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Erstattung alles Sehadens auferleget oder sonst eine empfindliche ge-
hörige Straif zuerkannt werden; ungleichen welche Burger, oder In-
wohner, sie mögen insbesondere zum Löschen beordnet, oder sonsten 
gehalten seyn, bey dem Feuer sich einzufinden, ohne erhöbt i chen Ur-
sachen . auszhleiben, gegen Herrn Stadt- flau bim an, und denen Viertl 
Haubt-Leulhen, wie auch andern Befehls-Habern sich ungehorsam!», und. 
saumselig erweisen, also ihrer Schuldigkeit kein Genüge geleistet zu 
haben, betreten wurden, die jenigen sollen entweder nach ihren Ver-
mögen mit Geld gestraftet, oder sonsten hart angesehen werden. 

Presssurg den 6. Julij Anno 1729. 
N. N. Richter, Burgerm eister, und Rath aida. 

Közli : Könyöki Alajos. 

Eredetije a pozsonyi városi muzeumban. 

A KASSAI SZIJGYÁRTÓCZÉH 1627-IKI ÁRSZABÁSA.1 ) 

Anno 1627. die 12. Augusti. 
Azmi tisztelendő nemes bíró urunknak és az böcsületes nemes 

eszes (?) tanácsbeli urainknak, böcsületes kívánsága szerint való mi ν link-
nek rendszerint való feljegyzése így következik: 

Elsőben, az mostani időhöz képest, hat lóra való hámokat, azki 
czifrásan kívánná, minden hozzátartozó szerszámával együtt, adunk 362) 
forintért, mivelhogy minden müszerünkhez való eszközök mostan igen 
drágán adattatnak. Mert mostan egy ökörbőrnek bokrát külömben meg 
nem vehetjük: 6 forintnál, egy tehénbört : harmadfél forinton, bokrát penig 
δ forinton s ötödfelen. 

Ezekhez való eszközök is igen drágák, mert azmi mesterségünk: 
timsó, berseny mész, cser, zöld, veres, sárga, fekete festékek nélkül nein 
lehet. Ezeket penig az boltokban mely drágán vesszük ez mostani időben, 
mert az timsónak fontját külömben : 45 pénznél nem adják, melynek 
.azelőtt fontját : 10 pénzen vehettük. Az berzsenynek fontját mostan : 1 
forinton vesszük, azelőtt penig 33 pénzen vettük. Egy köböl meszet : 80 
pénzen veszünk, azelőtt penig 50 pénzen egy szekérrel is vehettünk. 
Egy köböl cseret· 90 pénzen veszünk, azelőtt: 25 pénzen vettük. 

Az kocsifékben való kalános zabolát, ónozottat, mostan hármánál 
külömben meg nem vehetjük ; azelőtt hatával-hetével s még felivel is 
megvehettük. Az ónos bécsi csattot, százat mostan: 160 pénzen vesszük, 
azelőtt penig 20 s 25 pénzen vettük. Az szironynak való bornyúböröket 
hármánál külömben meg nem vehetjük, azelőtt : hatával-hetével is vehet-
tük. Ez mellett penig az feketén való vasszerszámot, úgymint : zabola, 
csalt, karika, kiket az vasasoktól három és négy árán is drága pénzen 
meg kell vennünk és egyéb elöszámlálhatatlan sok eszközök, melyek 
nélkül azmi mesterségünk nem lehet, kikhez képest az böcsületes nemes 
tanács mindeneket helyesen megítélhet. 

Következik immár azmi mívünknek rendszerint való eladása. 

V. ö. a Szemle f. é. 276. tápján olvasható jegyzetet. — 2) Áthúzva, felette fl. 26. 



368' 

Elsőben négy lóra való szerszámot vagy mívet minden hozzátartozó 
eszközeivel, erdélyi formára az két széle levarrva, azki kívánja megcsi-
náljuk 20*) forintért. 

Egy szekeres féket, czifrásat, adunk 2**) frton. közönségeset fl. 1 d. 50.J) 
Egy köz vásári cseres féket adunk d. 602). Az félszer féket: d.403 ). 

Egy vásári cseres hámot adunk: d. 60.4). Fejéret, vásárit: d. 40.5). Egy 
nyereghez való szerszámot, dudát, lelüzöttct fékagyastól, szügyelöst.őí, 
t'armatringoslól, kengyelszíjastól, hevederestől és hermeczszijakkal egye-
temben adunk mostan: 5 forinton.0). 

Egy nyeregben való szíjjal borított hevedert adunk mostan : d. 50.7). 
Egy szíjjal borított vánkosos hevedert adunk mostan: d. 60.s). 
Egy huszárnyeregben való dufla kengyelszíjat, azki széles és jó. 

adunk mostan 85 pénzen,9), az alább vagy keskenyebbet adjuk mostan : 
65 pénzen.10). 

Egy huszárnyereghez való félszer farmatringot mostan adunk : d. 40.11). 
Kétszer dufla farmatringot, lelűzöttet és esattosi adunk: d. 65.12). 
Egy áll izó s cseres kötőféket adunk: d. 45.13). 
Egy fojtás kötőféket adunk penig : d. 35.14). 
Egy állásbeli kötőféket, azki czifrás adjuk: d. 64.1δ). Az ki penig 

nem czifrás d. 55.10). 
Egy szekeres nyereghez vaiò kengyelszíjat, azki félszer, adjuk mostan : 

d. 45.17). Ugyanolyan paraszt nyereghez való farmatringot adunk mos-
tan : 25 pénzen. 1S). Egy faragott kantárt, ólmos zabolára, azkit! csiná-
lunk, czifrás, adjuk: d. 85.19). Hogyha maga zabolát ad hozzája, fara-
gott kantárt csinálunk : d. 65.20). 

