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• UTASÍTÁS И. RÁKÓCZI FERENCZ FEJEDELEM S Ö R H Á Z A I N A K
.
Paria

·

FELÜGYELŐJE

i η s tru et i o η i s

RÉSZÉRE.

i η sp e с t or i s braxatoriorum

et

e оr uη de m сo adj utо r u m .
Mivel Hegyallyán lévő négy serháznak, úgymint
nak, fónyinak

és ardo inak gond viselete ' bízattatik

azért Trencsin. tájáról jó_ s£rfü_z_üket obligáltatik
tokaji és főnyi serházakat úgy regulálni
serek

füzettessenek,

emiitett . serházakat

tartozván
úgy

azon

felhozni, és elsőben is

igyekezik,

hogy mennél

jószágokban

restaurálni,

és

tokajinak, .táljai-

Bükhelyi .Györgyre,'

minden

lévő

jobb

udvarbiráink

szükséges serfüzüre

kívántató eszközokrül provideálni, hogy azoknak semmi hijja ne légyen.
-

1. Minden serfüzü házokat jó rendben venni és szükséges

kot, eszközöket,

kutakot, nemkülömben

nek lakóházakat

(azhol

szükséges

páünka ugy serfüzü

lészen)

üdvarbirákkal

dolgo-

emberek-

reparáltatni,

építtetni kívántatik.
2. Azokat jó serfüzü emberekkel és segítükkel provideálni.
j : 3.

Szaladoknak való árpa,

kitelhetik, erga . quietantiam

amennyire

ex

procreatione

udvarbirák tartoznak praestálni,

allodiali
a többet

¿níg élés lesz, idején kell venni.
[ 4. .Hasonlóképen komlót is udvarbirák ex procreatione oeconomica
praestáljanak, Jiogy ha ez nem sufficiálna, pénzen .vegyen, és ha eddig
komlóskertek nem voltak,; urgeálja udvarbíráknál ültettessenek. Azokhoz
penig inspector maga, is hózzátekinteni tartozni fog."
5.

Az

udvarbirák

minden

serházhoz

egy jó

szekeret, fa és szaladok hordására rendelni tartoznak.
6. Egy szaladnak való

lovas vagy

15 kassai köböl árpát és 2 köböl

.adjon minden füxelékben, és abbui

12 hordó gönczi

ökrös

·
fában jó

komlót
sert ki

.állitasson minden hordót urnarum 27.2 csináltatván.
7. .Minden hordó serért, ha két polturás a ser, urunk jószágaiban
lévő korcsmákon 5 tallérért vegyen bé, külső korcsmákra penig, .amint
legjobban lehet, adjon el megengedhetik, csak jó haszonnal légyen az is.
8. Hogy a ritka ser s élesztő hiában ne romoljon, abbui

pálinkát

égettessen, melyhez vegyen (ha ex allodiatura ki nem telhetik) rozsot,

26 í

aíiol legolcsóbb íesz áz mennyire a szűkség hozza magával, úgy accomol
dálván minden 2 köböl rozsot, hogy abbui a pálinkaégető tartozni fog
inspectornak 60 itcze pálinkát kiállítani, melyet ő amint legjobban lehet,
adjon el den. 42 idest grossis 7. És ha mind az uraság korcsmáin enem kelne, máshuvá szabadosan adja el jó .haszonnal mindazonáltal.
9. Minden serfüzünek rendeltetik fizetése menstrue fl. rhen. 4. és
minden füzésbül 1 hordó ser, úgy hogy élesztühöz semmi praetensiója
ne légyen.
<
10. Egy segitünek menstrue fl. rhen. 6. Minden serháznál, ahol
gyakrabban fűzni' fognak, 4 segítő légyen,: akik fát is fürészelni s vágni
tartoznak.
.
' "
11. Pálinkafüzünek'feleségestül 'lészen. fizetése menstrue fl. rhen.
8, aki vagy árláni/okat, vagy ökröket kiváltképen télhen hidalni tartózik,
magának penig többet ne hizlaljon ösztendőt által a pálinkaégetö .2':
ártánynál, ezen fizetésre tartozik minden hétben 2 akó pálinkát.,· vágy.
többet há lehetni fog kiállítani.
. ,
· . •?
1.2. Egyszóval'minden dolgokat és dispositiókát az serházak körül,
akik javunkra lesznek, az ő mdustriájára és vigyázására hagyjuk, udvar-;
bírák penig segítséggel legyenek hozzája mindenekben .és ahol malom
közel nincs · serházhoz, ha hirtelen vizén építeni 'riem : .'lehet, száraz
malmok építtessenek hamarjában.
. "
.
' '
13. Udvarbirák elégséges fárul prővideálni tartoznak azon serházhoz, hogy abban semmi defectus ne légyeri.
14. Ösztendöben kétszèr említétt'inspector de perceptis ét erögatis
elégséges számot tártozni fog : adni mindenekről, azon ;serh'ázok proventusát penig ad perceptoratum ' dominii tartozván beadni minden angáriában.
: '
;
'. • . ·
:
Ezen fennspecificált mspectorunknak az Ő hiv szolgálatjáért
deputáltatik fizetésül minden öszteridőberi : készpénz 200. rhénés : forint,,
búza köböl nro 20,. köleskása kila nr. 2, borsó kila nr. 1., kősó . nr. 6.
Tokaji serházbul minden füzelékbül egy akó ser, 4'sertést hizlaltatván
magának, valamely szarvarmarhát szabadon tárthasson,.rakamazi majorságból udvarbíró által ádattassék: nékie mind Őszi s mind kikeleti vetésre
való föld, nemkülömben azon majorsági rétsége'n kàszáltathassòn szülte
séges füvet marhájának inter tenti ójára. Datum Tokaj die 9. Julii anno 1706.
Szentiványi Mihály méltóságos erdélyi fejedelem' felsővadászi
Rákóczy Ferencz kegyelmes' urunk· ő .nagysága .jószáginak praefectusa.
Eredetije az orsz. Levéltár kincstári osztályának utasításai közt,
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Közli: P.< J. .

