
DEÉS VÁROSÁNAK GAZDASÁGI UTASÍTÁSA. 

Instructio pro egregio domino Stephano Zilahi, Provisore Csatá-

nyiensi pro anno: 1715. 
1. Minek előtte nemes városunk dolgainak folytatásához fogna ő 

kegyelme, szükséges elsőben is jó Istenünket híjjá segítségül, minden 
dolgainak végben vitelére. 

2. Elsőbb dolgunknak tartván Istenünk dicsőségének elöbbmoz-
ditását, ő kegyelme a parochialis hámlc, templom, schola leörül lévő fogyat-

kozásoknak orvoslását, legelső igyekezettel s tehetséggel kívánja s igye-
kezze orvoslani, és eífectuálni, nem külömben tisztelendő prédikátorink 
scholánk mestere és azon ecclèsia szolgáinak fabéli fizetéseket, assessor 
uraiméknak járandó karácsony-fáját esztendő által prestálni, hogy követ-
kezendő esztendőre restántia ne maradjon. 

3. Minthogy már determináltatott jobbágyinknak szolgalatja, hogy 
magok erejével akármi rendben három napot szolgáljanak egy héten ; azon 
rendet hűségesen s igazán meg tartsa, többre ne is erőltesse, hanemha, 
olly kiváltképpen való casus necessitálna bennünket. Ide nem értvén 
mindazáltal aratás, kaszálás idejét. 

4. A oeeonomia folytatását pedig mind ugar szántást és vetést / 

ugy aratást, kaszálást (mind nemes városunk és polgárok rétéit) az idő- j 
nek a javán, jó idein igyekezzék véghez vitetni, le is takaríttatni. Őszi 

buzavetést tartozik ad minus metr. 200 (két százat) elvettetni, hasonló-
képpen zabot metr. 100 (százat). Nem külömben törökbuzát metr. 4 vet-
tetni, kétszer megkapáltatni és jó időben megszedetni. Hasonlóképpen : 
nemes városunk szőllejét igen szorgalmatosan reá vigyázván megdol-
goztatni, minden munkáját annak idejében megadván, mellyekben ha mi 
defectus találna esni ő kegyelme negligentiája miatt, ő kegyelmének 
imputáltatik. 

5. A nemes város csűrös kertit, major házát, (mely is munkában 
vagyon) ő kegyelme elvégeztetni s felépíttetni annak rendi szerint igye-
kezzen. 
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6. Az ispotály kertnek egy részit bekerteltetvén. ő kegyelme min-
denféle kerti veteményt vettessen, úgyhogy a nemes város közönséges 
szükségére elégséges légyen, hogy pénzen venni ne kellessék. Alma-

eczetet ad minus urnas 40 csináltasson, edényt ö kegyelme csináltasson 
hozzá, melyben olly modalitás observáltassék, hogy következendő successo-
ráñak által adhassa, 

7. Primum et ante Omnia a nemes város magára vött ecclèsia 
malombéli részeit igyekezzék leszolgáltatni ; ugy azon malombéli nemes 
város egy részit procurálni s megdolgoztatni. 

8. Elsőbb principálissának agnoscálván ő kegyelme hadnagy ura-
mat, mindenekben ő kegyelmétől dependeálván, hetenkintő kegyelmétől 
vegyen dispositiót, hová és micsoda közelebb lévő, nemes városunk 
hasznára fordittassék azon jószág, melyről diáriumot is ollyat tartson, 
hogy tempore ratiocinatioriis demonstrátiót tehessen rátiójának illustrá-
tiojára, mit szolgáltatott a jószággal nemes városunk hasznára. 

Extradatum die 2. mensis martii a. 1715. per Stephanum Szerit-Jóbi. 
Juratum nobilis oppidi Deés notarium s. k. (P. H.) 

Eredetije Deés városa levéltárában. 
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