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Děkujeme, že jste si vybrali EOD!

V evropských knihovnách jsou uchovávány milióny 
historických i novověkých knih. Velká část těchto 
dokumentů může být nyní velmi jednoduše k dispozi-
ci v podobě elektronické knihy - eBook. Požadovaný 
titul si můžete kdykoli objednat prostřednictvím 
online katalogů knihoven zapojených do projektu 
EOD (eBooks on Demand – elektronické knihy na 
požádání). Tištěnou knihu převedeme do digitální 
podoby a zpřístupníme v elektronicképodobě.
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Dokonaly Gednatel 
anib 

Zemsth Adtvokcit, 
wsscm spisům ýu-fXt/ 

w lidsti společnosti potřebným, \ 
gako gs»u: 

ŝebne Zadosti, provpamatowanj, smlauwy, 
Zápisy, rukogemstwj, odstaupenj, kwitancp, 
ropstoebienj, plnomocenstwĵ  kssaftp, vwoíenj, 

swidectwj, zpr«l»v> »3"<*>nen}, weMpy, 
a t. t>. . 

dli pchustKwagjc^ch M?-*^ 

chs. krA.Narjz h\\, %*?£## 
b«» pomoc? nigftkeho prz»n>h« pr/ttle 

4 < > ^ 
Djl prOnj. 

Druhi welmi pona^aweni wpdanj. " 

W Praze 1304. 
Nákladem Haasowpm a Widlmannowpm,, 
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Prwnj Ka/itola. 
O pjstbnjch Žádostech. 

^jsebnj zadost neb prosba pozustawa z 
dwau djlu; w prwnjm.pcedncissj se za-
dost, ró t>vut>ém vwadi se duwodowe, 
fteřjj nassj prosbu podporugj,, a nám. na-
hegi dawagj, ze tjm spjsse wyst^ssani 
Huveme. 

& tomu se zacaste prikladagj prMny, 
které takoweho prosebnfta k stladanj a k 
podanj teto zadosti pohnuly: wssak ale 
gen w potřebních a důležitých prjpad-

Tato pjsebna zadost muže se bud s 
wyprawouianjm prjcin, aneb s samau 
prosbau zacjti, tak gak se to podle siussnosii 
prednassegjcrho obsahu delatl da. Tato 
zadost musy tyti co nexkratcegi (lozena, 
<lle také co neysrozumitedlnegi wywedena f 
wMechagj se pri tom wssickni napisowt 
hodnosti neb txtulu, kromě zewnitr ne, 
wnitr ale kazdv se y?)»strjhati mnfy, wsse-

i.Djl. ••?* ~ % b« 

v 



ho pochlebowanj, zbytečných okras, a> 
ničemného rozmnozowani stow. líby ten 
kowa posedná zadost tjm snadnegi mohla 
se pr«hlednauti» Hiwzodowe w giste člán
ky se rozw'rhn<«l'> a tak se hned zê  zatth-, 
ku postawj, k. pr. za prwnj, za druhé, z«; 

tretj a. t. d. aneb se na miste toho postau?j 
latinská stowa. 2. b. c. ic,. 

XVfiai pjsebni zadosti na tento zpil-
sob skládati, gest od neyrvyssssyo dwora 
narjzeno tem, kterj > ge k auradum a gi° 
nym,infftancem zanasstti nmgj Ostatní 
ale spssowe, které saukromne osobám xbýh 
ssjho y njjffjpo staMl. podawame, chtj-
ce negake^milosti dogft'i, mohau býti po-
,dle nassj libosti a podle nasseho vznanj 
siozeni; tenkráte to neywjce na nassent 
prjzniVcy-, kterému nas spis podati chce-
tne; zalezj; my musyme totiž wedeti, 8*-'* 
li milownjk dlauiiych a wysokych tytulu> 
pochledenstwj, prjlis lvelité poníženosti, 
a ginych takowych okolostogicnostj; ne-
ho wfakowe prjpadnosu bywame prinu-
ceni podle wassni gcho ged,iati, abychom, 
neslozjce spis podie gepo hlawy a smy-
fla, s> zadost; nassi odmrssceni nebyli. 
Ostatns zgdny xo'tom nechybz, když za-
doiststvauy w takowé prjpadnosti pod li 
cys. narjzenj w způsobu swrchu pripome« 
nurem stladati bude 

Způsob pri stladanj pjsebne zadosti 
gest nastedugjcy: >,^ 



. l. Musy se k tomu myti 3 frwetvcn 
wy sscemplawany arch. genz na dlauhs 
weypulj se přehne a pak ẑg 
„ 2. postaw, se toliko gmeno auradu. 

eu kterému zadost podati, chceme, prilo-
zsce i tomu tohoco gednoducheho tytulu 
aenz gest: Wysoce stawny, M n o -
L 0 J f ? W ' ^ n e b " l i to G l a w n y 
i i í ? « f t ř c ^atky tytul te osoby, které tato 
Zadost paer,. w y so c e st a w n y pnn<i-

4ez, wssem dworjkym a zemstym aura-
dum, a pak takowym auradum a vstáno-
wenym komissym, gegickz predstaweny 
U^rchn), neb president teyná rada gest; 
aneb gegjchz rady dustognost rvtiMedo 
J*™*, '"stawag,. M n o h o st í xo ný 
vm talonym Adminystracem,ges,to pod 
*W»™J>»oifyp neb zemích auradH 
nu?L,@Uw-2y dawa se kragstemu 
«ff™V " ^ ' s t r a t u , hospodarstym, a 
wuem tom auradum, genz prjmo pod 
negakau Adminystracy stogj. Ostatnjm 
auradum, gessro pod zprawau swrchu 
gmenowanych stogj, a wubec wssem men-
Wm král. auradum gen se pripisuge: cy s. 

- Z. Co se ale zadosti tkne, ta postawj 
]tna prelozenau stranu po prawé ruce 
5$3u<va ^ " zretedlne, wewssj možné, 
krátkosti, « p«k 

,*; Ua tyz způsob dále duwody se 
vtpadeg), gessto prosbi wetssi platnost 

dáti 
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dáti magj, a s těmi duwody zawjra ft 
spis, bezewssj dalsij zawerty. 

5. pnsadj se'mjsto, kde se podawa-
gjcy zadost zdrzuge, pak rok a den, w 
kterém gi zadal. 

6. podepjsse fa>é gmino a prjgmenj, 
wynecha ale wssecka, někdy bywala stowa 
w obycegi, gako gest n e y p o n i z e n e g ssj 
neypostussnegssj stuzednjk a t. d. 

• 7. Arch od hury az dolu se přehne, aby 
formu ctrvrt archu dostal, pak se tento 
ctwrt archu gesste gednau, a syče kprawe 
ruce přehne, a na stvrchnj oktawowau 
neb pulsikarkorvau stranu za 

8. Toto postawj: k. pr. Aurad ten, 
ku kterému ten spis se podati ma; něco 
hlaub k Uwk ruce gmeno a prjgmenj pro-
sycyho spolu s swym stawem, dustogen-' 
stwjm a s numerem sweho domu, kde zusta--
xváf a gesste hlaub dole k prawe ruce 
we wssj mozni krátkosti obsah zadosti se 
postawj, wynechage tuto wssech roniti 
vwedenych duwodu. R Geho cys. král. 
Milosti, k dworffym a zemstym aura-
dum postednj prehnutj se wynechati musy, 
a napiš gen na kwart,^neb na způsob 
cwrt archu flozenau zadost se napsati 
muže. 

prjkladowe tu wec lepe wyswetlj: 

i . 
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l . Pjsebltck zckdost sprostncho zpiisobu 
bez vwedent)ch duwodH. 

tvasse cys. král. Mi lost ! 
Njze podepsaný prosy o dowolenj, aby 

na ssest tyhodnu k naprawenj sivého zdra« 
«,j do Teplických lclznj.se odebrati'mohl. 

w Praze dne 15. máge 1300. 

N. tt. 
kr. Cesta zemsta Rada-

Geho cys.^?al. Mi los t i ! 
\ N. N. 

kr. Cesta zemsta Rada 
prosy, aby mu dowoleno b^lo 
na ssest tyhodnu do Teplických 
lázní, se odebrati. 

I I . Pjsibnci zcidost s duwody. 

wysoce siawné zemské Guber -
nyum! 

Njze podepsaný prosy o prázdné m,> 
sto Akcefysty v král. Raurjmsteho krag-
stého auradu. 

& podeprenj swé prosby muže pri-
pomenauti; 

http://lclznj.se


i. Ze giz na třetí rok pri tomto krag-
siém aurade bez platu w praksy stauzj. 

2. Ze se w tom času wzdy werne, 
pilné k auplné spokogenasti swych před-

< staweny.ch chowal, a 
3. Ze gakozto neystarssj praktykant 

z ohledu swych w sluzbe strawenych let 
také neybljzssj nadegi k tomu mjstu ma. 

XO Praze dne 12. pnora 1800. 

Fewnitr . 
wysoce siawnému Českému zem-

stému Gubernyuml 
N. N. 

praktykant Haurjmstého král. kragsté, 
ha auradu. 

prosy o prázdné 
mjsto Akcesysty. 

I I I . Podobnci zadost. 

W e l m i stawna bankalnjch du« 
chodu Administracyl 

Njze podepsaný prosy o propusstenj 
pod 20. vnorem 1799 l^t0' 4°°2 proti 
němu wyrknutého kommissu téch gemu 
zadržených ssestero hodinek. 

3 
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3 nastedugjc^ch duwodu domnjwa ' 
se, ze swau zadost w plném dowérowtl-
nj.se prednasseti muze: 

i. Hodinky tyto neysprawedliwegssjm 
způsobem sobe zgednal, nebo ge na po-
stednjm weregnem jarmárce we widni 
we weregnem kráme kaupil. 

2. Gsau wssecky tyto hodinky na strž 
staré, a, nenj dokonce nikde zakázáno, aby 
obchodní clowek starých hodině? neku-

,j Z. Ta weycitka, zeby on tyto hodin-, 
t)', 3 cy;y země teyné sem byl prinefl, ne-

:Muze se gemu dokázati, a on zde pod *?.' 
,i. přikládá swedectwj «?jdensteho kupce, 
ze ty hodinky od něho stutecne kaupil 
'* * 4. D o w e M hjdyby vpadl, kdyby 
tak nesskastnym býti mel, by zde newin-
nym způsobem o swé zbozj prigjti měl,, 
ponewadz bez toho muz chudý gest, a 
takmer. w těchto hodinkách cela geho mo, 
howltost pozustawa. 

VP Praze dne i8« Března i8oi. 

N. N. 
Fewnitk. , 

" e l m i stawné Cesté b a n k a l n j 
" d m i n y s t r a c y ! 

„ . . , N..N. 
Prazfiy handlownj muz 

v NNU..FZ7. 
pr«e 

http://nj.se
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prosy o propusskenj tom, 
' missu strany geho propa-

dnutych ssestero hodinek, s 
gednau prjlohau. 

I V . Prjklad zckdosti zpředu postawe-
nym wyprawowanjm. 

SlawnykragstyAurade! 
• Njze podepsaný byl s swau zadostj, 

Itrany vmenssenj gemu vrcitého platu, 
proto dneF. cerwence 1301 bez priwolenj 
odmrssten, ponewadz gemu vloženy plat 
80 zl, za prjcinau geho sylné ziwnosti, 
gakozto ssenkowanj piwa -a wjna, stra-
wowanj lidu, a obchod s chmelem, ow-
lem, a ginymi wěcmi, na něho dokonce 
wel.ky nenj, tifivi na geho prjgmy Za 
stussny plat vznan gest, proto; se gemu, 
dokud se okolostogicnosti geho nezměnj, 
zadně vlewenj w geho platu priwoli-
ti nemuze. 

t proti teto na geho zadost gemu za-
stáné odpowědi njzc podepsaný gest pn-
nucen nastedugjcy predstawenj k n«!chyl-
nému vwazcnj přednésti, a syče: 

1. Byl on docela falessne vdán od 
toho, genz prawil, ze wjno ssenkuge. 
Njze podepsaný chce se každému do ocj 
postawiti, a podrobuge se neyostregsfjmu 
potrestán,, kdy; se mu bude mocy dokázati, 

> ze 
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ze gen zeydljk wjna kdy prodal, aneb 
;e ge az posawad prodawa.^ 

Také y toto nařknut,, ze on ^ 
2. obchod s owsem a s ginymi wec-

mi wede, gest neprawé. Gemu nikdy 
ani nepřipadlo na mysl, aby takowy ob-, 
chod wésti měl. Zadny clowěk ani w 
tom neymenssim nemuze ho preswědciti, 
zevy gemu byl kdy gaky owes prodal, 
aneb gaky od něho byl kaupil. 
i 3. Obchod, geho s chmelem, který se 
Imu wyteyka, pozustawa w tom, ze on 
chmel pro gine lidi predpisuge, a geg. cy-
zym zaoparruge. Geho přátelé z České. 
£)Vy posylagj mu chmct, gegz ze země 
prodawagj, aby on ho formanům do 
Tryestu aneb do Bawor gedaucym na wo-
zy naložil. 

ponewadz se tedy geho ziwnost dae 
cela w ginem stawu nachazy, tak ze prj-
gmowe geho stutecně menssj gfau,^ nežli 
vdán by l , protož vlewenj danj swych ;a-
stuhuge. v / , 

(Dit tedy gefftě gednau zadá, avy se 
na geho prawdiwé duwody ohled měl, a: 
loto gcnm pristsbené vlewenj powolilo. 

N). n . dne 25. listopadu »8oi. 

zewnitr. 
GlawnémukragstemuAuradu. 

N. N. 
Messtan a ssenkyr piwa 
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prosy gesste gednau o 
vlewenj gemu ze ziw-
nosti vloženého placu. 

V. Phklad zadosti podle starého 
způsobu. 

tvysoce vrozeny Rjssty Hrabe! 

Neymilosiiwegi Ivysoko - moc, 
ny pane! 

ponewadz wubec známo gest, gak 
wznessene a vjstechtile W a sse M r c e l l e n-
cý sm-yiNi, agak welika!»»?« lvasse gest 
k lidem, to mne smělosti dodalo, ze prj-
tomnau ponjzenau prosbu w a m před 
nohy kladu. Ga gsem ten sitastny clo-
wěk, genz az posawad wyjote milosti 
V) a ss> iL x c e l I e ncy, w swé azposawad 
tr>vagjcy pcacy gakozco kancalaisty pjsar 
v hospodacstého au.adu, vzjwa, za ktcrau 
milost ga nikdy nepřestanu dětowati, 
nybrz každodenně k Wssemohaucymu se 
modiici budu, ady w a s s j Exce l len-
cy iltastneho a dlauhého panowanj pro-
pug^iti racil. 

roněivadz nynj na Augezdeckém pan-
" siwj XPatfjffijcc ellency.aurad ducho-

dnjl)>o prazhn^ gest, ma neyponjzeněgssj 
zadost vowX-xxoá w tom, aby Ulasfe 
ít i, v e l í <. n cy* ú wellte milosti propugcjs 

ce 
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«, mye s taiito stuzbau D l M h o 
Mé chowan) a odsurne známosti w 
fpodarstem rjzenj,, pak̂  M řtaftčí^K, 
Mnoholetá we wssech cajtNch wenkow-
stých auradu mohau s swed«rM,n. mrch^ 
p^edstawenych wrchnjch potwrdui. <£>! 
se vudu po wssecky časy pledet wynKsnazlii 
o mnoho pilněgssjm byli, a ONnosi mail 
ničjrn nepo^wrniti, aby XX) a )"í e & % c e l-
íertcý co neyweys: prejw«dceni vyli, 
še tuto welikau milost zadnemu nepodné-
mu neprokázali. ' 

Nevstale ta stadka myffíénla w mi 
paměti se snasseti rn«, ze gá za mé celé 
sstěstj a?a m«u powyssenost gen W o ssj 
Mxcellency co dekowaei mám; a gesste 
mogi nasledownjcy budau oí>d!e trwagj-
cy sstastné panowanj wyioce hraběcyho u>-
ty Boha prosyei, genz hlasu ze srdce k 
němu wstupugjcypo, prosby a wolanj 
nasseho gijie neostyssj. Ga se do neywy^ 
ssjch m.lo,tj poraucjnl, a u> neyhlubssj poko-
re zustawam 
^Vassj W y s o c e - H r a d ě c y Mxcel-

l e n c y 
neyponjzenegssj siuzebn^k 

Íí» ví. 

zewnitk : 

, Cely tytul se postawj, gr^no a rYáte 
ty obsah, gako pn ginycp dle prawidel 

sloze-
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stozenych pjsdbnjch žádostech k tomu.se 
prida. 

Co se zewnitrnj podoby tkne, gen 
toto k pozorowanj gest, ze takowj me-
nloryalowé pres cely arch se psáti, a 
hluboko pod swrchnjm tytulem se zacjti, 
a podpis az neyspodněgi dole na tony 
papjru se postawiti mufy. 

Provpamatotvanj. 

. (Pro Mérnoiía.) 

provpamatowanj giného nic nmj, 
húli gisty způsob pjsebnych zadosti, které 
se toliko podlé zewnitrnj formy rozezNawa-
gj, a od predefflych delj. Takowé prov-
pamatowanj podawa se wetssjm djlem 
tenkráte, když sme gi; caS před tjm me-
moryal, aneb pjsebnj zadost zanésti; a 
odwaděgj se do rukau samým Wrchnjm, 
neb ^resydentum, bychom tjm zadosti na-
fsj wětssj waznosti a mocy dodali. 

přitom se nevẑ jwa zadnych^tytulu, 
cí gen swrchu se sazy: N e y p o n jz e n e g-
ssjprovpamatowanj. Neb Pro Memo
ruj a pak se dále, gako pri pjsebnych za-
hostech pokracuge. 

p o n j z e n é P r o v p a m a t o w a n j . 
pro mnohé pretrpěné nesskastné prj-

hody, S kterými sem proti mému zawi-
něnj 

http://tomu.se
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něnj o mé celé gměnj prissel, a mne nic 
giného krom Žebrácké mossny nepozusta-
lo, přinucen gsem, abych j> m au zenu a 
mé gesste newychowane děti do nesmjrné 
djd)» nevwrhl, o prazdnau stuzbu pri au-
radě £7. o vwedenjm nowych d5wodu 
prosyti. powědomo gest mi, co Wasse 
Kxcellency w takowychprjpadnostech vci-
niti mohau, a protož daufam w Gegich 
milost, ze to, zac ga co neyponjzenegi za-
dam, budau mocy vciniti. Vjtrnau se, 
wasse iLxceNency, nad chudau rodinau, 
která se gen tenkráte bude mocy z sivě 
auzkosti. ; swé b,dj> wytvpnauti, když 
luto sluzdu oddrzjm. 

XO Praze dne iho březny 
1800. 

neyponjzeněgssj 
N. N. 

w nesstěstj postawen> 
kupec. 

Djl plwnj. B 
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Druha Kapitola. 
O Smlauwach neb Kontraktech. 

«"dy; dwe neb wjce osob mezy stbau 
společně stawny zawazek cinj, tu se gme-
nuge to, co se'z strany toho na papjr 
postawj, s m l a u w a neb k o n t r a k t e 

Rdyz takowa smlauwa podléprawnjch 
prawidel oprawdiwa a prawa býti má, 
musegj , 

a) t i , genz gi dělagj, w cas sivé 
smlauwy pn dokonalém rozumu býti, 
krom toho bezewsseho nucení, to gest swo-
bodně gednati, a k tem wěcem, o kterých 
se smlauwa děge, dokonalé azauplnépra-
wo mjti. Takowj mezy sebau smlauwu 
zawjragjcy gmenugj se v m l u w n j c y 
aneb kontrahent i . 

b) XVk ta, strany které se smlauwa 
děla, nesmj ani hanebná, ani nestussna, ani 
tretjmu na Modu, ,«ní strž zemská narj-
zenj zapowězena býti; pak také nesmj 
starssym ani ginym platným smlauwam 
ttaodpor býti. 

. Tato 
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Tato prawidla ale w gedné každé ze-
mi gina gsau, a we wsseodecnych narste-
njch lepe se wygadrugj; tak dawagj Ra-
kausta zemfta narjzenj o nich nastedugicy 
wyswětlenj: 

Gwobodna wule, smlauwy dělati a 
zawjrati, nepristussj těm, gen; pod cyzy mo-
cnosti stogi, gak daleko totiž wec w smlau-
wu prlchazegjcy na mocnost se wztahuge. 
Protož a) nenj powoleno nezletilým, 
neb pod otcowstaumocy, neb pod poruč-
tykem stogjcym osobám we wecech, kte-
re se nakladu gegjch gmenj tknau, bez 
wystowného poroolenj rodicil nedporuc-
^ ^ a u w u ^ l a t i , a podpisowati; 
^Čeládce we wecech, které gegich pa-
num patregj, anebo, které se služeb giz ně-
komu Ornému povOisstenych teytagj; c) 
wogakum bez wědomosti gegich predsta-
wenych. 

Neschopné k zawjrani smlauw gsau 
detl gesste w dětstych letech postaweny, 
pomateného aneb mdlého rozumu, opi-
i j , aneb w horkých nemocech lezjcy, a 
?ro nemoc k prcmeysslowanj a k vwa-
zowanj neschopné osoby, ale gen tak 
dlauho, g ^ dlauho w takowém stawu se 
wynachazegj. 

Neplatné gsau smlauwy, kdc se doka-
zatl muze, ze gedna strana ke sikodé druhé 
strany s austokem, podwodem aneb falssj 
gednala; a které odewssech vmluwnjku 

B % (Ron« 
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<Hontrahentu) pakli gich wjce k tomu za-
potrebj gest, dokonale' vwazené, prigaté, 
swolené a potwrzené nebyly. 

Neradj se wssak žádnému, aby kdos, 
gfa naruziwostj rozpálen, aneb' w mysti 
rozhorlen, s někým w něgakau smlauwu 
wegjti, a gi^podepsati měl; nybrz ten 
maudre gedna, genz sobě na cas wezme, 
wec sodě dobré rozmystj, vwazj, a s gi-
nymi dobrými a rozumnými lidmi se po-
radj; predewssjm ale musy w tom té ney-
wetssj opatrnosti vzjwati, když se giz na-
před w j , ze ti lidé, s njmiz se něgaka 
smlauwa stati ma, aulisnj, swěmystnj, a 
austocnj gsau. Takowa smlauwa musy 
býti tak pozorně wypracowana, aby w nj 
wssecky pokautné okolostogicnosti zretedl-
ně a opatrně staly, aby tz toho časem 
swym zadné weyhybnosti nepowstaly, a 
zadnj dwognasobnj wykladowé w tom mj-
sta neměli, kterjby budaucně k rozepři prj' 
lezitost dáti mohli. 

Musy také tento spis neyweys srozu-
miiedlně,^ a k snadnému pochopenj wypra-
cowan býti, obzwlasstně musy se přitom 
k tomu prohledali, aby cys. narjzenj, kon-
traktu se tykagjcy se zachowawala, aby 
z toho zadné odpowjdanj neb pokuta ne, 
nastedowala. 

Co se zewnitrnjho způsobu tkne, tbto 
Pozorowano býti musy: 

0 
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i) 2!by kazda smlauwa tolikrát pre-
psaná byla, kolik vmluwnjku neb kontra-, 
hentu gest, a abywssickm tito opisowé ge-
den S druhým na wlas stegne zněli a se 
srownawali. &«zdy arch musy býti 
sstemplowany dle ceny w kontraktu ob-
sazené. ")' 

2) Gedenkazdy přepsaný kontrakt mu
sy odewssech te smlauwyse tykagjcych osob 
podepsán býti: a kazdy z nich musy swau 
pecet k sivému gménu pritistnauti, a gestli-
ze z wjc archu pozustawa, musegj se nitj % 
sessiti, a koncowé té nitě pripecetěni býti. 

i) Razda strana swych swedku póza-
da, avy se y oni na takowftU smlauwU 
podepsali. 

Gmlauwy aneb kontrakty gsau ro;-, 
licnc, totiž smlauwa taupe, nagjmanj, 

smě-

•) Gestli ta wic, strany které se sinlauwa stala, 
w ceně wjc ncwynáffi, ncjli od i 5<ateho ax 
do 100 j i , ta fb mc5>nc (stcmpl gen 3 krey-
carowy; od ,01 ;l. a* do yoo yl. w^me se 
15 kr.; od 501 «í do 1000 jí. 2, ylatowý 
(Trempi: od IOOI 5l. a xncys na horu 2. 3I. 
Staneli se wsŝ k smlanwa na nikoli let, tu 
se inusy sununa vofííd) tick let dohromady 
liabnanti, a podle ti njppadňgjcý fammy 
fftcrnpt vstanowtti. k. př. <Sí pronagsmam 
w swem doine byt na 6 let 5a 202 ;l. rodní 
iinjc, ja tkát ssest I e t 6 ^ * t 0 I 2 0 ° í^1/** 
»asledow«e muft k tomu 2 jrl, ssrempl bytu 
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směny, společnosti, smlauwy sivadebnj a 
ginych wzce. 

Smlauwa kaupě musy z nastedugj-
cych castek pozustawati: !)'Musy st po-
stawiti gmeno a prjgmenj tupugjcyho a 
prodawagjcyi)o. 2) Gmeno a,popsánj 
té wecy, kiera se^prodawa aneb kupuge. 
3) pat smluwena za nj cena a lhůty k pla-
cenj. 4) Vstanowenj ochrany; mezy njz, 
a cenau gest welik '̂ rozdjl. Onano muže 
se od prodawagjcyho zpatkem zadati, ne 
ale ochrana; také se musy gmenowite wy-
gednati, avy prodawagjcy, když se pogi-
siiti chceme, zawssecko tak, galwygedna-
no dylo, stati.musyl. 5) Zawdawek gest 
to, co se na wěc kupugjcy zawda. 6)C>d-
staupné, to gest, gisty penjz, který ten 
platiti musy, genzby od smlauwy odstau-
piti chtěl, dobré se pnsadj, gestli gaky 
plat za odstaupenj wygednan gest. 7)"pak 
prigde podpis, pecet prodawagjcyho, ku, 
pugjcyho a sivědku. 

Smlauwa kaupc. 

Dnes njze postawcného dne a roku 
mezy wyfoce vrozeným panem N. rjsstym 
hrabětem z N.gakozto prodawagjcym 3 ge-
dně strany, pak mezy welmi vrozen) ni 
Rytjrem 3 N. gakozto kupugjcym z druhé 
strany nastedugjcy smlauwa se stala a 
zawrena byla. 

Pre-
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p ř e d n ě , prodaw^pan hrabě swug 
na malé straně w Pcaze na rynku pod 
numerem 329. lezjcy dum, w král. zem
ských dckach we ftalowenl Ouaternu, 
Jfcfť. í . zapsaný, za dwanact tisyc zlatých, 
K gednym tisycem zawdawku. . 

Za druhé, pripowjda pan kupu-
gjc)' hned pri podpisu této smlciuwy ssest 
ttsyc zlatých gakozto zakupného wypla-
titl,, ostatních ale ssest tisyc ;l. w cty-
rech lhůtách za geden rok wzdycky po ti-
sycy a pěti, stech zl. s obycegnymi auroky 
w jerni doplatiti. 

,5 a tietj. Lvygednano gest, aby 
ten dum panu prodawagjcymu, dokud 
těch postednjch sses^ tisyc zaplaceno nebu-
de, gakozco hypotékau w zastawě zůstal. 

Za c twrté . 200-) zlatých gakozto 
ochrana zpatkem se zadrzj. 

