
A második, vagy is a·* katona újonczok mikor, és miképení állítása 
erántbatároztatott 1-ó'r: Járásbéli Sz.-Bíró Urak a' Földes Uraság' közben-jöt- 
tével jövő Novemberig a' legutóbbi Adó-felosztás' Útmutatása szerént, melly- 
böl a* kaszás , és így a' katonaságra is alkalmatos ifjak leginkább kiszemel
hetek, írják öszve a' katonáskodható és 18 Esztendőtől 32 Évekig lévő sze
mélyeket az e' részbeni Országos Útasitás' értelmében* melly Útasitás a'Megye 
Levéltárából az Ország - Gyűlési Követek' tudósításából lészen kiveendő, és 
nem csak a' Járásbeli Sz.^Biró Uraknak, de a' Kerületi Al - Esperesek , és 
a* két külömböző valláson lévők Fő-Gondviselőknek is a' végre, hogy azt 
az illető Lelki-Pásztorokkal, kiknek az említett Országos Útasitás' értel
mében kötelességükben fog állaili Híveit az eránt meggyőzni, hogy kato- 
iiáskodníok* de bsak IQ évekig és semmi esetre sem tovább szükségképen kell; 
és hogy ezén a* Törvény által rendelt Sorshúzás csupán az Ő javokra tör
tént légyen, közöljék.

2-szór : Az egesz állítás' vezérlésére sikerbe hozatalára egy ál
landó Biztosságnak kineveztetése találtatott szükségesnek , melly Biztos
ság Luka Sándor lső Al-Ispány Úr'elől ülése alatt e' következő Tagok
ból álló leend, jelesül : A' Megye Rendéiből Plachy Ferencz , és Térsz- 
tyánszky A ntal Királyi Tanácsosok, és Tábla-Birák ; Zm eskal G yörgy, 
Luka A n ta l, Buócz Lajos , Pajor M átyás , Nedeczky L á sz ló , Fejér- 
vári M iklós, B aloghy L a jo s , Pongrácz P éter , és Rém Leopold, T. Bi- 
ráki A Tisztviselői Karból i B akay Ferdinánd íso Fő - Jegyző, Kubínyi 
Vilmos Hadi Adó - FŐ - Szedő , négy Járásbéli FŐ-Sz.-Biró, Vajda István  
Fő-Ügyész à N ag y  A ntal Számvevő, Laszkári Lajos Fő-Biztos , minden 

-Járásból egy az Esküdt Urak közül, és Stéger János Fő,-. Orvos Urak , melly 
Biztosság' Tagjainak a’ már felebb érintett, 's úgy a' járásbéli Sz.-Bírák va
lamint a' Kerületi Al - Esperes, és Fő-Gondviselo Uraknak kiadatni rendelt 
Utasítás' értelmében kötelességében fog állani: a) Az Öszveirás' tárgyában 
ne talántán keletkezendő kérdések eldöntése, b) Az előadandó Öszveirás- 
nak átvizsgálása, és a'szerént a' katonák' számának a' Helységek közt né
pesedés szerinti felosztása, é) Ai Sorshúzást, valamint a' katonai és polgári 
Orvosok által teendő megvizsgálásokat maga előtt tétetni, és minden ebből 
eredhető kérdéseket eldönteni, söít az e' részbeni Törvény, és Országos Úta
sitás' értelmében hozandó végzéseit karhatalom által is foganatosítani. Hogy 
pedig a netalán történhető nagyobb kihágásokat, úgymint : Makacsul elrej- 
toket, nyilvános ellenszegüléseket, és az ezekből származható vérengzése-



két ’s öldökléseket, úgy nemes, mint nemtelen személyekre nézve rögtön 
megboszúlhassa, ez úttal törvényszék »képen is kiküldettetett.

3-or : Ezen törvényes katona-állítás* béfejeztével, mikénti eljárásáról 
kimerítő körülményes jelentést tenni tartozván , oda útasitatott eme4 Biz
tosság , hogy a* tartandó Üléseiről hiteles Jegyzőkönyvet vigyen.

t±-er\ Ai Sorshúzásra csupán, és egyedül a* megvizsgált, *s katonák
nak alkalmatosaknak talált személyeket bocsásson, kik közül a* lett kato
náknak magok helyekbe való alkalmatos legényeknek fogadhatását megen- 
gedheti ugyanj de úgy, hogy ezek nehány nap alatt az afféléket kiállítani 
tartozzanak, hosszabb időt semmi esetre sem engedvén, ne hogy ez által a* 
béavatásba (Assentálásba) zavar történjék.

5- ör: Ezen Sorshúzásra szakaszonként és bizonyos számú Helységek
ből állitandókat hijjon ősz ve, úgy alkalmaztatván ebbéli munkálat já t , hogy 
ezen Sorshúzás November Holnapnál elébb nem, de Novemberben, vagy leg- 
felebb December* közepéig múlhatatlanúl béíejeztessék,

6- or : Atra különösen figyelmezzen , hogy a* valósággal béállitandó 
újonczok* vagyonúk Járásbéli Szolga-Birák Urak által, a* Földes Uraság* be
folyásával, az e* részbeni Törvény szerint is öszveiratván , ezen Öszveirás 
egy példányban az Árvákra ügyelő Biztosságnak adattassék által.

