III. Károly, (1685. okt. 1. – 1740. okt. 20.): spanyol király (1706–14), magyar király és (VI. Károly
néven) német-római császár (1711–40).

1723. évi törvénycikkek
Előbeszéd
Mi VI-ik Károly, Isten kegyelméből mindig felséges
választott római császár, és Német-, Spanyol-, Magyar-, Cseh-,
Dalmát-, Horvát- és Szlavon stb. országok királya, Ausztria
főherczege, Burgund, Brabant, Stiria Karinthia, Krajna herczege,
Morvaország őrgrófja, Habsburg, Tirol és Görcz grófja stb. Adjuk
emlékezetül ezeknek rendében, jelentvén mindeneknek, kiket illet:

…..
1723. évi CXVIII. törvénycikk
a kiváló borok meghamisitásának meggátlásáról
Igazságos, (nehogy némelyek magán csalárdsága miatt a közönség
szenvedjen), hogy azokat, a kik a kiváló borokat bármi módon
meghamisitják, vagy azokat silányabb szőlőkből helyettesitik s ezek neve
alatt elárusitják, s igy a vevőket megcsalják s a közkereskedést
megakadályozzák, az illető megyék hatóságai azonnal s tettleg összes
boraiknak elvesztésével büntessék.
…..
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Mária Terézia (Bécs, 1717, máj. 13. – Bécs, 1780. nov. 29.): Magyarország és Csehország
királynője és Ausztria főhercegnője (1740-től), német-római császárné (1745-től). III. Károly
leánya.

1741. évi törvénycikkek
Előbeszéd
Mi Mária Terézia, Isten kedvező kegyelméből Magyar-,
Cseh-, Dalmát-, Horvát-, Szlavonország, Ráma, Szerbország, Galiczia,
Lodoméria, Kunország, Bolgárország királynője; Ausztria főherczege;
Burgundia, Brabanita, Felső- és Alsó-Szilézia, Milano, Styria, Karinthia,
Krajna, Mantua, Parma, Piacenza, Limburg, Luxemburg, Geldern és
Württemberg herczege; Svévia fejedelme; a római szent birodalom,
Burgau, Morva, Felső- és Alsó-Lausitz örgrófja; Habsburg, Flandria,
Tyrol, Ferrete, Kyburg, Görcz, Gradiska és Artois grófja; Elsass tartománygrófja; Namur grófja; a
vend őrgrófság, Pordenone, Salzburg és Mecheln ura; Lotharingia és Bar férjezett
herczegasszonya, Etruria nagyherczegnője stb. stb.
Ezennel tudtokra adjuk, jelentvén mindenkinek, a kiket illet:

……
1741. évi XXIX. törvénycikk
Görögök, örmények és ráczok kereskedéséről
A borral való kereskedés, főleg az ország felső részeiben (azon csalások
s borhamisitások kikerülése végett is, melyek a mult esztendők folytán e
tekintetben előfordultak), a görögöknek, örményeknek és zsidóknak, a
vármegyék s városok által végrehajtandó elkobzás büntetése alatt,
eltiltatván, határoztatott:
1. § Hogy valamint egyébként azok a görögök, örmények és ráczok, kik
a török uralomnak egyáltalán nincsenek alávetve, hanem feleségeikkel és
családjaikkal együtt Magyarországon lakván, egyik vagy másik szabad
királyi városban polgárjogot élveznek vagy a földesurak jószágain élnek,
más polgárok és honlakosok módjára, egyebek közt a kereskedés helyes
és kellő módon való gyakorlásának jótéteményétől se legyenek
megfoszthatók: ugy másrészről a méltányossággal és helyes renddel
összeegyező dolog, hogy olyanok, a kik az ottomán portának is
bármiképen alattvalói, minden más kereskedéstől, mint a melyet a
törökökkel kötött kereskedelmi szerződés nekik megenged, teljességgel
eltiltassanak.
…..
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