3 a páté . W té'prjhodě, kdyby 
Qťdna neb druha strana tu smlauwu 
zrussiti chtěla, aneb od nj odstaupiti mj-
nilss, 500 zl. odstaupného se vst̂ nowug^e, 
které ta strana dostane, genz k tomu pri-
wolj. 

R gistssjmu Vtwrzenj toho byli dwa 
stegně prepsanj kontraktowé neb smauwy 
w)hotowcni, od obau stran, tez y od 
panu swědku podepsáni, pak gak panu 
prodawagjcymu tak y panu kupugjcymu 

gedna 
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gedna tato přepsaná smlauwa do. rukau 
odewzdana. 

Genz se stalo w Praze dne 15. WOna. 
1801. 

N. Hrabe z N. , N. Rytjr z N. 
gakozto prodawagzcy. gakozto kupugjcy< 

vt. ^fí. 
gakozto swědek. 

n. n. 
gakozto swedek. 

Připomenuti. 
Nenjk zapotrebj, avy gedna kazda 

smlauwa wssecky tyto clanky měla, aneb 
snad zadnych ginych krom těchto w sobe 
neobsahowala; odycegne zalczj to na 
tom, co smlauwagjcy, a zdali oni co 
odstupného aneb dokonce nic w sivé 
smlauwě mjti chtěgj. 

Do smlauw Pii prodawanj wenkow-
stých statku musegj wssecka k tomu patrj-
cy stawenj, lefp, rybnjkowé, prawa, 
a nadanj, wydluzené a pugcené penjze, 
doplacowanj poddaných, a těm podob-
nj clankowé wtazeni, a zegména posta-
weni býti, ku prjkladu: 

Dnes njze postaweného dne a roku, 
mezy wysoee vrozeným panem Franti-
sstem Rytjrem z N , gakozto kuxugjcym 
z gedné strany, a mezy wysoce vrozeným 
panem Prokopem Hrabětem z N. ga-

kozto 
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kozto prodawagjcym 31 druhé strany na-
stedugjcy smlauwa vgednana a zawbena 
byla: , . 

Předně: prodawa pan Hrabě; tfí, 
Panu Rytjri z VI, ,pn řece £abj w Bole-' 
flaw»?ém kragl lezjcy panstwj N. N. se 
wssemi prawy, gakz ona w zemském 
Ratastro obsazena gsau, za gedno sto 
ssedesate tisyc zl. / 

; _z) pripowjda pan kupuajcy Rytjr 
z u. ku koncy roku 60, ono zl., po pro? 
glti, druhého roku opět 46/000 zauplně 
fíozm, 
.'. 3) Prigjma pan fupufljcý rytsr ; 

VT. na tomto panftroj w ZČmstych dckach 
wtahnmych 40, 000 zl. které na celé 
šumme odrazy. 

4) 20, 000 zl. gakozto kapitál ochra-
ny.zpackemsezadrz). 

ň) Van k,!pugjcy wsseck)" dwhy pod-
daných sam na sebe prigme, tjm zpuso-
bem, ze ge sam dobeywati, a do hrabě-
cyho-duchodu odwaděti bude. 

; R dokonalegssjmu vtwrzenj toho a. 
*• d. vcinj se zawerka, gako na hoře pri 
prwnj smlauwě. 

Smlauwa ncigmu. 

v D"es a tak dále, (gakz gest pri ho-
regs!) smlauwě poznamenáno) nafledugj-
cy smlauwa nagmu sestála: 

pre-
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předně: pronagjma pan Gndrsg 
Horaček we sivém domě na wlastém pla-
ce pod Nrem 402. w prwnjm ponebj po-
zusiawagjcy prjbytek, genz w sobě tná A 
pokoge na vlicy, trido dwora, kuchyni, 
jŤiep, kůlnu, a zawrené pudy, na ssest 
po sobě nastedugjcych let-, za 400 zl. roc-
njcinze. 

Za dxuh.e: vwoluge se pan 3 L.i-
bočan tuto cinzi w dwau lhůtách a syče 
gednu o Glrj, a druhau o Hawle stla-
dati. 

Za tictj: zawazuge se pandomacy 
do ctyr pokogu na vlicy Nowau podlá-
pu, a nowé.dwére S mosazným: Zámky 
dat vdělati, a syče drjwe ne; se pan 3 £1* 
bočan do domupristěhuge coz sew čtrnácti 
dnech po hromnicych stane. 

Napvoti. tomu stibu^e pan z Libo-
can z a c t w r t e, ten .příbytek w dobrém 
stawu pri prosstem casu nagmu opět za-
nechati, awssecku od swych domacych li-
ty vciněnau sstodu wynahraditi. Ostat-
ne 

Za p á t é , oběma stranám pololetnj 
weypowěd se vklada; a pakli geden dru-
hému weypowěd nedá, má tato sinlau-
wa na delssj léta platná býti, a sycc na 
ctyry léta, a tak dále po čtyřech proběhlých 
létech zase obnowiti. 

R 
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V vtwrzenj toho a. t. d. gak wysse 
podotknuto bylo. 

(Dndreg Horaček R. 3 Libocan 
L0lastnjk domu. Nagemnjk. 
tvaclaw Gsebek Tomas pánek 
,dozadany fwědek. dožádaný swěděk. 

Smlauwa společnosti. 
Smlauwa společnosti, kterauz dwa 

handlownj lidé mezy sebau dělagj, musy 
nasledugjcy wlastnosti mjfi: 

p ře d n h musy se zretedlne postawi-
ti, gakym. zpusobeM k swému obchodu, 
aneb 'k dosahnutj téhož prawa prissli. 
'; Za d r u h é . Gak dlauho společné 
obchod sivug spolu westi chtegj, a kdyby 
geden neb druhy před vrcitym časem ze 
společnosti wystaupiti mjnil, gaké prjci-
ny w té prjpadnosti platné b)'ti magj, a 
pod gakymi weymjnkami to se stati muže. 

Za t r e t j . Gak a kterým časem rocnj 
aucty se silcidati, a prehljzenj zbozj neb 
inwentura se statima. , 
. Za c t w r t e . Na gaky způsob daně, 
cinze, r.nfca flauzjcych, dělnjku a t. d. se 
wyplacenbude. , , v , 

v Za p á t é . Mnoholl.kazdy z vtzitkci 
ročně k swému wyziwenj wzyti smj; aneb 

Za ssesté. Kdyby něgaké nesftěstj 
se přihoditi inclo, gakby se s wypi!g-

ce-
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cenjm peněz tomu zlému spomocy mohlo i 
a t. dále. 

Cela smlauwamuze nastedugjcym zpu-
sobem se stati a wyhotowiti. , 

poněwadz sme my njze podepsanj ob-
chod w korenj od pan5Mikulasse Zabraň-
stého, na Mroké t?licy v modré faule spolu 
za rowné penjze kaupili, mezy námi tedy 
n«istedugjcy smlauwa společnosti vmluwe-
na a zawrena byla. 

p ř e d n ě , ,Zawazugeme se oba strže 
osm po sobe bezjcych let pri sobe zůstati, 
a wsftcku pilnost a péci na to wynaloziti, 
abychonl tento nas obchod w korenj wzdy-
cky wjc a wjc zwelcbiti mohli. • 

Fa druhé: Rdyby geden neb dru-
hy z nas z dostatečných prjcin, gesftobŷ  
wssak predceod dwau rozsudnjku za prawe 
a stussné sprw vznany by:i musyly, wy-
staupiti chtěl, ma on zawazan býti, bud-
to giného dokonalého spolecnjka na mjsto 
sebe dostawiti, aneb swé gměnj gesste na 
geden rok w handlu zanechati. 

Za t r e t j . M a se každého roku 
wssecko zbozj a aucty ku koncy roku w mě-
sycy prosyncy prchljzeti. 

Za c t w r t é . Magj se wssecky po-
tredné amraty gakoz' gsau; éinze z tramu, 
daně, mzda stauzjcym, a wssecka prjmo 
handlu se tykagjcy wydanj 3 kasy společné 
wyplaceti. 

2ft 
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3 a paté. Ma.kazda strana prawo 
mjti z kasy každoročně <Joo zl. k swému 
wyziwenj wzyti, co ale gesftě pres wssecka 
wydanj, na hotowostl w kase zbude, opět 
na auroky se vložiti ma. 

Z a sse st é. Rdyby mělo býti zapotre-
bj, cyzy kapitály pngjmati, bez wědomo-
sti obau stran nikdy se to stati nemá, po-
něwadz wzdycky obě strany za to stati 
musegj. (Zawérka v c i n j se gak 
sw rch u.) ' 

prjklad gine takowé spolecensté 
smlauwy, kde se wjce osob w gedne spo-
lecnosti nalézá, a kde obsah mnohém ob-
ssirncgssj gest, nežli w predessté, to 
gest handlownj společnost do wzdale-
nych zemj, která sweho stutecnéhowrchnj-
po,( a gednoho za wssccky, potwrzeného 
gmena mjti musy, nastedugjcymzpusobem 
se wyhotowiti muže. 

Podlé prjtomné smlauwy wchclzegj 
wssickni njze podepsanj dnessncho dole po-
znamenaného dne a roku w společnost $ o 
hromady, chtjce S rozličným domacym 
zbozjm do Tureckých handlownjch mést 
pod gménem N- odměnicnéhoprawapo-
^czenym a v téhož prawa wtélenymob-
chod swug zaciti; k tomu cyli a koncy za-
wazugj ft wssickni spolecnjcy: 

, Předně. Ze tato společnost strž ee-
l M 2 F pozůstati ma; 

2« 
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Za druhé. Složili oni do hromady 
400,000 zl. handlownjho kapitálu rozdě-
liwsse ho w osmero gednanj, každé po 
.50,000 zl. 

Za t rct j . Na gedno každé gednanj 
da se povgisstěnj gménem cele spolecno-
sti, s tjm dolozenjm, ze kazdy aud geden 
za druhého in Iblidum stati ma. 

Za ctwrté. Razdy wlastnjk tako-
wého gednanj ma mjti prawo ge bud pro-
dáti, aneb zastawiti, společnost ale pone-
chawa sobe wzdycky prednjho prawa. 

Za pate. Cela společnost w osobě 
pana> N N. sivého predstaweného wrch-
njho vstanowila, pod gehoz gmenem 
obchod se westi ma. 

Za ssesté: abydulezitegssjrjzenj teto 
společnosti tjm lepssj zprawu mělo, vsta-
nowil se kazdy prwnj den w mesycy k po-
radnému segjtj se p . společnjku, a predsta-
weny ma^ býti zawazan, schromazdě-
nyní panům měsyčné aučty k prohljdnutj 
předložiti. 

Za sedmé Rdyby se gisté okolosto-
gičnosti přihodily, kterébydokonalegssiho 
wyssetrenj zadaly, ma dyti obzwlasstnj 
shromazděnjj zrjzeno, a ti genz prigjti 
nemohau, magj sivých hlasu prjtomnynl 
přepustiti^ zatjm ale kazdy aud gen ge-
dnoho hlasu mjti ma. 

Za osmé. Co se o předloženích 
člancych vgedna, do protokolu se wtah-

ne 
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ne, ak tomu podpis gak predstawene^ 
ho tak y. knih drzjcyho (wedaucyho) pri-

Za dewate. Ru koncy každého to* 
ku zawěrka wssech handlownjch řízeni' se 
vdelati, popsanj wěcy nebinwentar se za-
loziti, a pak se wypočitati ma, zdali vzi-
tek aneb Modu pri čeloročnjm obchodu 
společnost měla. 

. .Za desáté. Zadny aud nemá mocy 
mitt na odrazku sivého weydělku něco na-
pred z handlownj pokladnice zadati. 

Za gedenacte. Aby se handlow-
«1 důchod gak mozna s dluhy neobtížil 
od času l času se oznamj, gestlizeby se 
ztráta vkazowala , a aby kazdy drsit l 
gednanj prsttS mnoho přitom neztratil, 
gak mnoho a na gaky způsob nowa 
handlowni Zednani ft wydawati magj; 
tdyz ale vzitek se okaze, aby rozdělené 
peníze pro společnost v witssjm počtu wy-
padly, gak mnoho společenstych cedul 
se wystawěti sinj. 

Za d w a n a c t é . Hlawnj kasa ma 
od kasyra pod spolu zawrenjm predsta-
weneho wedena být i , a kasyrowi bude 
» e n tak mnoho wydjrati dowoleno , gak 
S i ? - l Zaprawenj měsyčnych wydanj 
potřeb, gest. 

Za t ř i n á c t é , poněwadz celé zwe-
lebeni obchodu na predstawenym wrch-
NM Zftlezj, tedy mu společnost k probu-

zenj 
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3enj horliwosti geho obzwlasstne čtyry 
zl. ze sta z wypavagjcyho vzitku, gakoz-
to prednj dj l wykazuge. postedně 

Za čtrnácté. Rdyby něgaké roze-
prez mezy spolecnjky powstaly , tak dlau-
po před prawo nemagj se prednasseti, 
gak dlauho od zwolenych rozsudnjku z tyz 
společnosti porownany býti mohau. 

(Zawěrka činj se gako pri přede-

O manzelstych smlauwclch. 
Swadebnj neb manzelsté smlauwy 

towně tjm způsobem se wyhotowugj; pro-
toz nen) zapotrebj, abychom zde wjce nez 
gednoho prjkladu položili. Z toho gedi-
něho giz kazdy pozná a se navčj, vó čem 
cela tato smlauwa pozustawa. M a l i 
gedna z těch osob w manzelstwo wstupu-
gjcych gměnj, pozustawa to w tom, ga-
kym způsobem oni ge k sivému společné-
mu vzitku obrátiti chtegj: kde ale zadné-
ho nenj, aneb kde gen dosti strownégest, 
tu bez toho zadné wyminky platnosti ne-
magj. Zde nasteduge prjklad podobné 
swadebné smlauwy: 

w e gménu neyswětěgssj Trogice,No-
ha Otce, Syna, y Ducha swatého. 

Dnes njze znamenaného dne a roku 
mezy panem ženichem N. N. z gedné stra-
ny, a mezy ctnau a jstechetnau panau 
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N. N. gakozto newěstau z druhé strany, 
V pcjtomnosti k romu dožádaných panu 
swědku nastedugjcy manzelsta smlauwa 
se stala: 

p r e d n e . <£>be tyto osoby az na kněž
ské pozehnclnj s zawdanjm prstenu mezy se-
dau manželsky se zastjbily. 

Za druhé, pripowjda panna ne-
wěsta panu zenichowi za wěno geden tisyc 
zlatých, které 

Za t r e t j . pan ženich s dwema tisy-
cy zlatých wynahrazuge; obogj ale weno. 
y náhrada wygednarvagj se az po smrti. 

Za ctwree. pripdwjda pan ženich 
swé panně newéste za wéno sto zlatých do 
rukau dati;^ kdežto naproti comu, 

Za páté. panna newěsta se zawa-
zuge panu zenichowi 600 zl. hned po 
sivadbe odewzdati, S kterými penězy on 
hned podlé sivé wule ziwnost wésti pra-
wo mjti ma. 

Za ssesté. Vwoluge se panny newe-
sty pan otec, gak dlauho^ ziw bude, 
Panu zenichowi každoročně j § dwau 
stech zlatých w čtwrt letnjch lUtach pri-
dawati; po geho smrti ale ma dceři geho 
v N. N.lezjcy kapitál F000 zlatých gakoz
to prawé wlastenstwj pripadnauti. 

,3a sedmé. Mohowitost ale ta, 
která oběma stranám, bud strže dědictwj 
připadne, neb gi sobě wydelagj, aneb gap 

Djlprwnj. C kym-
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kýmkoli ginym způsobem sobě dobudau, 
ma gegich společné gměnj býti. 

R tomu koncy dwě stegně zněgjcy 
manželské smlauwy stozeny a wyhoto-
weny gsau, a od obau stran, Fakoz také 
od pana otce a od dožádaných panu 
swedku podepsaný. 

Coz se stalo w Praze dne Fho ledna 
'802. 

Alžběta N. VQáclawVl. Iozef N. 
newesta. otec newestin. ženich. 

' n. n. n. n. 
gakozto swědek. gakozto swědek. 

Na tento zpusod mohau wssecky gine 
podobné manzelsté smlauwy wypracowa< 
ny býti; ponéwadz přitom na ničem gl-
nem to nezalezj, nez aby se wědělo, na 
čem se ženich S newestau snésti, a na čem 
zůstali, aby se to na papjr postawiti 
mohlo. 

- __ — — -*•— — — — — — — - — — — — • — ~ " 

^tretj Kapitola. 
O ncMadnjch a meytnjch ceduljch. , 

Jiakíadit) cedule, (německy Frachtbrief) 
gest takowy spio, který se formanowi 

ode-
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odewzda, fdyí s bozjM na gine mjsto od-
gert MÁ. Na teto ceduli musegj nastcdu-
gjcy wecy stati:' 
**•••« i) Gméno formana. 

2) Mjsto, kde se zdrzuge, a gméno 
/oho, gemuz se tento naklad we;e. 

3) Gméno zbozj a wykazanj nádoby 
neb zoku, w kterém stozeno gest, potom 
mnoholi wazj. . 

Z) Mnoholi od wezenj wygcdnano, 
a kdy forman naklad swug na vrcité mj-
sto priwezti se zawclzal. To wssecko se 
postawiti musy. 

Takowa nakladnj cedule muze se děla-
ti podlé ijdosti, kupcy gi ale obycegně tak-
to stawěgj: 

w Plzni dne 14H0 března 1800. 
Formanowi Petru Saukalowi byl pa-

nu Oitjmu Talaskowi do prahy nastedu-
gjcy naklad odewzdan: 

A 1 truhla s napsaným na něm we-
dlé ftogjcym znamenjm, mage3a pul cen-
tnyre kafé. , 

. Geden zok s wlnau, takto znamenae 
ny $, w D dwa centnéře 20 liber. 

At se ljdj, tdyz ro Pěti dnech toto zbozj 
obdrzegj, pmluweny plat od wezenj, totiž: 
i Zl. 30 kr. od cenmyrc formanowizapla-
tit i, S čjmz zustawam 

k stuzbam náchylný 
N. N. 

C2 0 
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O meytnjch ceduljch. 

podlé meytnjho patentu od roku 1788 
musy kazdy kupec a obchodnjk, genz ne-
gaké zbozj z cyzy země prigjma, na hra- i 
nicech cys. král. dědičných zemj, pjsebne 
wyznanj odewzdati, w kterém s pozorno-
stj wlastnost, waha, a mjra každého zdo-
zj stati musy. 

Ona se nmze rowne. gako nakladnz 
cedule dle Ijdosti postawiti,> nastedugjcy 
ale způsob muže ten neylepssj býti, ku 
prjkladu: 

VO L.ipsstě dne 25H0 dubna 1801. 
Prstvkazowatel tohoto listu forman 

J a n pawelka weze do prahy panu Mi-
kulassowi Lebedowi 

+-• geden truhljk takto wedlé zna-
menany, w.kterémž cukr w papjru Spor-
ko 250 liber, netto 232 lib. wjdenstéwa-
hy se wynacha;^. 

Z čehož ak se mnoho wazenym panům 
meytnym ljbj, pristussnémeyto wzyti,prj-
tomné zbozj ale bé; překážky dále propu-
stiti, s čjmz bud Bohu poručeno 

Ondreg Norman. 

Rozumj se, 3e ka3démuswobodno gesi, 
na sivém 3bozj gakékoli znamenj vdělatiz 
zatjm ale predce musy se na to pozor mjti, 
aby kazde znamenj od druhách znamenj 

kro-
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f tozeznnnj bylo, ginakby mohl mezy zbo-
5jm omyl powstati, kdyby Hwě wěcy neb 
dwa kupcy stegnych znamenj měli. 

•3 - — ^ - ^ — — l - , . ,_ 

ttmú Kapitola. 
O vpsiinj dluhu. 

"v-en, genz prawa, neb dospělosti, aneb 
schopnosti nemá, aby s nekym smlauwu 
vdelati, a k negake platnosti podepsati 
mohl: nemá podobně ani' prawa a 
schopnosti k delanj dluhu. 

í Protož mnoho prjčin ma ten, genz 
pugčuge, aby opatrným byl, by o sivé 
gměnj [a penjze neprissel, gako y ten, 
genz se dluzj, aby do rukau lichwaru ne-
vpadl. -

Vpsnnj dluhu" pozustawa we dwau 
hlawnjch částkách; budto se přitomněga-
ka niohowitost do zastawy daw<l, aneb 
Vest gen samotné vpsanj, ze ten neb onen 
d w . h . f t h ^ ^ p s ^ mamě. ^Vpsanj's;a-
stawau gmenuge se obligacy, neb zapiš 
na dluh, druhé ale: vpsanj dluhu, vpsa-
n) dluhu gest opět dwogj, totiž: spis smě, 
ny, a sprostné vpsanj. 

podlé 
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podlé nedawno ^prosfleho narjzenj 
powoleno gest, wechste,. neb listy směny 
toliko skutečným handlownjm lidem, * 
tem, genz s njmi obchod magj, gako 

" gsqu: kupcy, fahrykanti, kunsstyri, a,t.H. 
wyhotowiti, a gich w obchodních dulezi-
tostech vz<wati. 

' Takowj listowé smlanwy nenlagj za-
dné platnosti, ani gakého aucinku, a tak 
syče, kdyby dluznjk dost malau stjznost 
proti takowemu listu směny přednést, on 
před prawem wjc wjry mjti bude, nežli 
žaloba wmCcíe. protož át se kazdy wě-
rnel prcd sstodau na,pozoru ma, a listu 
směny at neprigjma. 

Mocnost zápisu, a listu směny gest 
welmi rozdjlna. pri listech směny, kdy; 
wy sazeny čas progde, na hodinu musy 
dluh se zaplatiti; poněwadz se tu zadné 
odporowanj ani ĝ aké schowjwanj nepři-
pausscj; nebo weritel ma tu moc, když 
dluznjk zaplatiti nemuze, geg w okamzenj 
dat do wezenj wsaditt. Obligách na-
proti tomu, neb zápisy na dluh)? mohau 
se pcotahowati, gim chyby wystawowa-
ti,nczadagj náhlého zapíacenj, a gsau we? 
směs méně prjsněgssjm prawum podro-
beny. 

Musy také každé vpsanj dluhu, krom 
listu směny, na pristussném sstemplowa, 
ném papjre postaweno dyti, nechceli we? 
ritel w pokutu prigjti, ačkoli také ne* 
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sstemplowané vpsanj stvau dokonalau 
platnost ma. 

wssak wubec wssecky obligacy z na-
fledugjcych článku pozustawati magj; to-
tiz: musy na nich .stati gméno wěrirele, 
wyznanj obdržené pugčky, wysazenj su-
my peněz, kterauz wěntel na hotowosti 
pugčil; čas nawracenj neb oplacenj dlu-
hu, aneb wygedna se weypowěd: posta-
wj se w zemi obycegnj aurokowe; zasta-
wa neb'hypotéka; konečně podpis dlu-
znjka, a dwau swědku: k. pr. 

Ga njze podepsaný wubec známo 
cinjm, a wyznawam, obzwlasstne ale 
t u , kdyby toho zapotrebj bylo, ze mne 
Pan N . N . Geden t isyc zlatých, rka: 
1000 zl. reynst. w hotowosti a stutecně 
v? berné mincy zapugčil; a. ze sem tyto 
penjze stutecně prigal, ga s tjmto, w ney-
lepssjm prawnjm způsobu kwityrugi, <M 
stibugi tyto.mně pugčené penjze oddncssta 
za 6 měsycu, (nebo, po každé pololetnj, 
weypowědi) zase w podobných berných 
penezych zpatkem, zaplatiti, a az do toho 
času z toho kapitálu w zemi obyčegne au-
roky wtiz 4 ze sta odwaděti; Aby ale muK 
dobry wěntel, co se geho pugčenych pe-
nez tkne, xt> zadné nebezpečenstwj posta-
wen nebyl, gemu mé celé gměnj wesměa >. 
w zastawu dawam, obzwlasstne ale niau za 
nowau branau lezjcy winicy, Roháčku "na-
zwanal/ odewzdawam Stjm dolozenjm.-

kdy-
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kdybych ga w vrčity čas , gak kapitál, 
tak y z něpo pochazegjcy auroky zaplatiti 
a stoziti nemohl, ze spokogen bude, když. 
on teto winice se držeti, a S nj proti mne 
podlé prawnjch prawidel w exekucy po-
tr^cowan prawo a moc mjti ma. Gdrj-
fétň se raké wssemoznych wymluw a 
p:awnjch dobrodinj, a gsem spokogen, 
by tMio zapiš dluhu, tu kde patrj, také 
bez mého wedomj na mé wlastnj autraty 
xv-iua ovl. wssecko wěrně a bez 'au-
stoků. 

R potwrzenj tobo prjtomny zapiš 
dltthu negen sem wlastnj rukau podepsal, 
a swau pecet přitiskl, nybrz také íljze 
gmenowané pany swedky k podobnému 
gim nesstodnému podepsanj schwalne 
požádal. Genz se stalo w Praze dne 8. 
zarj. 1801. 

(L.S.) N. N. 
N. N. N N. 

gakozto swědek. gakozto swědek, 
vpsanj dluhu bez zastawenj něgaké 

gistoty (hypotéky) mohau nastedugjcym 
způsobem se wyhotowiti. 

Ga njze vodepsany wubec známo Činjm 
a wyznawam, obzwlasstne tu kdeby toho 
zapotrebj bylo, mocy prjtomného vpsanj, 
ze mne pan N. N dwě stě zlatých: 
ika, 200 zl. w dobrých berných penezych 

za-
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zapůgcil, které od dnessnjho dne za rok 
s poděkowanjm zase zpatkem zaplatiti, 
a podlé w «mi obyčegnych auroku 6 ze 
sta odwesti "se zawazugi. Gsem také spo-
kogen, kdy; tento mug spis na plat mé 
siuzby. aneb na-gakékoli mně prinalezjc^ 
neb ocekawagjcy' gměnj se.poznamená, 
a semnau dle praw pokracowano bude. 
Wssecko werně bez austoku. 

R potwrzenj toho (gak swrchu po-
znamenáno.) 

Listowé smény nebo wechste docela^ 
ginač wyhljzegj. - VO nich nenj podo
tknuta zadna hypotéka, gsau wzdy na. 
gisty vrcitv cas wystaweni; nemagi za-
pocreds zadnych swedku,' bytby y na 
strž od wysmwitele wlastnj > rukau psam 
nebyli, gen když pod werégnym a wů-
bec znanlym gménem (to gest pod fir-
mau etablirowaného obchodu, fadryky, 
pcně^oměnstwj) at.d. wystawemgsau. 

JÉUstowe,směny té; podobné mnoho
násobného způsobu gsau, totiž: . 

1) VOlastnj, kterj na způsob obit-
Hacy, gisty od giného wypugieny dluh, 
kléry on sam se vwoluge zaplatiti, w sobe 
obsahugj, a ti gsau opět dwogj, a syče 

a) takowj> gessto gen geden sam pro 
sebe wystawuge, ti se gmenugj Sela. 
W ech se 1. 

b) a ti, gessto wjc lid) wespolek wy-
siawugj, gmenugj st Ustowé směny h 

10-
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íblirlmn, to gest: kde geden za wssecky, 
a wssecky za gednobo dobře'stogj. 