Végtére 7-er: A* mennyire ne talántán a* Helységek3 Elöljáróinak is len
nének az Öszveirás eránt némelly észrevételei, azokat tárgyaltatás alávegye 
ezen Biztosság.
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Ezek után a* 7-ik Törvény-Czikkeíy täg^ iS az Í836-ik Évi Ország-Gyűlésen 
alkotott Úrbéri-tárgyú Törvény-Czikkelyek némelly szakaszainak világositá- 
sok - *s részszerínt módosításokra, úgy nem külömben
A* Jobbágyok* örökösödések etánt Szólló g-ík Törvény-Czikkelyre hátározta- 
tott: hogy ha ezen két rendbéli Törvény-Czikkelyek a* Nagy-M. M. K. H, 
Tanács által meg nem küldettetnének, sajtó alá bocsájtatván, minden Hely
ség* számára kinyomtatni, és JárásbéÍi Sz.-Biró Urak által a* Helységekben 
minden további magyarázás nélkül közönségessiteni rendeltettek;
Továbbá a* 9-ik Törvény-Czik. vagy is a* Mezei-rendőrség eránt· miután 
a* Megye* Rendei ezen jótékony Törvénynek üdvös hatását Megyéjükre nézve 
csak úgy reménylenék, ha az efféle ügyek bíráskodására különös Tagok tűzet
nek ki ; ennél fogva határozák : hogy mivel Járásbéli Tisztviselői elegendő 
számmal lennének, de külömben is, a* nagy hátramaradásban lévő Adózóikat 
újabb terheltetéssel illetni nem akarják, Járásbéli rendes Tisztviselői közül 

minden Járásban kettőt, jelesül a*Bozóki Járásban: Lábody G abor, és M áj- 
zik Sándor ; az Ipolyi Járásban: K asza Á goston , és Pongrácz L a jo s ; a* 
Báthiban : Okolicsáriyi A n tal, és Reviczky- Ferencz ;  a* Selmecziben pedig : 
'Sembery B o ld izsár , és Lukács Lajos Urakat bízták meg különösen ezen 
bíráskodással olly formán, hogy az említett e* czélra különösen kitűzött 
Tagok, a* mezei - rendőrségi foglalatosságot mindenek előtt kötelességüknek 
tartván, e* végett minden mást, ezt pedig más végett, semmi esetre élmú- 
lasztaniok szabad nem lészen ; és mivel a* Törvény* értelmében az illyetén 
bíráskodás Szolga-Birákra lenne útasitva Fö-Ispány Úr Ő Excellentziája ren
deltetett alázatosan megkérettetni, mi szerint a* fentebb említett Rend
szerinti Esküdt Urakat Al-Szolga-Birói Czimmel felruházni kegyeskedjék. 
Egyébbaránt, mivel ezen bokros foglalatossággal megterhelt Tisztviselő Urak 
sajátjokat elhagyni, *s majd csak nem egyedül ezen Hivatalnak élni kényte- 
lenittetnének, igazságosnak találták a* Megye* Rendei, hogy rendes fizetésük
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í)0 pengő forinttal, és a4 négy Tagnak eddig nem volt, de ez úttal oldalok 
mellé rendelt fegyverviselőkkel |-ső Novembertol szaporittassék, az erre szük
séges költség pedig a* Honi Pénztár* megkémélésével a4 Nemesi Pénztárból 
ideigleni'sen pótoltassák.

Továbbá mi a" M-ik |ba említett,.de meg nem határozott járandósá
gokat illeti : ezek az egész Megyében behozandó egyformaság végett az e4 
részben eljáró Szolga-Birákrá üézve naponként £ pengő forintba alapitattak 
meg; az alkalmaztatandó Tanúk* fuvaroztatása eránt pedig az határoztatott, 
hogy ezeknek Fuvarbérök csak àzotì esetben követeltethetnék , ha nagyobb '
távulságról lésznek meghívandók, vagy pédig , ha olly személyek , kik 
betegség-, vagy állásoknál fogva nem gyalogolhatnak. Többnyire a3 becsü
lök4 napi - dijára nézve, ne hogy ezzel a4 felek önkéntesen terheltessenek ,
Ugyan ezek a4 művészek, nagyobb - szerű Mesteremberek à s más illyfélek 
kivételével, átaljában legkisebb t ó , legnagyobb sommáúl pedig 20 pengő 
ftba alapitattak meg naponként. Végtére a4 bírságok éránt U* Törvénynek 
azon rendelőién kívül, mi szerint áz é4 részben biráskódók, minden Ev-Ne- 
gyedben tartandó Köz-Gyűlésre tartoznak tudósításaikat béadni, és mellyek- 
rol az Al-Ispápyi, Fő - Szedői, mint szinte Számvevői Hivatalok végzés 
által értesittetni fognak, egyszersmind az ellenőrség* fentartása tekintetéből 
oda köteleztetnek az e4 részben biráskódók, hogy az abbéli bírságok meg
vételéről az Al-Íspányi Hivatalt mindenkor időről időre különösen, 4s rög
tön értesítsék.

Ezen Mezei - rendőrség érán ti Törvény szinte ügy mint az Úrbériek 
eránti kinyomtattatni, és a4 Helységekben közönségesittetní, 4s kiosztatni ren
deltetett.




