben el

kóborlott bitangba felfogott, vagy go

noszul elidegenedett lábos marhákot,

vagy bonumokot, mindenki tiszt'keé

zéhez jelentse, azok a’ várqsnak Маз

smaak-meg, szabad légyen mindenki

nek a’ magáét minden rendü embe

reknél megkeresni, еgy falusi birót,

' {лаgy polgárt vévén maga mellé. A’

кают, praedálásokat tévöket a’ tisz

tek szorgalmatoson keressékÁki.——A

depositumok a’ váro'sokból, kastélyok

ból visszaadassanak a’ tulajdonosok

пак brevissimo processu executionali,

végire járván, kinekkinek 13015á36

nak. A’ malefactorok pedig búntetés

alá vettessenek.

6. Perceptorok, inspectorok, dézmások,

commissáriusok, ’s eféle közönséges

dolgokat administráló személyekszйма

dásra szorittassanak a’ Gubernium e__

lejébe.
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' 7. Szeben várossának a’ disturbium Маtt

szenvedett terhei’ kônnyitésére 6000

Rf. deputáltatik a’ 3 natio álfal.

. 8. Hatszáz tábori szekerek állittatnak, és

repártiáltatnak azon proportioval mint

az adó ez egyszer. ~

9. Az exces'su'sok’ kikeresésére ínquisitof

\ rok rendeltetnek. ‘~

10. Amnestia igértetvén a’ rebelliobólviszä

szajöiföknek, a’ hoŕmagium recipiálás'árä

biztosok rendeltetuek minden vármeíâ

gyék és székekbe.

11. 0rszág közönséges kôlt‘sêgére in? ft.

vettetik-fel, ’s ann_ak perceptorai ki

neveztetiie'k.

12. Cominissáriusoktól a’ Gubernium véà

tessen számot.

9: 82.'

Marasva‘sárhezy.I gyülésb'en martine

‘ .2S-kán. v

Ezen vëgzések mint törvényteienek, és

Ñ' ./

l

1707'.
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vröœlenek csak historiai аdаt kívilá

gôsitásául машинами, melyek a’

következendök.

1. Másòdik mkoczi Fermez eßdélyi fe

jedelernnek inauguráltatik , bizonyos

conditiok теней.

Au. Máso‘dik Apafry Mihály праеьте‘;

rе val‘ó electioja abrogáltatik.

3. Az austri'ai felséges uralkodd háznak

Erdélyhez való minden jussának, ’s

egyéb donatioinak praeter titulares nb

rogálásáról.

4. Homagium letételéröl, ’s a’ juramenti

formuláról.

5. Ha kinek a’ fejedelemtöl ínjuriáltatása

történnék, maga magának birájane

légyen, hanem alkalmaztassa ‘magát

az unioban feltett módhoz, processu.

hoz Apr. Con. p. 3. tit. l. art. 1.

' 6. Ha kik ellen durante hocnbello haza

árulásról bizonyos jelek és nagy praz

sumptíok lésznek, non obstante prae

rogatíva nobilitari, szokott evocatio
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nélkůl szabadon megfogathassanak, ’s

Мпшп a’ fogságból citálván, de so

lito juris eursu, suo modo et ordine

procedáltassék ellene. Ide nem értvén

a’ kik fegyvert kötvén, n’ hadi edi

etumoknak alája vetették magokot ,

melyszerént-is tartozzanak sentcntiá

jokot váì’m'.

7. G. Bántfy György mint ‘a’ lmza rom

Маáдан föbb oка", közelebbi diactára

a’ director ‚ты evocálmssék, úgy

mind‘ шoк', valakik mind ez hazában

mind pedig kůlsô'országokban'az au

striai‘ház’ hůségén lévón, а’ mellett

állok, kiröl patentaliter admoueáltas

sапад‘. ‘ ‘

8. A’ tanácsi rend, Tábla és egyéb szük

séges tisztek helyre állittatnak, 21z91:

паК Juramenti formák adatnak-ki.

9. G. Bercsényi маю“, hazañnak csmér

tclik.

r

10. A’ magyarországi státusokkal так

_ szecséni confoederatio contírniatiojára,

az onodi gyůlésre követek теме}

tetnek.
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‘

l

11. Inspector-ok, gondviselök vagy com

missáriusok azoon helyekbe a’ hol szól

gáltak, számadásra megjelennikötele

sek, ’s ott számadoljanak, ’s ha megnem

jelennek, trauscribáltassék a’ senteutia

_azon vármegyébe, a’,_hol vana’ sаáт

add pro executione.

12. Fô és vice tisztek gratuituslabort ma

goknak ne exigáljanak a’ szegény

ségtöl sub emissione honoris et oflicii.

13. A’ vasnak az országból kivitele вза

had, a’ fegyver-táu'ok szükségei elébb

kipótoltatván.

14. A’ német idejében elhajtott marhákat

a’ ki megvette, adjavissza a’ tulajdo
\

nosnak kilizetvén‘ азота}: megadott

árát.

15. Militia szániára natura repartiáltatott.

16. A’ ñscalis jövedelmekröl számadás vé

tessék.

17. Excessusok, extorsioh'opressíok, czé

géres vétkek investigatiojára biztosok-

rcndcltetnek.
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18.

19.

20.

22.

A’ somlyai sónak praeemtioja nem

юнымК a’ had iennállásáig. Török

földrölHátsze gen feljůl ne jöjjenek só

ért, hanem ott vegyenek.

Enyed, Thorda,Déés esztendeig min
den ternv мы шшышиашак.

Valakik jószágokot a’ köz terék vi

selése alól kivonták, két annyit fízes

senek, a’ director exequáltassa.'

. Senki két'fö tisztet, egyet_'székelysé

gen,‘ мы vármegyén ne viselhessen,

a’ kik viselnek, egyiket resignálják.

A’ kinek mi naturáleja superflue van,

vizsgáltassék-meg, ’s tartozzék clad

ni, költsönbe való bor, vagy egyéb

adás és cserélés tolláltatik. -Limi

tatio tétetik sub poena amissionis re

rum venalium et articulari; Pénz más

ne circuláljon, hanem rézpénz, ’s ezt

minden tartozzék elvenni, ide nem

értvén a’ jószág „мы. A’ fejérpénz

тише tilalmas, ré'zpénzt sem sze

bad máshonnat tsak Magyarországból

béhozni. Interesse pedig a’ rézpénz

nek 10 procentum légyeu.

\_
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23. Minduzok a’ régi ñscalis jószágok,

melyek azoknak birodalmokban vol

tak, kik most ’,az austriai ház’ hůsé- _

gében vannak, vаgy abban 11112511ó!

tak, elvétessenek, hasonlóképpen a

v zoknak adósságban lévö pénzcknek

24.

25.

interesse-is a‘ñscushoz applicáltassék.

I

Az új ñscalitások pedig a’ Thesauru

rius kezéhez adassanak. Debreczen

várossa a’ királyi városok közzé 5z13111

láltassék régi privilegiumaì szerént

'Néhal Арт’ István a’ csikiaktól 400

aranyat költsön leválváu, úgy az or

szág cassájából fm” £t.(melyeka’köz

szükségre adott gabonájoknak 1111116

vén, tulajdonúl öket illette volna)ke

zéhez vévéu a* tatár rabságba lévök

kiváltására, amt azon szükségre nem

expendálván, hanem a.’ nagyobb részt

magának megtartván , a’ kikért mit

adott-is , azokot сoри-запишет maga

jobbágysága alá kötelezvén, az ilyek

az jobbágyság alól felszabadittassanak,

’s illô elégtételt kapjanak, rendeltch‘k.

(
.
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26.‘'Máramaros és Besztercze között az

Izaz vizén egy'néhány faluk határai

és havasokiránt való' contraversiainw

vestigátiojára commissáriusdkl rende]

tetnek.
о

\я

§. sa.

Medgyesí díaetán november 14a/fé” 1712.

qe'gzések.

1. Hawaii; кашy császár’ hüségére ho- _v .‘f

magium letétetett, ’s minden vármrw

gyékben, székekben e’ ‘быт lpeggy

‘ az letétessék, eirendeltetott.

,

2. A’ királyi resolutiok felolvastátnak', ’s

azoknak következéséúl e’ Gnbernium

rcstaurátiojára választattak consiliâ

riusoknak a’ réformátnsok közniìll 12v

személy, a’ catholicusok közzůl-is '12,

az unitáriusok Кбит 6,3 kik a.’ plu

„ямы kapták, ’i ezek feikůldettek a’

felséghez, a’ szász ‘адy-1s evange

licusok közzůl lévén hivatalbaß sze

mély , azon religioból nem “Навztа

l тott senki, választattakgubernátorság

‘ rа ‘3 catholicus, és 3 rcformátus.
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Itélômesterégre 3 catliolieus; 3 reforma

tus, és 3 unitárius. Bécsi vice can

celláriusságra három személy reprae

“шаман.
\ v .‘ . . ..
‘ ì ‘. Si" vи. `v

e

3. Katonaság tartására az Маtt-{в mig az

egész quantum megállittatnékj, repar

tтo tétetik.

ё. 84. v

1713. Medyyesc‘ díaeta'n februaríusban , és

jum'usban végzések.

1. A’ tavalyi diaetáról feladatott tárgyak

ra a’ királyi válaszok, rostílutiok ki

hirdettetnek.

2. ujonnan resolváltatott Gubernátor,

Consiliáriusok, Itélömesierek felesket

маtпеК. l

3. Ujabb választás után a’többséget nyer

v tek feljelentetnek: consilíáriusságra 3

lutheránus, 3 unitarius, de cujus re

. ligionis vice agiiur, аgy más consili

áriusi h_elyre 3 catholicus, 3 reform.

_0rszág generálissának 3 catholicus, 3.‘:

niiiirius, thesauráriusságra 3 catholi
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cus, 3 református._3 unilárius, ¿s u

gyan anuyinvaz irt 3 religiokból sta

tuum praesességre, vice cancellárius
i

ságra 3 személy.

' i

4. Az adónak a’ három пеmzе‘; kiigqött i

'gazságos eloszthatása módjának ki'

dolgozására biztosság neveztetik-ki.

_ 5. Уши épittésire а" Rit, róvatik fel az
lll .

országra.

6. Tabulae assessoyo‘knak, fö Ispányoknak,

udvari Bcferendariusnak, flscalis Di_

’- реш0х-па]; személyek praesentáltatnak.

g. 85.
\

Szebem‘ díaeta'n janúaríus 6-a'n

költ ue'gzelsek.