'• 2) Trasyrowanjlistowé,neb Wechste 
které - penězoměnec, neb obchodnjk ge-. 
nému k wyplacenj. wykazuge: ti gsau 
opet budto.^olH-rvechsle, to gest, kdy; 
ten list gen na gednoho znj; pak prima 
lewncw, tertiawechsel, když na.t.uz sunl-
mu wjce Wechfiu se wykazuge; z těchto 
wssak wechstu, wzdycky gen geden platný 
gest: a stawa se to gen proto, kdyhy-
geden z nich.k ztracenj prissel, Co| se pri 
aegich rozsylanj smdne stati muže, ge-. 
den aspoň tu moc mel. -."- . 

P r j k l a d listu směny p r w n j h o 
způsobu, to gest fola* Wechflu, ejenz 

toliko od gednoho wystawenF'.st., 
• 

Na tento.můg Cola list směny platjm 
ga od dnesska za rok panu N U. nebo ge-
í>-a ^flrtrtoivcnciiiu l̂n«>,nocnĵ u p^pst tls)'? 
ce zlatých peněz., , Tuto Valuiu na levite fenu 
obdržel, po proMm Čase stussncge zapla-
tjm; viitor.i se podrobugi cys. král. I7lčm* 
čitému a obchodnímu prawu; s cjmzUo-
du poručeno. 

Tvpraze dne \C\ i}$na 1800. 
t fo!a 

na ..,ie, na wUcka injsta N. N . > «• 
fhé k nalezenj gftni. 

Gi-
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G i n . a ř. 

' - • ' • ' ;' r XO Praze dne 12. srpna 1801. wt2ooa 
zlntych Mdenstého buj 

A cUto w,é třech tyhodnech platMga 
za.tento můg lola list směny panu N. N. 
nebo geho, plnomocnjku dwa tisyce zlatých 
peněz, w,prqze bězjcych. Valutu náležité 
sem obdržel,\ swym časem stussně zapla-
tjm se wsftmi w zemi obyčegnymi auro« 
ty, pakli ne, podrobugi'se cys. král. me-
ničnewu prawu. 

Sóla. 
N. VI. 

na Mne samotného. 

p r j k l a d N>echslu'i2i Solidům 
• ^ od wjce osob wystaweného. 

Lv pra^cdne 17. vnora Í800 na 1000 
itiiýcb W\om\ti$o bitj. 

' -N' '(Dd dNMa 5fi Ct7r7 shodný píatjrne 
N,y in íblitHui), tOti5 geden za oba, a oba. 
za g?dnobo podlé narjzenj panu N. N. 
gedcn tisyc Mtych <N?jdensteho ditj. ̂  v.,, 
lutu xo hotowosti, (neb wezbozj) naležíte 
sme obdrželi>a -PO oddehlem času podle 
niěnicneho prawa náležité zaplatjme. S 
ijmz Bohu poručeno. 

n. n. 
n. n. 

pej-
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prjklad trasvrowaného neb wy-
kazugjcyho listu směny. 

W £incy dnc^oho listapa^dil i80t'Nil 
1F0-zlatých wjdenstého bit}. 

Nu koncy budaucy mesyce prosynce 
ljbj ,se'wass> slowutnosti na tuto nassj íbla" 
ceduli směnysplnomocněnemu panu N.N.-
gedno sto padesát zlatých Wjdensteho bi-' 
tj wyplattti, a tu'-sumu do Nassjch auctů 
připsati, S ČjhlZ adio. 
panu panu Rnaler Baller Leviathan 

do ' & Compagnie. 
8ola,N>jdne. | f.jf 

G.tm a f. ... 

N) Gracu'dne' 14H0 ledna 1082. na 
2000 zl./wjdenstěho buj. 

A cla-o w ífeftii tyhodnech j wyplatěgj 
oni ^a,tento náě Prima,, neb Secimda (Pri-
rva.ne) p a n u N . N . nebo geho splnomoc<, 
nenemu dwa tisyce zlatých Wjdenstého 
bit j , tU cenu budto w aučtech podle Avi-
í'o. Adic. , 
Panu N. N Leopold Gtarchenklau. 

do 
Secunda p?ahy. 

3dyZ se Prima, Secunda, Neb Tertia 
wechstl wystawuge, musy w těch poste-

dnjch 



— ,4F «•*• 

Ímjch wzdy mjneno byti^ Secunda gen ten-
rate pláten gest, když Prima « Secunda Zfts 

placeni nebyli, coz se s krátkými, stowy 
(Prima, neb Secunda, a Tertia ne) neb 
Prima neoplacena, wyznamenn. 

Také gest wssecko gedno, gake sobe 
wyřknutj pri Valuta obdržel, nebo Valuta 
w auctech, anebo gakekoli wywolj, poně-
wadz podlé měnicného narjzenj wssecka 
t̂akowa gakékoli gméno magjcy wyrklmtj, 
tyz aucinek magj, a wyznamenawagj, ze 
tatowa summa peněz wyhotowiteli toho 
wechstu, na kterýkoli způsob gen chceme, 
wyplacena byla, a on gi,tcdy swémuprj-
teli dlužen gest. 

O Assygnatjch neb weykazych. 
Rrom směnných listu (wechstu) vzj-

wagj také obchoduj lidéwe wssech řjzcnjch 
aSsy^natu neb wykazů, gessto stegné pra-
wo a stegné zastanj, gako wechsté magj, 
a gich; proto samé menssj kupcy rádi vzj-
wagj, poněwad; gich nenj zapotreby drj-
wé provkazati, az kdy; cas prossel, a mo-
hau se hned k wyplacenj předložiti, ne-
třeba aby se gim napřed, gako se při wecd-
stjch stawa, mocnost zgednala, bymusyli 
od každého se přigjmati. 

Podle zewnjlřnj podoby gest mezy 
njmi od wechstu znamenitý rozvil, gakz 
z nastedugjcyho prjklstdu wideti gest. 

A clil. 
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A dato we čtrnácti dnech wyplatěgj 
pane N. N. na to mé wykazanj panu 
N. N. nebo geho splnomocněnentu dwe 
stě zlatých Valuta w aučtech. Wasse Glo« 
wutnost wysadj ge do mých aučtu podle 
Aviso. Adio. 

XO Ptase dne 1H0 Března. 1802. 
Na dwě stě zlatých tpjdenstého bitj. 

N. N. 

Pata Kapitola. 
O Rukogemstwj. 

^ d y z někdo 3 předu nawrzenych prjčín 
schopen nenj, penjze se dlužiti, nebo 
kdy; geho, ziwnost tak spořádaná nenj, 
ze se mu bez nebezpečenstwj, by v něho 
w ztrátu neprissty, zauplné wjry dáti ne-
muže, anebo když dluzitel, dostatečnau 
hypotékauwykazati se w stawu nenj' tu gest 
Rukogmjho zapotřebj, genzby wěřiteli 
mjsto něho dostatečnau gistotu wykazal. 
Takowy pak Rukogmé) genz za někoho 
stibuge , gest powinen, pakli duznst w 
vrčity čas dluhu nezaprawil, geg beze-
wsseho odporowanj stoziti. Toto dobro-
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wolné vwolenj dle nasteduĝ jcych příkla
du na papier se postawj, coz budto na 
odzwlasstnj arch, aneb gen na wysta-
wené vpsanj dluznjka se postawiti muže; 
nesmj se ale přitom nařjzeny sstempl wy-
nechati, ^libugeli manželka za swého 
muže aneb za někoho giného, musy ona 
před tjm, pakli takowé stjdenj neb ruko-
gemstwj před prawem platné byt: ma, 
swého^ zenstého prawa se odrjcy: To 
ale we wystaweném spisu rukogemstw^ 
poznamenáno býti, a od wrchnosti tého; 
mjsta, kdež se takowa panj swych praw 
odřekla, potwrditi a podepsati se ma, na 
důkaz, ze seto ssutečne stalo, a ze tepanj 
wssecky wecy a okolostogičnosti, ktereby 
3 toho powstati mohly, dobře powědo-
my byly. 

Za přjklad rukogemstwj, které se 
gen na vpsanj dluhu wztahuge, muže 
nastedugjcy stauziti: 

t Njze psaný wubec známo <inj a wy- . 
znawa tjmto, ze mně pan Matěg Na-
wratil.ssest set zlatých, rka <5OO zl. na 
hotowych penězych radně zapugcil, a ga 
tedy pana Rreditora prawym dluznjkem 
gsem*, protož se nynj zawazugi, tento 
dluh w pololetnjm času &t obycegnymi 
auroky w dobrých penězych zaplatiti, 
poněwadz ale ga panu weriteli na těch' 
to mně z dobrého srdce pugčenych 600 zi. 
zadné' gistoty ani, obzwlasstni hypotéky 

wy- " 
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wykazati nemohu, tedy manželka má ' 
Barbora rukogemstwj toho dluhu na se-
be přigala, a zastawuge panu weřiteli 
swau wlastnj na nowčm městě dle Con ĉ. 
Na F2o le;,cy, w městech knihách za 
3000 zl. wyssacowanau a zadnymi dluhy 
obtjzenau zahradu. 

R tomu cyli a koncy ona, gsaucy 
prw od prawa strany zemstych dobro
diní , která gj.podlé: Senatus Consuítum 
Vellejanum, a podlé: Authentica; Siqna 
Mulier etc prinalezj, dostatečně powyvčena 
dobrowolne se odřekla, a na ne zcela 
tak gakoz na wssemozné gine přjpadnosti 
swého prawa zadala. R lepssjmu potwr-
zenj toho ona y pani Notaryusowé se po< 
depsali. 

VO Praze dne iho vnora 1802. 
J a n N. N. 

Prazsty Měsstan. 
Barbora N. 

rozena N. 
gakozto Rukogmě. 

potwrzenj takowého ponaučenj a 
prawné včiněného odřeknutj musy od 
prawa na ty; list poznamenáno by î. 

Na obzwlasstnj list postawené ruko-
gemstwj neděla se gen toliko na wydluze-
né penjze, neb gine gměnj, ale také w 
tom; Způsobu ;a aurednjky na mjstě kau-
ey, kterauzby ssoziti měli/ poněwad; w 

něm 
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něm bez toho gmenowano bftímufý, nač 
se takowé rukogem stroj stawa, tu gest roz-
djl toliko ten, ze se řjcy musy: Gáza oné 
od p . N N. wypugcené penjze, aneb za 
kaucy na tak mnoho peněz dobře stogjm, 
kterau pan N. N. gakozto dosazeny meytny 
stoziti ma. 

Strany zen, nechk ona gest manželka 
aneb cyzy, kteraz za někoho stibuge, gest 
to samé, o čemž se wysse zmjnka stala, ta-
ke k pozorowanj. S několika prjklady 
wssecko to, co zde powedjno bylo, lépe se 
wyswětlj. 

S tjmto přítomným rukogemstym li-
stem vwoiugi se ga za sebe a za mé dědů 
ce, ze mjsto pana Frantissta Daubka na 
geho, gemu od neywysssjho dwora wy-
merenau kaucy na geden tisyc zlatých při 
obdržené stuzde důchadnjho, s mym ce-
lym gměnjm a mohowitosti westněs, ob-
zwlasstně ale s mym w král. městě Cesté 
£)pě lezjcym v bjlého Orla nazwanvm 
domem ručiti chcy a budu, tak syče, kdyby 
mu něgacy nedostatkowé k zaplacen, se na-
mjtali, aneb kdyby on dnes neb zeytra, 
gakekoli dosazowanj zaprawowati mel, ga 
sem sobe bezewsseho odmlauw<lnj vmjnil 
za něho to včiniti, a wssecko za něho za-
platiti chcy; za tau prjčinau nadrečeny 
dum za oprawdiwy zastaw dawam, a ta-
ké spokogen ĝ stm, kdyby se přihoditi mělo, 
zebych se specowati měl k ssussnému za. 

Djl prwnj. D pla-
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placenj, aby mug dum procenen, « we-
regně prodán byl, a. aby se semnau tak, 
gakz toho prawa zadagj, nakládalo, a 
zacházeti mohlo. Také gsem spokogen, 
aby tento spis tam, kamž přinalezj, y také 
bez mého wědomj, wssak ale na mé autra-
ty wtazen, a zapsán byl. 

, %. potwrzenj toho sem tento spis nale-
žitě podepsal, a dwa p . p . swědky k po-
dodnému , wssak v ale gim nesstodncmu, 
spolupodepsanj dožádal. 

Genz se stalo w Praze 12H0 máge lé-
ta i8«2. 

N. N. N. N. 
gakozto swědek. gakozto rukogme. 

N. N. 
gakozto swědek. 

Ginyprjklad. 

Ga njze podepsaný zawazugi se po-
dlé přjtomného spisu na kaucy, ze ga na 
těch tři sta zlatých, které pan Iozef No-
wak, panu Bartoloměgi Sstipkowi w 
dobrých penězych na dwe léta w obyčeg-
nych aurocych zapugčil, panu Iozefowi 
Nawakowi k geho vbezpečenj potřebné 
rukogemstwj dclwam, a tak gemu mé 
na wopuceza 1200 zl. podlé gruntownjch 
knih wyceněna pole, na njchz dokonce 
zadnych dluhu nenj, do prawé zastawy 
dalvam, aby on, kdyby se stati mělo, 
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zeby ani pan Bartolomeg Sstipka, ani 
ga po prossté lhůtě vstanoweny. dluh ne-
zaplatili, podlé swé Ijbosti,̂  by k sivým-
penězům přissel, sf nMi prawne pokra-
cowati mohl. Gsem také spokogen, když 
se tento spis na mém gruntě stussně za-
znaniena, a když se semnau wesměs, 
gakz to prawa predpifugj, nakládati' 
bude. 

£poíwrzmj toho a. t. d. (gak w 
predesslém přjkladu podotknuto gest. 

Ssesta Kapitola. 

»"-dyz někomu negakého dluhu, který v gi-
ného mamě, nebo negakého prawa gine-
mu třetjmu přepausstime ; tu se musy 
strany toho poradny spis wyhotowiti, 
coz se pak Cessy neb pjsebné postaupenj 
gmenuge. Musy se w něm to prawo, 
které se tretjmu popausstj, weystowne 
gmenowati, a popsati ;̂  mufý- se''také 
způsob, gak se to stawa, vstanowit^ 
a predewssjm musy se do něho gméno té 
osoby, kteréž se takowa wěc popausstj, 
postawiti. 

postupugeli se něgaky.dluh tretjmu, 
tu se musy 3 toho zápisu, genz na ten 

V 2 dluh 
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dluh >řet>tjttt wyhotowen byl, den, a 
pak kde wtělen byl, dedliwe wytahnauti. 

Takowé postupowanj před časy na 
pargamenu psawali, a říkali tomu do-
bra w u l e ; nynj to ale voy ffto z odyce-
ge, a. bére se k tomu gen obycegny sstem-
plowany papír podlé tyz wlastnosti, kte-
ré se při spisych vzjwa. 

postaupenj wechstu stawa se na mno
hém kratssj způsob: Na zad takowého 
wechstu gen toto se postawj: 

pro mne na pwomocnjka pana N.N. 
summu obdržel; pak se k tomu den posta-
wj, a od weritele se podepjsse. 

při obligacych o mnoho kratssjch oko-
lostogičnostj, nežli swrchu řečeno bylo, 
múze se vzjwati, kdy; se totij vo zadu w 
několika stowjch postawj, ze se tato obli*, 
gacy sewssemi bězjcymi auroky tomu aneb 
onomu popausstj a postupuge. tvssak ale, 
když pořadně wtělena býti má, musy se 
stutecně postaupenj wyhotowiti. 

P r j k l a d . 
, 

• Ga njze podepsaný stwrzugi a wy-
znawam, tjmto prstomnym odstupugjcym 
listem: ze ga mug kapitál na dwa tisyce 
Zlatých reynstych, rka. 20000 zl., které ga 
v wysoce vrozeného pana Bernarda Hra-
běte; Falbruku, podlé dncHho čerwna 1793 
wyhotoweného, pri kras. Cestych zemstych 

dckach 
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dckach w6tém gabttowém zeleném dluhu 
zápisným kwaternu pod literau H. dne 
20tého ledna 1798. „.«a geho pan-
stwj Dolenwaldu pnwteleneho zápisu 
dluhu ležeti mam, panu Antonjnowi Bla-
bowi od Hawla nyněgssjho roku s bězj-
cymi auroky na 4 ze sta postupugi a pře? 
pausstjm, a syče na takowy způsob, aby 
on S njmi dudaucne gakozto s sivým wla-
stnjm gmenjm gednati a nakládati mohl, 
gak se mu líbiti bude, ponewadz sem od 
něho rowny počet peněz obdržel, avpo-
kogen byl; ga tedy na tom weys gmeno-
waném kapitálu ani awocýdy ničeho; po-
hledawati nechcy ani nebudu. Rterezto 
přjtomné postaupenj také stussně se wteli-
ti, a zaznamenati mu')e. 

R vtwrzenj toho a t. d. gako pripnve 
njm prjkladu. 

Takowé postaupenj muže také s Rar-
tau Biankau *) se způsobiti, o čemz se do-
le teprw gednati bude. 

S e-

'*) Karta Blanka gest Wlaste stowo, a wy-
znamenawa na Cesto bjly neb prazdnp 
papjr. 
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Sedma Kapitola. 

O listech darowcinj, recepisych, wy-
swedcenj a kwitancych. 

^onewadz se castěgi přihoditi múze , ze 
ltde;a3iu?obytj něco sobě daruaj, strany 
cehozdy po smrti taroweho cloweka, genz 
druhému cosy dali stibil, mezy dedicy 
hadry, powstati mohly; proto; mau-
dře činj ten, genz strany takawe wěcy, kte-
rau darowati chce, zwlasftně když w le-
zicych statcych a w nepohnutedlnem mno-
ho wynassegjcym gměnj pozustawa, — 
Idyz na takowy dar poradny spis wy-
ihotowj. 

. Takowé darowanj musy z nastedugj-
cych djlů pozůstawati: Gména těch, gen; 
darugi, a gména těch, kterymzse co daru-
ge; pak dokonalé gmenowanj a popsanj 
takowe darowané wěcy; krom toho musy 
tam stati, co dárce k tomu pohnulo, ze to 
neb ono komu darowal; musy se wey-
stownc vstanowiti, ze oddarowany s ob-
drzanau wěcy gako S swau wlastnj moho-
wltosti gednati a zacházeti muže; pakpo-
stez pnlozj ft mjsto, den a rot, a wlastnj 

pečet 
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pečeí. Dále se podpjssj dwa swedkowé. — 
Co se ostatně gesste ginych wyminek, tkne, 
kteréby se gesste pri tom ani ti měly, zale
ží, na wůli dárce, a beraucyho; wssak 
musy to wssecko w takowem spisu dobře 
býti wygadřjno. 

<3a njze podepsaný darugi S tjmto li-
stem panu Martinowi, VOavoiincy £e-
bedkowi, djlem z obzwlasstnj lasty a na-
klonnosti, kterau k němu mam, djlem za 

• geho wěrnau a mnohonasobnau stuzbu, 
giz on mi w nemocy mé prokázal, na mne 
zapsanau stawowftau obligacy dwau set 
zlatých pod Numerem 2,57. tak syče, ze on 
s těmi darowanynii penězy gako s swym 

, wlastnjm gménjm wladnauti muže. 
R potwrzcnj toho schwalně semse po-

depsal, a k podobnému podepsanj gesste 
dwau swedku požádal. 

XO Praze dne 12H0 zarj 1801. 
Varel z Wořechowic. 

wiljm Raubek, 
gakozto swědek. 
Adolf Rarduban, 
gakozto swědek. 

P n takowém pjsebném darowanj, 
gmz tcprw po smrti toho, který; ge wy-

ho-
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^íototl, swau platnost mjwa, gesste ge-
dne opatrnosti gest^zapotřebj, aby z H 
budaucne zadné wady a saudy nepowsta-
ty. a ta gest nastedugjcy: Zdali, kdyby v 
pr se přihodit mělo, zeby obdarowany 
p^d smrt, sweho dobrodince vmřjti měl, 
Zoaliz takc prawo to na geho dědice při-
padnautl, aneb takowé darowanj zpat-
kem se nawrattti, a za neplatné vzňati 
,e ma. 
„„ ^enjli takowa wyminka přiložena, 
fé / ? £ í n e l t ° ! ' 9 saud powstati mu
sy, a protož malttatowý spis y bubaucnč 
swau platnost msti, doswedčenj tobVnát 
stedugicym způsobem musy wypracow<i-

i* « W é přítomného spisu t>avuQi g<l n j -
ze podepsaný panu N. N. za wsseckv „me 
gakglndy, tak také obzwlasstne na « K 
do Rarlowych tvaru prokázané ochotno-
M, mau zlatau s obrázkem nebosstjka Cy-
sare Iozefa druhého ozdobenau pykstu, 
wssak ale gen s tau weyminkau, ze gi 
teprw po me smrt: za swau wlastnj pózo-
rowattma. ivwan ma, 
YL ^ b y se ale přihoditi melo, zeby se 
pan N. dr,we nez ga na wěčnost odé-
tLT*ml' W tjmto známost činjm, ze 
toto darowam mé neplatné gest; a pyksta 
tLTnl £? "statni volám xohy celým 
prawem patři. 

3 té 
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3 té prjčiny sem dwau swedku požá
dal, aby se zarowen semnau podepsali. 

Tak se stalo w Nustjch dne Zho ledna 

""- » n. 
cys.kral.keagsty Heytmann. 

N. N. 
> gako;to swédek. 

N. N. 
gakozto swědek. 

O Recepissych-
Abychom vbezpecent byli, ze zastání 

wěcdo náležitého mjstastutečne odewzda-
na byla, a aby gj ten,,genz gi obdržel, 
po dwakrate zadati nemohl, aneb aby ne-
zapjral, ze gi obdržel; proto; dáme sy od 
toho, genz wěc přigal, wyswédčenj dáti, 
ze totiž wssecko náležitě obdržel. A tomu 
rjkame Recepisse, S s e y n , aneb Re-
io&nycý. 

VO takowém wyswédčenj obdržena 
wěc zegména se popsati a také třebas y 
od někoho vstanowiti se musy; neyhlaw-
něgssj ale wěc při tom gest, aby se nále-
zite mjsto, čas, a podepsanj gmena ob-
dr;itele oznámilo; k. pr. 

Wy-
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Wyswédčenj. 
-, **£* zlaté hodinky, které sem od pana 
Jakuba Braucka dnessnjho dne náležité 
obdržel. Cehoz ga podepsanjm mého 
gmena potwrzUgi. N> Praze dne 13 ho 
ledna. 1802. 

waclaw Mechura 
Rupec. 

N e b o : 

Ze mně pan Martin Marssal dobře 
zapečetěny, a na mne znegjcy daljk s spi-
sy náležitě odewzdal, tjmto doswedčugi. 

VO Praze dne 20H0 máge. 
1802. 

Beneš Zawora. 

N e b o ginák. 
Recepisse. 

Na gedno s penězy obtězkané psanj, 
které ze sem náležité obdržel, tjmto do-
swedčugi. 

XO Plzni dne 30 března. 1802 
Pawel Mulik. 

Takowé cedule na odwedené wěcy 
nepotrebugj zadnych sstemplů, krom'ten, 
krate, kdyby ft k prosbám tu prawu pa« 

třj-
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trjrym, přiložiti mely, tu se musy na ne 
podlé ceny stussny sstempl nechat přitist-
Nauti; nenjli ale cena vrčita neb wytaza-
na,.wezme se sstempl 15 kreycarowy. 

O Kwitanct)ch. 
Na.vrčité neb wykazané penjze neb 

také na mohowitost, která někomu prina-
lezj, aneb, gj; očekawame, ku prjkladu: 
na stuzednau mzdu, wyplacenj, obdrze-
né auroky, aneb na wracenj kapitálu mu-
sy kwitancy se wyhotowiti: vpsanj ale 
dawagj se toliko na wecy prjhodau ob-
držené. 

' Rdyz kwltancy k auctum přiložiti, 
aneb ze gj; k sivému povgíssténj potřebu-
gemě, nastedugjcy obsah musy w sobe 
»n)ti: 

předně musy na stussném sstemplo-
waném papjře postawenabyti, nebo za-
dna gina kwitancy od sstemplu oswobo-
zena nenj, kyom takowé, které se na ob-
držené auroky z kapitálů wydawagj, ge-
ssto we weřegnych cysařfkych neb sta-
wowstych kasscích lezegj. 

Za d r u h é Počet neb summa peněz, 
na které se kwitancy děla, hnedky na za-
cafku stowy se postawj.. • 

Za třetj. Musy vrcite stati, co zape-
njze gsau, proč se wyplacegj, a proč se 
na ne kwitancy, dawa, pakli za siuzeb-

nau 
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nau mzdu, pri cen; opět čas, od kterého 
měsyce a dne, az zase do kterého měsyce 
a dne, se wynechati nesmj, pakli za od-
wedené djlo, anebo za gine wsseligaké 
powinnosti držeti se magj. 

Za čtwrté . Musy se gméno toho, 
aneb té kasy, která wyplacy postawiti. 

Za páté . přisadj se knj mjsto, den 
a rok téhož wyplacenj, podepjsse sivé 
gméno, a přitjstne fxoau pečet ten, ge
mu; ty penjze přinalezegj, pak se konečné 

Z a sse st k. I Uxok ruce summa těch 
obdržených peněz s cyframi gesste gednau 
napjsse. 

Tjmto způsobem kwitancy nastedugj-
cy podobu mjti bude: 

Kwitancy. 

Na p a d e sa t z l a t y ch reynst., které 
njze podepsaný gakozto swau měsyčnau 
stuzebnj mzdu z ročně gemu gakozto cys. 
k. auřednjkowi nad cestami wykazaného 
platu 600 zl. 3 c. k. kameralnj kasy dne-
ssnjho dne w hotowosti náležité obdržel. 
Coz se s tjmto listem dostvédčuge. 

VO Praze dne Z1. ledna 1802. 
(L.S.) 

RkaFozl. N.N. 
komisar nad cestami. 

Gi-

L 
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Ginák: 
Kwitanct) 

Na dwacet dwa zlaty reyn. 24 kr. 
které mně njze podepsanému gakozto půl-
letnj auroky od Hawla 1800 az do Giřj 
1801 ze 1060 ;l. gakozto kapitálu v wy-
soče vrozeného pána, pana Hrabete 
L.eopolda 3 L.iburku na 4 ze sta lezjcyho, 
dnes njze poznamenaného dne z geho ka-
fy w Praze náležitě w hotowosti byly * 
wyplaceny; coz gá s sivým podpisem stwr« 
zugi. VO Praze dne 1 ledna 180a 

(L. 3.) 
to gest 22 zl. 24. kr. 

Frantjssek Rnobloch. 

Máli ale kwitancy do zemských měst-
stých c)runtownjch dest wtělena býti; tu 
se podoba kwitancy a wssecky gegj punk-
ty, z kterých kwitancy pozustawa, změní, 
vdělá se gakz násteduge: r o 

Na začátku se obyčegny způsob w 
psanj gako pri wyswědčowánj zachowá; 
dalese wygadrj, co, zač, a od koho ty 
penjze se prigjmagj; pak se k tomu pripo-
gj, Ze takowá kwitancy tam, kam pri-
nalezj, wtělena býti muže; prisadj se 
den, rok, podpis a dwa swědkowé k to-
mu se pozadagj. 

Le-

r * 
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Celá takowá kwitancy bude takto 
wyhljzeti. 

