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8768.   1812.

Az Erdőlés rendire nézve.

XXXIV-dik ÁRTICULUS.

Az Erdólés rendinek ennek-utánna jobb móddal; és a* 
Közönségnek reménllett eló-menetelivel léjendó meg-tartá- 
sara, az Orfzágnak Rendei hozzá járulván az ó Felsége 
kegyelmes helyben-hagyása-is e’kóvetkezendóket tartották 
ízükségesnek határozni, és meg-állittani, hogy:

1-sőben. A’ maga egéfz erejében továbra-is meg-hagyattatott 
1791-^fe Efztendöbéli 30-^ Diaetális Articulus, tökélletesen meg* 
tartattafsék*

2- Jzor. Minthogy a7 kedvetlen tapafztalás clcgendöleg meg-
bizonyította, hogy az Erdőknek ofztatlanúl való bírása, és ren
detlen hafználása, azoknak káros fel-hagyattatását, és el-pufztulá- 
sát vonta, és vonnya ma-is maga után, annakokáért a’ nem tsak 
a’ különös fzeméllyekre, hanem magára az egéfz közönségre-is ab
ból háromlo rofzfzaknak, .és tetemes károknak el-távoztatására 
nézve határoztatik: hogy az ezen határozásnak ki-hirdettetése 
napjától fzámlálva három Efztendöknek el-telése alatt a’ Birto
kosok között még ofztatlan lévő minden nagyobb ki-terjedésü Er
dők, a’ melyekben tudni-illik az Erdöles rendje meg.tartattathatik, 
és fehállittathatik törvényesen (; articulariter:} ofztattafsanak-fel. 
Mely fel-ofztást-is ha valaki a’ Birtokosok közül törvénytelen, és 
meg nem álható-okokból meg-akarná akadályoztatni, azonnal 2Ó0. 
Forint Articuláris büntetésen marafztafsék, és ezen kívül a’ károk- 
nak-is, a’ meliyek az olyaíén ofztatlan lévő Erdőkben az alatt tör
ténnének, igaz betsü után való meg-fordittására itéltefsék. Az ilye
tén fel-ofztásokra ki-rendelendö Biztosok pedig, ha, az fel-ofztást, 
avagy abból fzármozott vagy fzármazandó Pereket hibáson késlel
tetnék, avagy húznák halafztanák, az Approbata Conftitutio ^-dik Ré- 
fze 42-íüfe Titulufsának 2-dik Jrticulufsdban írott Törvény utafittása 
fzetént büntettefsenek-meg, ezen jelenvaló Törvény mindazonáltal
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



ä2 Havasi Helységeknek nagy ki-terjedésü Erdejekre, a’ mellyekböt 
a’ fzabad közönségek magok’ minden napi élelmeket keresik, ki. 
nép te'i^fztetik, a* mellyek tudni-illik ezután-is ofztatianúl ma- 
ráfhatnak\ meg-tartatván azomban azoknak ki - terjedésekhez 
képest az Erdőiéinek Rendje, de fzabadságokban hagyatik a* ma 
gános Birtokosoknak, hogy azokból, ha nékiek úgy tetfzik, az őket 
illető réfzt ki-fzakafztathafsák.

A’ kifsebb ki-terjedésü ofztatlan Erdőkre nézve pedig, a’mel
lyek ha fél-ofztatnak, oly kitsin réfzekte fzakadnának, hogy azok
ban az Erdölés rendi meg nem tartattathatnék, avagy ha egyfZe£ 
cgéfzen le-vágattatnának, a’ Birtokosok hofzfzas ideig fa nélkül 
lenni kéntelensttetnének, annak a’módnak meg-tartása határoztatik 
hogy tudni-illik az illyetén ofztatlan erdők elébb bizonyos, és efz- 
tendönként vágatandó réfzekre ofztattafsanak, azután pedig a’ le
vágásra határozott réfz a* Birtokosok között a* birtokok mekkora* 
«ágához, avagy a* régi Sefsiok fzámához képest ofztattafsék-fel.