'Nincsenek articulusokba szedve, csak czik

kelyekre osztva.

1. Pro praeseuti hyberniov vettetik fel 6”?_0

ft. pénzůl, úgy hogy a’ buzát, zabot,

szénát in naturalibus praestáljúk, mely

nek ára tévén en? Rftot. még van

hátra знач ft. mel;I repártiáltatik-is.

203

`1714..
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2. Az extraordináriákra a’ mílitáre quan

tumon kivñl птиц: tétetlk.

8. A’ Commlssariatus ,helyre-állit‘tati,lk, fo

Commissariusnak declaraltatik Kor.

nis I'stván, a’ székelység assecurálta

6k, hogy а" natioból-is fog tétetni

másßzor adjunctus Commíssarius.

4. Fejérvármegyében Galacz és Fenes‘,

Abrudbánya és Butsumfa‘lva, Abrud

falva, és Abrudbánya, Ponor és tor

davármegyei Szotsva között metalis

dilferentiába biztosok rendeltetnek-ki;

пgy Fejérvlírmegjében Szunyogszeg

és Barczán Vladény, Rukar és Bes

senbach fogarasi faluk között, 1111110

vitza. 'és Fenyôfalva között, Udvar

helyszéknek és Bardoczszéknek vi

szont havasok aránti contraversíákban.

5’ Az 1“пеp szegök ellen az ‘árticulusok

ollserváltassanak. “=

6. Valamely nemes emb‘erne'k két jó adó

zó, ’s a’ falu közönséges ternét sup

‚ portáló embere' nincsen, az tartozzék

adózni, és a’ közönséges contributio
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ëb‘ól даёт: не subtráhálhma, ha egy

adózó ember-ev yan, az a’mitaz olyan

_ ember ád, imputáltassék sz urа adó
V v . f. ’ln

." ..

n" .uf Ё '

" Ív" jába. . _
‘ ‘‘ ' дн; г'м'нн

7. A’ combustákat, a’repart'itinkor vcgyék

a’ vármegyék és székek méltó con
V " v:_,sider'atioban ’s igazitásbàn. v

8. А’ шашек investigálják, minden fahn

ban hány oláh pap vagyon, ’s micso

földen laknak, ’s micsoda praejudici

umokra „мы ’s rejgortáb'ák a.’ Gu

berniumnak, hogy statuálhasson iránta.

9. “Еда, ejtel, veder, МЫ“, conformál

tassék mértéke a’ kolo’svári és sze

ß beniekhez, az approbáta szerént, a’

font, mázsa, a’ bécsihez, a’ Мишка!

а’ czéhok bélyjegezzck meg ['hány ved

resek? v "

10. Az МаК, hidak helyreállitásokról; a’

nemesség vám. néikül járhasson ve

cturáztathasson,l közönse'ges bé-vett

szabadságnak tartatik.

11. ‘A’ Gubernium tétessen újîiés he‘lyes

limitatiotw minden ámkról, ’s атм!‘
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12.

13.

alkalmatos'ságával a’ штампoм;

is vótessék igazitásba.

A’ Fo‘garas földi boérság tereh visc

lése aránti panaszok igazitására biz

tosok kůltÍetnek-ki. l

A’ ki praesummál praeceptoriumot ex

trahalni és azzal oly causát 'melynek

transmittáltatni nem kellett“Ява trans

!'nissiora véven, peressét índebite ve

каша, az olyan ellen, nem csak prae

ceptorium indebite extráhálásának poe

nńja itéltessék-meg, hanem cum poe

na indebitae lvexationis., minden köl

csége és fáradtsága-is a’ triumphans

féliiek, kl ellen a’ prèteceptorium in

debite extráháltatott vólt, adjudica!

tassék, úgy a’ ki praeterito ordinario

foro a’ méltóságos Gubernium clôtt ex

tra casus violentorum cuntractuum in

pr'aedcclarata constitutione speciñca

tos processust muveiilna,‘ cum poena

indebitae remittáltassék ad competens

forum.

14. Parasztság fegyvert ne hordozzounel

vadászon, ruházatja circumscribáltatik.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Conscriptio alól az adózásért elkó

borlók viszszaviteléröl, és adózásokról.

Kezesség alatt lévö fugitivus‘ 101914

gyoknak restitutiojáról.

Militia vecturája alámelviit шить

töl, vonó marhájoktól, és posta lovak

И! a’ vámokon exigâltatniszokott ta

„а: мышцах. " i ‘

Örmények extraneus marha szcdök,

никем engedtessenek-meg.

A’ Maroson lévö malmok gátjain min- _

den tutajtól едy egy polturát vehet

nek a’ gátok’ tulajdonossai, ’s nem

többet.

Veréb fogást, pusztitást a’ ki elimi

Мsша пет'pёлzе! bůntessék, hanem

ötven veréb i‘öért 50 lapát csapással.

szólgák, szólgálok _ñzetések пятна

tassék. '

Brassaiak só vámolásról, producálják

privilegiumokat.

Egy falli Штsт“, más' falú lakossa
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~ prim ‚шьмдм еду мы); т

m'élynek, nié* árestáltassa. w'

24. Minden' l‘lìrökös jobblìgy hetenke'nt'Á

пapot szólgáljonfa’‘ zsellér 3 napot,

111«11'‚'пш1’1111‘га1‚_а1Е11r gyalog-sêzerbe ki

. _ ‘vitniai a’ follf'lës ‘ur, Is‘enk'i,l"pedig а’

Jobbágxmeßél „ffzbb» v23. “allée Р"

dig kevesebb napokon szólgáltatni ne

merészelje sub poепа articulari. Ez

e'ltcn‘l'nstantiák lévén,‘'a’ Gubernium

exopeŕáljon határoz‘ást benne, autho

raua:ik. '
l‘‘I‘'

_ i . . .i v

_82963115 vdíaetán majusban.

1. Az adó quantuma felvetéséröl per ac

cordam Миф-0z11s tétetik, unnak el
osztása nllí‘tl‘liáróll a’ nemzetek egymás

közö’tt alkudoznak.

2. A’ várok’_’s fortalitiumok’ megerösité

séröl.

3. A’ saletrom fözéséröl.

a

4. A’ törökbuzával való élés szorongatta

1o11,‘ de azon javallat, hogy a’ ki örli,

két annyi vámat ñzessen a’ malmok

l.
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' ban törökbuzából mini: вzoта]: venni

a.’ bnzából el nem fogadtatott.

5. A’ posták dolgábanjavallatok tétettck.

g. se.' ‘

' v ._ . f; "

Szeöem‘ ‘давит januam'us’ 14-Íce'n 1716.

" végzéselc.

“"1'; 'A'z ö felgégè „мы pnblicáltatnak.

2. Az ujonnan tis'zteket nyert tanácsos g.

` Bethlen Lá'sz'ló e’ consiliáriuss'âgba,

‘“`z“"‘ "si _a’ tábldi új ‘'äsë'eèîêerok ‘ez‘fát'ssessord.""i' s'i

. ságba hirek‘lët'éœle utánbéiktat:atnak. f

3. GyuÍa' F‘ejervái‘ Károiy'ièejérváii" 'nè‘vet

váltott. ' ‘ ' ‘

4. A’ quantum то мы megállitatott.

‘ ‘ ' \:' Ё‘

5. A’ Gubernium excelsi tituiust чеtt-М,

a’ eonsiliáriusok intimus nevet.

gk 87o

' ~Б‘яадёпб ldh‘ozeta'n.,'j'an'umjius’ вы) .1717.

naman veyzeee/c. ._

1. A’ Rákoczi pártján álló rebellisek nó,

14
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штаты-ól sententia kél, Mikes Ke

lemen, Cserei János, Kálnoky Mihály,

Jóó János, Pápai János, hajdu Dó’sa

Mihály , dévai Csiki András ellen,

éub dato 28-a januar.

v2, A’ militare regulamentnm elfogadásá

‘ ról való tanácskozások.

3. A’ militare quantum 1&0 rftban megál

И littatik.

_ g. 88. l"

171v8. Kolo’sva'rz‘ dz‘aeta'n ad„ 2_8.v februar.

végz-jául;

Az. impositio pertractáltatik. 7 t1; 0 rfi. _re

` 'partiáltatik. '

_§. S9.

1719- Kolo’sva'ri атм januarius 4-ke'n

' végzések.

A’ pestis miatt kevesen gyůlvén-bé, a’mi

шаrе quantum a’ királyibiztossal-va

ló alkudozás után _megállittatik algo

frtban, az elosztása iránt vetélkedés

folyt a’ szász natioval.



MÁsoDIK uÉsz. 211

§l 90.

Kolo’sva'rí dz‘aeta'n december 17-e'n.

1. A’ militare quantum 4x1; o rfrtban meg

igértetik, a’ fejérvâri vár ëpitésire

munkások és 6750 Rfrt, pénz.

2. A’ militare regulamentum kiadatott és

elfogadtatott.

g. 91.

Kolo’sva’rz dzaeta'n aprz‘h‘s 17-Ífe'n.

Ez tartatott a’ regálistáköii kivůl, a’ pев

tis míatt.

1. A’ militare quantumban igértetett 531e

Bft. és In? köböl búza, a’ repartitio fed

lett meg nem egy'ezhetvén, a’ Guber-_

nium determinálta igy: hogy a’ szé-

kely natio 1/'8 részt, a’ szász natio

a’ vármegy'ékkel az aequalitáson felůl

6000 frt. adjon, jövendöre pеdi; h_ogy

difñcultás ne lehesse'n, conscr'iptio ren-i

deltetett. \

2. Az újonnanjesolváltatott consiliáriusok‘

feleskettettek. _

‘Ж'

1719.

1720.
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3. A’ militare regulamentum megnem tar

tásából panaszolkodá‘so‘k.

\

§. 92.

1721, Szebem' díaeta'n Julius’ 18luin.

А’ militare quantum by frtban gne köböl

`búza, ino frt. vár épitésére felróvatik.
l

v§. 93.

1722. Szébem‘ díaëtán februarz‘us’ 19Ícén.

1. A’ Pragmatica'sanctio, miszerént az

шины felséges uralkodó ház, ñu

ágban magva szakadása’ esetében az

uralkodó lineának léányágbau-is az

örökösödése megállittatott, elfogadta‘~

tott, és az austriai ház minden örö

kös tartományainak költsönös védel

mére lett köteleztetése irásban foglal

швы.

.2.l Consiliárlusságra választás tétetett 2 re

‚ ' ligioból, a’ catholica és reformz'rt'âból.