Gá njze podepsaný doswědčugi a 
vznáwám, před kázdym, zwlássk tu, kde 
ge toho zapotřebí': ze mně wysoce vroze-
ny Pan ^ozef Hrabě z Dumoloku ty dwa 
tisyce zlatých, prawjm 2000 zl. které sem 
na něm podlé při králowstych dckách w 
Ztjm zármutkowém ssediwém dluhu.zápi-
sněm Rwaternu pod lit. I . dne 2H0 bře-
zna 1801. wtahnuté obligacy k pohledá-
wánj měl, dnessnjho dne w dobrých ber
ných penězych náležité wyplatil,^ načež 
mu gá neylepssjm práwnjm způsobem 
takto kwityrugi a vznáwám, ze gá na 
gmenowaném wysoce vrozeném panu 
Iozefowi Hraběti z, Dumoloku ničeho; 
wjc, ani kapitálu, ani auroku, ani ga-
kého giného pohlcdáwánj na něm wjce 
nemám; proče; také spokogen gsem, 
aby tato kwitancy tam, kde přinálezj, 
wssak ale na geho wlastnj autraty a 
nebezpečenstwj přiwtělena býti mohla. 

R potwrzenj toho negen sem s wla-
stnj rukau se podepsal, a mau pečet při-
lozil; nybrz také dwau panu swědku k po-
dobnému gim ale nesskodnému podepsá-
nj schwálne sem požádal. 

Genz 
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Gen; se stalo w Pra;e dne iho du-

dna 1802. 
N. N. N. N. 

gakozto swědek. 
, N. N. 
gakozto swědek. 

Osma Kapttola. 
O Mocnosti, a Plnomocenstwj. 

^onewadz se w obecném ziwobytj častě-
gi stáwá, ;e k wygednánj negakého řjzenj 
přitomnost toho, geho; se to tyká, weli-
ce potřebná, ano y takměř newyhnutedl-
ná gest; naproti tomu ale S druhé 
krany takowému djlem str;e geho;aměst-

: 'nánj, a djlem také pro geho weliké w;dá-
enj se dostawiti mozna nenj; tu se to gi-

němu tretjmu k wygednánj na mjstě něho, 
odewzdá. Aby^on tedy wědél, gak da-
leko se pustiti, co předsewzyti, anebo če-
1)0 Zanechati má, pri tom také, aby se 
sám wykazati mohl, ;e k tomu powolenj 
a prawo má na mjstě prjtele sivého se. 
dostawiti, da se gemu pjsebné plnomo-
censtwj. 

Ta-
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Takowé plnomocenstwj musy stati na 
sstemplowaném papjru, který podlé wla-
stnosti obsahu a charakterů neb důstog-
nosti k tomu se we;me. Wssecky wysoké 
osoby od stawu w nassjch zemjch, gakoz 
gsau Bistupowé, preláti, Ranownjcy, 
Rnjzata, Hrabata, Rytjřowé, Rjssté, 
dworsté Rady, a zemsstj minystrowé mu-
fegj dwau zlatowé sstemple bráti. 

Vrozeny, duchownj z prostrednjho sta-
wu, cys. král. Rady, Sekretářowé, Regi-
strátorowé, Hxpeditorowé, a gim podo-
bné důstogenstwj magjcý, Adwokacowé, 
Notáryowé, Doktorowé, professorowé 
vzjwag) gednozlatowého sstemple. 

Nizssj cys. král. auřednjcy, sprostnj 
duchownj, měsstané hlawnjch mést, do-
mácy ofiepři, handlown^' lidé, a t. d. be> 
rau patnácti kreycarowy sstenlpl. 

Ivssickni gesste njzssjho stawu lidé, 
gako gsau měsskani a poddanj obecných 
mést, stauzjcy, sedlácy a tak dále mohau 
gen 3 kreycarowého sstemplu vzjwati. 

Swrchu na začátku musy se napsati: 
mocnost aneb plnomocenstwj; lpak se sta-
wj gméno a wlastnost toho, gemuz se plno, 
mocnost dáwá, také musy takowé plno-
mocenstwj, kdy; ono y po smrti téhož, 
gen; ge wyftawěl, swau platnost podrbe!, 
t i má, weystowné na dědice s těmito floa 
wy znjtt: p r o mne, a mé dědice; 
pak musy každé rjzenj, které se takawému 

splno-
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splnonlocněnému swěřuge, gmenowáno,H 
Zegména w něm vwedeno býti; mámeli 
ale k tomu, gemuz plnomocenstwj da-
wáme, zauplnau duwěrnost, tu můžeme 
přiložiti, ze se ostatnj geho roZssafnosti za-
nechawa. Dále musy také do nj se posta-
witi, ze wssecko, co plnomotnjk včinj, po-
twrzeno a za dobré vznano bude, a ze se 
gemu také práwo dáwá, aby on mjsto se-
be gineho vstanowiti, a gemu stegného 
plnomocenstwj dáti mohl; m,mo to také, 
ze se mu wssecky snad trpjcy autraty, ssko-
dy, a wydánj wynahradj, co; se abyieg-
ně latinstymi \íovoy takto stawj: luk, 
claulula rati & grati, Con > & fubítituendi 
j,ec non indernnitatis; wssftk se t0 ale y 
w česte řeči postawiti mu;e. Ronečně po-
stawj se mjsto, den, rok a podpis. 

Máli ale plnomocenstwj ze zentě nev 
do wzdáleněgssjch kragin postano býti, 
a tam před práwem swau platnost mjci, 
tu ge> zapotřebj, aby ono certyfikowano 
bylo, to gest, ono musy od práwa, kde 
se takowp plnomocenstwj wystawugjcy 
nacházy, potwrzeno býti, ze podpis na 
něm stuteČné geho wlastnj gest, a ze ge-
mu obsah toho plnomocenstwj dobře 
znám, náfledowně ze geho wlastnj wůle 
gest. 

Z nástedugjcyho přjkladu múze kazdy 
poznati, gak se plnomocenstwj wyhoto-
witi má. 

Djl prwnj. H <PWo-
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Plnomocenstwj.., 
Gá njze podepsaný dawám plnomo^ 

censtwj za mně a za mé dědice, IVogtě-. 
chowi z Ruzelic dworstemu a prawnimu 
adwokátu we tvjdni, aby on taní, mug 
v měsskana a^saukenjka pana Sstěpana 
Zubra wězycy dluh na tři tisyce zlalych 
se wssemi od Giřj 1799 roku zpatkem ;a» 
drženými auroky na kterýkoli způsob wy-
vponunal, penjze přigal, a na ně kwi-
tancy wystawel, a wubec wssecko podlé 
swého dobrého VZNanj spořádal, cobp 
prospěssné a potřebné bylo, gen abych 
t mým penězům přissel, a to syče s tauta 
weystownau zawjrkau gemu odewzdá-
wám, ze wssecko, co on ocinj, potwr-
zugi, a za dobré vznáwám, a také spo-
kogen gsem, kdyby on mjsto sebe giného 
vstanowil, a gemu plnomocenstwj dal; 
při comz mu také stibugi, ze mu wssecky 
autraty, wydánj w té mé důležitosti wy-
nahradjm. % potwrzenj toho gest mé 
wlastnj podepsanj. 

XV Praze dne 1 listopadu. 1801 
N. N 

Giny prjklad plnomocenstwj. 

pro pana Leopolda Raneliera obo-
gjch práw doktora a práwnjho -prjtele 
w drázdanech,wedlé kterého on za mne a za 

me 



- 67 -

mé dědice, wssecka w tom městě mne se tey« 
kagjcy řjzenj obstarati, mne wewssech a 
w gědnékazdé na mně se wstahugjcy ny-
něgssj y pozdněgssjprawni rozepře zastati, 
wssecky gak austné tak piftbne dulezttostt 
wygednati, wssecky saudy podle sweho 
V;ná>tj zřjditi, narownanj podle mých 
gemu odemne vdelenych prawidel vdela-
ti, penjze přigmauti, přjgem potwrdtti, 
wubec wssecko k mému lepssjmu yeginač 
nez gakobych gá sám přjtomen byl, před-
sewzyti,' plnau mocnost a prawo mjti 
Má. Coz wssecko gá negen potwrzugi 
a za dobré vznawam, nydrz také mimo 
vdclenj sivobodné wůle, aby on mjsto 
sebe giného práwnjho prjtele přigmauti 
mohl, mému panu plnomocnjkowi sti-
bugi, ze gemu wssecky w mém ř,zenj wy-
dané autraty wynahradjm. R potwrze-
nj toho gest mau wlastnj rukau pode-
psánj. U? Praze dne 10 listopadu 

1801. 

N. N. 

Plnomocnosti podlé prwnjho^prj-
kladu gmenugj se obzwlass tn j p l n o -
mocnost i , ponewadz gen w gedne prj? 
pádnosti platný gsau; postedn, ale gme-
nuge se plnomocnost obecni, to gest ke 
wssemoznym přjhodám/ Predce wssak 
tazhému adwokatu neb gakemukoli spi-

^stomocněnemu krom nj gesste gine predběz-
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ne spisy se dáti musegj, dle kterychdy na-
sse žádost vyla, aby w dobrém způsobu 
wěc takowá spořádána a wygednana 
byla. 

O prclzdnem liste, gemuz rjkaine 
Karta bianka. 

Wssecka předesstá wyswédčenj, gako 
gsau zápisy, postaupenj, mocnosti, a plno-
mocenstwi mohau o mnoho kratssjm Způ-
sobem wyhotowcna býti, totiž: když se 
jluffhjj sstemplowaný papjr wezme, na 
prwnj stran? o něco dolegi, nežli prostře-
dek wynássj, gméno toho , genz takowé 
wyswědeenj wystawugc, wlastnj rukau se 
podepjsse, a pečet přitistne; pak se ten list 
obratj, a zrowna w ta mjsta,̂  kde gméno 
podepsané stogj, aby se žádný austok pri 
tom státi nemohl, napjsse se w krátkosti 
obsah toho, co w takowém wyswédčenj 
stati má, coz se S nástedugjcými stowy 
takto dělá: 

Charta bianca k wyhotowenj ddstau-
penj, aby se panu N. N. vpsanj dluhu na 
2000 zl. přepustiti mohlo. 

N e b o : 

Charta bianca k plnomocenstwj pro 
pana N. N. aby on mjsto mne mých 200 

zla-' 
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zlatých se wssemi zadrženými auroty od 
Pana N . N. wyvpomjnati mohl-

Dewata Kapitola. 

O Kssaftn a kssaftownjm dosazmj, 
giNftk Kohycyl gmenowanem. 

>3Vdyz rozumný clowek, kde mu toho pra-
wnj prawidla nezabranugj, Nlá to práwo, 
se swým dobře a práwně nabytým gmě-
nim podlé swé ljbosti zacházeti, a gedna-
ti; proce; také muže. on vstanowiti, gak 
se S njm y po smrti djti má; tákotvá na 
papjrsepsaná wůlepotom kssaft se gme-
NUge. 

Toto práwo podlé Rakaustých zem-
stých vstanowenj každému clowěku, když 
on totiž, w muzstém wěku, 2ohoroku, 
w zenstém 18H0 roku dosáhl, se pozvoluge, 
'maqe rozum dokonaly, a toho času, kdy; 
'kssaft dělal, pri dobré paměti byl. 

Takowý člowěk muže swé gmenj kaž
dému, komu gen chce, odkázati; wssak 
ale S tauto wýminkau, ze na swé dětî  pak
li gakych ma, necht gsau potom w stawu 
manzelstém aneb zleweho boku splozeny, 

vzna-" 
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oznaw a přigaw ge za swé wlastnj, zapo-
menauti nesnij. Těmto patřj powinno-
wany podjl, to gest, w messtanstém sta-
wu tretj djl neb polowice čisté pozůstalo-
stl. Tretj djl tenkráte, když gsau gen čty« 
rjneb gesste méně; polowic ale, když ge 
děti wjc, nez čtyři na ziwě. 
. Swé wlastnj děti od dědictwj odmr-

sstttl, muže otec gen tenkráte, když k tornu 
dostatečných přjcin před rukama gest ; ty 
prjciny musegj se. ale do kssaftu postawiti, 
a gsau podle praw nafledugjcý: Rdyz se 
d)te proti rodičům prowinilo, ge zhaně-
lo, anebo y zle S njmi nakládalo; kdy; 
se negakého nesslechetneho prowinenj do-
pustilo; když se zlopowěstného towarys-
stwa chytilo a prjdrzelo; kdyj se sspatnau 
osodauzasnaubilo;'když ono weregne za 
mrhače prohlasseno 'bylo, 
v< Geli ale djtě bez vwedenj hlawnj přj-
činy z dědictwj wypusstěno; tu se muzeto-
mu odpjrati, a takowy kssaft zwrhnauti, 
z cehoz powstawa,^ ze/e potom s dědictwjm 
tak nakládati Musy, gakoby bez vdelané-
ho kssaftU po nebosstjkowi bylo pozůstalo, 
^dyz se ale djtětt w kssaftu něco odkaze, 
na .podjlu ale, génzbymu patřil , pgma 
gemu se stala, tu mu od práwa gemu cely 
patrjcy podjl přiřknut býti musy. Ostatně 
w„ak, když po kssaft dělagjcým dokonce 
Zadně det, nezůstanau, nenj on w měsstan-
stem stawu nigak powinen, toho neb 

ono-
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onoho «e swych prjbuzítých za dědicevsta-
, nowiti, nýbrž má swobodnau wůli swé 

gměnj tomu, komu sam chce, odkázati. 
Aby kssaft měsstana dokonalé platno

sti byl, musý od ̂  dwau hodnowěrných 
swédků podepsán bytí; krom kdyby ten kssaft 
celý wlastnj rukau psán, a podepsán byl, 
w takowé prjpadnosti nenj žádných sweV 
ků zapotrebj. 

Rssafty tak gako manželské smlauwy, 
we gménu neyswětěgssj Trogice se zaejna-
gí. Na ten Meb podobný způsob začá-
tek stawj se takto: ponéwadz každý člowek 
smrtedlný gest, tedy at sobe, gsa gesste pri 
^drawem rozumu vmjni,swe pomjgegicy 
wěcy w pořádnost vwesii obzwlasstne ak 
porucj dussi swau Pánu Bohu, a tělo at 
odewzdá zemi, ; které posilo. Dále se ale 
také pokraěuge: postawj se 

a) pstanowenj neb sporadánjpohřbu. 
h) Náboznj odkazowé. 
c) Gwětsté nařjzenj, gako gest 
ll) Hlawnj dědicowé. 
e) Vstattowj se poručnjk, když dědi

cowé dospělj ncgsau. 
l) Dobrowotnj podjlowé, to gest: co 

mimo to, co hlawnjm dědicům odkázal, ge-
ssté giným « swého pohybugjcyho y ne-
pohybugjcyho gměnj odkázati chce. 

g) Wsseligake gine pořádnosti, které 
on dělati má. 
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. h) Podpis kssaft dělagjcýho, a k tomu 
požádaných swědku. 

Musý se ale také w kssaftu do chudé- * 
ho domu, a v lidj wogcnstého stawu 
do domu nedůziwých něco podlé Ijhosii. 
odkázati. 

Nástedugjcý kssaft at' siauzj za pij-
klad: 

XDe gmenu neyswČtěgssj nerozdjlné 
Trogice, Boha Otce, Syna, y Ducha swa-
tého. Amen. 

pominutedlnosttohoziwota, a gisto-
tu smrti dobře w, mysli powaziw, wěda 
taré, ze smrt wzdycky gista, hodina ale ge-
gj negista gest; proče; sem pri vchazenj 
mé tělesné syly, wssak ale pri zdrawém 
rozumu, sobě vmjnil, abych tjm wssem ro-
zepřem předessel, ktereby se po mém z to-
hoto swěta wykročenĵ  přihoditi mohly, z 
ohledu mého gměnj nástedugjcý pořádnost 
vstanowiti: 

P ř e d n ě . Dussi mauporaučjm pánu 
Buhu, a tělo zemi, z které possto, a má 
podlé neywysssjho nařjzen) bezewss)'stáwy 
a pompy pohřbeno býti, 

Za d r u h é . Bude se P0 mé smrti p 
fw, Wjta na hradě prazstém dwadcet mssj 
swatych cjsti. 

Za t řet j . <vdkazugi Teynsté farnj 
sssole k zaopgtřenj potřebných knih pro 

chu-
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chudé žáky tři sta Zlatých, a l zalozenj 
chudého domu podobné trt sta zlatých. 

Za čtwrté. Vstanowugi za hla-
wnj dědicé^mé tri děti, Prokopa,,wjta, 

dno z nich, prw n^by sweho dospělého^ 
u?ěku dosáhlo, vmrsti mělo , geho podjl 
budiž mezy druhé pozůstale podobné na 
stegné djly rozdělen. - , . 
' k a p á t e . Za'poručnjka mých dětj 
pstanowugi prawnjho přjtele pana Ron-
rada Rosu, kterého gá, .aby tento auřad 
nasebe přigal, srdečně prosym, poněwad; 
přeswědčen gsem,.ie se mýchsyrotku roer-
ne vgme, a o gegtch dobré stwssj ptlnost, 
starati se bude. 

Za sseste. Mé sestře Rlarce odkazu-
gi a zanecháwam swé porcelánowé ssálty 
na kafé,, které; se gj wydagj.^ r 

Za sedmé. Mug stauzicy, Petr Za
hrádka, za swau wěrnau stuzbu hned po -me 
smrti sto tolarů obdrzj, tt čas ziwota swe-
ho polowičku swé ročnj stuzby totiž 60 ;l. 
od hlawnjch. dědiců potáhne. . . 

Za osmé.' Mezy mýmisptsy se wy-
nacha^egícy a na mne zněgjc^ vpfani na 
300 zl. pana Antonjna Rasstanka, bywa-
M o wogaka, nynj měsskana, pražského 
chcy, aby hned wymazano vylo. 

% o TI e č n ě zawjram tuto mau poste-
dnj wuli we gménu neyswětcgssj Trogice 
tak gakz sem gi začal, a zadám slítaný 

au-
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aurad, gen; gi wybeywati bude,' aby 
Zi předewssemi namjtkami chránil, a k 
wyplněnj přiwesti hleděl. 

Z té přjčiny sem gi negen s powa-
zenjm. podepsal, nýbrž také njze pode-
M n ě tři' swědky stussně požádal, aby 
tlno mau postednj wůli S fwým pode-
plsájljm a pečetmi potwrdili. 

Co; se stalo w Praze dne 15 dubna. 
1802. 

.<%• s.) N. N. 
(L. S.) . N. N 

gakozto swědek. 
(L. S.) N N. 

gakozto swědek/ 
O S.) n. n. 

gakozto swědek. 

Giným způsobem kssafty stládati gest, 
když swědkowé we gménu kssaft délagjcý-
ho, sami kssaft wyhotowugj, a stáwa se 

iltráte, když nemocny bud giz tak 
mdlý gest, ze sam psáti nemůže, ale při 
dobrém rozumu gest, aneb^ ;e psáti ne-
vmj. Takowý spis musý nástedugjcý 
částky w sobě obsahowati. 

předně musy se na způsob wyswed-
čenj začjti, pat se musy přjčina, proč 
swau postednj wuli psáti dal, a wčem 
ona pozustawa, postawiti: swédkowe 
musegj polwrditi, ze kssaft dělagjcy při 

do-
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byl, a ze se vwolugj prawdu toho, ze 
se to tak a ne ginač stalo, S prjsahau 
potwrditi! 

Způsob takowého kssaftu!gest náste-
dugjcý: 

My njze podepsaní doswedčugeme 
a wyznawáme tjmto, ze zdeyssj sedláb 
Mikoláš Beran, nás k sobě powolati 
dal, ,.a dostawiwsse se k němu, nám wy-
gewil, kterak on w swem ftsslém wěku, 
a při vdeywagjcy syle sweho těla kazdo-
denně swé postednj hodiny očekáwa, 
je ale pro lepssj swé gesste swobodne dce-
xy, prwe nezlí z tohoto swěta wykročj, 
swau postednj wuli nám wygewíti chce; 
yprosylnáS, abychom gi předprawem 
doswědčili, a na péči měli, by wyplně-
na byla. . Ta geho poslední wůle měla 
býti takowá, aby. geho neymladssj dcera 
před sivými bratřjmi a sestrami gednu 
otewřenau postel s prinálczjcýmj peřina-
mi a powlaky a darmo byt w tom stawe-
nj, genz geho"gest , mela, a z osiatnj-
ho 3 bratřjmi sivými stegný 'djl Z otcow-
ste pozůstalosti dostala. • On ma za to, 
ze tô fwé dceři powinnowan gest, ponc-
wadz ona negen tak, gako ostatnj geho 
děti wzdy postussné a dobře snteysstjcy dj-
tě byla, nýbrž, ponéwad; gemu při ge-
ho tezké nemocy wěrne, vpřjmne a trpe« 

liwe 
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liwě ssauzila, .a gemu gesste dále az, do 
geho smrti, stauziti se,.vwolila. Njze po-
depsani tuto zadost sivého starého sauleda 
a prjtele za dobrau a chwalitebnau. beze-
wUho rozmeysstenj vznáwagf, poně-
ivadz' shledali/ ze při zdrawem smyslu 
byl, a on ge za to častěgi žádal. My 
ftne.tedy pro lepssj gistotu tuto geho wu-
Upisebně postawili, a ze to wsse praw-
da geft,,s nassjmi podpisy potwxdili.. 

Genz se stalo w Lhrásstanech dne 10. 
března. • 1802. 

i l t tri krjzky Mikolasse Berana. 
n . Ú. 

(L. S.) Farář gakozto swědek.^ 
N. N 

(L. S.) Zpráwce gakozto sivedek. 
"N. N. 

(I,. S.) gakozto swědek. n. n. 
(L. S.) gakozto swědek. 

Rratssjm způsobem kssafty také takto 
se dělati mohau, kdy; se, začátečné for« 
mule wynechagj, poněwadz tak mwy-
hnutedlnépotřebné negsau, nydrz genom 
v Rresfanů za postednj tonánj před smrtj 
gacozto přinálezjcý pobožné powinnosti 
sevzjwagj. t 

Začne se tedy w krátkost: takto: 
R vwarowánj wssech rozepij, které-

by po mé smrti mezy mými příbuznými 
powsta-
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powstati mohly, gako^také, abych ge-
íftě některé powinnostt, stussnow a spra-
w dlitoíti wykonal, , vstanowugt tedy 
KbcíSotni a S dobrým powázenzm ná-

! R M " ^ v o l ) m za hlawnj dědice 
mého wessterého gměnj Prazsté zalozenj 
chudých. 

Wssak ale ; , „ 
z a d r u h é : da mne za to gar 

siuss) a patrj, bezewssj ale stáwy a pom-
py, pochowati,a syče na nowomestste 
swaté pole.^. ^ ^ , ^ sejtre mé nebo-
Wý ^manželky ntilg celý nábytek w mém 
b/tu, nechk on w čemkoli pozustawa, 
a hned po smrti me ať" se gj wyda. . 

Z ačtwrté: darugi panuFranttsskowr 
NOwotnymu list směny na dwa tisyce zl. 
od něho na mně wystaweny; ak se mu 
bezewssech okolostogicnosti zase nawrati. 

3 \ i páté. Mé čeládce a stauZicym, 
kteří w cas mého z swěta wykroceni w me 
stuzbě gsau, at se gim celoroční stuzba wy-

^^Toio gest ma dobře vwázena a při zdra-
wém rozumu postawena postedn, wule. 

VO 0ra« dne 2FH0 máge 1802. ^^razeone ^ ^ ^ $ Lambertu. 
(L, S.) AntonjnRnobloch, 

gakozto swědek. 
(L.S.) Beneš Zabranstý, 

gakozto fwedek. 
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Qtáwá se, ze okolostogicnosti po gi; 
hotowem tssaftll, ponewadz se začasté 
mnoho let napřed před smrt) děláwá, se 
zmenegj, čjmz kssaft detagjcy pozdegi k 
ginym powinnostem pridrzan bywa, me-
zy tjm tabe hlawnj dědicowe a ginj auča-
stnjcy takowého dědictwj nehodnými se vci-
nili, procez býwá zapotrebj, ze sew kssaf-
tu něco změniti, a zginačiti, aneb wyne-
chati a ginde zas přisaditi musy. By ale gi; 
takorvý postavený kssaft zcela přeginacen 
aneb přepsán býti nemusel, dělá se kódy-
cyl, to gest zanessenj kssaftownj. 

VO tom se musý vidina vwefii, proč 
kssaft dělagjcý kodycyl dělati dal, w něm; 
se weyslowne na predchazegjcý kssaft od-
wolawá; takowá přjsázka nebizmena, kte-
rá do něho přicházý, musý stzřegměgme-
nowati, paksepostawj denarok, podpjsse 
se gméno a přitiskne se pečet. Nato se dá od 
swědku potwrditi; a neyhlawněgi dělá se 
tak, gakz nástedugjcý přjklad včj: 

Gá njze podepsaný dowěděw se, ze 
w Plzni dobrého přjtele mám, o kterém 
sem přes deset let nic nestyssel, nástedow-
ně ftm na něho w mé, dne 24. máge 1800 
roku včinene postednj wuli nepamatowal, 
vznáwám tedy, ze zapotrebj gest, přjtoM-
ný kodycyl k mému kssaftu přiložiti. 

G tjmto tedy nařjzugi, aby od mého 
gměnj mému w Plzni se wynacházegjcymu 
přjteli Panu Tobiássowi Rlamrowi pri 

mest-
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mestste r«de prawnjmu pjsari, po mi. 
smrti deset tisyc zlatých se wyplatilo; coZ 
gamu na znamenj wděcnosti za mnohé 
mně w mém mladém wěku prokázané lj-̂  
bosti a služebnosti odkázati, za swau po-
winnost vznáwám. 

R potwrzcnj toho sem tento kodycyl 
s wlastnj rukau podepsal, kněmu.wlasinj 
pečet pritistl, a dwa pány sivevty, aby 
tuto mau zanássegjcý postednj wuli, S 
swými podpisy potwrdili, rádně požádal. 

VO Zebráce dne 20 vnora. 1801. 
(L. S.) Frantissek Zaubek. 

(L. S.) Amonjn Recht. 
(L. S.) Mefstan a srredek. 

(I.. S.) Amonjn Gelinek 
Rupec 

gakozto swědu'. 
Gak pjsebně tak y austně wyhotowe-

né'postednj nařjzenj nechk ono gest kssaft 
Neb kodycyl, a gakéhokoli giného gmé-
na, nepotředuge žádného sstemplu; te-
prw po smrti kssaft dělagjcýho , a po 
prohlassenj kssaftu weypisy, kteřj se od 
wygednáwagjcýho auřadu dědicům dá-
wagj, musegj se dáti sstemplowati. 

25 e-
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Desata Kapitola. 
O podwolenj (relversu) ncb o způsobu 

neceho se odreknauti, a gak se zeny 
, mohowitosti múzu odrjkagj. 

l^-dy; se podwolugeme, někomu budaucx 
ně něgakau stuzbu neb powinnost proká-
žati, by ale gedenkazdy na to spolehnau-
ti mohl, vgisstugem ho s rewersem neb 
S podwolenmi. podwolenj také dáwa 
ten, genz někomu něgaké pohodlj, vzi-
rek, neb cokoli podobného přepustil, 
aby tohobudaucnězaprjtinemohl,ze to vči-
nil, wydá od sebe rewers, neb potwrze-
nj, ze toho ginému postaupil. Rewersy 
také we gménu giných se wystawugj, to-
ti; když někdo něgaké vwolenj za gine 
přigal; to má ale welikau podobnost s 
rukogemstwjm k. př: Gástmsevwolilza 
mého přjtele, genz z důležitých přjčin na 
negaký Čas odgel, tak dlauho, dokudj 
se nenawrátj, geho stuzbu zastáwati. 