pjzor. Jóllehet minden Tulajdonosnak törvény fzerént meg- 
vagyon az a’ hatalma, hogy a’ maga Jóvait mentői jobb móddal 
lehet hafználhafsa, és azokból mentői több hafznot vehet vehes
sen, azokat mindazonáltal el-pufztittani, és el-tékozólni senkinekis 
nem fzabad. Erre nézve ha valamely Erdőnek Birtokofsáról a’ 
tapafztaltatnék, hogy a’ tulajdon, és a* maradékairads által menő 
kárának el-távoztatására való kötelefséget féke tévén, a* maga er
dejét pufztittaná, és tékóZolná, az iránt a’ Süccefsorok, avagy 
kerületbéli, vagy Procefsuáiis Tifztek által az Univerűtás Jurisdi- 
diojához , avagy ha az el-kezdett pufztitásnak hamarebb léjendö 
orvoslása haladékot nem fzenvedne, áz Igazgató Fö-TifztekheZ 
idejénkorán való jelentés tétettetvén, azok a’ dolgot a’ bé-pana- 
fzoltatott Tulajdonost-is előre meg-halgatván, minden késedelem,, 
és réfzre-hajlás férte tételivei fzorgalmatoson nyomozzák-ki, és 
a’ fébadás igaznak lenni találtatván, az Érdek* további pufztitá- 
sának meg-akadályöztatására, és ha fzükségesnek láttátik, a* ren
delendő Sequestrumra nézve, az ollyatén Erdők pufztitó Birtokos- 
saival, ártörvényektől ki-fzabott úton éppen azzal a’ móddal bán-, 
nyanak, a* mely az Ősi Jók pufztitóinak ttieg-zabolázására ki- 
vagyon fzabva.

4-/w. A* Parafztoknak, a’ Földös Uraik’ engedelme, és írás
ban adandó fzabádsága nélkül az Erdőkben irtásokat tenni egy 
atalyaban tilalmaztatik, a* kik az ellen tselekednének, 24. páltza- 
ütésekkel, és egy holnapi Areftommal büntettefsenek-meg, ’s azon 
kívül az okozott kárnak meg*fordittására-is fzorittafsanak.

yjz'ór. Mi-
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MSZígosERBÉS2ET! twtf,-•liYp..,,
5-feör. Mivel a’tűznek erőre kapott lángját határok közzé

ízorittani, és abban meg-tartani nem lehet, ’s többnyire a’ ízéinek 
erre, vagy a’marra való hívásától függ az: hogy éppen más felé 
harapozik, mintsem a’ merre terjedése intéztetett vala, erre nézve 
senkinek-is még a’ tulajdon Érdejét-is meg-gyújtani nem ízabad, 
a’ ki az ellen tselekednék 200. Forint Articularis büntetésen ma- 
rafztafsék, és a’ másnak ne-talán okozott kárnak meg-fordittására 
fzorittafsék. Továbbá a* ki az Erdökhez közel, annyival inkább 
magokban az Erdőkben a’ magoss fzáraz füveket, és a* fákról le
hullott fzáraz fa-leveleket meg-gyújtaná, mely hasonlólag fzoros- 
san tilalmaztatik, noha aztot az Erdőnek meg-gyújtására való 
Czéíózáson kivül tselekedte-is, ha még-is abból az Erdőnek 
meg-gyulása, és kár következnék, az okozott kárnak meg-térit- 
tésin kivül a* Nemesek, Városi Polgárok, és más fzabád Em
berek 24. Forintokkal, a’ Parafztok pedig 24, páltzax korbáts, 
vagy vefzfzö ütésekkel büntettefsenek-meg, utóllyára pedig a’ ki 
fzánt-fzándékkal másnak az Erdejit meg-gyújtaná, akárminémü kar, 
és állapotbéli Ember légyen-is, Criminális kereset alá vettetteísék, 
és minthogy fzánt-fzándékos gyújtogató, a‘ Törvények ízorofsága 
fzerént a’ Criminális Sanftioban ki-fzabott büntetéfsél büntetefsék.
A’ midőn pedig a’ Eang a’ meg gyújtott Erdőkben harapozni kéz- 
dene, ha azon Helységeknek, a* mellyeknek Határin a’ meg-gyúj- 
tott Erdők léfznek; Lakósi az Harang ízóra, vagy lárma fzóra, 
avagy más e’ végre adandó jelekre, a’ tűz’ meg-óltása végett azon
nal meg-jelenni, és annak nieg-fojtására alkalmatos akármely Efz. 
közöket-is alkalmaztatni el-múlatnák, a* Közönségek az dpprobata 
^-dik Réfze 43-rf/fe Tit. 6-dik Art. írt Törvény hasonlatofságára 200. 
Forintal fognak meg-büntettetni, a’ különös Személlyeknek pedig 
álbpotyokhoz képest a’ fennebb meg-határozott teíli büntetéísel 
léfzen illettetések.