3. A’ militare quantum 5310 rf. 1n? köböl

búza.Fejérvárivárra 1 l?, ‘frt. A’ dévai, sла
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mosujvári, i'ogarasi városok megerö

sitésére, helyreállitására :l rfrt. me

lyek egybevéve 692,615 ri‘tra. szá

mittatván,'a’ 3 natio között {Мoнта

tutt. ‘

4. Impositiokot az országra, a’ Gubernium

a’ statusok consensussa és шаtа-ш

vůl ne tegyen,

5‘. Máramaros, Bélsöszólnok, Kraszna, és

Zaránd vármegyéknek Erdélyhez 1é

endö applicatiojokról feladatnak a’ ké

relmek ö felse'gének,

9. 94.

.Szebem‘ dz‘aeta'n januarz‘us’ 1O-Íœ'n. 1724.

1. Pragmatica sanctio pub'licáltatott.

'2. A’ gravamenek concertáltattak.

3. A’ conscriptiok megvizsgáltattak.

\

l i 95.‘ ‘

Kolo’sva'rz' diaeta'n aflrz‘lo's’ 9-Íce'n. 1725,

1. ,Az adó accordáltatott, ésrepartialtamtt.
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2. A’ neoacquisitumokban praetendáló fa

miliák magok praetensiojokot speciñ...

ce adjúk-bé n’ Guberniumnak.

§‚ 96.

i729, »S'zebem' diaeta'n aprl'ih's 10kén.

l. A’ partiumnak Erdélytöl való elszakasz

(таsа, a’ diplomával ellenkezö (1o1o3;

nak nyilatkoztatik,

2'. Az ország’ conscríptioja, "s a’ szász

natioval eziránti nehézségek ígazitá
.l

sáról tanácskozások és végzések té

тетеК.

3. Az ujonnan résolváltattak, béíktattat

tak tisztekbe.

4. A’ fejérvái‘i és k. monost‘ori kápvtala

vрoк a’ diaetáreí követeket küldhesse

nek, elfogadtotott.

5. 0 köböl bůza imponáltatik.

6. A’ militare regulamentumban tett 'mó

dositások 'elfogadtatnak köszönettel.

7. Aïtörvénykezés rendjének helyreálli
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tásáról készitendö javallatra biztos

ság rendeltetett. `

Si 97.

Kolo’sva'rz‘ díaetdn jum’us 30-lca'n. 1729.

1. Egy itélömesterséget, mind a’ három

religio maga competeutiájiínak állit

ván, mind a’ három religioból 3-há- ‘

rom személyt választottak a’ religiok

sorsossai, ’s ezeknek печеí felkůldettek.

2. A’ törvénykezés rendéröl készůlt ja

vallat kidolgozása folytattatik.

‘ 3. A’ conscriptiok vizsgálatja bíztosságra

hizatik.

45 A’ tisztek ínstructioja projectáltatik.

5. A’ püspöknek vqua gubernii consiliari

usnak inter consiliarios reliquos prae

' cedentiájáról költ rescriptum publi

cáltatott, ’s elfogadtatott.

6. Az iudigenatus taxa 500 aranylégyen.

7. Köleséri consiliáriusnak feleskettetik.

\
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§. 98.

1730. Kolo’sva'rz‘ dz‘aeta'n jum'us’ 9-ìre'n. _

1. _A’ militare quantum' a’ tavalyi norma

szerént megállittatik 5 до rftba.

2. Az adó elosztására-nézve 3 nemzetek

megegyeztek 3 esztendöre így: hogy

az egész adó —— 10() calçulusra osz

tatván, abból a’ vármegyék 37, a’ s2é-

kelység '17, а’ szászság 38, a’ taxás

i helyek, és Fogaras 8 calculustól ñ

zessen.

3. A’ törvénykezés’ módjáról (opus remo

i’atae justz'lz‘afe) sůrgettetik, ’s felkůl

dése a’ Guherniumra bizatik.

_ 4. A’ vármegyek és székek tisztjeínek а

dandó instructiok javallata felkůlde

tik ö felségének.

5. Az ujonnan kineveztetett tisztek feles

kettetnek. v

6. A’ némelyek által'nyert titulusok’ adá-v

вы megkösz'ůnik az ország" rendjei.

7' A’ 11o163 concernáló casusok, пoд)’ a’
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királyi Táblára útasittassanak, ’s ne tra

стыда v:izokot a? militare, kéretik.

5. 99v

Szebem‘ díaeta'n februarz‘us’ 16-ka'n “за

a'rtìculùsok.

1. G. vauis és’ гашиша indigénálmmak

a’ szokott hit letétele nélkůl, cum an

nuentia suae majestatis.

2. G. Aresius és familiája hasonlólag, er

ga recommendationem suae majesta

tis de mandatariussok által a’ juramen

tumot tégye-le.

3. Heis András es Drautk Pauper Antal-is.

5. Belsôszólnok, Kraszna,Kövár egëszen,

Zaránd vármegyének pedig egy ré

sze Erdélyhez incorporáltatik, Мёд-а;

maros és Zarándnak az a’ része, 'mely

Magyarországhoz hajlik,- ahoz kap
csoltatván, ezen reapplicatio publicid-v

tatott az országgyůlésén (minthogya’

resolutio nfár 1732ben lejött ‘шт, ’s

igy inarticuláltatott.

6. Hivatalokra való candidatio diaetán mi.
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На! gyakoroltassék, arról az 1?'32k

esztendöben költ rescriptum publicál

шoи, t. i. minden vacantiára, minden

religioból (melynek a’ vacáns hiva

talokhoz accessussa vagyon) 11áro111

három személy—— a’ mely*r relígióból

pedig alkalmas személy nem tамма:

nék, a’ catholica és reformáta religië

óból pótoltassék, 3 catholicus,§3 aca

tolicus candidáltatván, azoknak neve

pro electione et b. resolutioneïfelkůl

dessék.

Жду candidáltattak gubernátorságra 3 са

tholicus, 3ncatholicus, consiliáriusság

ra 3 catholicus, 3 reformatus, 3. e

vang. lutheranus.

7. Az ujonnan resolutusok Нsташе]: feles

' натиск.
к

8. Diaeta alatt perek-is folytattatván, hogy

a’ criminalis és productionalis causa

kon kivůl többször diaetán egyébféle

perek ne folyanak kéretett ö felsége. v

9, ‘Az adó 6:18 rfrtban állittatott-meg ez

‘esztendôre per deputationem,’s elosz
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10.

шoи az új cálculusok szerént pro

anno 1734.

Gr. Wallis mint regimi comm'íssárius

a’ Gubernium praesidiumát nem.foly

tathatván, általadta a’ püspöknek 9-k

martii.

§. 10o.

Szebem‘ díaetán november 22-lre'n.

1. Gubernátornak g. Kornis ’Sigmund ha

lálával, tavaly lett candidatio nyomán

gr. Haller János resolváltatván, in

штаммы.

2. Jurídicumok, ’s más törvényes dolgok

nem folyliattak az actualis statuum

prae'sidens vacantiája miatt, mivel a’

substitutio nem volt szokásban; juris

атлot pedig valakinek tsak a’ feje

delem adhat, hanem ha az ordinarius

praeses maga, vagy ö élvén a’ Gu

bernium substituálna' valakit. Ez бы

ségének feliratván, statuum praesi

denségre candidáltatott 3 catholicus,

3 református.

1734.
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3. Consiliariusságra 9 catholicus, 9 re

formatus. ’

4. A’ contributionale quantum deputatie

által штаты-те; в‘? rfban, a’ re

partitio felett a’ nemzetek között megint

egyenetlenség származván, kéretett

‘шайб! egy állandó norma. v

1. Tabulae praesességre és consiliarius

ságra candidatiok tétettek, ’s a’ vá

lasztás módjáról megint ellenkezés foly

e’ religiook kazen. '

ё. 101.

im Szebem‘ díaetán majus’' 17-e'n.

1. A’ Tabulae praesességre b. Pongrácz

György íntroducáltatott, a’ continua

Tábla már пишy' per rescriptum pa

rancsoltatván, annak instructio vkészi'

tetése, ůgy mind az universalis, mind

a.’ particularis diiferentiáknak revi

siojokra mixta commissiok instituál

tтак, a’ kamarai'igazgatással egyet

értöleg való munkalkodásra utasitat

tattak, de resultato pedig referáljanak
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a’ scptemberi coniluxusrala’ Guber

niumnak.

gl»S'zebem' díaeta'n september’ 2~a'n.

1. Statuum praesidens b. Borncmisza Ig

nácz jelen nem lehetvén a’ diaetán,

'per ‘rescriptum parancsoltatott, hogy

interimalis praeses Маtt folyon a’ diae

tа, ’s ш folytatto b. Sorgen' Györg'y

püspök és c'onsiliàrius. ‘ '

2. A’ militùl‘ë és ëxtraòi'dinariuinquańtum

’niv rft. íelosztatott a’ három nemzet каши

3. October 5-énso1váltatván a’ (Васи, 6-ki

novemberre újra egybciiivatott. Her

Мед Lubkovicz regius commissarius

ságot folytatott az elött g. Wallis meg-f

halván.

4. A’ megholt regius commissarius özve

gyének 2000 arany, az újnak 2500

arany. Máría Thrézia ö felségének

menyegzöi ajândékba :nl: aranyak а

dauak.

из’.
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5. A’ subsidionale quantum 1x30 rfLA’ren

des militare quantum azonkivůl 57806

fm1 ¿an? köbôl ватт! potoпасoы és

neveltetett.

6. A’ királyi Tábla contínuitássáról és in

structiojáról per rescriptum ddto 22a

Junii 1737 kiadatott szabályok kihír

dettettek december’ 1Sán,ezen diae

. ta prorogáltatott.

Ё. 103.

1738. _Szebem' díaeta'n februam'us 4-e'n.

1. A’ Commissariatus’ dolga nemzetenkéni v

megvi’sgáltatván elhatároztatik.

2. Az Exactoratus felállittásáról való sche

ma vi’sgáltatik.

I

8‘. A’ sóS hajósok felállittása eránttanács

нoгам.

‚ v 4. A’ tabularisinsfructiomodosittásáróljo

шишoк téœtnek.

5. Hákoczi Jó’sef rebellíuja,‘ gyanujáért

sokan elfogattatván a’ anim eloszlott.