Pri dělánj rewersu obzwlásstnj opa-
trnosti gest zapotrebj, aby z toho zádně 
roztržitosti nepowstaly. Negenom po-

win-
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winnost, kterau kdo na sebe pkigjma, ale, 
také ten druhému zanechaný prospěch 
musý welmi wcjmé, pochopitedlne a 
každému k srOzuměnj popsán býti, téz y 
weyminky, proč se tomu podrobugeme 
musegj vrcité býti. (Nápodobně zapotre
bj gest, gako při zápisých na dluhy, při 
odstupowánj, aby se přiložilo, ze tako-
wé podwolenj neb se zawazánj w potřeb-
né přjpadnosti také do knih wtazeno neb 
wtěleno býti múze. potom gest ktomu 
zapotrebj swědků , podpisu odstaupenj 
dělagjcýho, postéz přigde mjsto, den a 
rok. 

podlé tohoto předpisu musý se tedy 
podwolenj neb RewerS wyhotowiti: 

Ga njze podepsaný doswedčugi a 
stwrzugi tjmto podwolenjm před kaz-
dým, zwlásstě kdeby toho zapotrebj by-
l o , kterak se zawazugi a podwolugi, 
ze, kdyby se přihoditi, a mně od dwor-
stého auřadu^ vložiti mělo, abych těch 
osm set zlatých, které odemně gakozto 
wýsssj clo z nevrčitě oznámených 13,500 
kusů králičkowých kozj žádány byly, 
zaplatil, ga těch 8ao zl. hnedky bez od-
porowánj whotowosti sioziti chcy: Rdy-
bych ale toho nevcinil, tedy pkipausstim 
aby mé celé gměnj, nechk ono w čem-
koli pozůstáwá, do zástawy st wzýti, 
a semnau podlé práw nakládati mohlo. 
Gsem také spokogen, aby toto me pod« 

Djl prwnj. F wo-
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^wolenj, tam kde přinálezj, přiwtěleno , a 
na můg dům a wssecky gine mohowic 
tosti zapsáno bylo.' 

% votwrzenj toho sem se negen 
wlastnj rukau podepsal, a mau obyČeg-
nau pečet přitistl, nýbrž také njft pode
psané p. p . swědky k podobnému, gim 
ale nesskodnému podepsánj dožádal. 

Tak se stalo w Praze dne i. listopadu 
1801. 

(L. s.) rvogtěch Lusika, 
Pražský tnessran handljr 
w kozessnickém zbozj, a 
držitel domu pod Nrem 

205 na starém městě. 
(L.S.) Martin Raudela, 

gakozto swědek. 
(I.. 3.) Jakub Bradáč 

gakozto swědek. 

Prjklad podwolelij, 

aneb se odřstagjcýho vpsanj, w kterém se 
někdo negakého pohodlj neboprospě-

chu k lepssjmu giného odřsta. 

Njze podepsaný známo činjm a wyzná-
wám přjtomným listem, obzwlasstne ale 
tu, kdeby toho zapotřebí bylo, ze fpoko-
gen gsem, aby pan Ondřeg Rautecky, mě-
sstan Prazsty a mistr tesařstý, strže mau 

za-
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zahradní, zed z té strany k sivému domu 
dwéře prolomiti, a swe potřebné kcowy 
strzc můg dům pronésti mohl, poněwadz 
toho strže swug dum bez welikych autrat 
a nepřjlezitostj dokázati nemůže. Za kte-
rauz gemu prokázanau stuzbu gá nic gine-
ho nežádám, ne; aby mně pan Gndřeg 
Haucecký k pohodlj mého řemesta tráme-
wé třjsstky každoročně za mjrnau cenu pře-
pausstěl. 

R potwrzenj toho tento spis, který w 
potřebné přjpadnosti do knih wtazen býti 
múze, ncgen wlastnj rukau sem podepsal, 
a k němu swau pecet přiložil, ale y také 
dwau Panu swědků k nesstodnému pode-
psánj požádal. Genz se stalo w Praze 
dne 16. vnora 1802. 

(L.S.) Michal Dubsty, 
měsstan a mistr 
klobaučnjcky. 

N. N. 
gakozto swědek. n. n. 
gakozto stvědek. 

Diny prjklad podwolenj. 
které někdo za propugčenau prjzniwost 

druhému, od kterého mu propugče-
na byla, wystawuge. 

Gá njze podepsaný wyznawám a do-
swedčugi S tjmto podwolenjm , ze mni 

F» můg 
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můg saused P̂ an Michal Dubstý dwéřc 
strž swau zed při zahradě prolomiti, a 
mé krowy skrz swůg dům pronésti dowo-
lil, které ale dowolenj gá gcdiné za pau-
hau mně prakázanau dobrau wult a li-
bost vznáwám a se naproti tomu zawa-
zugi, gemumétesařsté třjsftkyza skrowné 
penjze přepustiti, S tjmto dolozenjm, ze 
tyto dwéře, kdykoli on nebo geho dě-
dicowé zádati budau, opět na mé wlast-
nj autvaty zazdíti dám. 

% potwrzcnj toho K. JC. gako w pre-
desstém prjkladu. 

l v podwolowaní, které senavrcité 
summy wyhotowuge, pricházý sstempl 
podlé důstognosti toho, genz ge wysta-
wuge. 

Rdy; se ale podwolenj gakoz y gi-
né wyswédčenj wystawuge, a při rach 
sstempl podlé důstognosti podwolenj wy-
stawugjcýho bráti má, a ono se od wjc 
osob podepsati musy, bráwá se sstempl 
podlé osoby, která z podepsaných neydů-
stogněgssj gest. 

Geli ale w podwoleni a w odřeknu-
tj summa peněz vrčitá, tu st bere sstempl 
podlé ceny a summy peněz neb wecy, kte-
rá w něm stogj. 

podlé prawidel pro Rakausté Země 
wydaných musý každá manželka w cýs. 

král. 



- 85 — 

král. 'stuzbe pod aučtent w kaucý stogjcýho 
anřednjta, pakli ona penzy po smrti sweho 
manžela aučastna bytt chce , zensté odře-
knutj takowému auřadu, v kterého ge-
gj muz stauzj, zadati; w takowem odře-
tnutj musy zena w obycegne zawerceseza-
wázati, ze dřjwé na penzy podjl mjti 
nechce, dokud aucty gegjho muže zauplna 
potwr;eny,a ku koncy vwedeny nebudau; y 
také tu, kdyby položená kaucý muzowa k 
zaplacení powinnowaného dosazenj do-
statečná nebyla, ze swau penzy, y také se 
wssjm swym gměnjnt, kteréby gj po smrti 
gegjho muže pripadnautl mohlo, co seně-
dostáwati bude, zaprawiti a dosaditi 
chce. 

Takowé odreknutj zen musý, když na 
vrcitau summu wystaweno nenj, podlé 
wlastnosti neb důstognosti takowé panj, 
sstemplowáno býti; pričomz k pozorowá-
nj gest, ze se wlastnost zen podlé důstog-
nosti mužů rozsauditi musy. 

Prjklad zenstcho odreknutj. 
(ddr jkagjcý wyswédčenj . 

Ponewad; mug manžel pod aučty sio. 
gjcy auredlnjk gest, a odemně ztéhozohle-
du požádáno bylo, abych od sebe wyswěd-
cenj dala, ze se prawa zensteho odřjkám, 
ta-k tedy gá, magie o wssemdobraupowě-

do-
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domost, zdrawým vwázenjm se prohla-
ssugi, ze na penzy z gměnj ntého Man-
zela žádný podjl, necht on gest gakýkoli, 
bráti ani žádati nebudu a nechcy, dokud 
wssecky známé od mého manžela včinené. 
eraryalnj dluhy zapraweny, a Shlnzenŷ  
nebudau, a ze, kdyby mug muz, nebo ge-
ho pozůstalost do konkursu prissta, ga. 
wssecko, coby mně z konkurské massy na 
mém dokázaném a fprawedliwém pohle-
dáwanj w),placeno býtimusylo, neywys-
ssjmu eráryum tak dalece postupugi, a 
odewzáwám, dokudby dluhy geho na au-
rad geho včinéné zaplaceny nebyly. 

VO tomto mém dobrowolnem prohlá-
ssenj, s kterým se gá wssech práwnjch do-
brodinj zemím gakýmkoli způsobem patri
cích odřjkám, ať mne žádný zákon aneb 
vstanowenj zemské nechrání. 

R potwrzenj toho wlastnj rukau sem, 
se podepsala/ a pečet swau přitistla. 

Gen; se stalo w Praze dne i8. čerw-
na 1802. 

(L.S.) Kateřina Marssalowá, 
rozená Frelichowá. 

(US.) Iozef Rudánek, 
gakozto swědek. 

(k,S.) Wogtěch etad),: 
gakozto swědek. 

Ta-



Takowé zensté odreknutj musy, gest-
lize od auřadu za platné vzna.no byn ma, 
od práwa, ku kterému ?"",, potaženo 
býti, a syče: ze před prawem wyrkla, kte-
rak wssecko to, co w přečteném smsu sto-
ai. aeaj dobře vwázená wule gest, a ze 
také "enstého práwa, gessto gl̂ pred tmisto-
zumitedlně přečteno a wygadreno vylo, 
docela se odřekla. 

Gedenacta Kapitola. 

£) swedectwjch. 
. - ^w»-»^«-» . 

Ewědeetwj gest gisté potwrzeni, w kte-
rém my k dobrému druhého, budto na ge-
ho zadost, aneb z powinnostt wyswedcu-
aeme, ze ta aneb giná wectak a ne gmak 
se nachazý a pozustawa. Gwedectwi gest 
rozličné, ono se ale wzdy podle swe wlast-
nosti rozsuzuge. Obyčegne ale předčena 
dwé se dělj. Předně swědectw,, které se 
dáwá o něgakém statku; a druhé gest, 
které se wlastnosti negake osoby tyká. 

Gwědectwj statku neb mohowitostt se 
tykagjcý bere se neywjce na důkaz proti 
odpůrcuni ku práwu; druhé ale, gesfto se 

osob 

http://vzna.no
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osob tkne, vzjwá se w nescjsln.ých přjpa-
dnostech pokaždé k lepssjmu toho člowě- -
ka, gemuz přinalezj: časem se musý také 
wyswédčenj wyhotowiti k dobrému třetj 
osoby, proti té wěcy, w které se swěde-
ttwjdáwa, 

u\ . • 

Cáskky^z kterých swedectwj pozustá-
wati ma, gsau nástedugjcý; 

p ř e d n ě . Gméno toho člowěka, o kte-
rém se swedectwj dáwa, s dowolenjm, 
zdali na geho zadost aneb ne, wyhoto-
weno bylo. 

2) Dokonalé a obssjrné wyprawowá- -
nj, gak, kde, a kdy se ta wec, na kte-
rau se stvedčj, přihodila; pak> co gest 
za osobu, a co za wlastnosti ma. 

3) Záwěrek, Je to, nač se swědčj, 
pauhá prawda gest, a ze to wzdycky na 
žádost s přjsahau potwrditi múze, a se 
i tomu zawazuge. 

4) Den, kdy, a mjsto, kde se to sta-
lo , pak podpis a pečet: gedné neb wjce 
swedectwj dáwagjcych osob. Na gednu 
xovx niuze wzdycky wjce osob swedectwj 
dáwati, a k wyhotowenj swedectwj gest 
toho obzwlasstne zapotrebj. 

Na každé swedectwj wesmes 15 krey-
carowý sstempl vložen gest; nic wssak 
méně nástedugjcý wygmuta gsau: 

i) Na swedectwj, které se schwalně 
dawá, aby před práwem na důkaz bylo, 

sstem-
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sstempl podlé osoby swedectwj dáwagícy 
vstanowengest. . ''^J^ia^ «< 

2) Na swedectw,, wysokych sstol „ na 
obdrzenau důstognost.doktOcstwj.. . . , 

3) Na swědectwi nabytého cwwsrni. 
w práwnjck wecech. ' -^V,^ 

4) Na írtjcý listy, .na ltsty za wyv-
cenau, amistrowsté listy, gessto nic gme-
ho negsau, nežli pauha swedectw, ; p n -
cházý > zlatowý sstempl. . 

&) Vía wyswědcen, neb swedectwi 
pro Čeládku ze siuzby propusstěnau, to 
gest: na takowé swedectw,, které pant 
propusstěnym stauzjc^m o gegtch chowa-
nídáwagj, bere se sstempl podle paten-
tu o. kreycarowý/ Tu se ale pod gme-
nem stauzjcých wrchnostensstj aurednicy, 
domacý ofícýri a těm podobné stuzebne 
ženské osoby newyro;um,wagi. w y -
swědčenj stauZÍcym takoweho způsobu, 
musý stát n'a sstemplu \5 kreycarowem. 

Swedectwj na gisty prjbch. 

Na žádost Pana Ferdynanda Ferbi-
n a s tjmto listem na důkaz^prawd), swe-
deetwj dáwam, obzwlasstne ale tu,kdeby 
tobo zapotřebí bylo;.kterak on dnes po 
polednj k tretj hodině semnau gda pres 
konsty trh, odpsaTomassowtGsalkowt 
mrstiwcy Hraběte Torybllly patricyho za 
nohu popadnut vyl; a kterak chtege se 
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brániti swau holj, od nadrečeného my-
stiwce s geho tesákem tak newáznau do 
hlawy ránu. dostal, tak ze w okamzenj 
na zemi vpadl, a gemu z rány mnoho 
krwevjsto; Mystiwec ale mezy tjm prchl. 
Toto swedectwj, budeli toho zapotrebj, 
télesnau př-jsahau potwrditi se vwolugi. 

VO Praze dne i máge 1802. 

Rarel Rrasa 
Messtan a mistr 

stadownický. 

Gine od wjc osob podepsané swede-
ctwj. 

Ze pan Rylian Filwic, aurednjk při 
Cestém Gubernyum dnes od osmi hodin 
zrána az k gedenáctéhodině wnassjspole-
cnosti w tak nazwaném domě Temply při 
kafé seděl, a ze nástedowně'toho času na 
malé straně w Gasstém domě býti nemohl, 
swedectwj dáwáme my njze podepsanj 
na duka; prawdy dlé pozádánj pana 
Hyliana Filwice, podrobugjce se, toto 
nasse wyswédčenj wssudy y před prá-
wem Potwrditi, a w čas potřeby přjsahu 

na 
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t " T " ^ Praze dne iFtého, Mft-

R. W. 
cýs. král. guberny^lnj 
> sekretář. 

11 messkan a kupec. 
* T. Z. 

zlatnjk. 

Swedectwj dobrého chowcfnj. 

poněwadz nám pan Iozef Daub.̂ lek 
přednesl, ie naděgi ma k bankalnj ad,mi-
nystracy ;a koncypistu se dostati, a nás o 
swedectwj geho dobrého chowánj a pil* 
nosti dožádal, my nemáme prjčiny proč-
bychom gemu té stuzby prokázati, neměli, 

pročež s tjmto t vtwrZenj Bohu milé 
prawdy doswědčugeme, ze pan 3ozef" 
Daubalek, strž ssest let, za kterých w král. 
kragstem Bidčowstem auradě předně ga-
kozto praktikant, pak ale gakozto Rance--
lista w stuzbě stál, strž ten cely čas wěr-
ně, pilně, a ke wssemu wolně se chowal, 
wssecku sobě vlozenau pracy podle žádosti 
wyhotowil, S tjm dokazage, ze kazdau 
stuzbu zastati schopen gest, tak syče, ze 
my wzdycky z něho nasse dostatečné potě-; 
ssenj magjce, 2 njm docela spokogeni sm«: 
byli, a geg nynj wssudy neylepssM zpu-
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sobcm gakozto dokonalého a sstechetného" 
clorvěka vzňati, a každému schwalowati 
musyme. 

% potwrzenjtohogest nassepodepsánj 
a pi-itistnutj auředn) pečetě. 

(L. S.) N. N. 
Sekretář a iLxpedýtor. 

N. N. 
druhý ^xpedýtor. 

Gine swedectwj. 

Gkazowatel tohoto listu Razymir Tu-
py, přes ssest let v mne njze podepsaného^ 
vo mé kanceláři gakozto Buchhalter stau-. 
zií. po ten celý čas chowal se wzdy wěr-
ně, pilně a sslechetně, a byl wzdy. welmi 
pracowity;.^oněwadz ale aumyst máswé 
lepssj sstěstj někde w wětssjm handlow-
nj.m domě nagjti, toto swedectwj do-
l'rého chawánj gemu vdelugi, a se neo-' 
steycham geg každému co neyweys po-
mučeti. 

I v íiincy dne 30. čerorna 1801. 
Mauryc Label, 

penězoměnec. 

Dwa-
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Dwanacta Kapitola. 

£> listech za wyvcenau. 
i m „ « ~ 

1 

Xistotoé za wyvcenau rozeznawagj se sa-
mi od sebe, poněwadz ginj gsau pro tak 
řečené kunsty, gako gsau hodtnan, za-
bradnjcy, knihaři a t. d.; gmi gsau opět 
pro pořádky a temestnity. . , 

Co se prwnich tkne, gako gsau: my-
sliwcy, zahradnjcy, knihaři, tu se hned ze 
začátku celý Ytul a erb takowé wrchno-
stí stawj, poněwadz oni neywjce w 
wrchnostenstých službách stogj, pak 
améno včitele, neb mistra, potom gme-
„ovčedlnjka, gak dlauho se v:.l, ze se 
3!dy dobře chowal, postez poraucen, 
ginym milownjkum takoweho kunstu 
místo den, a rok, podpis vcttele, a 
w ú sivědků dolů se postawi. Pntom 
gest^Issma w. Mmlce pecet, gak vc.-

také přes prjč na pergamenowem archu, 
a bywagj s rozličným: cyraty ozdobeni. 

Takowý list za wyvcenau nastedugz-
cým tedy způsobem st wyhotowuge. 
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^Vysoce vrozeného Rjsstého Rnjzete 
. a pána, pana Antonjna Lvladistawa 

z Rctrlowic, Geho cys. král. aposst. Mi-
losti stutečné tagné rady a Romořjho ic. :c. 

Nebo: 
Toho času w stuzbě stogjcý wawři-

nec Hawran v wysoce vrozeného pána, 
pana swaté Rjmjké Rjsse Hrabete Rry-
sstofa Haranta z Rozmitálu tti :c. 

Gá VOawiinec Hawran wyswědču-
gi a wyznawam wubec, s tjmto.listem, 
ze Frantissek Rubeš z prahy w Cechách 
rozený, cukrářskému a kuchařstému kun-
sstu strže ssest let v mne se včil, a náležité 
wssemu wyvčil, a w tom čase také, gakz 
na š̂lechetného clowčka stussj, vstawi-
cně p i t n é , p r a c o u n t ě , wívtli, tt ostsstNk U7 
slvem chowanj nabozne, cnostne, « deze-
wssj hany se zachowal. žádá se tedy ge-
denkazdý, gakeho on stawu a HUst0gN0-
sti gest, Zrvlasstne ale pozdrawugj se včti-
wě a prátclsty tohoto stawneho cukrařsté^ 
hc> a kucharstého kunsstu milownjcy podlé <• 
zástuh swého stawu, aby nadrcceného 
Frantissta Rubsse prjtomného listu zawy, 
vcenau stussným způsobem vzjwali, násle-
downě geg negen gakozto dokonalého.clo-
wěka we wssech mjstech swobodne dále pro-
pustili, nýbrž také pro geho dobré chowa-
nj k geho dalssjmu prospěchu zaopatrenj 
we wssj naklonnostiwssecku pomoc propug-
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čili; cozmys nassj strany w tomto mjstě 
w podobných a giných prjpadnostech tjm 
Způsobem vciniti se vwolugente. 

Gtalo se w král- hlawnjm městě praž-
stém pod mým, a giných k tomu pozáda-
ných zástupců wlastnj rukau podpisem a 
přitistnutjm pečetě, dne 15. vnora tisýcý-
ho, osmistého druhého roku. 

Wawřinec Hawran, -
cukrářstý a kuchařstý 

mistr. 
N. N. 

zástupce. N. N. 
zástupce. 

jOfkowé za wyvcenau pro remestnjky 
zde se tak snadně vkázati nemohau, poně-
wadjstocogeOmřajfcý p<?r«der fwŮQxvla* 
stnj způsob má; wssakw gegjchneyhlaw-
negssjch Částkách nemůže nic giného státi, 
Ncz ze vcedlnjk swug vrcitý c«s xo vcenj 
přestál, wssemn potřebnému dobré a na-
lezite se wyvčil, wzdycky werne, pilně, a 
sslechetné se chowal. ponewad; odyceg-
ne tak0w> listowé za wyvcenau, CO se CJC-
gich způsobu tkne, tlačeni bywagj, tedy 
bylady zde wěc zbytečná, abychom tuto 
gaké prjklady vwáděli. 

Zatím ale musyme zde něco o wýho-
stech čeládky powědjti, co; opět nic gine:-
ho nenj, nežli pauhé swedectwj. Másv-
ce každý pán swobodnau wuli, je múze 

wy-
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wýhost podlé swé libosti wyhotowitl; abys 
chom ale předcc některým wětssj snadnost 
w tom vkázali, postawjme zde přjtlad a 
hlawnj částky takowého listu, aby se po-
znali Mohlo, gak on wyhljzj. 

Razdý wýhost, genz dokonalý býti 
má, musý býti tak spořádán, aby napřed 
gméno staMýho, geho stuzba, kterau ko-
nal, čas, gak dlauho stauzil, geho dobré 
neb zlé chowánj, třebas y tatt přjcina, 
proč propusstěn byl, welmi srozumi-
tedlně postaweny vyly. Potom teprw 
mjsto, den a rok, a pak podpis pana neb 
panj, v které w stuzbe stál, dolů se po-
stawj. 

Prjklad. 
Vkazowatel tohoto Frantissek Petr 

Zazworek v mně njze podepsaného 3 léta 
a F měsyců gakozto sluzehnjk, stauzil, a 
strže ten celý čas wzdycky wěrně a pilně, 
pracowitě, mlčenliwě, a ochotně se cho-
wal; poněwadz ale ginde sivého lepssjho 
sstěstj hledati mjnj, a mně proto za wy-
swědčenj swého dobrého chowánj pozá-
dal, gamu ho tedy bezewssj překážky vdě-
lugi. 

w Praze dne 6 dubna. 1302. 
(I.. 3.) Frantissek Hrabe 

Lpartenfels. 

®i* 
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tt okazowatel tohoto listu Michal 
^rdyf z Rokycan rodilý, neženatý ,• katoli
ckého nabozenstwj v mne pres pet let ga-
kozto kocj wěrně a sslechetne stauzil, a ze 
geho gen proto ze stuzby propausstjm, 
poněwadz konj wjce držeti nebudu, prj-
tomné.'wyswědčenj gemu S mým podpi-
sem vdělugi. 

VO Praze dne 9 máge. 1802. 
Hugo swobodný pán 

z Xibočan. 

Gesste giny. 

W§host. 

Antonín Fryc, 24 let starý, katoli-
ckého nábozenstwj, swobodný, z BJboty 
rozeny, byl v nrne strž \tii léta gakozto 
kupecký mládenec we službě, strže ten 
celý caS, wzdy poctiwě, wěrně, a ochot-
ně se chowal, kterému gá na geho zadost, 
k geho dalssjmu sstěstj prjtomne swedec-
twj geho dobrého chowánj vdelugt, a 
každého žádám, aby mu se wssi pomocy 
ochotné přispěli. XV P l 3 m *m l stpna. 

<dndreg Rupert 
měsstan a kupec. 

Djl prwtij. E 
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podlé takowých prjkládu muje kaz, 
dy sám sobe wýhost y swedectwj w g«« 
kýchkoli přjhodách wyhotowiti. Nebo 
zde nenj možné wssecky Způsoby gediných 
listů postawiti. 

Tnnacta Kapitola. 

Q wt)powedi. 

^/legen pn zápisych, ale y pri smlauwách, 
gakoz také pri pjsebnjch a austnjch snessenjch 
wygednáwá se weypowěd vzawrených 
záwazků, kdy totiž přestati magj. %by 
ale k tomu neprissto, a vciněnau wey-
powed druhá strana zapjrati nemohla, 
aneb žádných austoku nedělala, ; opatr-
nosti musegj takowé wýpowědě pisebné 
se odewzdati; abychom ale gesste bezpeče 
něgssj byli, dáme sobe na takowau wey-
powěd od druhé strany piftbné vgisstěnj 
aneb potwrzenj dáti. 

wýpowědě gsau dwogj: Buvto 
wypowjdame sivé odporné straně powin-
nosti, které nám ona powinnowána gest, 
aneb wypowjdame - druhému takowé 
powinnosti, které my na sobe máme. 

Wobo> 



XV obogj prjpadnosti wypowedená 
powinnost musý zřetedlně se vrčiti, a 
čas gmenowati, kdy takowa powinnost 
přestati má. icvypowjdali se dluh, mu-
sý do weypowědi den, kdy vpsanj na 
neg wyhotoweno bylo, gistota, na kte-
rau dluh vdělán , a mjsto, kde do knih 
wtazen byl, se postawiti. při wýpo. 
wědi na vmluwenau powinnost ale mu-
sý den, a wtělenj vmluwy, gestlize se 
gaké stalo, se vwesti; ostatně dostáwá 
weypowěd podobu psanj, a musy na 15 
kreycarowém papjrc postawena býti. 

protož se mohou w nich gak na za-
pátku tak pti koncy psanj obyčegnj tytu-
lowé zachowati. Nástedugjcý přítlado-
wé at stauzj k lepssjmu wyswětlenj: 
tvysoce vrozený, wysoce wázený, sto-

wůtný pane! 
Gdpustěgj, ze sy tu smělost béru, a 

Gim mychFoo zl. rka pět set zlatých, kte-
ré na gegich domě w pjstu pod numerem 
202 lezjcým, a podlé zápisu od 1 čer? 
wna 1798 roku, tam w meststých knihách 
pod lit. A. 5. dne 15. srpna roku 1 98 
zapsané a voytaltnk. mám, y se wssemi 
od Gjrj lezjcýho roku přirostlými au-
roky pololetý weypowěd delam, a to sy? 
ce nástedugjcým způsobem: aby Oni tak 
dobry byli a mne od dnessta w 6 měsý-
«>ch, to gest 0 Hawle tého; roku, mých 

G 2 nad-



nadreČených 500 zl. /e wssemi auroky sto-
žili a zaplatili. Gázůstáwám se wssj vctic 
wostj 

wysoce vrozeného pána 
XV Praze dne3oho dubna 

1802. 
kstuzbstm náchylný 

Iozef Beran, 
pražský nlisstan. 

NB. Poněwadz se wýpowed gako ně-
gaké psanj stoziti musý , ledy se zewnitř 
na wrch postawj gméno a dustognost to-
ho, gemu; se posylá. 

Wypowed smlauwy z wygednaneho 
bytu. 

tvysoce sstechetný a mnoho wázený 
pane! 

Poněwadz mezy námi dn«3oho čerw-
na 1795. nasse zawřená smlauwa, podlé 
které gá Gim, mně w Praze na starém 
městě pod numerem konst. 223. přinálezj-
cý dům na 6 let po sobě proti půlletnj i 
weypowědi k gegich potřebě pronagal, ku 
koncy přicházý, tedy Gim tento můg dům. 
rádně a práwně wypowydám, aby se od 
dnessta az do Jakuba 1801 o giny Gim. 
prjhodny dum ohljdli, a w tom čase 5i 

me-
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mého domu se wystěhowati mohli. Genz 

neyponjzeněgssj stuzebnjk 
Tomás Funk, domácýp. 
v zeleného Iwa. 