6-Aor. A’ Falúkon kivül a’ vetések, kaízáló, és marha-legelő 
helyek körül fából, es Vefzökböl kerteket tsinálni fzoroísan tilal
maztatik, ki-veven az ollyan helyeket a’ meliyek az Erdők dol
gába bövolködnek, módgyok pedig, és alkalmatoíságok a* fát 
egyebb hafzonra fordítani nintsen. Továbbá a* fa ízükivel küsködö 
Helységekben erdöbeli fából, és vefzöböl kéfzíttetni ízokott ker
tek helyett asattafsanak mindenütt Sántzak, és azok fa-tsemetékkel 
bé-ültettetvén eleven gyepük plántáltafsanak, ’s azok mindenkor 
jó állapotban tartattaísanak, a’ Falúsi Bírákra, és Esküttökre le^ 
elsöbben-is háromlandó Tefti büntetés alatt. Ezen Törvénynek

§ a által
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áltál-hágói a’ parafzt közönségek kebeléken a’ Birák, és Esküttek 
ha ok az egéfz Közönség fzámára tilalmas kertnek tsinálását ren
delnék, vagy valójában tsináltatnák, avagy más különös parafztok 
azt mívelnék, mind annyifzor 24. páltza-ütésekkel büntettefsenek- 
meg, a’Nemesek pedig, úgy a’Városi Polgárok, és más fzabad Em. 
berek-is 12. Forint büntetést fizefsenek; hogy pedig e’réfzbe semmi 
menedékeknek, és mentségeknek helye ne-lehefsen, a’ Jurisdictiok 
Univerfitáfsainak a’ kiknek az Erdőkkel annyira bövölködö Hely
ségeket, hogy fákból, és vefzökböl való kerteket az Erdőknek ká
rosodása nélkül tsinalhatnak, avagy pedig a’ melyek e’ végre qua- 
lificálva nintsenek inkább kelletik tudni, és esmérni, a’ közön
séges Gyűlések tartattatása alkalmatofságával kötelefségek léfzen 
meg-határozni, hogy oiyan kerteket fákból, és vefzökböl melyik 
Helységekben légyen fzabad tsinálni, és mellyekben nem? és ezen 
magok Határozásaikat mindenekben tudtára nem tsak ki-fogják 
hirdetni, hanem a’ Tifzteknek-is tellyeíittésben léjendö vétel vé_ 
gett által adni, az a’ felöl kéfzült Jegyzéseknek pedig a’ Juris- 
di&iok’ Tífztyei által a’Királyi Fö-Igazgató Tanátsnak-is réfz-fze. 
rént fzükséges tudásúi, réfz-fzerént pedig a’ fzükségeseknek látzan- 
dó rendeléseknek meg-tétele végett fel-kelletik küldettetni.

j-fzer. A’ tapafztalás elegendöíeg meg-bízonyitotta, hogy a, 
marháknak nevezetesen a’ Ketskéknek legeltetése a’ nevendék élö- 
fáknak, csemetéknek mennyire légyen ártalmas, és az Erdőknek 
el-pufztúlását mely nagy mértékbe fettefse, melyré nézve a’ leg
közelebbről le-vágatott Erdők a’ marha legeltetéstől fzorgalnia- 
tósön öriztefsenek-meg, és leg-alább 4. vagy a’ környülállásokhoz, 
és a* fáknak gyorsabb vagy későbbi nevekedésekhez képest 6. Efz- 
tendök alatt, és addig, a’ míg a’ gyükerihez közel nevekedett 
ágoktól, meg-tifztittatott fátska annyira nevekedik, hogy a’ fzarvas 
marha a’ nevekedö Fátskának tetejét a’ nyelvivel el nem erheti, 
és el-nem fzakafzthatya, a’ marhák az illyetén nevekedö fiatalas 
Erdőkben való jártatástól egéfzen tihafsanak-el, azok a’ kiknek 
marháik az ilyen közelebbről le-vágatott Erdőkben el-bodorogvan 
tsak magokat meg-vonnák, elöbbfzőr a’ bé-hajtás taxáján, mely 
taxa az Erdőkre nézve egy marhától io, xra. határoztatik, és 
a* né-talán okoztatott kárnak meg-fizetésin kivül semmi más fize- 
téfsel nem tartoznak. Azok pedig a’ kiknek marhájok másodfzor, 
vagy több versben-is azon fiatalas Erdőkben, vagy ujj vágásokban 
tanáltátnának, már akkor hibáztatható gondatlanság jővén közbe 