Egy faragott szablya szíjat, azki jó : d. 60.21). Azki penig alább-
való : d. 40.22). Egy veres szablya szíjat: d. 25.23). 

Egy cseres farhámot azkit 6 szál szíjra csinálunk, adjuk mostan : 
12024) pénzen. Ismét azkit 4 szál szíjra csinálunk, az cseres farhámot 
adjuk : 75 pénzen.25). 

Ugyanollyant, azkit 4 szál szíjra fejéren csinálunk, adjuk mostan: 
60 pénzen.26). 

Egy bokor hámfákat adunk: 50 pénzen.27). Egy szál cseres fék-
emlöt adunk: 15 pénzen.28). Egy közönséges fékemlöt 10 pénzen.29). 

És holmi egyéb aprólékos munkát: ostort, korbácsot, tüszőt,és azmi-
ket az emberek tőlünk venni akarnának, melyeket Isten győzne mind 
előszámlálni. Mert az mi mesterségünk, nem úgy, mint egyébféle mes-
terembereknek mesterségek, hogy csak egy vagy két részből áll, de az 
mi mesterségünkhöz sok holmi eszközök kívántatnak, melyek az böcsü-
letes nemes tanácsnál nyilván vannak. Melyhez képest az egész szíj-
gyártóczéh ajánlja mindenekben az böcsületes nemes eszes tanácsnak 

*) Á. f. 16. - **) Á. f. fl. ι d. 25. 
0. Áthúzva, felette, d. 80. — 2). Á. f. 40. — 3). A. f. 33. — *). A. f. 45. — 

6). A. f, 27. - 0). A. f. fl. 2. d. 25. — <). Á. f. 36. - 8). A. f. 33. - Я A. f. 50 — 
i"). Á. f. 36. — и), д . f. 25. — 12). Á. f. 40. — 13). д. f. 32. — " ) . Á. f. 20. — 
ΐδ). Á. f. 50. - ι«)· Á. f. 36. — " ) . Á. f. 28. - ι»). Á. f. 20. - Щ. Á. f. 55. — 20). Á. 
f. 40 — 21). A. f. 25. — 22). Α. f. 18. — 23). A. f. 15. — Á. f.' 75. — 23). A. f. 55. 
— 26) . Α. f. 40. — 27) . Α. f. 33. — 2 S ) . A. f. 6. — 2 9 ) . Α. f. 4. 
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hűséges alázatos szolgálatját. Az Úristen ö szent felsége részeltesse ura-
ságtokat lelki és testi bőséges áldomásival. 

Több1) aprólék mivet ezekkel együtt adják jó lelkiismeretük szerint 
az olcsósághoz képest. Correcta. 

Eredetije Kassa sz. kir. város levéltárában. 
Közli : Kemény Lajos. 

AZ ALSÓLENDVAI URADALMI SZEMÉLYZET JÁRANDÓSÁGA 
1705-BEN. 

Anno 1705. die 13. Novembris, alsólendvai tiszttartó Gludovácz 
Mátyás urammal az őkegyelme proponált punctumi iránt egy kis conv 
missiót tartván következendőképpen resolváltattak : 

1. Az alsólendvai tiszt- és szolgarend fizetése, valamint 1701-dik 
esztendőben volt, a szerint piacidáltatott; úgymint: 

Tiszttartónak, az ő deákjának, és kasznár-inassának, kulcsárnak és 
az inassának csak praebendája. 

Egy tömlöcztartó és 6 hajdú, item két ispány, a melyek egyike 
úgymint Szemenyei, mivel jobbágybúi áll, fizetése helyett relaxáltatik az 
adója és robotja. És mivel szükségesnek találtatott az erdőispány is, a 
ki egyszersmind porkoláb is légyen és ettül függjenek a drabantok is a 
tiszttartó után : arra nézve hogyha kívántatik az erdők czirkállására 
kiküldhessen a drabantokban ; gabonaméréskor is jelen legyen, és a mire 
reá érkezik tiszttartónak szófogadó legyen. Rendeltetett fizetése kész-
pénzben és gabonabeli fizetése, valamint egy drabantnak, hozzá addál-
ván egy mázsa húst, négy akó bort, ötven funt sót, és lovára nyolcz 
odavaló köböl zab, és szokás szerint széna a lovára. 

(NB. Ezen első punctum cassáltatik, mivel a conventionale kiadatott 
tiszttartó uramnak.) 

2. Mivel amint a tiszttarló referálja, hogy az odavaló gabona 
nem szokott állandó lenni és asztagokban megzizikesedik, még csak a 
tavalyi gabona is, — arra nézve mindgyárt elcsépöltetvén a tavalyi 
gabonát, a mikor jobb árát látja, adja el. Az idei, úgymint 1705-iki gabo-
nát pediglen conserválja ad ulteriorem dispositionem, gyakran tudósít-
ván a gabonának odavaló áráról, úgy a vetésekrül is, mi reménységgel 
lehetnénk felőlük ? 

3. A zabot mindgyárt csépeltesse el; annak szállást fogadjon 
Regedében, és a jó úton, — ha bátorságos lészen — küldje föl Lakom-
pakra; csak vetőre valót hagyjon ott. 

4. Mivel hasznosabbnak remonstrálta a tiszttartó bor helyett pénzt 
venni, úgymint egy vödörért két forintot, a dézsmája is benne comp-
rehendáltatván, a kiktül pénzt vehet, pénzt szedjen be, és ha az idő 
engedi, egynehány száz akó bort szállítson Lakompakra, a strigoi bort 
pedig ide Kismartonba. 

5. Halat sózasson és száríttasson füstön, és küldje föl. 

*) Ettől kezdve más kézzel. 

Gazdnságtörtcnelmi Szemle 1000. 24 