P r K a d wypowedi, kterau sami fo|é 
cinjme. 

Glowutnýpane! ' 
poněwadz sem nynj takowau stuzbu 

obdržel, při které darmo byt mjti budu; 
tedy Gim wědomost dáwam, ze bytu w 
domě gegich budaucne potredowattne u-
d u ; procez dáwám Glmstussnau ctwrtle-
mj weypowěd s tjm doložením, ze ft o I a -
kube z gegich domu wystěhugi. 

VO Praze dne 28H0 měsyce dubna 
^802. 

kstuzbamwolny 
Lorenc Fiala. 

Wýpowěde také we gménu giného, 
magice geho plnomocenstwj, vcrnttt muže-
me; w takowýchptjpadnoftech musysedo 
nj přjcina postawiti, gakz se z nastedugi-
cýho přjkladu poznati muže: 

rvysoce stowutný Pane! 
Na pozádánj pana Rrysstofaz Dubce 

ináni tu čest Gim na one .300 zl. které mu 
na geho winicy Gsafranku rečenau podle 

zá-
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zápisu w 3tjm ssediwém lwaternu^zapug-
čili, od dnessta pololetnj práwnj wýpowěd 
činiti, a syče tak, aby těch 300 zl. se wsse-
mi od Hromnic letossnjho roku bězjcými 
auroky sobě v, njze podepsaného wyzwedli. 
Genz zůstáwám 

Gegjch 
'XWeliVidnidne 20 dubna 

1802. 
kstuzbám náchylný 
VOinancVOobáňía, 

práwnj přjtel. 

Čtrnáctá Kapitola. 
O rozsudnjch odpisych neb odpo^ 

wedech. 
«copic»ť«cwCTt» 1 

Ačkoli takowé odpisy vdělowati toliko 
auradum přinálezj: proto předce ob-
Zwlásstne hospodářským auřednjkům zdy-
tečno nebude, kdy; se gim na ruku dá, 
gak se rozsudnj odpisy, neb odpowěde na 
prosby skládati a wypracowatimagj. 

• podlé narjzenj za Cýsare Leopolda 
2hého wydaného musy rozsudnj odpis 
neb odpowěd, w njchz zádagjcy s swau 
prosbau odmrsstěni bywagj, wzdycky mjti 

wfo-
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w sobe prjčinu, P̂ roč takowá žádost wy-
siyssána byt nemůže. ; 

Takowj odpisowé Plssl se na hřbete 
vísedni prosby, a w takowé prwadnosti 
není potřebj k tomu bráti žádného sstem-
pw; ^musegjbýti sewssj moznaukrátkost, a 
zřetedlně stozem> a odsaudce, genz tako-
wý odpis neb odpowed děla, podepsam, 
a čas, totiž rok a den k tomu přisazen 
býti. 

R u p r j k l a d u . 
Iakub Gstěrba iádá hospodársty au-

rad okus země pri Vrchnostenských pol,ch. 
poněwadz to ale hospodářsky auradsam 
oo sebe viiniti nesms, musy on prosebnsta 
k samé wrchnosti odestati, coz se nastedu-, 
gjcým způsobem státi muže. 

poněwadz ten žádaný kus země od 
hospodářstého auřadu bez wědomj a po-
wolenj wrchnosti darowatt se nemuZe, 
tedy at se prosebnsk S swau zadosti «• sa-
wé wrchnosti obratj. ,„. 

panstwj Gliweneckédne 2. zar, 1801. 
1 Adolf Rnebelntann, 

zpráwce. 
Rarel vuntjk, Rewident v ouctnjho 

auradu, žádá 0 dowolen,, aby na ctyry 
týhodny do presburku k porownán) gt-
stého rjzenj sivé rodiny ft teykagicyho od-
aeti mohl. Gestlize se powoleni nevdelz; 
* mu-
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muže se mu nástedugjcý rozsudnj odpis na 
geho žádost postawiti. 

proscbnjkowiZ za odpis: 

poněwadz bez toho práce nynjwelmi 
mnohá gest, a kdyby prosebnjk odgeti měl, 
mnohém wjc práce ležeti by zůstalo, ^ro-
toz se mu nynj dowolenj vděliti nemůže. 

<l)d cýs. král. aučtnjho auřadu w 
Praze dne íopo máge 1802-

Rudolf swobodný pán 
z Walrodu ; 

neywýsssj zpráwce cýs. král. 
aučcu.. 

Tomáš Benda žádá wysssí poručni-
ctwj, aby sobě nezletilau L îdmilu Brad-
kowau za manželku wzýti mohl; paklj 
mu to dowoliti chtěgj, muže se mu naste-
dugjcý odpis vděliti: Žádané dowolenj, 
aby fy mohl L.idmilu Brádkowau za 
manželku wzyti, gemu se vděluge. 

prazstá měststá rada 
dne 6 IxjQna iSou 

Tomáš Runc 
Sekretář 

poněwadz s tauto knjzkau aurednj-
kum we weřegných stuzbách stogjcýmna-
vletí] dáti mjnjme; tedy dosti na toul 

bii; 
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bude. kdy; gesste připomenem: Ze ro5-
sudní odpisowé wzdycky tak spořádáni býti 
musegj, aby prosebnst w,ce pric.ny ne-
měl, k takowému auřadu, .od kterého g.z 
gednau > rozsudní odpis dostal, znowu 
^ ž á d o s t posylati; nybrz ak on hned 
z něho wyrozum,, kam se obratttt ma, 
aneb zdali se mu geho zadost wyplnut 
muže neb ne. Rrom zeby se po čase oko-
lostogičnosti změnily, aneb zedy^po^dru-
hé wice důwodů k obdrzenj swe zadost: 
přednésti mohl. _ , , 

Také se často w auřadech a w tagnych 
kancelářích stáwá, ze se poddaném parta-
aem. nebo celé obcy od auřadu něco wy-
dáti musý, ku prjkladu, dostawen,, pro-
hlássenj od zemstých auradů prosstych na-
rjzenj, prawidel, naučenj a t. fc. 

predwolánj we wssj mozne krátkost, 
se stládá, a nesmj w něm rnt nezlt gnxcno 
takowé osoby, mjsto a cas, kdy se dostg-
witi má, w pořádku statl, k. pr. 

Jakub Buliček budaucy pondel), to 
gest dne 16- srpna 1799 roku *>^wetho-
kinráno w důležitosti swého od sauseda 
wawřince Měchury gemu vp,ragicyho 
dluhu k zdeyssimu wrchnostenstemu aura-
du se dostawiti ma., , ,̂  , 

wysoce Rnjzecy aurad w Hostcgne 
dne 19H0 března 1802. ^ ^ . 

tvrchnj. 
Ca-
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6asem se také tomu, genzby po včine-
stém předwolánj znepostussnosti se nedo-
stawil, pokuta vkládá, coz se ale wzdy do 
toho postawiti musý. 

Dalssj rozhlassowánj wysssjch narjze-
ttj, patentů/ a giných weřegných vstáno-
wenj, nástedugjcým Způsobem se stáwá: 
'Prosstá narjzenj a těm podobné wěcy, 
tteré wětssjm djlem giz. wytisstěné aura-
X>ům přicházegj, přilozj se buvto w přjho-
dných listech, aneb, obzwlasstne připsa-
?ných nařjzenjch we weypisých k tomu, ob-
walj se do archu papjru, a na wrch nic 
giného se nenapjsse, krom nástedugjcý sto-
wa aneb gim podobná. 

VOnití lezjeý narjzenj JC. :c. dodá-
wá se hospodářskému auřadu w Rolodě-
gjch, aneb Ratagsté obcy k dalssjmu pro-
hlassowanj, aneb k auplnému vpostech-
nutj, aneb podlé něho se k zprawówánj 

«a. t. d. 
<j)d wysssjho hospodárstého auraduw 

Cévním Rostelcydne iho dubna 1802. 
N. N. 

Zpráwce.. 

Pa-
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Patnáctá Kapitola. 

O zprclwcich, nckwesstjch, a dobrem 
mjnenj. 

Způsob takowé spisy stládati gest podlé 
rozdstu toho, od koho, komu, « S fl« 
vřílezítosti wyhotoweni byu?agi, taU %o^ 
diny Zpráwa gestwyhotowenitakowé-
ho spisu, který; njzssí aurad pr,mo na ne-
který wysssj tomuto predstaweny,buvto na 
obdržené nařízeni, nebo také nemage k to-
mu třebas žádného rozkazu neb gakeho 
narjzenj o ponaučenj w te neb one wecy, 
aneb w gakýchkoli giných důležitostech, 

^ Z p r á w a m u s ý ztkjMwnjchčastekpo-
zustawati, totiž: musý stát. predne prste-
!itost7wyhledáwánj, a dobré míněn,... 
^ Za příležitost buvto obdržené narize-
nj, aneb w auřadnjch gednánich nalezeni 
pochybnosti, strany mchz o ponaučen, za-
dáme, do takowé zprawy sestawl. u, 

wyhledáwán, obsahuge w sobe to, 
co njzssí auřad, aby nařízeny rozkaz wypl-
něn byl, nebo aby pochybnost wyswitle. 

na, 
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na, a wysssjmu amabu patrně wylozena 
byla, zřjdil a zřjditi dal. 

Konečně w dobrém mjněnj to se na-
w rhne, co nizsss auřad o takowé přednesše-
n<» wěcy smeyfflj, a gaké nawrhnutj neb 
rozsudek za dobrý vznáwá. . 

Náwěsstj od zpráw wtomto se roze-
znáiVssgj, poněwadz w nich wssecko toli-
ko sprostně se wyprawugé, co se přihodi-
lo, a co k tomu přjlezitost dalo; kterým 
se často optanj o dalssj zachowáwagjcý 
rozťazy pripogugj/ 

popsanj přihodilého přjvěhu neb 
Spc cyes fakty na wetssjm djle od ney-
spra stněgssjch flauzicých o wyplnénj au-
redllj powinnosti, bezewsseho wssudy 
nápisu se podawagj. 

Wědomost gest odpowed, kterau 
njzssj aurad, nebo y gedinŷ  aurednjk na 
otázky gemu předložené vděluge; wssak 
ale neyčastěgi takowé odpowědéod au-
řadn aneb w přednássenj auřednjka se 
zadawagj. 

přednássenj neb Relacý gsau nawrze-
nj, která se o wyplněném budtó pjsebném 
nebo austném,obzwlásstnjm nebo y taU pro 
wzdycky pozůstáwagjcým rozkazuz zanássj. 
Obsahugi w sobe prwnj dwě částky od 
zptáwy, totiž: přjlezitost a wyprawo- , 
wanj wykonaného wyhledáwánj, pri 
comz se ale dobré mjněnj wyncchá. 

podlé 
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podlé nowého od Cysaře Iozefa 2H0, 
prossleho způsobu, gak se aurednj spiso-
wé stladati magj, w zprawach wssecko 
ljčen stow, wykrasstene rec: a poklony, 
cfato gsau: wěrně neypostussn.gssi 
siuzebnjk - w n e y h l u b s s , v c t t w o -
sti, do neywyssji rnriofct se po-
v aul), — w n e y p o w i n n o w a n ě g -
.ssj p o d r o b e n o sti — a wssecko tako* 
wé před časy we zwyku býwalé nazýwa-
nj musý se wynechati. Gediné swrchu 
při pífebnjch žádostech podotknutj kazde-
mu auřadu přinálezegjcý gednodussni ty-
tulowé Při začátku se staw,; pak se zaene 
wěc samá prednássett, a tak se Vale po-
kracugc; ku koncy postawj se gméno 
zpráwu neb relacý dáwagjcyho, a wy-
nechá se, co gindy při podpisu w oby-
cegi dýwalo, gako neyponjz^něgsj i , 
neypostussněgssj , neywernegss , 
stuzebnjk. a t. d. , 

Zpráwy na dlauho přehnutém archu, 
wssak ale na straně k lewé ruce, naste-
VOwně ne na té straně kde se prosby pí-
ssj, nybr; na druhau stranu se staw,. t 

Zewnitř auřad, ku kterému se zprawa 
dáwá, bez pnlozenj negakého tytulu ga-
ko k. př. Gubernyum, bankalNjch ducho-
du adminystracý, ^ 5 " M y auřad, a 
mjsto, kde se wynachazy,^ se klade, pak 
se přisadj tytul zprawu dáwagjcyho au-
radu, den, w kterém zprawa dána byla, 

age-
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a gegj krátký obsah. Wssecko to na pře* 
hnutém arsse na dlauho od hořegsssa az 
dolu se pjsse. 

Zpráwy w aurednjch důležitostech 
žádných sstemplů nepotřebugj, to gest: 
kdy; se zcela buvto gediné služby pána 
země tykagj, aneb když třebas vdánj ně-
koho k tomu přjčinu dáwá, wssák ale ty 
zpráwy ne bytedlne samotně a gediné 
we wecech negakého člowěka, nýbrž ge-
dine w obzwlasstujch okolostogicnostech, 
které přitom k pozorowánj gsau, a na 
kterých ne prjmo tomu neb onomu, ný-
brz na stuzbe pána země zálezj, se zasý-
lagj; nástedowné, gen takowé zpráwy 
sstemplů podrobeny gsau, kde o otázce? 

. budeli prosba wystyssána ^ se gedná. 
prjlohy zpráw podlé wlastnosti zpráwy, 
pakli sstemplowána býti musý, neb ne, 
také sstemplů se podrobiti musegj. 

Ostatně brawá se na zpráwu sstempl 
iF kreycarowý krom když se na prazdnau 
stranu gi; bez toho sstemplowané prosby, 
náwěssti aneb zpráwy njzssjho auřadtf 
pjstj. 

poněwadz náwesstj,^ wědomosts, 
přednássenj w podstatě zpráwám podob-
»a gsau, proto; také gegjch zewnitrnj 
podoba přjlis rozdjlná, nenj; mohau 
wssak přednássenj relacý s wynechánjm 
tytulu wnitr zrowna S nápisem : před-

ná-
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nassenj, za^jti, a na prchnuté straně 
sek prawé ruce gako prosby psáti. 

Týmž způsobem také popisowánj při-
Rodilého stutku se stlada. 

Prjklad zprciwy. 
Slawnp Kragstp auíade! 

podlé obdrženého lptwnj djlti Mawp-. 
rozkážu na denF. dub-
na roku 1799 má se 
wedomost dáti, gak 
daleko prawda gest 
zeR'ozlanstéobcydri-
wj we wrchnojten-
stých lesých porážeti 
swobodne powoleno 
býti má. 

Proto tedy wsse- Druhp djl, 
efa pozustáwagjcy 
nadánj, milostiwá ob-
darowánj,ano y wsse-
áy wynassté smlau
wy co, neybedliwěgi 
« co neydokonalegi se 
přehledly, o takowé 
mocy ale a práwu a-
ni toho neymenssjho 
knalezenj nebylo; kro-
me w auctech od roku 

'1727/ 1752, 1772. 
Hbzwwsstniradamezy 

n»» 
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nadobycegným wy-
dáujm se wynassla: 
ze wrchnost w těchto 
letech sivým poddá-
ným w Rozlanech z 
obzwlásstnj milosti 
dřjwj swobodněporá-
zeti dowolila, beze-
wsseho vstanowenj, 
zeby toho po wssecky 
casý činiti směla. 

poněwadz aleny-
nj tito poddanj tuto 
gim tenkráte proká-
zanau obzwlásstnj mi-
lost, gakozto stutec-
nau gim práwem pa-
třjcý milost sobě wy-
kládagj a sobě pri-
wlastniti chtěgi^, zeby 
swobodnau wůli mi-
li, dcjwj dle ljbosti po-
rážeti; toho ale gim 
pro nastáwagjcý ne-
dostatek dřjwj a bez 
weliké sstody wrch-
nostensté na žádny 
způsob powoliti ne-
múze.' prosyť tedy nj-
ze podepsaný hospo-
dárstý auřad o milo-
stiwé sporadánj, abx 
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poddaným gegich ne-
stussné přiwlastno-
wánj odmrsstěno.̂  a 
wrchnost w swých -
práwjch zastaná byla. 

Hospodárstý au-
iad na Rriči dne 20. 
listopadu 1801. 

Gindrich Zahrádka 
wrchnj. 
Norbert Rlásek 

purkrabj. 

Zewnitr neb povrchni. 

, Rakownjcký Rragstý Auradel 

ý auxap w tiili na den 20. 
listopadu 1801. 

Zpráwnj wygewenj 
o přiwlastnowáni 

. Rozlansté obce pra
wa mocy swobodné 
dřjwj we wrchno-
stenstých lesých po-
razeti. 

Mprw'nj. H Giná. ' 
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G i n á. 
wysoce Slawné Zemsté Gubernyum. 

Lvčeregssjho dne 
wSuchomastech kdy; 
sme nowáčky na 
wognu spisowali, při- i 
hodilo se, ze syn Se-
dláta Iabury, Iozef 
gménem, gak mile 
widel,,ze schopný, a 
za rekrutu pozname
nán gest, gsa domu 
propussten, bez me-
sstánj prchnul; a ač-
to li sme wssecku prá-
cy na to wy naložili, 
chtjce ho opět dostati, 
a místa, kdeby se zdr-
zowal wypátrati, my 
geg předc gen zdar-
ma hledali. 

poněwadz ale 
Suchomasty přjlis 
daleko od Bawor-
stých hranic nelezj, 
proče; se doMeysstjme, 
ze přes hranice do 
Bawor prchl. 

„ Za tau přjčinau 
njze podepsaný au-
rad žádá, aby se mu \,» 

co 
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rychle na ruku dalo, 
co w té přjpadnosti 
Neyfpjsse začjn má; 
máli tento chlapík' 
w cyzyně. hledán, a 
kdyby tam dopadnut 
bví , opět zpátkem 
přiweden bŷ ti-

Hospodářstý au-
řad w Naumeteljch 
dne 2oho máge 1.802. 

J a n Rjha 
Zpráwce. 

Z w e n k u 
Cestě zemské Gudernyum! 

Hospodářstý aurad 
w Naumeteljch dne 20H0 Máge 1302. 

Zpráwa strany přispiso-
wánj nowáčku prchlého 

Iozefa Tomana. 
Prjklad na prostbnj list postawc-

ne zprclwy. 

Vedle stogjcý- Glawný kragstý 
mu njze podepsané- auřade! 
mu hospodářstému Njze podepsaný 
auřadu 0 wyswět- prosy o dowolenj, 
len? na den 12H0 a aby sobe na řece 
dod ínj i^ho dubna <vhkev městečkaDu-
J802 roku odewzda- bowan mleyn, na 

H 2 
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ná žádost nemůže 
proto wyplněnaby-
li, poněwadz 

za inj neprawě 
přednesseno bylo, 
ze na tři mstě w o-
kolj žádný mleyn 
nepozůstáwá, kdež-
to w Borowe tři 
ctwrtě hodiny cesty 
«d Dubowan mleyn 
s trogjm stozenjm 
stogj,. genz negen 
každému postauziti 
» stawu gest nýbrž 
také 

za Hhé nikdy ne-
dostatek wody mjti 
nemůže, poněwadz 
natézrece<l)hřilezi, 
nástedowne kdyby 
nedostatek wody w 
Borowě býti měl, 

za 3tj takéby 
mlynář Dubowan-
sty nedostatek wody 
trpěti musyl. 

Co se za 4té v-
wádj nezastuhuge 
proto žádného ohle-
du, poněwadz zdru-
hé strany přjhoda st 

ctwero stozenj wy-
stawětimodl. 

Nástedugjcý o-
prawdiwj, duwodo-
wé dáwagj mu na-
děgi, ze mu žádost 
geho odmrsstěna ne-
bude. 

i) Na tri mile 
w okolj nenj zadný 
Mleyn při ruce, pod-
daní gsau ttdv při-
nucent s welikymi 
autratmi a s próza-
hálenjm času obilj 
daleko k semletj za-
wázeti. 

3« 2hé Stáwá 
se začasté, ze potok 
neybljzssjho mleyna 
we Wrcholi při su-
chém powětřj doce-
la wysychá, náste-
downě ;e y mleyn 
musý zůstat státi. 

za 3tj Mimo to 
byloby také městské 
obcywelmivzitečné, 
aby swůg mleyn 
měla, poněwadzby 
lid z mjst na bljzku 
lezjcých, a cyzých 



stát muže, ze mly
nář w Norowe na 
swug nlleyn s tau 
gedinau weymin< 
tau se zakaupil, aby 
obec dubowanstá V 
něho swé potřebné 
obilj mlýti dat mu-
syla; kdyby se tedy 
dowolilo, aby wDu-
bowanech mleyn 
mohl wystawen bý-
ti; musylaby se siko-
da mlynáři Borow-
stému tjm včinéna 
Vynahraditi, cozbp 
ten vzitek, kterýby 
sausedé Dubowan-
sstj str; lepssj odbyt 
sivé potrawy měli, 
nikdy newynesta. -

Njze podepsaný 
hospodářstý auřad 
gest tedy toho ne-
Předpisugjcýho mj-
nenj, aby Tomáft 
pssenice se swau zá-
dostj odmrsstěn byl. 

Hospodářstý au-

panstw, k nilenj 
sweho obilj tam se 
táhnul, a trawil, 
3 cehozby obywate-
lům mnohonásobný 
v;itek pogjti musyl. 

LVDubowanech 
dne 7H0 dubna,. 

1803, 
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radw prjkopu dne 
20H0 dubna 1802. 

Jakub Mudrák 
Zpráwce 

Iozef Chytrý 
Duchodnj. 

Via wrch. 
Glawnému Loketstému Rragsti-

mu Auřadu, ' 

Tomáš pssenice 
Mlynář w Dubowanech. 

G dobrvm mi- prosy o dowolenj 
něním prjkopstého aby sobe v městečka 
hospodářského au- Dubowan pit řece 
Zadu <0hre mleyn wysta. 
* a m weti směl. 

Z předchazegicyho possednjho pkjkla-
du poznáwá se, ze do takowych zpraw, 
kde se dobré mjněni na zadost, nebo k 
saniému nawrhnutj prisazuge, "ho, co 
k tomu přjlezitost dalo , potřeba n«m, 
poněwH bez toho w spisu wedle pno-
lenem wssecko giz stogl- f < ft gen na 
den odwoláwá. kdy rozkaz obdrzan byl, 
aby se dobré zdánj o tom vdelatt mohlo, 
gakoz také zewnitř. kde obsah prosby gi; 
stogj, gen několik stow, gako: s dobrým 
mínénjmtnebo s dobrým zdán,m toho neb 
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onoho auřadu, genz Zprawu zasýlá, se 
klade. 

Nawrzenj k dosazen, negake prázdné 
stuzby nenj syče nic gineho nežli skutečná 
zpráwa; poněwadz se w něm ale gisté 
obzwlásstni wěcy připomjnagj, tedy 
nebude zbytečné, o něm obssirněgi ge-
dnati. 

W^nawrhugjc^zpráwě musý se hned 
pri začátku ono prázdné mjsto gmenowa-
ti, mjsto, plat a wssecky ostatnj přj-
gmy v přiložiti ; nechť oni toliko w 
tom, ze darmo byt ma, neb w akcydencyjch 
aneb w Jakémkoli ginem vzitku pozůstá-
wágj; pak musegj ze wssech o tu stuzbu se 
hlasných prosebnjku, genz se na ob-
zwlasslnj list napissj, tri predewssemi se wy-
woliti; a ti takto se poznamenagj; prw-
nj, druhý, třetj, a při každém přjčiny 
se vwedau, proč předewssmi ginými k té 
siuzbě wybrán byl. Gakoz také podob-
ně y při ostatnjch se zaznamená, z ga-
kých duwodu mezy prwnj připočteni hyti 
nemohli. ř 

poznamenáni prosebnjku, o kterém 
dáwno zmjnka se stala, rozdělj se w ra-
dy a gsau nástedugjcý: 

postawj se 
p ř e d n ě : Gméno a prjgmenj pro-

sebnjka, geho nynegssj aurad 
Za druhé. Wékgeho. 

3a 
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Za t r e t j : Léta, gak dlauho stauzj. 
Za č t w r t é : Geho odbyté fftoljy 

včenost, vměnj a řeči. 
Za p á t é : Geho hlawnj wlasinosti, 

schopnost a zásluhy, pro kteréby daufati. 
mohl, ze stuzbu obdrzj. 

Za ssesté: Mrawné powahy azpu-
sobnost. 

Za sedmé: Zwlásstnj poznáme-
nánj. 

Takowé narvrzenj musý na iF krey-
carowém sstcmplowaném archu se napsati, 
geli k tomu wjce archu zapotrebj, musý 
kazdy zwlássk sstemplowán byli. 

Prjklad nawrhugjcy zprciwy. 

poněwadz po smr-
ti Frantissta Chudá, 
iia pisařowa ssuzba 
v njze podepsaného 
kragstého auřadu pra-
zdná gest, činj sete-
dy na dosazenj toho-
to mjsta obyčegné na-
wrzenj. 

<V toto prázdné 
mjsto gakz přiložené 
sepsanj prosebnjku znj 
"hlásylseAkcesysta 
Ferdynand Cauch, a 
Antonjn I u n k , pak 

od 
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od hospodářstých au
řadu pjsaři; Franti-
ssek <dtto, Rrysstof 
Slabina, a Norbert 
Roljnko. .. T . 

3 těchto prosebni-
ku nalezl podepsaný 
aurad podlé vznánj 
a swé powínností ná-
siedugjcý zdánj před-
nésti, totiž: 

N a před n j mj-
sto stawj Ferdynane 
da L.aucha, pone-
wadz gi; pres 10 let 
s vstawicnau doko
nalosti, wěrnostj a s 
wynalozenjm wssj 
sivé syly pilně stauzj, 
a gi; také přes čtyry 
týhodny tuto stuzbu 
k nassj neywětssj spo-
kogenosti zastáwá. 
Mimo to také mezy 
wssemi prosebnjky 
neydéle stauzj. Rrom 
toho wsseho giz geho 
otec také w cýs. král. 
stuzbě přes 45 let 
chwalitebněsivugwek 
stráwil. 

N a d r u h é mj-
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sto klade VLntonjna 
Junka, genz syče gen 
8 let gakozto Accesy-
sta w stuzbě stogj, 
wssak ale w tom čase 
neywysssjmu Eráry-
um welmi profpěss-
nau stuzbu prokázal, 
tak ze strže geho wy-
nasnazenj a zwlásst-
nj pozornost w po, 
siednjm wpádu ne-
prjtele do zeme, krag-
stá pokladnice do Bu-
děgowic w ochranu 
zawezti se mohla; a 
proto bylby také na-
přednj mjsto posta-
wen, kdyby Ferdy-
nand Lauch wětssjch 
zástuh neměl, a déle 
nez on, nestauzil. 

N a t ře t j mjsto 
zastuhuge Frantissek 
Gtto postawen býti, 
genz Zpočátku 6 let 
gakozto praktykant, 
nynj ale giz na ssestý 
mesýc gakozto kance-
lářstý v hospodářské-
ho auřadu w Orlicy 
pstanowen gest; 0n 
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se wzdy bez auhony 
dobře chowal, a ne-
nj žádné gine přjčiny, 
proč na třetím miste 
postawen gest, gedi-
né ta, ze proti pre-
desstym dwěma gesste 
přjlis málo let stau-
Zil. 