• a’ fennebb meg-határoztatott hajtő-pénzen ? és az okozott kárnak
meg-
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meg‘fbrdittásln kivül a3 Nemes Ember, Városi Polgár, és más 
fzabad fzemély 24* Forintokkal, a* parafzt Ember pedig 24. páb 
tza-ütésekkel büntettefsék, a’ ki pedig meg-vetvén a’ közönse'ges 
tilalmat a’ maga marháit eröfzakoson, és fzánt fzándékkal az ujj 
vágott Erdőkbe hajtaná, és az által az Erdőkben több kárt, és 
romlást okozna mintsem egy vagy két Szekér fának a’ le-vágása 
tenne > az ollyannal azzal a’ móddal kelletik bánni, és aval a’ 
büntetéfsél büntetni, a* mely az Erdökbéli Prsevarícatorokra nézve 
határoztatok, Mivel továbbá sok, és nevezetesen az Havas-alyi 
környékekben a’ marhák legelő-helye az Erdőkön ízokott lenni, 
ez okból ne hogy egy felöl a* marhák a’ fzükséges legelő-helyben 
meg-fogyatkozzanak, más felöl pedig az Erdők a fel-hagyattatas, 
és romlás ellen oltalmaztafsanak, az ollyatén Helységekben a’ Bir
tokosoknak, és fzabad közönségeknek Erdeji köz egyet-értéfsel, 
vagy ha egymás között meg nem édgyezhetnek a’ Procefsuális, 
vagy kerületbéli Tifztnek közbe-jövetelivel, azoknak ki-terjedésekre, 
és a* marhák fzámára tekintet tétetvén, bizonyos réfzekre, vagy-is 
Táblákra ofztattafsanak, és határoztafsék-meg, hogy az egymás 
után kővetkező Efzter.dökben melyik réfz, és melyik Tábla fz©l- 
gáljon az Erdölésre, és más házi fzükségekre, raellyik pedig a* 
marhák legeltetésire, és a’ ki ezen Határozásnak ellenére a’ maga 
marháit abban a* Táblában, a* mely nintsen marha legelőnek ha
tározva, legeltetni méréfzlené, mindanyifzor a’ fennebb meg-álli- 
tott büntetésen maraíztafsék, és egyfzer’smind az okozott kárnak 
meg-fordittására-is fzorittafsék. Azokban a’ Helységekben pedig 
a’ meliyek legelő helyekkel el-annyira bövolködnek, hogy az Er
dőkben való marha legeltetés nem fzükséges a’ marhák a’ fennebb 
meg-állított büntetés alatt az Erdőkben való jartatástól egy átal” 
lyában tiltattafsanak-el, meliyek legyenek pedig olyan Helységek, 
a’ mellyeknek Erdejiben a’ marha legeltetést vagy meg-eUgednj* 
vagy ép-pen tilalmazni kellefsék , aztat meg - határozni, meg- 
halgatván a’ Telöll elébb a’ Birtokosokat’, az illető Jurisdi&ick 
kötelefsége léfzen, a’ Ketskéknek. pedig az Erdőkben való mind 
Téli, mind Nyári legeltetések ( ki-vévén a’ távúi való Havasokon 
lévő hozzá járúlhatatlan, és más hafzonra nem fzolgálható Er 
dököt) az azokban tanáltatandó Ketskéknek az Erdők Tulaido" 
nofsi fzámára léjendó Confiscaltatása, és á’ kárnak meg-fordittása 
büntetése alatt egy átallyában fzorofsan tilalmaztatva légyen.