(i. Az‘ elfogattatott személyek elfogatha
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tását mainuv tввезта a’ Gubernium,

a’ gubernátori instructio' 6‘ik pontjá

L_ ból. October’ 30‘~án és november’ 12‘~n

relatiok tétettek ö felségéhez, azom

ban az árestáltatott személyek kik egy

mixta commissio elejébe állittattak,

ártatlanoknak találtatván 23-dik de

cemberben 1 738 absolváltattak,’s hogy

ez a’ casus jövendöre példáúl nem

fog vétetni, hanem in criminibus lae-

sae majestatis o.’ törvény és proce

dendi modus meg fog Сайту; af1i _

Миша}: a’ statusok per resc§iptum.

§o i r' ì

Szebem‘ f’li‘aeta'n februaríus’ 2'0-án. ff 1741.

1. Mária Thresia ô felségének homagium'

tétetik-le.

3. Ez a’ diaeta ‘csak gyl'i'lésnek, ’s nem f '

olyan (Настю): tartatott a’ sимы:

által melyen törvényes articulusokat

le heine condálni a’ statuum praesidens

nem levén jelen.

3. Authoráltatuak a’ ‚штык in absentia
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v _ 4.A’militare quantumaccordáltutott257806v

praesidis statuum, hoдy magoknak e

zen a’ (Настп praesest választhassa

nak , sine tamen praejudicio vel con

sequentie in futurum; választatott-is

g. Kornis lstván.

_ rfban 30 xrban.

'I

v 5. 0 felség‘éhez tisztelkedô deputatio 11111

detett.. _... ‚ v

' l : ч v. .v 'v

6. A’ lsó vectura eroltetéssel ne дyш

roltassék, hanem csak persvasione

„,
чЁШкепtеssеп a’ föld nepe, hogy vigye.

7. A’ partiumnakErdélytôl el nem вzа

kadása aránt october ß-án kérést és'

remonstratiot tett a’ Guberniuni.

l l §a .

Szebeni ‘diaeta'n тайга’ 20-q'n.

1. Ez a’ diaeta a’ Gubernium által neve

zendö praese‘s Май tartas'sék, absque

consveta solemnitate.

‘ `v2. Ezer levas, 2000 gyalog katana tyro

entiteitenl perták szerént ‘штамп.



MÁsoniK nÉsz. 225

¿n

3. Candidatiok tétettek t'ö provincialis

commissariusságra, 3 catholicus, 3

reformatus, 2 consiliariusságra 6 ca

tholicus, 6 reformatus,_statuum prae

sidenségre, 3 catho1icus,3 reformatus.

4. A’ militare quantum neveltetett 157806

ft. 30 xr. Ezek után a’ diaeta elosz

lott, aprilis 22-én. 21ik maji egybe

hivatván újra Szebenbe candidatio‘tar

tai‘ott, cancellariusságra, 3catholicus,

3 reformatus, thesaurariusságra 3 ca

tholicus, 3 reformatus.

\

Augustus 20-ka'n гёга egybelu'vútmin

Seebenben folyl.

1. Sanitatis commissio állittatik-fel a’ pes

tis ellen.

_ 2. A’ regia propositioki‘elvétetvén,a’stai

tuum praesidens számára juramenń

ti formula készitetik, de Gr. выше“

Ádám arra nem akarta ‘letenni hitét,

’s elhaladot't.

З, Az 1714-ben megállitott urbarialís

szólgálatok’ mennyiségére-nézve kia“

datott resolutio publicáltatik.

1 742.

15
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4. Ferencz hctruriai dux corregentiája

elfo‘gadtatík. ï

5. A’ s_zásznationak megcngedtetett, hogy

Comest válaszszon magának.

g. 106.

' 1743- v Szebem' díaeta'n augustus’ 21ke'n.

1. Regia propositioban álván az-is, hogy

a’ statusok a’ Gubernátor és Consiliá

riusok {пsй-110t1o515‘: projectálják, ez a’

statusok elejébe nem adatott, lxanem

a’ Gubernium 6ta Julii 1743 vissza

irt, hogy ez jus majestatícum ’s tar

taná ö felsége magának, ’s ne bizná

l a’ statusokra. Úgy Ш: 26dik angusti ‘

‘a’ ministereknekis.

2. Az Exactoratus felállittatott, és Instru

ctioja kiadatott.

3. A’ statuum praesidensi jurameuti for-Ã

mula megállittatván, leküldetett, és

grót‘ Bethlen Ádám introducáltatott,

'úgy b. ToroczkaiJános Joachim The

saurariusságra, b. Bálintith György.

a’ Tabulae praesességre.
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4. 'l‘hcsaurariusnak Мышеti? adatott per

s l' \

rescrlptum.
_ и

\ 107.

Szebenz‘ dz‘aetdn januaríus ‚га/„т.

Ezeket és az ezután költeket lásd путп

tatásban közönségesek.

Í1. Elfogadja Erdély a’ felseges misti'iai

háznak a’ fejedelemségjet, uralkodá

ш, ’s mind azokot a’ törvényeketcl

törli, melyek a’ török portához kö-f

tötték vala.

2. Lemond Erdély a’ fejedelmi vâlasztás

jussái‘ól. '

3. A’ feleéges austriai Мz mind két пе

'mének az erdélyi fejedelemségben ô

rökség szerént ‘НМ jussáról és suc

eessiojáról.

4. Felséges Mária 'l‘heréziának törvényes

successiojáról.

5. Ferentz, lotharingíai {б hertzeg cor

regentiájáról.

¥

227

1 744.
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6. Az Erdély¿, és ahoz Кapтoн magyar“

erszági ùëszek hárem nemzetek sta

tussai és"rendei vílágî és egyházipri

vilegíumainak megerösitéséröl és az

egyesůleti hitnek módositásáról.

7. A’ remai catholicusoknak,’s uvalegye

ваш görög vallásuaknak praejudicáló

articulusok eltöröltetnek.

8. A’ kolo’svárl Левый!‘ jeszágai a’ pu

ra ñscalitások száma közzůl kivétetnek.

9. Akarminémů végzések tétetnek articu

lusok formájában, a’ statusok által,

azok csak akker törvényes kötelezö

erejüek, midön ô felsége által meg

‘ei-ösittetnek, addig pейд ki nem 0sz

tamak.

Ezen esztendöben insurrectio parancsol

тott,‘ de csak hamar annak pénzel

megváltása sůrgettetett.

§. 108. l \

1745. Szebenz‘ diaetán februar. 16-lca'n.

i. 'l‘hesaurariusságra b. Thoretzkai he- ‚

lyett candidáltatett 3 catholicus, 3
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\

v /

ret‘o'rmátus, a’ szász natio a’ más ké!

nemzet nélkůl candidált a" szász ‘

ncmzetböl három személyt, contra

dicálván a’ más két nemzet ez ellen.

Tabulae Praesességre b. Bálintitli he

lyett 3. catholicus, 3. reformatus, 1

consiliáriusságra 3 catholicus, 4 re

formátus. Exactoratus praesességre 3

catholieus, 3 reformatus.

2. Az adö repartiáltatott S31ß ri‘tban ac

corda nélkůl. ‘

3. Az instructiot, ’s felkl'ildése elmaradosát

mentette a’ Gubernium ига}, hogy még

‘ einem készůlhettek. '

4. A’ tavalyi esztendöben subsidiumba a

dott katonas'bg (mely az iusurrectio

helyett a’ magyar és szász nemzet

böl шинами) naza'bocsáuawu, а’

lovak, fegyverek, hadi segedelemben

maradtak a’ tarháznak.

5. A‘zErdélyhez uniáltatott Zarándvárme

gye elválasztása conscriptioja foly

штамп. _

6. Sós hajósnak 780 fö állittatott con

' vcntio пищей.‘ '
О



230 MÁsonIKnÉsz.

7. Honorarium ajánltatott ö felségének

8000 arany.

8. A’ Thesaurariatus штаммы: _, a’

Thesaurariusnak adatott instruotio or»

szágos мадам alá vétetett.

9. Az adó elosztasa' felott nagy ellenica

zés шт, a’‘ székelység nem akart

adózni , a’ szászság felmondott az

_ uccordáról.

Ez a' diaeta martius 26-vkán eloszlott és

aprilis 27ken l'iira egybehivatott.

1o. A’ sehismatieus om. papol. enen ez

unitusok protectiojáról való királyi

rendelés kihirdettetett.

11. Jobbágyok és zsellérek szólgálatja

mennyiségéröl módositások tétettek.

12. Az áru portékák limitáltattak.

13. Diaetai követeknek 6 hétre aversio

nale quantum adatott, hat hé'ten Ш,

minden hétre еgy heton rész мы

pótoltassék.

14. A’ jó pénz kivitele,’s a’ roszpénz bé
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штампа tilalmáról való palens Шт

detletett.

5.109.

Szebem‘ dz‘aeta'n januarz‘u.’ 234.1111

artícul'usolf.

1. A’ bányászati itélôszék,’s a’ bányász

kodás rendje meghatároztatik.

2. A’ bányászathoz kelletö fa , ’s égyéb

szükségesek mérséklett áron adassa

nak.

3. A’ bányászok’ megtelepitéséröl i'öldes

uri taxákról.

4- Bállyászkodás ürügye alatt a.’ jobbá

gyok be ne fogadtassanak.

5. A’ montanisticum judieium hatóságáról.

6. Korcsomárlás, n‘iészárszék dolgáról а’

bányászságban.

7. Paraszt vаgy jobbágy ha bányászkod

ni akar, mikéntfegyezzék íöldes urával.

„8. Az arany mosókról ’s ezt gyakorló сш

gányokról. ‘.

1747.
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9. A’ bányászatott gyakorló földes' urakról.

10. Az arany meghamísitóinak búntetése.

11. Az arany, ezûst, kénesö praevarica

tioí bůntetése.

12. A’ banyászook .snel "verendö nenn.

pénz tilalma.

13. Bányászok árestáltatásáról.

14. A’ montanum judiciumról való appel

latiokról.

15. Az adó megállittatott accorda szeréntv

609,940 Ш. 35 xrban -— a’ quarté

lyokértiìzetéskétesztendôre 1 1 1892 t’.

Ц!‘ A’ jobbágy és zsellérek “o15812166;

ról az 171,4.-béli articulus nyomán

1_742ben lett módositás szerént vég

zés tétetik. v ‘

1’7. A’ Föispányok, és Exactoratus in

structioja inditványba hozatnak.

ё. 1 1o.