Co se ale ostatních 
dwau totiž Rrysstofa 
Glabiny a Norberta 
Rolinko tkne, gsau 
syče oba gak strany 
swého chowánj tak 
také strany schopno-
sti wssj chwály hod-
ni; poněwadz ale o-
ba gesste dlauho ne-
stauzegj, a proto k teto , 
stuzbě málo práwa 
magj; tedy se gim ta 
rada vdeluge, aby 
swé pilnosti a w do> 
brém wynasnazowá-
nj gen stále setrwali 
a t,m se budaucne 
každého powysssenj 
hodnými včinili. Co; 
se gim tjm stutecně 
připowjda. 
^ Cýs. král. Rrag-

stého 
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stý Auřad w Byd-
zowě dne 8 máge ros 
ku 1802. 

N. N. 
Rragstý Hevtman 

N. N. 
Rragstý Tagemnjk. 

Z wenku. 
Cestě zemsté GUbernyum. 

Rragstý Aurad w Bydzowě na den 
'8P0 máge i8a2 roku. 

Předhazugek prázdné 
' stuzbě pisařsté na 

prwnj mjsto Ferdy-
<tzanda JĚLaucha, na 
druhé Antonjna Jun
ka, a na třctj ^ranti-
ssta <vtto S gednau 
prjlohau, a s pěti 
wlohy. 

N á w e sst j od zpráw rozeznáwagj se 
w tom, ze w sobe gediné a pauhé wypra-
wowanj přjbéhu bez připogeného dobré-
ho zdánj obsahugj. Náwěsstj musý spro-
stně, zřetedlně, a S wypussténjm wsscch k 
wěcy nepatřjcych, nebo aspoň takowau wěc 
ncwystvětlugjcých okolostogjčnostj sepsáno 

býti 
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býti, y pjsse se podobně na přehnutém 
archu gako pjsebné žádosti k prawé ruce. 

Gpecyes fakty, togestpopsanjga-
kéhos přjběhu, nic gineho .nenj nez nawě-
sstj; gest ale mezy njmi predce ro;d,I ten, 
ze náwesstj od auřadu neb prawnich osob, 
povsánj prjběhu od lidj njzssjho stawu, 
gako: od hlídačů, práwnícl^ stauzjcych, a 
krom toho y od neysproskněgssjho člově
ka wyhotoweno, a ku práwu zasláno by-
ti muže. Zewnitrnj podoba také drobet 
ginač wyhlszí; nebo při náwesstj stawj se 
zewnitř auřad, ku kterému a, od kterého 
náwesstj se zasýlá, se swym krátkým obs«-
hem; naproti tomu ale prt Gpecyesfakty 
zewnitř nestawj se nic, wnitř ale hned 
na hote w prostředku napjsse se 

Sp.eciesfaóti. 

Prjklad nclwesstj. 

s Glawná městská 
Rado! 

Wčereyssjho dne 
prissti Strahowikau 
vranau dwa lidé do 
Prahy, gen; se za zla-
tnjky wydáwali; po-
něwadz ale ani wy-
swědčenj, ani pru-
wodnjho listu, aniž 

gae 
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gakehoginého důkazu 
provkázati nemohli, 
a -poněwadz při wy-
ptctwánjsoděna odpor 
mluwili, nám stra-
-cheim a pomatené od-
• powjdali, saudili sme, 
ze lidé podezřelj býti 
musegj, a protož tyto 
dwa lidi, znichz wět-
ssj Martin Hans, 
menssj ale Frydrych 
Felder se gmenugj, 
policyi w opatrowá-
nj sme odewzdaU, a o 
té celé přjbodě náwě-
sstj dát, zapotřebné 
sme vzali. 

W Praze dne 2H0 
máge 1302. , 

N. N. 
Berný. 
N. N. 

Rontrolor. . 
Zewnitř. 

Prazstá meststá Rado! 

Auřad strahowsté braný 
oznamuge, ze injho 
máge 1302 roku dwe 

• po-



podezřelé osobv do 
města branau wessti, 
a policyi odewzvané 
byli. 

popsckij'prjbehu aneb Spe-
ciésfa6ti 

Speciesíačti, 

podlé obdrženého 
tagného wyzrazenj, 
ze w Hospodě Kaoof 
ssinsté^ od nastrz 
gdaucých nosyčů ge
den zok s cyzým zbo-
zjm stozen byl, ode-
brali se njze pode-
psanj dnes ráno w F 
hodin do Radossina 
do wykázané hospo-
Vy; wssecko neypil-
něgipřehledawssena. 
lezli sme poste; wkwel-
bu pod kantnýři ten 
zok, w kterém náste-
dugjcý wěcy hýli: Z 
celé sstuky zynmjho 
manzestru, dwe ssm-
ky walisu., 20 kusů 
welikychzenstychrau-
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sikowých státků na 
krk; pak 24 kusů wa-
lisowych letnjch ka-
mjzolek. C03 wssecko 
my y s ssenkýřem Na-
dossnickým cýs. král. 
plawnjmu celnjmu 
auřadu k dalssjmu 
wyssetřenj odewzdá-
wáme. 
XV Praze dne 2oho 
čerwna 1802. 

N. N. 
Celnj prehljdac 

N. N. 
Dohlédac 

N. N. 
Dohlédac. 

Relacy neb přednássenj gest takowy 
spis, w kterém se wyprawuge, gak obdr-
zený rozkaz wyplnen byl. Rozkaz gest 
buVto wsseobecný předpis, aneb gest na 
obzwlásstnj přjpadnost vdělen, to se mu
sý tedy hned na začátku podotknauti. Ge-
li takowý rozkaz pjsebně vdělen, tedy 
maudrá wěc gest-/ když se prilozj. VO 
prwnj přjpadnosti podlé wsseobecného 
pozůstáwagjcýho předpisu začjná se takto. r ř i obyčegném p ř e h l e d á w á n j 

osp od, nassti sme w hospodě v 
z la té hwezdy 10 :c. • • H Na 
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v Via austnj rozkaz, musý se čas,'kdy 
vdělen byl, gmenowati, gako: podlé 
rozkazu, wčera dne 12. března b. 
r. od (pí. -rit.) p a n a Gubernyál-
nj Rady N. N. obdrženého, ode-
bral sem se hned ic. :c. . -

Na pjsebnj rozkaz odewzdawagjcŷ  
wyprawowánj zacjná se takto: 6 pri-
pogeným Dekretem nařjzené wy-
hledawánj sem dne Ftého začal 
iC. :c . 

přednássenj wětssjm djlem po wywe-
děných wyhledáwánjch se zanássj, kdy; 
toti; rozkaz sám w sově wjce clanku obsa-
buge, anebo, když 3 takowych dulezitostj 
a nástedků mnohem wjce gich přibýwá; tu 
musý takowé přednássenj pro lepsfj zřete-
dlnost a k lepssjmu pochopenj w llánfý 
vwedeno býti. 

přednássenj obycegně na prázdnau 
stranu pjsebné žádosti se stawj; wssak 
ale predce, a obzwlasstne tu, kde w roz-
kazu wjce článků odsazeno gest — rozkaz 
nebo wěc takowého wyhledawánj k léwé 
ruce, wyprawowáni wywedeného wyhle? 
dawánj ale pri kazdem clanku na druhau 
stranu sê psáwá. ' , , 

Na začátku nestftwj se zadny tytul, 
nybrZ w prostředku toto gediné stowo: 
přednássenj, Wyprawowánj , neb 
Relacy. 

Djl >twnj. I Rdyz 
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•'" Rdyz se přednássenj w důležitostech 

auřednjch stládagj, tu se wyrozumjwa, 
ze k tomu žádného sstemplů zapotreb, ne-
nj'; toliko• we wecech lidu se tykagkych 
musý papjr 15 kreycarowý sstempl mjti. ' 

Pyklad wyprawowcknj ,ia wjce roz-
kcizanych clankn. 

Ulyprawowánj. 
S dworskýnr de-

krétem od 23H0 ledna 
, 1800. obdrželi njze 

podepsanj rozkaz, 
aby:. 

za>) od wrchnosti 
w.Dubanech k spora-
Vanj sskolnjho domu 
w Byrowě wykázaný 
dům pod Nrem. A$. ' 
w remenářské vlicy 
podlé geho polozenj a 
wssech giných okoli-
čnostj prohledli, a 
kdyhy k takowemu ná
kladu přjhodný byl, 
"by ' 

za 2) se wypocjta-
lo, gakwysokownitř-
nj zpráwa toho domu 
prigde; naproti to-

mu 
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mu ale, kdyby tento 
dum ke Mole se neho^ 
dik, aby 

za 3) gine pohodl° 
Ně Mjsto -wyhledali, 
kdebystsskolabezpřj-
lis welikých autrat 
wystawěti a zrjditi 
wohla. 

% wywedenj toho
to rozhazu njze pode-
psanj -

Ad p r i m ů m . VOyta* 
$aný dům co neybedli-
wěgi, co se geho po
ložen)'tkne, a opatrné 
prohlédli, a shledali: 
Je ten dům w Nře. iF. 
hljz řeky lezj, kteráž 
w těch mjstech wfje-
Oen neřád z celého 
města do sede přigj-
má, a odpornau a 
neyweys sskodliwau 
páru z sebe wydáwá3 
krom toho lezj tento 
dům w takowé vlicy, 
kde /ylnice strž gde, 
která vstawične plná 
kupugjcýchlidj,afor-
Manských wozů gest, 
akdevstawičnýhřmot 

I 2 a hluk 
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a hluk panuge; tak 
zeby mládež w včcnj 
žádného pokoge, a na 
vlicy žádné bezpečno-
sti neměla. Patdy 
také tento dum, genz 
přstis na straně lezj, 
mnohým djtkám 
wzdálen byl, a času 
zymnjbo rodičům 
mnohé starosti půso^ 
bil. 

proto také 
Ad fecundurn. co se 

wypočitánj autrat a 
nákladu tkne, vzná-
wáme, zeby bylo zby-
tečné. -

U?ssak ale 
Adtertium. njzepO« 

depsanj za dobré v-
znáwagj, aby se; do-
mu pod Nrem. F7. za 
radnjm domem lezjcý-
ho sskola wystawěla. 
Gsau w něnl při zemi 
ctyry pokoge, z nich;-
by se dwě weliké ssko-
lyvdělat mohli. Rrom 
toho gest y na hoře 
místa dost, kdeby se 
gak pro vcitele taf y 
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pro včitelkyni poho-
dlnj přibytkowé wy-
stawětidali. -Potom 
gest tento dům w pro, 
střed městě, w tiché 
vlicy, nepotřebuge 
welikých zpráw, a ne-
nj také prjlis drahý; 
nebo gest za 600 zl. 
wyceněn; naproti to-
mu ale dům pod 1200 
zl. na prodagby ne-
priffel. 

Ronečnebylbytake 
Ratechetowi» welmi 
pohodlný, poněwadz 
na bljzku lezj. 

XV Beraune dne?. 
zářj 1800. 

N. N- -'., 
Rragstý kommissar. 

N. N. 
Městský aurednjk. 

N. N. 
Rada w Birowe. 

3e-
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Zewnitř : 

Glawnému kragstému 
Beraunstému auřadu, 

Relacy 
wyhledáwagjcý kommissý 

strany w Birowě za-
kládacýho ,sskolnjho 
domu. 

O Notcich. 

Auradowé, gessto stegné aneb aspoň 
y také rozdjlné hodnosti magí, sobě ale 
podzřjzeni negsau, dopisugi sobě w au-
iedmch wecech w Notách. XV takowých 
Notách žádá geden od druhého wědo-
most, a sobě not)> posýlagj; pak vdělugj 
itáwěsstj, a wesměs wssecka řjzenj w stuz-
bách mezy sebau wygednáwagj. Tato-
wé spisy rozličná gména magj, k. př, 
oznamugjcý, odpisugjcý, kompasnj, pré-
fydyálnj a minystcryálnj noty; poně-
wad; wssecky stegné wyhljzegi, tedy nenj 
zapotrebj gen o gedíne rozpráwětí. 

Noty na přehnutém arsse k prawé 
ruce se pjssj. R lewé ruce na té straně, 
kde se zpráwy pjssj, po stawj se krátký ty-
tul toho auřadu, kterému ta Nota přina-
lezj. Na druhé straně ale napjsse se to 
stowičko Nota. Pak se s celým spisem 
od hořegssta az dolů pokračuge. Na 
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koncy se postawj — <Vd. auřadu. 
XV Praze dne i března 1802 — a od 
Vrchního takowého auřadu se podpjsse. 
Zwenku se nic nepostawj, Nota ale do 
bilébo vapjru se obwalj a na nj napts 
slítli!** ná0W Pijklad takowé 
Noty: 

Glawnému král. Beraun-
stému kragstému au-
radu. 

Nota. 
poněwadz podlé 

wyfokého gubernyal-
njho rozkazu od 1. le-
dna b. m. s krag-
stým auřademspoleč-
né wyssetřowánj stra-
ňy stawěnj sstoly w 
Berauně nařjzeno, 
strany ale vstanowe-
nj dne poručeno by* 
Xo , aby njze pode-
psaný auřad S staw-
ným kragstým aura-
dem w srozumění we-
M ; proto; se žádá S 
prjtomnau notau 0 
dobrotiwé vstanowe-

. nj dne a hodiny kdy 
přj-
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prjlezitodudedoNiro-
wav*i$iti, abychom 
y my z nassj strany 
k tomu zřízené wywo-
liti mohli. 

Od měststé rady w 
městě Birowě dne 12 
ledna 1802. 

N. N. 
předstawený 

obce. 

Zpclteinj nota kragsieho auřadu. 

Rrálowsté měststé 
Radě Byrowsté. 

Nota. 
Na Gegich pkjgem-

nau notu od druhého 
dězjc^ho měsyce po-
kládame fy za čest od-
powěd dáti, ze dne 
7 ráno w o hodin 
tragstý kommisař N. 
N. w Byrowě nagj-
ti se dá, aby dle wy-
sokého ^ubernyálnjho 
narjzenj spolu wysse-
třowánj strany žalo? 
zenj stkoly tam před-
sewzýti mobl. 

<dd 



Od král. kragstého 
auřadu w Neraune 
dne 3. ledna 1802. 

N. N. 
Rragstý Hcytmann. 

3 těchto přjkladů také se wyrozumj-
wá, ze noty o mnoho zdwonlegssjm způ-
sobem a S wětssmi poklonami, nez gine 
auřednj spisy skládati se musegj; poně-
wadz nota nic giného nenj, nežli psanj' 
žádost w sobě obsahugjcý; protož nenj 
také stussné flowa často opakowati, aneb 
ge vstawične rozmnojowati, a ničemných 
poklon vwadeti gako gest: • G? a w n é-
mu cýs. kral> — auřadu w prá-
telstwu p r i p a m a t o w a t i :c. :c. 
wypustegj se také gindy odyčegné záwěrky 
toto gest, co sme prátelstwu k 
př ipamatowánj měli lc. ic' Nebo: 
Zustáwá tento cýs. král. auřad 
k pro.k,azowánj podooného přa-
telstwa wzdycky ochotný:c. lc 

Noty w důležitostech Země pana se 
týkagjcých také od sstemplů wygmute 
gsau. 

O weytazchch, neb Auschgljch. 
Hunsstýři a řemestnjcy wyhotowugj 

lidem, kterým něgaké djlo odwesi magj, 
na wydánj, pak na wssecky k tomu spo-

tře-
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třebowane.'wěcy a gine přinálezitosti, 
krátrau pjsebnost; a tomu rjkáme auscy-
gl, neb konto. 

To stowo Auscygl, cesty Weytazek, 
pocházý z toho, ze iemestnjcy na sivé 
wyhotowené djlo poradnau knihu we-
dau, a z nj to, co se kterého kunta tkne, 
wytahugj. 

XV rakowém wéytazku neb konto, 
musý se na hoře gméno kunta, a pak ta 
wěc, která pro nebo xoybotoxcena gest, 
gntenowati. 

Na to mohaupo straně kprawé ruce 
řádky neb rubryky na zlaty a treycary se 
vdělati. Rozumj se, ze se auscygl pres 
celý půl arch na dlauho psáti musý; z le-
wé strany také gednu linyí dolů táhnau-
timusý, aby před nj rok a- den zapsati se 
mohl. Pak se klade, wyhotowené djlo; 
k němu spotřebowané wecy podlé lokte, 
ntjry a počtu a za každý kus cena do ru-
bryky každé zwlásst, a pak konečně s za-
stauzenau neb vmluwenau mzdou Mistra 
celý počet autrat se napjsse. 

Sstempl na auscy^I • gest podlé ceny 
peněz vstanowen; wssak ale, když konto 
wjce archů obnássj, gen prwnj arch s na-
lezitým sstemplem musy^sstemplowan hý-' 
ti, ostatní archy ale zádagj gen 3 kreg-
carowy sstempl. 

Na 
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Na koncy auscygw, napjsse mistr den 

a swé améno. Gestlize kunt odwedene 
djlo zaplatil, tu není zapotřebí gemu za 
obdržené zaplaceni obzwlásstnj Rwttancy 
wyhotowiti, nýbrž gen dole se pozná-
mená náležité zaplacen) S temtto stowy. 
Náležitě zaplaceno k. pr. S 5 zl. 24 kr. 

XV Praze dne 

N, n . i 
mistr kregcowsty. 

G«-
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G e p s á n j 
kregcowfkého djla> které p a n u 
Frantisskowi Rychlému od njzepodepsa-

něho kregčowstého mistra wyhotowe-
no a odwedeno bylo. 

dne 7. 
ledna 
1802. 

dnei. 
vnora 

-

Byl vssit zelený saukený kabát 
postřjhači od pressu 
Za plátno do rukáwu a na 

kapsy . . . 
Za sskrobené plátno 
Za 3 a pul tuctu pozlacených 

knofljku . . . . 
od djla . . . . 

Byla vsstta kamizola 
Za dwa lokte manzestru 
Za plátno pod nj . 
Hedbáwj a knofličky . 
od djla . . . . 

a tak dále mů;e se mnohém 
wjce sem postawiti.' 

Gumma 

= » 

- 2 4 
, 

i ' l 2 
— 20 

7 
1 

1 
— 
— 
— 

13 

— 

30 

48 
36 
18 
45 

-

~53 

XO Praze dne 20. března 1802. 
IozefCoket, 

kregčowsty mtstr. 
XVeyt 
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U) e y t a H 
gaké a mnoholi zednického djla 

w domě wysoce vrozeného pana Hra« 
běte 3 Rjmbaby roku ISOI.-

vděláno bylo. 
iil. 

dne 20 prjcnj zed na dwore 6 sáhu 
máge dlauhá, a i z sáhu wyso-

ká, na ii cyhly tlustá. ., . 
wypotřebowalo se na nj: | | / | 

iF sáhu kamenj po 24 kr. Jo"1 

[3 wědra wápna po 12 kr. 'II— 
ifůrapjstu . . > 
6 towaryssu pracowalo n* 

nj 12 dnj — denně po 
,3« kr . / , \36 

4 nadenjcy po 15 kr. rowne 
strzi2dnj . . . 

kr. 

/ 
©umma1 

36 
10 

154 46 

W Praze dn«2hosrpna 1801. 
Floryan Belik, 

meststy zednický mistr. 
Pra-
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ptámi tytulowe wsscch w ctzs. kr<it. 
zemjch se wynacházegjcých xoyt 
sokých y njzssich auřadech, gak; nynj 
we wssech'tancelářjch w obyčegi gsau. 

- Totiž: 
Nyněgssjmu od Geho cýs. král. 

milosti Frantisska druhého 
vwedenému Dyrektoryum. 

3 e xv n i t i. 
Vysokému stawnému c, k. dwoř-

stému Dyrektoryum m cárneralibus & 
publica politicis &c. &c* 

W n i t ř : 
lvysoké slawné c. k. dwořsté Dyrekto-

ryuNl! 
predesstémU dworstemu důchod-

njmu Auřadu. 
3 wenku. 

Wysoké Slawné c. k. dwornj ko-
komoře, minysteryálnj, bankálnj, 
dwořsté Deputacy, a komercyálnjmu 
dwořsténiu Auřadu. 

w n i t ř . '. 
Neywysssjmu práwnjmuAuřadu 
tvysokostawný cýs. král. neywysssjprá-

wnj Aurade l 
Dwor< 
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Dworsté Buchhalteryi. 
Slawné cýs. král. Banko, aneb gen-

Dwořstá Buchhalterye! 
Dworsté wogensté Radě. 

Wysoce stawná c. kr. dwořská wálečnj 
Rado >n publčis ceconomids & juíťitialibiis. 

Dolegssj Rakausté Rjzenj. 
Wysoko Slawné cyfař..král. dolegssj 

Rakausté zemsté Rjzenj. 
vherstemu měststemu Rjzenj! 

VOyfofo st«W> tys, král. Vherste měst
sté Rjzenj! 

Gudernyum o.st.atnjch dědičných 
zc mj. , 

tvysoko Slawné Cestě nebo Morawsté 
aneb Haljcke Zemsté Gubernyum! 

, • ' • • • • 

Cesté Appel lacy. 
Tvyfoko Slawné'cýs. král. kryminálnj a 
Appellacý neyvoyěfíl práwo w králow-

stwj Lestém. 

Zemskému Práwu. .' 
wysoko flawné král. .zemské práwo w 

králowstwj Lestém 

Do-
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Dolegssímu kamerálnjmu auřa
du král. wěnowanych měst! 

wysoko Glawný cýs. král. dolegssj ka-
merálnj Auřade král. wěnowanych 

měst! 
Zemskému dolegssjmu kameral-

njmu auřadu král. mest. 
Mnoho stawny král. zemsty dolegssj ka-
merálnj Aurade w králowstwj Cestém. 

Rragstému Auřadu. 
Glawny kragsty Auřade toho'neb onoho 

krage w Cechách. 
Lvyměnugjcýmu' auřadu. 

Slawný cýs. král. zlato a střjbro voymh 
ňugjcý Auřade horních důchodu, 

píawnj kasy w Cechách. 

Adminysiracý bankalnjch ducho-
dů. 

Mnohostawná c. král. Adminystracý 
bankalnjch důchodů. 

Auradum bankalnjch Inspek-
toru. 

Slawný cýs. král. Vohljzegjcý Auřade 
bankalnjch důchodů, toho neb onoho 

okrsslku w Cechách. 
Ad-
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Adminystracy tabáčných á pelet* 
njch důchodu. 

Glawná cýs. král. kamerálnjZAdminy-
stracý tadáčných apecetnjch důchodu. 

Generá ln ímu wogenstému Rom-
mando. 

wysoce Slawné cýs. král. Generálnj 
wogensté Romando w Rralowstwj 

Cestém. 
w o g e n s t é m u práwnjmu Aura-

du. 
Lpysokostawné Judicium delegátům militare 

rnixtum, 

M a g i s t r á t u hlawnjch aginých 
král. měst. 

Slawný k. Magistráte král. města 
Prazstého. 

Magistrátům munycypálnjch 
mest. 

Slowutny Magistráte města N.' . 

wesměs žádny nechybj, kdy; těmto 
Magistrátům, g«ko y hospodarstým a 
wssem ostatnjm gak králowstym tak sau-
kromnjm (prywát.) auradum to siowicko 

Djl prwnj. R Sl. 
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Gl. se přilož,'. To gest wěc takowá,kte-
rá nic nekosstuge, a předce to kazdy rád 
widj, a každý to rád přigjmá; poněwadz 
se zdwořilostj wzdycky dále přícházyme, 
a cyle swého snaděgidocházýme, nez,kdyz 
nás spis pln nádherných a hrdých stow 
w sobě obsahuge. Toto připomenutí při 
každém článku wesměs wssech spisů sskodi-
ti nebude. 

/ 

'i: 
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Dokonaly Gednatel 
aneb 

Zemsty Adlvokat, 
obsahugsc/ w fobř 

tiintti formule obyccgnpch a potrebnpch li-
|íů, gako gsau: popsánj podezřelých a prchlpch 

osob, wekegni zprurvy, pruwodnj listowe, 
wyswédčenj a t . 0. 

pa£ niNeduge: 

Skladatel Lzcsthch psanj, 
aneb 

rozliinj listu rvzororoe na rvsseckp skoro před-
mete xo lidskcm gednanj se hodjcp. R nimž 

pripogen gest také l y t u l a r starou ducho» 
wnjho v swetskeho gar xo Costem, tal 

y ro Německem gazyku. 
G^w-Z 

W Cesstlnu prelozenp 
> o d 

Prokopa Sscdiweho. 

D j l druhy. 
^Ooc»oouom<)«»o«''"*'* l'a'J'J|'>>» 

W Praze 1804. 
Nákladem Hsasowpm a Wiotmannowpm. 
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Wzory M nMerych w potře-
bach lidsthch. 

Přjklad popsinj giste osoby. 

Pops<inj< 

Orydrycha Rrysstofa SLovbexa, genz v 
hraběte Mildenheyma za lokage stauzil, 
dne 12H0 řjgna 1800. w nocy S dwěma 
zlatými hodinkami z města RrUmdorfu 
prchl, a nepochybně přes bljzké hranice 
do L-omelheymu vtekl. 

Gest asy 24 let starý, nábozenstwj 
ewangelického, swobodný, wyvčeny kreg-
cj, z Rornsstátu w pfalcu rozeny, dlauhé) 
a dobře zrostlé postawy,̂  suchy w obliče-
gi, má černé wlasy, černé oci, a welmi 
husté a černé obočj. Via swpchnj 
dásni scházý mu z předu zub; nos mí 
drobet dlaUhý, a hodnéprohnutý< Rdyz^l 

Djl druhy. A 2 ilo-
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ilowěkcm rozprárrH stlopj oči swé k zemi,' 
a oblicegem na stranu hledj. Na lewé ru-
ce má znamenj od rány, ktcrauz sobě ge-
dnau s stlem vdělal. SLibevayti ktcrauz 
nosyl, gest modrého sukna s bjlymi prý-
mi, s střjbrnými knostjky > a - čerwenau 
podssjwkau. Rdy; ale ; města prchl, 
wzal také s sebau čerwený kabát s bjlau 
podssjwkau. a popelawe barwy kaput, 
černé manzestro^é spodky , a pár wosto-
waných bot. • 

Zy i\atk hodinky gj'au podle neyno-! 
wegssj mody, welmi luzké, ssiroké s Cesty-
mi cyframi. Na cyfráku stogj: a Paris-
che-Prifon. 

pročež žádá se, aby takowý člowěk 
pilné hledán, a při dostjzenj zadrzán 
byl. Budeli w nassjch zemjch dopadnut, 
tedy ať se dá zpráwa král. zemstému řj-
zenj, w cyzyne ale žádá se, aby byl na« 
zpátek dodán. 

Rrál. Zemské rjzenj N. N. 
»4ho řjgna 1800. 

prokop placem 

Přjklad popfanj pokradenl)ch wicl). 

Popsiinj. 

wecy, které Martinowi Marssálowi Na 
starém městě w nocy mezy ^otym a 

11tým 



litým lednem 1801. od neznámých, zlo* 
děgů, a syče násylnym wypacenjmdwe-
rj okradené byly. 

N a peyězých. 

c5 cýsařstých dukátů. 
12 sůwrénů. 
2F křjzowých tolarů po 2 zl. 16 kr. 

. $0 zl. na dwacetnjc-ých. 

N a drahých wecech. 

Geden zlatý prsten S wyrMU Utft, 
rau B: , okolo gsau malj dyamanuow.e za<-
fasowáni. -

£>voa zlaté pamětní penjze Ra«uste^ 
ya obau gest odraz Josefa «., kazd^bude- . 
^zlatých wáziti. 

N a ssatstwu. 

íc Geden modrý aksamitowý kabát, S 
zlatými prými, za 45 5l. wyceneny. 