g-jior. Hasonlólag tilalmaztatik, hogy fenki-is az Erdőkben 
erdölés végett vezető rendes útakot el-hagyván Sem a* régi, és 
a’ további hafzon.vételre nem fzolgáló, ’s azon okból a’ Birto
kosok által el-Sántzóltatott, vagy kertelésekkel cl-rekefztetctt
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útokat, sem az újj vágott, és fiatalas Erdőkön ujjakat ki-nyitni 
ne méréfzeljen, a’ ki az ellen tselekfzik, ha Netnes Ember, avagy 
Városi Polgár, vagy más fzabad fzemély 24. Forintokkal, a’ Pa
rafzt Ember pedig 24. páltza-ütésekkel büntettefsenek, és e* felett 
mindegyik a’ károknak meg-fordittására-is fzorittafsék. Minthogy 
pedig az újj útok nyitására gyakorta a’ fzolgáltatott alkalma’ 
tofságot, hogy az Erdőkre Vezető régi útok, azoknak fzükséges 
meg-igazíttatásók ehmúlattatvári, sokfzoí járhatatlanokká lettek: erre 
nézve az Helységek Bíráji és Eskütjei 24. páltza-ütések’ el-rnúl- 
hatátlan büntetése alatt a* régi útoknák mindenkor jó, és járható 
állapotban léjendö tartására fzorittafsanak.

9A0É A’ vefzekedésekdek; és kedvetlen következésekivek el- 
távoztatásokra az Erdőkben tétetett határbéli Jegyek, előre a’ 
Birtokosoknak avagy azok Tifztyeihek hir-tétettetvén minden 
ötödik Efztendöben ujjittafsanak-meg, a’ meliynék véghez-vite- 
liben az edgyik, vagy másik Birtokosnak jelen nem léte akadályéi 
nem lehet. A* ki az illyetén határ-béli Jegyeket el-rontaná, vagy 
a’ határ-béli Jegyül meg-jegyzett fákat le-vágná, a’ Nemes Ember, 
Városi Polgár, és más fzabad Ember 24. Forintokkal, a’ parafzt 
Ember pedig 24. páltza-ütésekkel, és a’ le-vágott határ-béli Jegy-fa 
árrának meg-fizetésivel fog büntettetni.

ío-A^'« A* fáknak az hajától való meg-hántása, mely az Er
dőknek igen vefzedelmes fzokott lenni, ki-vévén a le-vagátásra 
határoztatott Erdőket, és az Havásos helyeket, a’ melyekben az 
egyébb hafzonra hem fzoígálható Erdőknek sűrűségek miatt, az 
Erdőket legelő hellyekké változtatni; és inkább ki-irtani volna 
fzükséges, az alatt a’ büntetés alatt a’ mélyen az Erdőbeli prceva^. 
ricatoroknak kelletik rnátafztatni, fzorofsan tilalmaztatva legyen. 
Mivel azomban fa-haj nélkül némely Mefter-Emherek az ők Mi 
veiknek kéfzittésiben eí-neüi lehetnek, azokra az Erdők Birtokos-
sainak különös afiignatioji mellett a’ vágatandó Erdőkből gon
doskodni lehet: A’ fennebb írt büntetés alatt a* Gyümölts termő 
fák leveieinek-is le-fzedése, mely a’ fáknak el-metsévedesitz, és
végre ki-vefzésit fzokta okozni, keményen meg-tiltattatva Egyen.

■4
iiAer. Valamint fzorofson meg-vagyon tiltva a’ Paraiztok- 

nak, hogy az ö magok Föídös Uraik engedelme nélkül az Erdők
ben irtásokat he tegyenek, úgy a* prxvaricatio^k ki-világösódasa 
esetiben 24. páltza-ütések büntetése alatt a’ fák rügy es againak 
a* marhák* téli-eledelire Való le-tördelése, ki-veven az olyan Er 
döket, a* mellyek éppen vágattatnak, egyebütt mindenütt tilal- 
fiíáztatik.
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22-fcer. Minden Patafzt, és más fzabad Ejnber-is, kötelez- 
íetik mind addig, a’ míg az Háza, Udvara, Kertye, és Csűre, 
avagv kafzáló-rétye előtt, és körül üréss, és a’ fák plántálására 
alkalmatos hely tanáltatik, minden Efztendöben io. Fuz-fat, es 
más- hamarább nevekedö fákat, nevezetesen pedig Eper-fákat plán- 
tálni ültetni, és a’ kiről az illető visgálodó Tifzt tapafztalni 
fogja hogy a’ mindjárt említett Fák’ nemeit nem ültett^, nem 
fzaporította, a’ fzabad Ember 9. Forintal, a’ Parafzt pedig 12. 
pá’tza-ütéfsel büntettefsenek-meg, és mivel az Erdőknek fogyat-, 
kozása nevezetesen a’ mezöségeken sokkal nagyobb, erre nezve 
a’ Főidös Urak’ tulajdon hafznok forogván fenn kötelesek lefznek 
gondoskodni, hogy az határból bizonyos a’ vetésre avagy Széna-ter
mésre nem alkalmatos hely fzákafztafsék-ki, és a’ magok E»bera 
által-Fák magvaival vettefsek-bé, és a’ míg a’ fák fel-nevekedntk 
illendöleg öriztefsék, hogy ottan újj Erdők nöijenék, a fzabad ,o 
zönségeknek pedig ilyetén helyeket, mellyek Erdő plantalasara 
fordittafsanak ki-mútatni, az illető Tifztek kötelefsege lefzen.