1748. Kolo’svu'rz‘ dz‘aetzin 'augustus’A20-kum.

A’ Guberniumnak ebbéli javallatáraell'o

дай-16,1; a’ statusok Praesidensnek a’
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püspököt b. Klobuëiczkit iuterimaliter.

1. A’ militare quantum megálliltatik 785,

886 fr. 35 xr.

2. Valaki egy collegiatum judicium,' új

törv‘énykezés rendét javallatba boz

ván, ez tanácskozás alá vétetett.

'u'

v .J '

3. A’ Királyítábla iizetése pótlásáraa’ só_

áral3 neveltetett.v

4. A’ hivatalokrevaló eandidatio пешие

teuként vitetett végben, minden nem

по: választott a’ maga nemzetébôl. A’

székely régálisták a’ nationalis gyü

lésbe nem hivattatván, a’ самыми

viszszavettetett, ’s új candidatio lett I

télömester elött, statuum Praesidens

мамаши a’ catholic. és reform. re

iigiokból. _ .
. .I _ \ _ ,_

5, A’ Régálisták bizonyos száinra,vo‘xal bi

rokra, és nem birókra вгш-1911t111 paran

csoltatván, ez ellen visszairástétetett. v

6. Bécsbe követség rendeltetik‘ az' adó

dolgában.
ù

7. Articulusok pитмами, melyeket



234 amesonmmuxisr.

‘ láss az 1753-011): esztendei végzé

sek Кбит‘. __

.sus \

g. 111.

1749. ' Szelrem’ dz'aeta'n mai‘tíus’ 17-ke'n.

1. Sfatuum Praesidensnek b. Lázár János

" helyéb'e‘ Tabulae prae'sessëgre can

didatio tétet'ik. 2.) A’ nemesi sóra 3

_, ‘ _ ñzetés elfogadtatik a’ Tabla lize
v life?

3. G. Кoпoи'Ш: índigenatussa. elfogad

tatík. ‘ ' " "

т" i ‘

:.h `1‘l.’i:n §

r '1;3‘15; l."'.v `‘

1751. _ »S'zebem'' ‘Лифт januurz‘us’ 11-e'n.

1. A’ catholicus' püspök jószágai a’ñsca

.lis jószágok sorából kivétetnek.

2. A’l veteranus vkatomík,néaiggy béálított

‘ ‘ katonai tyrokatlappangtatók ellen bñn

tetes. ‘ ' ° '

3. A’ szökött Каши“ nem tudva пoд)’ szö

kött, ha ki .béfogadná.
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A’ büntetések felvétele módjáról, ’s

mennyiségeröl.

5. Milyen sorsu ïembert neln‘szabad ka

tonának béadni.

6. Broun de Camus indigenatu'ssa.

7. nieorich inuègatussa.

З. Bekkersz indigenatussa.

v' 9. Benökvindigenának bévéteuk.

а) Báró Lázár `“лoв statuum praesidens

ségbe ‘béik‘tatások, báró Bántfy Far

kas pейд Tabulae praesességre.

b) A’ diaetiík’ terminussa ezen túlminden

esztendôre dllandóúl légyen augustus’

21 napja.

c) Székelysêg kìiáött a’ falus biróság vi

i seléséröl‘ javallat Мать ч, ‘_..

d) Báró Szentkeresdß Andreis majoratust

állit familíájában királyi engedelemmel

е) A’ magyarorszůgivármegyék uniojárdl.

f) A’ шoк épittésére aversionaliter' lugo

o. мыши. ‚ '
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1752.

g) A’ szász nemzot privilegíumailmk elé

adásával „oтдать, úgy az o16,11

ságtól mely közikbe telepedetf, a’ con

civilítás ßránt.

мам ii-én a’ díœta атм, septem

ber’ 1-.96 napján шт egybehz‘vatott.

‚ h) A’ militare quantum 8164033 f. 25xrba

felrovatott.

i] A’ székelység maga tiszti мамам

szabadságát sürgette, -v- paranesolta

tom#- hngy .senkiiusztibe bé ne ik

Саввы‘ királyì ‘megerösités vnélkůl.

k) Provincialis eassáróî а’ @Amok nem

rendelkezhetnek, engedelém-nélküf.

§ 113-v

введет dz‘aeta'n augustus’ .2i-én.

'*1. Az iñuságnak idegen „мадoм tami

lás, látás végett раввин mellett sza.

bados meneteléröl.

2. B. Ulfeld indigenáltatlk.

3. G. Kônigsegg Ro'ttensfel indigénává

' lészcn.

о
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4. Bartenstein, b. Koch, Vöber Ágoston.

és b. Toussaim hazañaknak bévétetnek.

и) Az__ ш 71909.71) n. 25 ...rep‘.rumen

Y' b) Az 1744, 1747, és 1748-beli diae

tákon projectált articulusok megerôs

sittés végett felkůldetnek a’ mosta-‘

niakkal. 'i

с) А’ duellum tilalmáról iunius l2-én kibo

сsмott patens,másaz emigratio (11111111á

ról,harmadik a’ 1.......9 emu‘1116055

' ‘_ ro’l kihirdettetvén, azoknak módositása

‘kéreteth

d) A’ l'ö tiszteknekwinstructio adatik k.

reseriptum által ddto 28 aprilie 1752.

е) A’ tiszti választások capiiídatiok fel

terjesztése módjáról, reweriptum ddto

8vae Junii 1752.l ы 1’1‘ ‘

.ai

l

§.111._

See/»cui dieeten augustus’ .2l-én. 1753,

l v "1m '_

1. A’ contributionale quantum 7n?" rfból

per aecordam ieszállittaiìk 729033 t'.

25 xr.

2. A duellum aránti palms módosittásá*
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l rol джипа: adatik-fel ô i‘elségének,

. p .

‘Едy a’ többi aránt-is.

v3. A’ magazinumok f‘e‘l’állítzis‘üól ‚Миша:

Тёёейдк. l ‘ .îlïl .of j‘

`
.

4. A’‘ ¿rlininalis praxis ideájän dolgoznak.

5. A’ resolutiok béëárása nélkůl, az ed- _

digi szokás ellen, a’ _statusok haza

sieteén, elbocsáttatnak octobcr‘. 10-én.'

6. Az articulusokat lásd nyomtatásban, а’

novelaris arlículusok között crröl, és

a’ jövöl esztendöbélieket-is ы egyůtt

conñrmáltatván аzok.

‚п.

› ‘ 115.

1754. ‘ .S’'zelzem‘ diaetafn augustin‘ 21 -e'n.

МА’ contributionale quantum' 727,200 г.

5 xr.

2г A’ kírályi Tabla Medgyesröl “Знайт

‘ ‘. 1 `'ìre'lyre Кыштым

3. A’ d‘ueIlansok ellen való pátens ŕdolgá

ba i'ljfabb felirás, a’ rendes itélô bi

rńk, és a’ bůntetéseknek a’ maradék- ‚

ra nem terjesztése aránt

\
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4. Az új adózási rend (norma) publicál

tat’ik.

5. A’ levelek transumáltatása módjáról.

n 6. Bécsi Cancellariusságra candidatid'té#

Ü

tetik.

'î'." A’ Commissariatusnak Кпви-пебo adam.

per rescriptum.

8. A’ nemesi só kiadása megtagadása a

ránt sürü panaszolkodások.

§. ne.

Szebem' тает’; augustus’ 21-e'n.

' 1. Az adó iaccorda mellctt megállittatik a’

tavalyi mennyiségben, elosztása mód

járaçnézve, az új norma elfogadtatik.

3. A’ bécsi udvari Canccllária’ számára

еду i... тень 5o fm1. \
ш.

4. Az add alu béirt ncmesség ès 121111á

listák aránt vkik tarlussanak posses

_ sionatusoknak és immunisoknak? fel

irás tétetik. " ‘

41755.
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1757.

\.

А’ novellárzls artículusek лжи nyemla

tásb¢ln le'vò'Jò'rvény czíkkelyek 1733.

1734 ¿s 1735-561 858k.'

i. Grót‘ Kévenhüller indigenatussa.

2. Az udvarhez való appellatio és recur

susokról.v

3. A’ 'lcvelek transsummáltatásárel.

4. A’ judicium mentanumhez (fbányászi i

telö székhez) a.’ szász natioból-is 1

assessor tétesvsék.v

l

5. Az arany és ezüst meghamissitói ellen.

biin'tetés. '

§. in.

'Szebem‘ сдает’; augustus’ 9-e'n.

1. A’ militare quantum megmarad a’ tavalyi.

2. adó elosztása systhemájában {шт

tatás nem engedtetik, a’ nehézségek

felterjesztetnek.

3. Gnbernátorságŕa candidatio tétctik.

4. A’ bene merita personák megjutalmaz
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tatására esztendönként ¿In? ft. a’ do

mesticus fundusra felrovatik.

5. 2000 katona tyro (штык verbunk ál

tal, 10 ft. jutalom pénz adatik egynek.

‘ 6. A’ hadi kôlcségekre rovatal mellett köl

tsön nagy summa pénz parancsolia

tik, viszszairás tétettetik.

7. A’ pura ñscalitásoknak örök «iron va

ló eladása parancsoltatván, az iránt

viszszairás téietik. Megerösités Фёд

gett felkůldettek a’ következö articu

' lusok. '

1. A’ pár vétel és adás 'modjáról a’ vtör

vénykezés renden.

2. A’ gonosztévök ellen teendö kinyomo..

zás 111-á111.

3. A’ bünösök megitêltetése el'ötti ‘birói

kötelességekröl, a’ vallók’ szembesí

tésérò'l.

‘ 4. A’ tofturůról.

5. A’ duellumró'l, és annak büntetéséröl.

16
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1 759.

6. A’ külsö országi uralkodók számára

Вашпми! szedök, ’s kiadók bünteté

séröl.

7. A’ földes urnak és magistratusnak a’

jobbágyság biìntetésében valö bé’foly

‘

дамам.

8. Tolvajkiáltás, harang félreverés ter

heiröl.

9. Törvényes executorok ñzetéséröl.

10. Örmény és idegen kereskedökról.

ь

§. 118.

видам díaeta'n augustus’ 21-lfe'n.

1. Gubernátor b. Kemény László instel.

láltatik.

2. Az adó quantum a’ tavalyi summa a’

norma szerént repártíáltatik.

3. Ennek supplementumára a’ salgamalék

megváltására 112.0 ft. ugyan e’ féle pót

Iékra 77684 ft. felvettetik, oly ké

rе1ешше1, hogy a’ békesség helyreál

чап, a’ diplomaticum quantum mellett

_maradhasson az ország.
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l4. Az új adó systhemához hozzá kapcsoll

tatik a’ domesticos fundus felállitása,

minden forint után 13 xr.

5. A’ királyi resolutiok a’ tavalyi diaeta’

kéréseirekihirdettetnek,mclyekszerént

а) A?. add‘ nem fog soha a’ földhez köt

tetni.

b) A’ nemesi praerogativa törvényes ál

lásában megtartatik.

с) Ebest'alva és Szamosujvár, szabad ki- '

rályi várossá lésznek, ’s azok ellen

tett contradictiokat viszszavonatni pa

rancsoltatik.

d) A’ cardinális hívatalok közzé sz131111á]

tatik a.’ i‘ô provincialis commissarius»

sag és exactoriae praesesség.

‘9. _119.

Szebem‘ dz‘aeta'n september’ 7-ke'n.

1. A’ contributionak megállittásáról hogy

az accorda szerént légyen kéretik.

2. A’ modositottl militare regulamentum el

t'ogadtatik. . ' ik

1761.
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1781.

3. Preductionale forum штык a’ déxutáni

órákon.

4. Uj réz pénz jön circulatioba (Scheide

miìnz.)

5. Commertialis fundusul in? о ft. adatik a.’

provincialis cassából, esztendônként

1 6 forint.
m.

6. Az útak csinâlására kelletö napszáme

sekról a’ Gubernium circularis rende

lések által gondoskodjon.

7. A’ burkus foglyok, ’s invalidus kato

náknak béfogadása megtelepittése‘ pa

rancsoltatott.

8. Az ebesfalvi, és szamosujváriörmény

ség privilegiumaí ellen tеtt contradi

ctiok viszszavonatnak.

0cteber 22-kén a’ diaeta eloszlott, ez u..

'tán nem vólt több diaeta Erdélyben

1781-ig.

§. 120.

Szebem‘ díaeta'n augustus’ 21én.

1. A" hemagium ñdelitatis 2-ik Jó’sefcsá
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„так letéœteu, ’s a’ keriiletekben

is letétele meghatároztatott.

2. Báró Thadaeus Reischach indigéná

uak bévétetik.

ё. 121.

Kolo’svárz‘ dz‘aeta'n december 12töl 1790Í‘l,

‘1790 augustus 9-z'g 1791.

A’ conñrmait articulusok olyan közönsé

gesek, hogy azoknak csak czimzetét

kell шеп elésorolni.

Art. 1. Második Leopold „мы a’
fejedelemségbenl törvénye's követke

zéséröl, és a’ hit letételröl.

-— 2. A’ leopoldinumdiplomának megerö

sitéséröl.
/

—— 3.Az ô felsége, és successorainak hite

letétele мадам. _ f

—— 4. Az erdélyi statusok álfal leteendô

hiués módjáról.

—— 5. A’ 3 nemzet egyesůleti hit [еще

léröl.
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Art. 6. Erdélynek Magyarországgal való

egybeköttetéséröl, és tulajdon más or

szágtól nem függö constítutiojáról.

——— 7. A’ törvényszerzés módjáról.

—— 8. A’ telyesitö hatalom’ gyakorlatáról.

‘ 9. Erdélynek a’ kůlföldi hatalmassá

gokkal frigy kötés alkalmatosságá

val béfolyásáról.

—— 10, Az esztendônként tartandó diae

“ЗИЛ.

—— 11. A’ (Наша tartás módjáról, és ren

déröl.

—— 12. A" vármegyék, székek , vidékek,

azok gyůlései határa körének gya

korlata módjáról.

13. A’ szász nemzet és várossai törvé

nyes szabadtságokban megtartásáról.

—— 14. A’ magyar és székely városok pri

«льды: helységek törvényes jussok

ba ты visszaállitásokról és meg

tartásokról.

f- 15. A’ hazatìaknak a’ hivatalok vise

lésérе alkalmaztatásokról.
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Aft. 16.`Az erdélyi és magyarországi ne

mesek kölcsönösön nemesijussok gya

korlatában légyenek.

—— 17. A’ nemesi rendnek, a’ gróñ ‘3s1111

rói rendel a’ tisztek viseléséhez еgy

forma jussáról, kůlön statust ne for

málhassanak.

-— _18. Az egyházi nemcs és ármálista a’

donatariusv nemességgel egyformán vi

selhet tisztet, ha possessionatus.

»- 19._A’ polgári rend, és más hazabe

‘1.. ‚ ‚ ‚‚ " „ .. '

liek megnemesiteserol, ’s azok kozott ,'

` a’ nemesi rendnek concivilitásjussáról.

— A’ diplomaticus és cardinalis or

szág tisztjeinek választásáról.

¢

~ 21. Az udvari tanacsosoknak, a’ Сад-Ё

l bernium tanácsossai közzůl léendö fel

vételekröl. .

~ 22. A’ Gubernium Válasz_tasa és can

didatioja által restaurálandó hivata

lokról.

—— 23. A’ posta hivataloknak a’ Guberni

um igazgatásától való függésekröl.

I
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Art. 24. A’ nevezetlen, és hamis feladá

sokról.

~ 25. A’ tisztben lévö személyeknek,

azokból meghalgatatlan, el nem moz

ditásekról. i"

 26. Az örökös jebbágyság eltörlésé

röl, ’s bizoonyos feltételek alatt meg

engedett szabad kôltözödésekröl.

—- 27. Az urbarialis‘l „мама: rendsze

réröl. v

—— 28. A’ pénzbeli büntetés a’ köznépre

nézve testi bůntetésrc változtatásáról.

- 29. A’ városokban gyakorlott törvény

telen vámolások eltörléséröL

‘ 30. Erdölés’ rendéröl.

—— 31. A’ közànaéges hivatali dolgoknak

ez hazában magyar nyelven leendô

folytatásáról.

 32.‘ A’ ferumokról.

— 33. Az Assesserok’ és Cancellisták' vá

lasztásekról ’s felvételekröl.

f 34. A’ váló perekröl, ’s тыt szü- ‘
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n

letett gyermekek törvényes vóltokról.

Art. 35. Az ОШ) támadás, és török béti

tés által elveszett privilegialis leve

lek helyett mások adásáról.

-- 36. A’ görögök forumáról.

—- 37. A’ kereskedésbeli cambialis leve

lek erejéröl.

~ 38. A’ föbenjáró keresetekröl, ’s a’ ta

gok elvágásabeli büntetés eltörléséröl.

——- 39. Az új ordo judiciarius alattlefolyt

tòrvénykezések törvényesitéséröl.

 40. Az oly perekre nézve, melyekde

rekas felelgetések meliett állottak.

 41. Hasonló perekröl, melyek kifogá

sok kérdésiben állottak-meg.

—— 42. Az .1.556 .ssékeken mar .5115115

Сott pcrekröl.

-— 43. A’ királyi 'l'áblánál appellatioban

állókról.

-- 44. A’ királyi Táblán elláttatott és exe

eutiora útasitott perekröl.

 45. A’ táblán appellatio ‘шёл ellátta‘'
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tott, de még a’ Guberniun elejébe

nem тем: perekröl.

Art. 46. A’ végképpen elláttatott,'és exe

cutioval bévégzett perekröl.

v—-- 47. A’ Táblán kezdödött perekröl,me‘

lyek octáválisok.

- 48. Az appellált perekröl, melyekbe

a’ transmis'sionálisok még nem expe'

diáltattak.

 49. A’ metális perekröl.

—— 50. A’ pereknek seríesséröl.

—— 51. A’ számadó tiszteknek elfoglalta

tott jószágairól.

—— 52. A’ pupillusok és tutorokról.

—- '53. A’ négy bévett t'allásoknak egyenlö

jussairól, szabadságairól,és vallásbeli

gyakorlásáról.

 54. A’ fundatioknak, a’ szerzök aka

ratja szerénti használásáról.

...- 55. Templomok , tornyok , harangok,

parochialis fundusok maradjanak mos

.tani állapotjokban.



а
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Art. 56. A’ vallásoskönyveknek szabados

nyomtatásáról.

4 57. А’ kůlönbözö «aum .hoz‘aspárok’

‘gyermekeiröL

У

—— 58. A’ papoknak megyéjekben szaba

dos járásról ’s halottaik temetésekröl.

 59. Házessági dispensatiokról.

 60. A’ görög szertartásua‘k szabad val..

lásheli gyakorlatáról.

—- 61. Szamosuivár és Ebesi'alva királyi

városoknak _ dllapotjáról.

-‘ v62.. В- Ball, és Turnfeld indigenátus

sáról.

„ч Ье11п9r‚‘К1'еЪ11пд, Winkler, Vitt,

Galarati, Etienne, d. Andoy, Bosnyák

indigénáltatnak.

. 64. Systhematica deputatiók rendeltet

nek ezen kivùl.

a] A’ candi'datiok 'végbenlentek minden

hivatalokra.

b] A’ voxolás individualis nem nationalls

légyen.

25k
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1792.

§.122.

Kolo’sva'rí (“дети augustus 21ke'töl

october .a2-kelly.

1. Felolvastatik Ferencz császárnak dí

plomája melyben a’fleepoldinum di

plemát megerösiti. Letészik a’ statu

вoК a’ hemagiumet, viszoont a’ királvi

biztos-is ò felsége nevében шт mend

az ' assecuratoríum rescriptum’’mellett.

Királyi megerösités végett feladattatnak

ily сгйте“) árticulusok.

2. A’ fundamentalis törvényeknekjussok

nak, ‘és szabadtságoknak “Шoтха

muanságáról.

3. A’ múlt ídökbeli törvénytelen ищoт

tásoknak eltörléséröl.

4. A’ Zarándvármegyeí fegyverrel Нssва

foglaltatott jószágoknak, a’ tulajdene

вokпа]: visszaadásáról. 1 з

5. A’ nemesi s6 árának régi Шла való

visszaállitásáról.

6. A’ ses hajósek tад-‘Аsа aránti conven

tio eltörléséröl,
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7. A’ só árának a’ státusok megegyezése

nélkül nem neveléséröl.

8. Az adónak soha a’ földhez nem ragasz

tásáról.

9. A’ мoщп: add quantumban és annak

10.

11.

12.

13.

manipulatiojában az ú] adó systhcma

kidolgozásáig semmi változtatás ne

légyen. A’ domestica cassák a’ pro

vincialis és штат cassáktól elvá

lasztassanak, az adó listákba a’föld

nek nem jugeruma, hanem férôjůsége

a’ termesv szerént irattassék.