í3-/io»-. A’ parafzt, a’ ki a’ Földes Ura által a-z ö házi Izük- 
ségire kellető fának vágására meg-határozott napokon kivu az 
Erdőkre menni, és ottan fát vágni méréfzlene, pr«varicatorna 
tartattafsék, és büntettefsék-meg, mindazonáltal a’ büntetést fze- 
lídebbé tenni magoknak a’ Földős Uraknak fzabad akarattyok-

ftigjön. J ' ' • r'r \
i+jíer. Ha valamely Helységben a’ síaegésyebb L^soicnak 

az Erdőkbe fzerte-fzéjjel ki-dóledezett, és fzáraz fáknak a’ Bir- 
tókos tettzéséböl fel-fzedése, ’s az hátókon való haza-hordasa 
meg-engedtetnék, annak meg-akadályoztatására, né hogy nemely 
fzegény Emberek ezen jó akarattal vifza-élvén a’ még fenn al o, 
és lea-fzebb növésű fákat-is le-vágják, és lopva el-vigyék,, azoknak 
keményen meg-tiltatik, hogy magokkal az Erdőbe Fejfzet, avagy 
Füréfzt, és semmi némü vas-fzerfzámót ne vigyenek, mert kulom- 
beh mind a’ nállok tanáltató fzerfzám, mind a’ fa, mellyet haza 
akarnának vinni töllök él-vétettétv^n, a’ kárnak meg-tenttesin 
kívül 24. páltza-ütésekkel fognak meg-büntettetni.

iS-jiör. Ha valamelyik Erdő Páfztor, az ö Páfztorlása-alá- 
bizatott Erdőkből másnak akát-kiríek a’ tulajdonos’ engedelme 
nélkül lopva fát ajándékozna, avagy el-adná, az Erdöbéli 
cotioba tanált tolvajt meg nem fogná, avagy a meg-fogott to vájt 
el-botsáttaná, aval meg-edgyeznék, vagy ha az ilyetén tolvajnak,

§ § i
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és prcevarkatortuk meg-fogására ereje nem lévén, maga a* tolvaj 
el-fzalad, de azomban ; még-is azt, hogy ki-lett légyen az a’ pr®~ 
varicator vagy tolvaj , az Erdö-Páfztor azután ki-tanúlta, és aztat 
az Erdő tulajdonofsának maga idejében mégsem fedezi-fel, az 
illyen Erdö-Páfztor mint tolvaj, és tolvajok lappangtatója, ’s or
gazdája úgy tartattafsék a* fzolgálatból töftént botsáttafsék-el, 
és az illető Udvari Széken, avagy ha a’ Földös Ur ezen maga 
ju fsával élni nem akarna, a’ Magiftrátuális Fiscus által vettefsék 
Criminális kereset alá, és a* kárnak meg-fizetésin kivül a’ vétkinek 
mekkoraságához képest érdeme fzerént büntettefsék-meg. A’ mi
dőn pedig az Erdő Páfztóroknak minden egyet-értéseken kivül 
tsupa vigyázatlanságból az Erdőkben kár történnék, akkor az 
első esetben a’ Páfztorok egyedül tsak a’ kár’ meg-fizetésivel tar
toznak, másodfzot a’kár meg-fordittásán kivül 24.' páltza-üté
sekkel büntettefsenek, az harmadik esetben pedig a’ mindgyárt 
meg-állított büntetésen kivül fzolgálattyökból tétettefsenek-ki, és 
többfzöx fel se-is /vétettefsenek.
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