Az egyházi és ármálista nemességnek

az adó alól léendö kiviteléröl.

A’ székely primipilus és píxidarius az

adó alól ment légyen, ’s katonásko

(Ива a.’ törvényes Шла állittassék

viszsza.

A’ nemes jószágokról, és székely ö

rökségekrölvaló lemondńsra kicsiknrt

reversálisok erötelenek.

A’ papságra menô nemes és székel

lyektöl arról hogy ôrökségekröl le
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mondanak', vСtt vreversálisok cassál

tатак. ' ' ' "7

14. A’ _liazañaknak' a’ katonai tisztekbe

l‘elvétclekröl.

15. A’ nemeseknek törvény rendén kivůl

való мышцами és bůntettetése ‘13

‘аЩЦанёК-тед. _

16. A’ tortura;e1tôrléséröl a’ közkerese

tekbeu. _

17. A’ nénlet tartom‘ányokban kereskedés

által magokot kiitelezôk ellen azon

forum itélete szerént tartozzanak _ele

get tenni. ‘.

18. Az indigenatusra diploma vételre nints

„мёд.

19. B. ‘Beeke indigenenak минет}

20. G. Ibara hasonlólag.

21. B. Sardagna-_is.
`

22. Deday, ‘сааах, Müller, Sternegg,Köch,

Römer, Yolfv hasonlólag.

23. Ugy Как; Jó’sel'~is.‘
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Ezek mellett

a] 502 katonai tyro adatott.

b] A.’ provisionalis articulusok neve alatt

esmeretes végzések, a’ perlekedés’

módjára nézve kihirdettettek.

g. 123.

Kolo’svárz' атм” november 11ì're'n 1794.

21h71' apn'liszjg 1795. v

‘Az 1791beli diaetán projectált, de el

nem fogadott, hanem 1792 újra a’

felség elejében terjesztett árticulusok

közzůl, némelyek, mások pedig;r azok

közzůl melyek 1792. szerkeztettek

vala, királyi megerösités mellett lea

dattak ily rendel:

1. Az ö felsége erdélyi fejedelemségbeli

törvényes succcssiojáról, a’ homagi

um bévételéröl, az ö felsége nevében

letett hitröl, és a’ leopoldinum diplo

ma megerösitésének in‘articulatioja.

2. Az Erdély határainak 0láhország és ‘

Moldva felöl való kijárására 111z1os

ság neveztetik-ki.
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3. Az add és subsidiumok dolga‘ diaetán

fog pertractáltatni.

4. A’ mestani adó quantumban az új sy

thema kidolgezásáig semmi изнoш

tás ne légyen.

5. A’ sóskútak használásáról, ’s azoknak

örizeteiröl.

6. A’ vármegyék a’ dézmáknak árendájá

ban megerösittetnek, az ezen jus le

mondására vett тетrs1111so1; erötelenek

7. Az erdélyi rcgementekhez hazañaknak

tisztekbe való tételére lesz gondviselés.

8. A’ nemes ember kivéve a’ decretalis

casusokat és a’ crimen laesae maie

маtiя esetét, törvényes megitéltetés

nélkûl el nem fogattatik. v

9. A’ ném'et tartományokban, költsönözé

seket ‘tévök, ’s magokat ат!‘ szabá

lyai alá kötelezô adósok ellen, elég

tétel szólgáltatása módjáról.

10. B. Barkó, Лиrа, Serdagna, De Laye,

Weisz.

11. Müller Sternegg, Köch, Bömer,Voli’f,

Cato indigenáltatnak.
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a) Tabulae praesességre választás t(Еtс

11k а,’ három relíg'ióbo‘l.

Exactoriae praesességre mind a’négy rel‘

ligiobólhárom-három személy, ‘Еgy fó

provincialis commissáriusságra-is, ek

képpen 3v gubernialis consiliáriusi he

' Ё ’ lyekre-is.

10./A’ мамы: „11.61.1851. шт a’ 21k,

311., ш, 51k, бак, 71k, 81k, 101k
nem fogadtattak-elv a’ státusok által,

azokban módositásokot kéryén.

с) A’ nemes só árának 1eszá11115sa,a’kö‘

zönségés só árának ország 111113161‘

1011 nem nevelése, újra kéretett.

\

d) Az adô a’ földhez ne köttessék, onus

non inhaeret fundo , dira sürgettetett.

е) A’ székely пеmzе! sérelmei orvoslása

kéretett.

1f) A’ lotteriák eltörlése, ’s több‘grava

menek feladattak.

g) Nemzeti já'tszó társasâg Theati‘umfun'

dáltatott.

1_7
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Projecta'ltattalc ezen díaeta'ro'l 12)'

a'rtículusok. 1 _

1. A’ református superintendensnek a’ 1i

scalitásból birtokában lévö jószágaí

па]: a’ regestrumból kivételéröl.

2. B. Graifen és Natorf indigenatussáról.

Az 179267211' a'rtículusok módo§z°£¢t

sa'ra `{стадию/с 'tratta/c.

Kůlön árticulus az Erdélynek Moldova és

01áhország között való határai 161á

rásokról.

Más árticulus az Erdély és Magyarország

között lévö határok kijártatásáról biz

tosok neveztettek.

Más articulus a’ contributio dolgában.

i

Más az'arendae dézmák мы.

Más a’ katonai rendbe felvételiröl a’ ha

zañaknak. A’ megnem erösitett és kü

lönös királyi levélben foglalt árticu

lusok iránt készůlt tudósitásban, és

felirásban kéretett, az 1791 , és 1 7921i

diaetára feladatott, de megerösitést

nem nyert árticulusoknak conñrmatioja.
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a) A’ fundamentalist törvények megváltoz

‘ tathatatlanságáról.

b) Az adónak a’ föld tulajdonságához nem

köttetéséröl és az ármális'táknak és

. egyházi nemeseknek, az adó alól va

ló felmentéséröl.

с) A’ nemesi sónak kiadásáról.

d) A’ sós hajósok eltörléséröl, a’só 0261

litás terheinek könnyittéséröl.

g) A’ kamarai tisztektöl :idegenek 11102o

rittásáról.

h) A’ kamarai dolgok ha máx' magyar nyel

ven nem folyhatnak, ne folyanakné

met, hanem deák nyelven.

i) Az ekklesiastioumokban a’ reform. con

sistoriumok a’ magok protoeollumok

nak udvarhoz küldésétöl dispensáltaw

tásokat kérték.

k) Plánum készittetett a’ székely nemzct

‘nek diplomaticus törvényes állapot

jokra való viszszatételéröl, ‘-_ ’s an

‘ nak módjáról.
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1909- Kolo’sva'rí díaeta'n juu‘z‘us'z 15v-¿11.

"§. 124]"„î 'uit

'

A’ stauxnm praesídensí hivatalra candida

Az

tie vitetik végbe, mind a’ 4,1_celígiò

ból hárem-hárem személy feljelente

tik б felségének. Az insurec‘tio meg

határeztat‘ott 2.554 levas, ‘és 13528

gyalegságet állitanak a’ v_ármegyék,v

és székely székek, melyekból‘légyen

két regement levasság 5 regement

gyal'egság. A' szász natio 2000 gyг.

legot, és едy svadren lovast.

erdélyí regularis katoonaságnak mely

két gyшo; linea regementböl all, ki

pouásárav marin-ida... шею tymk.

nak 'könuyebb kiállitása\módjáról ja

'vallat tétetett, és megtartásl végett

ki-is влаtott circularis rendelésmelletf.

Az ámiálisták, egyházi nemesek, primi

pilusok és pixidariusoknak adó alól

leendö kivétetésekröl assecuratorium

bizfosuó мы мамы, 'és не: kü

lön articuli prejecium НИМ-Те] 6

felségének. `



'

‘\‘.‘ э

_ai L в' o n g к lyliâsizè"v

Cîlámus" 'Làjos ‘ maígenáńak bévétëtîlë Иду

f Fortini кашy és папы‘швы

v"Ñ‘à‘álasztláß tétete‘tt ország 'g'e‘xvx'eur‘álu'igs.@Tigra,

fö p‘rov‘incialis commissä'rìus‘s'ágŕ:mkéf

. . ‘ „г.gùberńizìlli‘s‘‘lconsiliaríussáäfà;li „ï _

. -m _

Az ujonnan Ищу am'cuzusok’

l , , ,

n синтез ezek:
\ ‘ " ‘ .'n‘mz‘l‘vfeë.

i. Az . insurectio meghatározásáról.

2. A’ilustráról, és a’ békeség idejéìmn vá;

' ló fegyverben gyakórlásokrólwq

з. Hadi törvények és brmtefö' ¿záiiályok

az insurgens katonaság számáraf. ì

4. Az insurrectiobeli pénztárrólf"’"1"l

5. Аппа]; felvéfëséröl és elrende’fê‘sëröl?"

unía).

6. Felszedéséröl és elköltéséröl való szám

adásokról. ß"

7. A’ commissariatus és magazïnumokról.

8. A’ tyrokkiszállitása eröszakosne légyen.

9. eEze1‘ hét száz remonda ló иdёт“ hadi

segedelembe. ' '

‘1809.

.0f 1?!"
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'_10.` Espn тут“! rendidvüli insurrectioe

naught’örve'nyek erejekrôl, ezekböl a’

fundamentalis törvenyeknek ‘ne dern,

ï _ _galît'as’s'ek A’ diaeta' eloszblvanproro

' " ’ gäl'teçeu 18m-re aprilie’ Штандap
jai-afm: " 5 'w ' 'I

:cue‘'4 "Jim1" ‘‘‘‘ Ъ" 125, `ii

' „г .

me, Kele’we'rfdeeêìánjuuue’ 94e: 1810

vзе’э’етбег’ 19-53] 181 1.1.

‘ 'Az 17914611rепdенеtейsysшешайсв de

putatiok шппы“. vilsgńiat alá vétettek

‘’; .ibi @919k m

1|. A’f'poiiticài igazgatást illetô tárgyak

közzůl
' "'11

n) Némely virmegyék egybekapcsoltatá

_ sardi. ‘

"L ‘ \‚ ' n.) ‚Ё.

l) Némely faluknak, v. ezek rész‘einek egy

vagy más törvényhatósághoz leendö

kaptsoltatásáról.

‘QA’ politíkai igazgatásnak, a’ törvényes

perlekedés utján kiszólgáltatandó kor

manyozástól való megkülömbözteté

eèrôl.
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' k) Á’ та1‘11а dàgnek

d) A’ tisztviseiůk számáról.“ ‘Ч ё‘ ‘ `

.‘ 'im 1:1

е) A’ változó tisztek választásokról, can'

didatiokról. v ‘ n . я’.

f) A’ törvényhatóságok praetliiriumairól.

g) A’ szabad királyí várasokról.

h) A’ népnek feliratásáról (conseriptio po

pп1аr1в.) '”

'1;"1 ‘.j A’ posták «10151101. v

eltávozt‘atásdíl-ìil.

‚ .il .I („д‘111%

" l) A, “Штаты; 11вz1е1к_‚ёйддёё9дгы

т) A" ezigányok megtelepiués'ek'rsl ’s ш.

2. А; bankd czvédulálà îpapiios p'éniià, be

l tsének helyreálliltása 2даётчж‘opoвíм

tiokba kitéve v11е111161’611,и eswe‘z aránt

a’ követeknek utasitások ne? lévén,

tanácskozás alá nem vétetett vala a’

diaeta kezdetén, hanem mint ‘orszád

gos gravament felvévén, azt еgy de

putátiora bizták febr. \18án. De mi

nekelötte ez javallatát‘.lléadhatta vól- n

па, man.. 15én 1811-1181. publical

tatott a’ deualvatioról szóllö poterie“
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mely alta). minden pupiuasspénz név

becsben 1/5-re leszállittatett. .

«fw‘ .jeu ‘ .\‚ .’

Az ez aránt tett felirások nyemán a’bankó

czédulák’ eltörlésére Bócsben‘ 112111111

\ fett" deputatiohez Erdély’ részéröl-is

tagok választattak, kilt.z Кбит grof

r Y n n

_ Nemes Adám neveztetvcn-ki instru

‘ I I‘ .

ctie'' adatott neki; - megengedtetvén

Erdélynek hogy a’ privatusek‘ corre

latioira-nézve a’ devalvationis pайсов

hez alkalmaztatott javallatot штан

sanak-fel7 készůlt еgy munka, mely

“едy previsorius articulushez mellé

Идеюtt, azomban ki-is hirdettetett

aprilis 29-kén 1811 (pag.'prot. 495)

nielynek [б czikkelyei illetik 1-ör az
i " áfen‘dás'centractusok'kötelezésbelifel

'7 l'

‘ ' . 3«.A.’ltvörvénykezési t'árgyakban.

hon‘t'lìatás sz'abadtságát 2-‘er a’ _]ó pénz

" ‘ fi‘z‘eîëésre magokat köœlezö adósok fel-

"i‘‘‘f'.„ v.:‚

seg‘ittcserel, _3-er az apre pênznek fo

lyaniaijáróuM-er а’ banko czédula
p'énzel _lehetô leñzetévs terminussának

‘meglloszszabbitásáróh 5-ör a’ mora

„тьмы, s... az interesekröl. ’s a’ t.



м A запах‘в É s и.‘

a) A’ törvényszékek “кoжей-61.

b) A’ perlekedés rendéról.

с) À’ büntetô törvényekröl.

d) némely fennálló törvények magyará

тип-61.

е) A’ recepta 4 religiok gyakorlatáról ’s

’s az váló perek dolgáról, a’ Выйт

bözô religiojuak`között lévö 11á2215s6

gi ügyekben.

Egyátaljában mind ezek'röl_‘ 91 articulus

этott és projectáltatott, és a’ megnem

_ vi’sgáltatott deputatio munkáinak meg

vi’sgálására, uj deputatiok rendeltettek.

4. Az l795beli (Цветки ГеПхЫдеtеН; rе

praesentatiora jött királyi válo‘szak ki

hirdettetnek és tамыми; alá vé

tetnek, melyek szerént egyéb tárgyak

eránt ö felsége a.’ már kiadatott re,

solutloi melett megmarad, és megerö

sitve МЫ! le ezen két мышцы.

1. A’ Magyar és Erdélyország között lé

\ "б határok kijártatására biztosok ren

deltetnek.

1S
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2. в. Graffen пищевыми. ‘‘‘ c

5. Az 1809-vbeli diaetán felkůldött‘artí.

culusok királyi megerôsités mellettle

kůldemek, melyek kö'zzûl a’ з—‹ш‹‘а’

tyrok állitása módjáról kiha'gyatván,

más modositások adatnak le‘, az' Яма

lidus katonák tartásáról, ’s azoknak

szabadság mellett haza leendö bocsát

tatásokrólßis.  De ezek a’ resolu

tiok tanácskozás alá nem vétethettek,

az idôböl kifogyván а’ gyůlés.

g. ‘127'.

1834. Kolo’sva'ra‘ dz'äeta'n тайм’ ¿J8-kán.

1. Statuum Praesidens, és 3 Itélömeste

rek választatnak, és béiktattatnak.

Egyéb minden vëgzései ezen gyl'ilésnek

megsemmisittettek, ’s a’ (Идею februa

rius 6-án 1835 eloszlattatott, едy f‘.

királyi parancsolat által.



\

_ д} A’ tisztelt aláirok печей;

Agoston Ístváń‘
Agata Ferencz l

Augustinovics Í’ál'.

Ba’bb Jdnos

Balá’s Jó’sef `°

Bálínt Jó’set'. l

Balog Lajos

Bánii`i\Albert báró

Bánifi János bárd ifb.

Bartha Mó’ses'.

Bâthori Farkas

Bedö Jó’sef.

Ben танк f.

ваш Imán "

Benedek Jó’sef

Éergleiter Gyula

Beringer Jänos. _

Bertleif Mihály.

Bethlen Elek grd?.

Bethlen Farkas gról’.

Binder Károly

Bird Р!!!

Bodor Elek

Bodor Рá!

Boe'r Ferenez

дн‘ъ-ъъньн-нньььъшнн

2
iv

i.

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Bokros Lajos .1

Bornemisza János báró 1

Éornemisza Ignáezbáró 1

Бotoв István v 1

Buczi Jó’sel".

Bülgözdi Károly..

Gamed' Andŕás '

Csáni Ferencz

Cseh Péter

Csiki Ferencz'

Пеá]: Dániel

Deáky Súmuel Ш)‘

йееы Déé’si Janus

Dévai János '

Domzsa György ' _

Dorner мамы

Diich György

Eggenberger lJó’sel" 25

Ehrenfeld Andrâs '1.

Endes Mìklós i

Endes Dániel. .1.

vEnyedi László 1

1

1.

1

\

1

1

'1`

1”

1

f

1‘

' 1

1'

1‘ v

f

"1‘
iv

Erös Sandor

Eszterházi Dénes grof'

Fekete Samuel



Fekete Mihaly

Ferenczy Jó’sei‘

Forrai György

Frank Karoly

Fůlei Istvau‘

Gebbel Karoly
едва Jó’sef. l

Greising Lajos

Groisz Gustav

Gyarfás Elek idösb

Gyergyai Fereucz Ш),

Hankó Jó’sef

Haupt Fridrik

Haupt Jó’sef

Hari Mihaly

Herczeg Janes

Hollaki Antal

Hollaki Ferencz

Horvath Ferencz

Horvath Mihaly

Incze Mihaly

Incze Samuel

Inczédi Sander

видит Pal

I_stvandi János

Jablenczay lP. Elek

i.‘

Jánosi Ferencz' ‘

u

мнньннннннтнннннннннннюнннн Jónás Ferencß 1
Jó’sa István И "1

Jó’sa MenyhardKaiser Janos 1

Kedves Istvan. 1

Kemény Albert bard 1

Kemény Istvan baró 1

Kemény JÓ’SC? gróß i

Kemëny Samuel gróf 2

Kerekes Pal 1

Késmarkí Samuel 1

Kornis Ferencz gróf 1

Kornis Karoly gróf 1

Kovacs Jó’sef ' 1

Kovacs Janes ' 1

Kovacs Istvan 1

Kovaszuai мы‘ 1

Kezma. Istvan LKörmöezí Jó'sef v 1

Kristof Adolph’ 1

[дат-Ведет]: gróf v 1

L_azáx' Laszló grófLukács'fy Ferencz _1

Lemény Ferencz 1

Lukács György '1

Mager Ferencz ' 1

Macskasi Ferencz' '1

3.

l.

’



Magyari маму

Makódi Sámuel

Medvés Mihály

Mikes ‚Шлюs gróf

Mikes кашy gróf

Mike Sándor

Mikes Sándor

Moos [этап

Nagy András

Nagy Antal

Nagy György

Nagy István

Nagy Miklós

Nopcsa Elek

Nopcsa Sámuel

Desai Sámuel

Olosz Benjámin

Pálñ Ignácz

Pákei Lajos

Papp Alajos

Papp Sámuel

Pataki Jó’sef

Pataky Jó’sef

Pataky Mihály

Pelei Farkas

Pogány György

Pogány Károly

ььъ-Ьинг-ънькн-нн-на-ьнрн-ьььн-рьёньнпнннн’ Rácz Károly

Radnotfái Nagy Sám.

Reich Jó’set‘

'Rhédei Jam „ш

Both Fridr‘ik

Röszler Sámuel

Sándor István

Sárpataki ’Sigmond .

Schilling János

Schuster Károly

Schütz Jó’sefSebestyén Gergely 'i

Siménfalví B. Mó'ses

Simó Károly

.Simon Elek

Syntzky János

Splényi Sámuel báró

Szabó Ferencz

Szabó János

Szabó Károly

Szabó Károly Ш),

Szacsvai Ferencz

Szacsvai ’Sigmond

Szász Károly

Szathmári Gábor

Зzезды“ Mihály

Szentgyörgyi Imre

1

1
v1

1

1

‘_1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

2

i

1

i

i

i

i

i

i

1

i



l

Szentpéteri Imre 1 Wachner‘Mibály 1

Szentkereszti István b, 1 Wass György gróf 1

Szilágyi Samuel 1 Wendler Fridrik ‘ 1

зzпаду‘ Samuel idôsb 1 Маrдs 'Karoly' 1

Szilvási Miklös' 1 Wer'estói Mihály '1

Szöllösi Pál ' ' 1 Wesselényi Ferencz b. 1

такжs János 1 “Чzí Sándür 1

Temási Amal 1 zeyk Amel 1

Teleki Elek gróf 1 Zeyk Károly'. 1

Telmánn Jó’sef 1 Zeyk Lajos 1

'l‘itkos Ferencz '1 Zöld Ferencz 1

Tövisi Lörincz 1 Лпd0r Elek 1

Törôk Elek 1 Zudor János 1
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