Gedna bjlá gradytsrowá s zlatew 
protkáwa^á kamízola-za 18 zl. / • 

Dwa páry nowych bjlychhedbawnych' 
punčoch. 

Stjm-
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G tjmto se žádá, aby. takowé wěcy, 
kdyby měly komu do rukau pngjti, se zadr
žely, a o tom král. zemskému saudu N. 
Známost se dala. 

k. zemstý saud N . N . 
12H0 ledna 1801. 

J a n Regler> Aktuár. 
.73 l 

Zprclwa strany .prodage Chrastowi-
cteho mleyna. 

Od wenkowsteho . Chrastowického 
auřadu krage Gjčinstého známo se Hni, 
ze-ntr^rnudku lej,jcý, a za 8 set zlatýclx 
wvssacolvaný mleyn se wssjm, co; k ně* 
n?u'patrj: gako ,12 sttyfyů t*\) ; s lau-
!<&> • a. kusem ̂ lísttvwjcc podáwagjcýntu 
prodán bude, s trn wssak -weyminkau> 
aby hned po včinmé kaupě polowic pe-
něz stozil, ostlttnzsMk dltlh každoročně 
S Fo zlatými vplicen, k tomu také 6zl. 
aurokU.ze sta, do.,wrchnostenstéh0ducho? 
du odwáděl.̂  Tato licycacý, k,u které sjfee 
ffttf&^ůie; dat uagjti, bude- se w zdeyssj 
kanceláři dne lFh« tohoto mesýcew 10ho-
^ ráno držen. 

XV Chrastowicých dne lho čerwna 1802.' 
N. N. Wrch"). 

Zprá-



Zpr6wa o prodagi rozlicniích wech, 
a domacyho nábytku. 

Dne 6ho rjgna w dome v Bebtu pod 
Nrem. 35- budau se po nebosstjkowi w e -

Íelým rozličné drahé y gine do nábytku 
,omácyho patřjcý wěcy, gako prsteny, ho-

diny a hodinky, pyxla, protkáwane a pre-
mowané ssaty, vbrusy, serwiety, porce-
lán, sesle, zrcadla a t. d. a syče těm, 
genz wjce podáwatí budau, prodawatu 
Pročež se tjmto pánům milownjkům o;na< 
Muge, aby se nadgmenowaného dne 8 
hodin ráno nagjti dali. 

XV Praze dne iho rjgna M i . 

n. n. 
O sběhu (Konkurs). 

, •• 

XV těchto zpráwách mufý býti posta--
weno: i) mjsto a čas, kdy Ronkurs dr-
zán bude; vrad,w kterém se kandydáti sgj-
ti magj sdolozenjm ročnjho platu, mimo 
giných k tomu patrjcých clanku, « wý-
mjnek. 

Pkj-
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Přjklad. 
Drzán bude Ronkurs o vrad Syn-

dyiu-fa města Ssi lenawy. 

, Dne 8ho ledna bude drzán konkurs 
w purgmistrowe auřade o prázdný aurad 
E),:dytustý; ročnjho platu gest mu 700 
z!>it/ch wysazeno, w radnjm domě dar-
tno přjdytek, a 14 sáhů dřjwj. R tomu-
to konkursu icjOý se muže dat nagjtt, 
gê z odtud rozený, a s dojtatečným wy-
stv^dcenM negen ze wssech djlu práwo-
mluwnosti, aley zodoytého cwicenj neb 
(praxi) zaopatrjn gest. 

w swobodném městě Frankenhausu, 
dne 1H0 ledna 1801. 

Přjklad listu pruwodnjho. 

Gd cýs. král. zemstěho Gubernium 
wssem wubec známo se činj, ze vkazateli 
topoto listu <Z)ndregi Horáčkowi zdeyssjs 
mu' tupcy, y geho mládency Filipowi 
Xaneowi w důležitostech obchodu geho 
sê «ykag»cých powoleno gest, dofwobod^ 
neho«,jsstého města Hamburku geti; tím 
tedy tajdý požádán gest, poddaným Ra-
taustych zemj ale tjmto se vkládá, <&? 
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nadgmenowanému Ondkegi Horáčkowi 
a geho mladency Filipowi Rance bezewss, 
překážky tam y zase zpatkem gett dopusii< 
li. Dáno w cys. král. meste prwnjho, 
máge roku tisýcého sedmlsteho dewasate-
ho tretko. 

peeet a podpis. 

" List pruwodnj k prestehowcinj do cyzt) 
kraginy. 

Dle neywysfsjho dworstého powole-
ň) na den Oopo rjgna t. r. ze waclaw 
pelunka, lékař, rozeny z Mikowa králow-
stwj v . stawu swobodného w kurfirsst-
stem městě Mohuči w Německé řjssi se 
vsaditi múze, kdoswědčenj a vtwrzenj to-
ho přjtomný pruwodnj list se mu wyho-
towil. 

Tak se stalo w Praze dne sedmého 
listopadu léta páně tisýcého stdmisteho 
dewadesátého třetjho. 

pecet a podpis. 

WY-



10 — 

Wyswédčenj siuzebnjku neb stužce 
Wyswédčenj. 

Ianowi Mádrowi Z Glezka, wys 
znáwám, zei? mestrz tří léta a tři měsy
ce gakozto stuzebnjk stauzil, a se w tom 
čase wowě,. pilně a s obzwlásstnj wěrno-
sij chowal, tak syče, ze z toho lohlehu 
pro tyto dobré wlastnosti rekomendac^ 
tuto sobe zassauzil. 

N. N. a t. d. 

pečet a pohpis. 
. \ti 

t i 

.lichol 

Cl? 
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V M ^ M M B ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ l ^ O , 

Co gest psauj? 

^sanj gest rozvráwka mezy nepřjtomný« 
mi. osobami. Cehoz tedy geden druhému 
austně řjcy nemůže, nýbrž pjsmenami no. 
papjre xoyinamenank possle, gmenuge se> 
psanj. 
- „Gsau.ale?Psanj rozličná, tak. gako 

násse.-̂  rozpráwky rozličné.býwagj. XV 
^olečností lídstémiezy sebau rozmlauwa-
gjcy lidé bud se o něco radí neb wypta-
w^lgí; nebo nopomjnagj, čili zrazugj; a-
n»b,o.zase pro některau. ctnost a vsstechti-
Jojí; krásu,. vKltek gine schwalugj, anebo 
newrawy a>tweystupky giných tupj, hanj 
a-.karggj; se tessj. milugj, aneb. sobě roz--
kazugj; prostgj,soběodpausstěgj', stjznost 
wedau; .sobě hrozeg,, rozličné příběhy wy-, 
prawugi>sstěst^pregj, a tak dále. ©afc 
mnoho rozličných myMnek smystowé na-
ffj nám poskytugj, tak mnoho gich také ne-
prjtomnym pjsebně zaznamenaných ode, 
stati.muzeme^ A Odtud powstáwa gj Psa-
nj poressitedlná, Psanj smutná, Psanj za-

mi-
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milowaná, psanj prosebnj, Psanj, w 
níchz děkugeme, sebe neb giného do mi-
losti neb ochrany poraučjMe, w nichž so-
bě sstěstj přegeme, za odpusstěnj prosýme, 
a t . d. 

Gak se mluwj, tak se taU psáti má, 
řečj ne duwěrnau neb prjlis smělau, ale 
prirozenau, zwlássk když wzáctněgssjtn oso-
bám pjsseme. Nebo přirozeným způ-
sobem můžeme psáti osobám stawu xvyše 
ssjho, gim ale psáti' duwerne nepři-
stussj. Lidé, kteřj drobet nad nás povoý* 
sseni gsau, tak gsau rozmanití', ze nema
lý musýme dáti,po;or, gestlize wssj vrázce 
se wyhnauti a vgjti chceme. <l)nik každé) 
stowo, ano kazdau proměnu nassého obli-
ieQe pozorugj, a ge na wáhu kladau. 

pissme tedy tak, gak wespolek roz-
mlauwáme. To se wssak tak rozumj, ze 
musýme vměti dobré rozpráwěti. Vlex>A 
mjli kdo, zwlássts wzáctněgssj osobau stu-
ssně rozpráwěti, zřidka bude/ mocy dobro 
a stussně gj Psáti.. Nebo od nás múze se 
wzdycky žádati, abychom lepe psali > nez 
mluwjme, bytbychom y dobře mluwili.; 
poněwadz, když psanj pjsseme, wjce času 
máme, ze swé mysslinky w pořádek vweZ 
sti a ge flussne přednésti můžeme. Kdož, 
tedy dobře rozpráwěti nevmj, žádného 
welikého prospěchu z psanj swých sobě sti-
bowati nemůže. - Neygistssj prostředek, 
»ak se múze iiowek napčiti dobře rozprav 

we-



- 13 -

weti, gest ten: aby sobě dokonalé rozwá-
zil, s kým mluwiti má, aneb s kym roz-
práwj; aby knihy dobře sepsané četl, a-
neb s těmi lidmi, kteřj dobře rozprawegj, 
začasté ft scházel; nebo gistá wěc gest, ze 
w té přjpadnosti gegich způsob mluwenj 
neb psanj sobě přiwlastnj, a také tak, ga-
ko oni mluwiti y psáti bude. 

Rdyz dobře sepsané knihy čteme, zdá 
senám, zeby nic snadněgssjho nebylo, ga-
ko takowé psanj wyhotowiti. Cehoz přj-
iina, proč se nám zdá, gakoby to snadná 
wěc byla, gest/ poněwadz spisowatel tak 
sstastný byl, ze psanj swá milým a přj-
gemnym způsovem sepsal, gakoby ge xo 
obecni, reci byl postawil. Rdyz ge čteme, 
wssecko ge w nich rozumně, snadně, gedno-
dussne postaweno, a zda se nám, ze také 
tak psáti vmjme; kdy; ale k tomu pngde, 
tu teprw widjme, gak nesnadná wěc gest 
pořádné psanj postawiti. 

Neyhlawněgssj prawidlo w stládánj 
psanj gest, abychom se dovře wygádřili, 
a to, co řjcy chceme, w krátkosti bez okol-
ku přednésti. Ostatně, čeho; wjce při 
stládánj M n j k pozorowánj gest, zpřjkla, 
du neylépe seznati muzeme, kteřj tuto na-
siedugj: 

§.s^ 
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Pranj t Nowemu Noku. 

WWteb inj. 

Wysoce vrozený. 

Milostiwý pane! 

^ o b r o d i n j , kterých sem předesstého roku 
od Gegich Milosti, okusyl, pri npněg-
ssjm nowém roce nowau wděčnóstj mé 
srdce naplnugj. O kyz gesste' mnohá léta 
ssiastně a we zdrawj stráwěgj, aby po-
třebný Gegich dobrotiwosti, a nesstastný 
Gegich pomocy aucasten býti mohl. 
Buh, genz s zaljbenjm na dobročinné 
ltdi s swého nebeského trůnu hledj, Ge-
gich lidsté srdce nepom.gjcý radostj gistč 
naplnj,aGegich každý dObrý stutek mnoho-
nasodněodplatj. Začež gáWoha, aby Ge w 
mUosti swé po wssecky časy zachowati ráčil, 
prosytí nepřestanu,a žádám w neywětss,̂ PO-
njzenosti,aby <Hemne swé rutyneodw rátili, 

a w 
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ft w swé milosti zachowali. Genz zu-
stáwám 

S ncywětssj vctiwostj 
Wassj milosti 

neyponjzeněgssj stuzebnjk 
N. N. 

Přjklad 2% 

Zwlásstě Wázený 
Můg neymilegssj Otče. 

Mé potěssenj gest newystowne, Ibyl 
fy na ne mýliti mohu; a gediné o to 
neywjce mám peci, gakbych (gimJwau sr-
"dečnau lastu, swau oprawdlwaiWoěcnost 
ncylépe wygewiti, a dokázati mohl. O 
gak často ty starosti, které sem Gim způ-
sobil, a ta dobrodinj, která mi hned od 
mého dětinstého wěku prokázali,t sob^ 
připomínám: Nynj teprw poznáwám, 
gak za sstastného se pokládati mohu, ze ta-
kowého otce mám, genz na to wssecko wy-
nakládá, abych dobře wychowán byl. 
A nemělbych Gim za to wraucně děkowa-
ti, a tak welikého dobrodiyj wděčny byti^ 
<D kyz tento přjtomný tfil, začátek gest 
mnohých nasiawagjcých sstassnych let! <Ď 
kyz gest mojna, abych Gegich vpřjmne 
lásty, str; njz toliko sstastny gstmw swém 
celém ziwobytj okausseti mohl. 

Nechk 
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Nechť Gich tedy Wssemohaucý za 
tuto Gegich lástu žehná. t Mé srdce ne
přestane nikdy Geg o to žádati, aby Gim 
swého pozehnánj vdělil, a mug synow-
stý wins wyplnil. S vpřjmnau lástau 
ljdám Gich otcowstau ruku, a s prawdi-
wau synowstau wděčnostj zůstáwám 

Gegich neypostussněgssj syn 
N. N. 

Přjklad ztj. 

Mnoho Wázený pane Streyče. 
Ze syGich welice wázjm, aGesrdeč-

ne mil^M., nepotrebugi mnohpmi slowy 
«. stutkyM>ka;owati. Gedinká moge zá-
dost gest7 aby se Gim wzdy dovře wedlo, 
dy sskastně ziwot swug tráwili. Té; y 
nynj při tomto nowém roce gest mé srdce 
tjmto winssem naplněné, a neopominu 
ncrdobrotiwěgssjho f Boha lávati, aby 
Gim swého pozehnánj vdělil, maudrosti 
Gegich rozmnožil, a Gim té milosti po-
přál , by k mému prospěchu a k potěssenj 
swé rodiny dlauho ziwi byli. Neod-
wrátěgj odemne swé ruky a zustanau mně 
s swau dodrotiwostj po wssecky časy na-
tloněný, genz Ge za to neyvctiwěgi za-
Vám. 

Gegich 
Neyponjzeněgssj ftreyc N . M 



- 17 -

PrMd4tt). 
Milostiwému patronu, 

wysoce vrozený 

Milostiwýpane! 

Gegich mne prokázanými dobrodinj-. 
mi puzen, musým každodenně w srdejj 
swém wděčnosti wyhledáwati.A poněwadz 
mi tento dnessnj den přjlezitost dáwa, 
dych Gim vznalost mau na gewo dáti 
mohl, nechcy mé powinnosti opom.nau-
ti. procez Gim z celého srdce winssugt, 
aby Gim swrchowany Buh negen na 
tento letossnj, nybrz na wssecka budaucy 
léta Zdrawj, sstěstj a wsseho dobrého w 
hognosti vdělil, a Ge stále w swé milosti 
zachowal. Ostatně gsem tak smělý, ze 
seopowazugiprosyti, abymnezswé pamě-
ti newypausstěli, genz se do Gegich mi-
Josti poraučjm a zůstáwám. 

wysoce vrozeného pána 

N.N. 

Bjldruhp. ~S Pkj-
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Hospodářstý zpráwce přege swé wrchnosti 
sstěstj k nowému roku-

Neygasnegssj Rnjze 
Můg neymilostiwěgssj pane! 

Wasse knjzeĉ  Milost mně dowolj', 
abych ga, was werný stuzebnjk, genz sem 
sobe giz strže mnoha teta wassj cele po-
chwalý zastauzil. wámnynj mau wděc-
nost na gewo dáti mohl. Tento nowě 
nastáwagjcp rok dawá mi k tomu prjlezi-
tost, vklada mi ale spolu za powinnost, 
bych nynj dokázal, gak weliceWássjRnj-
lecý Milosti oddán gsem. 

O kyz pri tomto nastáwagjcým no-
wém roce Bůh celauWass^neyoswjceněg-
ssj Familyi swým pozehnánjm zastjnj, a 
ak každá žádost, genz se w Wassém přev-
sstechtilém stdey okazuge, k wyplněnj při-
gde. To gest mé powinnowané přánj, 
a to téz několik t-syc giných wassj Rnjze-
cý Milosti přegj, kteřj tak sstastnj gsau, ze 
wassjmi poddanými stauti mohau. pak 
když Boha o zachowánj ziwota mého pro-
sým, tu také gest má gediná žádost, obyty 
ho w stuzbě wassj Rnjzecý gasnosti stra-
wll, a wassjch dobrých skutků, které lld-
stému pokolení' prokazugete, vstaw;me 
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očitým swědkem byl, gen; nikdy nepře-
stáwage zůstáwám w neywětssj pokoře 

Mého Neymilostiwěgssjho 
Rnjzete a pána . . 

Neyponjzenegss; stuzebnjk 
N. N. 

§; II. 

Pmnj na den narozen/. 

Přjklad prwnj. 
Dcera Matce sroe na denZcgjho narozcnj. 

Neymílegssj Matko! 

•£ento dnessnj den, kterého; poneyprw 
swětlft Bozjho gste spatřila, pokládám fo-
bě za ten neysstastněgssj den, nrvo mne 
obdařil matkau, kteráž mNe welmi vprj, 
mně miluge. O gak lito gest mne, ze a; 
vosawád w stawu negsem wdécnosti mé 
skutkem wám dotázati. vf2lle daufám, 
ze dobrotiwý Bůh inau zadost wystvs,j, 
a wám wěku wassebo P.rodlauzj. Osiai« 
ně budiž má gediná péče a starost, afych 

B2 w á m 
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Wám swau pilností a ctnostným cho- , 
xoánjm radost způsobila. Ga zůstawám 

wásse 
vprjmná dcera 

N. N. 

Přjklad 2hy. 
P . Prymasowi na den gehonarozenj. 

wysoce vrozeny ; ,- 0 
Slowůtný a Statečný pane! 

Dowolte, akwámmé srdečné winsse 
přednésti mohu, a přalbych, aby wsstckni 
odywatelé tak gako gá k w á m vznalj byli. 
Rdoz newj, ze sstěstj obce gest, když ge-
gich předstaweni oprawdiwj wlastency 
gsau, genz ctnost mijlugj, a lástu k swé-
mu lidu magj. Z počtu těchto dokoná-
lých wlastenců gste w y zagisté; nebo ne-
gen gá sám, ale celá obec ctj a wazj fy 
Was gakozto auctnliwého^ maudrého a 
ctnostného muže. O kyz nám Bůh w á s 
Statečný a Slowůtný pane k dobrému 
celé obce gesste na mnohá léta zachowá, 
bychom častěgi tento dnessnj plný radosti 
den Wám ke cti siawiti awassj maubxe 
a wzdy prospěssné rady aučastni býti mo-
hli. Tato musý býti žádost každého pra-
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wého wlastence. Abychom ale tjm spjsse 
toho sstěstj dossti, žádost swau k swrcho-
wanému Otcy obrátjm , genz gsem a;u-
stáwám 

Statečného a Slowutného Pána 
neyponjzeněgssj N. N. 

Přjklad. ztj 

wysoce wázený 
Vrozený panel 

Každého dne nad mjru welíce so
bě wázjm, genz mi přjlezitost dáwá, bych 
Wám dokázati mohl, gat v weliké a ne-
obmezené wáznosti w á s Vrozeny pane 
mám. Tento dnessnj den obzwlasstne mé 
srdce radostí naplnuge; poněwadz mi na 
pamět vwádj, 'ze půwodce mého sstěstj 
byl. Nebo mohuli sy gen pomystit,' ze-
bych kterého prjtele nalezl, anby se mne 
tak welice vgjmal, mne milowal, a tak 
horliwé 0 sstěstj mé pečowal, gako w y , 
vrozený a ume wzdy přjzniwý Pane. O 
deyz Buh, aby ste gesste nesčjstna léta w 
dokonalém zdrawj a w auplnem sstěskj 
swug drahý wék stráwili, abych řjcy mo-
hi, ze toliko strže Wasse obzw^ss^j přj-
činěnj, a nevnawenau péči o mně, — 
swého sstěstj stm.dossel, genz zůstáwám 

mého 
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mého zwlásstě wázeného pána a Dobro-
dilice 

neyponjzeněgssj N. N. 

Přjklad 4ty. 

wysoce včený 
Mne mnoho wázený pane! 

Mohau býti vgissteni, ze weliké potě-
ssenj mám, když styssjm, ze se Gim dobře 
wede: gesste wssak nenj dokonán běh zi-
wobytj Gegich. pročež aby se Gim wjdy 
po wssecky časy dle Gegich sádosti wedlo, 
vzňal sem za swau powinnost, abych na 
tento dnessnj pro mně tak stawný den me-
zy ostatnj gratulanty se přimisyl, a wsse-
mohaucýho Boha zadal, aby negenom 
tento den. ale wssecka budaucý léta w ra-< 
dosti a k potěssenj swe cele Familie ziwi 
byli. přitom ale prosým, by y mne w 
swe přjzni a milosti zachowali, genz z ce-
lepo srdce zustáwám Gegich 

neyponjzeněgssí stuzebnjk. 
N. N. 

Pkj-



- 23 — 

M M W 
Pranj Wstemu Hrabtti na den 

geho nmozenj. 
Wysoce vrozený pane 

Wasse Krcellencý! 
Dowolte wysoce vrozený pane, at 

se mohu do počtuWassjch ctitelů přimíchá-
ti,a wám s njmi na tento dnessnjlstawný den 
sstěstj winssowati. Gestli ze sem se snad 
siussne newygadřil, Vgisstugi Wassj j£r-
cellencý, & me přánj w stutku vpřjmné 
gest, poněwadz z wděčného srdce pochá-
iý. A gak; bych neměl Wassj Excellen-
cy wděčen býti; kdy; sem tak mnoho ob-
zwlásstnjch milostí od Wás okusyl. pro-
čez nikdy wssemohaucyho Boha prosytí 
Nepřestanu, aby wám swého hogného 
požehnání vdělil, wěku wasseho na mno-
há léta prodlauzil. Ostatně profým a 
;ádám Wassj cellencý , avy ste mě w 
swé milosti poručena mjti ráčili, genz w 
neyhlubssj ponjzenosti zustáwám 

wassj Milosti 

P0wolnyN.N. 

Pkj-
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Přjklad 6tl) 

Pranj swenm prjteli. 
Neydrazssj přjteli! 

Nenjk mně nepowěd,omo, ê papjro-
wych winssů milownjk negste, daufam 
wssak předce, ačkoli wám za prawdu dá-
ti musým , a s voámi stegné stneysslym, 
ze mně za zlé pokládati nebudete, kdy; 
fpatrjte, ze gen predce s papjrowým win-
ssem k wám pricházym. • Ne mcda, ale 
vpřjmné tauzenj toho žádá, abych wám 
dokázal, gak sy wás welice wázjm a mi-
lugi. <Ď gak srdečné pregi, aby se wám 
wzdy dodře wedlo ; kyz žádny den nemi-
ne, genzby wám sstěstj nepřinést, a po-
těssenj wám neoznámil. Snad budu tak 
sskástný, ze wás přjsstjho roku budu mo-
cy obegmauti. potom teprw zgewjm 
wám> co wám mé srdce každodenně pře-
ge. Měgte se dodře, a nezapomeňte na 
ftvého wěrného a vprjmného 

Prjtele 
N. VI. 

«. III. 
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§. III. 

Pfuttír kterciz se pjssj pri narozmj 
djtek. 

Přjklad inj. 
při narozenj synáčka. 

Wysoce Wázený vrozený pane! 

)5v wassemu nowěnarc^enému synáčku 
mnoho sstěstj wám winssugi, a mám we-
liké potěssenj, ze wásse milá manželka 
swau nebezpečnau hodinu přestála, a 
wám sskastně zadaného dědice na swet 
porodila. Nynj přegi wám, aby nowe 
narozený synáček, gehoz budaucý sstěstj 
wám na srdcy lezj, wzdy dokonalého 
z-drawj pozjwal, w mostech a w vme-
njch náležité prospjwal, aby negen wam 
k potěssenj, nýbr; w swem dospělém we-
ku wlasti swé k vzitku, a k prospěchu zro-
stl. 2l budelí sstépegj otce sweho naste-
dowati, pak gest gedna ma zadost giz 
wyplněna, a wlast muže se giz napřed 
vadowati, ze někdy dokonalého wlastence 

« i něm xo nem 
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w něm dostane. To wám z celého srdce 
přegi a zůstáwám 

wás ppřjmný přjtel N. N. 

Prjktad2hy. 
při narozénj dcerussky. 

Obzwlasstne wázený -
vrozený'pane! 

Gá sem mel wzdycky tu čest od voás, 
ze sem pri kazde prjlezitosti gakozto přjtel 
wás ctěn a wssjman byl; to mně také 
naděge dodáwá, ze mau radost, kterauz 
při narozenj wassj dcerusssy w swem srd-
cy cigi, mého prau?eho pratelstwa za zna-
menj pokládati budete. — Nepoch^bugi, 
poněwadz manželka wásse přjklad a mustr 
wssech dokonalých zen gest, ze y dcerusska 
wásse časem swým we wssech dobrých po-
wahách a cnostech gj docela podobná bu-
de. protož nezbeywá mi ničehož k win-
ssowánj, gediné, aby wzdy dokonale 
zdráwa byla, a swého dospělého wěku 
wám ku potěssenj dosáhla. Zač gá Boha 
vrosyti neopominu, genz stm wás — 
vrozený a zwlásstě Wzáctny Pane 

Náchylný přjtel 
N. N. 

Í IV. ' 
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§. IV.'* 

Pranj neb Mnssowanj, k manžel-
stému zasnaubenj. 

Přjklad inj. 

přánj newěstě k gegjm odawkám 
Neymilegssjpejtelkyne! 

Konečně dosáhla ste predce toho, gen se 
proto tlerděte, čeho; ste sobě snad giz da-
wno žádala. Mně gest dobře powedo-
mo. ze počestná panna tak snadné ne* 
wyzná, zeby se ráda wdala, nybrz ra-
děgi w tichosti tuto přestadkau nadegt^w 
swém stdcy chowá. Wy mate dobré a 
vprjmné srdce, a zastuhugete takoweho 
manžela, genzby lásky wassj hoden byl. 
wssak gá nepochybugt, iepanU. N. 
wsftcky wlastnosti má, gmt.z dokonaly 
vpřímný manžel obdaienbytt musy Neb 
on gest muz, gehoz wsstckm, kteřj ho 
znagj, welice chwálegl a o nem sstechet-
ně, a wssecko dobré mluwegj protož, 
ze ste ho sobě za manžela zwolila, stu-

tec-
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tečně nematou čest wám to činj. wssak 
kdož mohl, pochybowati, ze wý, genz s 
obzwlásstnj bysirostj srdce y myst wssech 
lidj prohljzjte, dobrého a dokonalého 
manžela sově zwoljtc Wasfe sstěstj gest 
tedy hotowé, nad čjMz gá newystowite-
dlné potěssenj mám, a přegi z celého srd-
ce., aby wám dobrotiwy Bůh swého po-
zehnánj hogně vděliti ráčil; včintez gen, 
aby wás nastárvagjcý manžel mým pijte-
lem byl, zac ga ho sam co neyoijme aust-
ne požádat hleděti budu, genz zůstáwám 

w á s oprawdiwý přjtel 
N. N. 

Přjklad 2hy„ 

Zpráwce winssuge sivému Hraběti k geho 
nastáwagjcýmu manzelsiemu snátku 

sstěstj. 

Wysoce vrozený 
Milostiwý Hrabe! 
Nad manzelstým stawem, w kterýi 

wasse Hraběcý milost s vrozenau Gleč-
nau z Zaluzan wstaupiti sobě vmjnili, 
wsslHni poddanj srdečnau radost magj. 
— O dobrém a lásty plném srdcy této 
ctnostné « vsstechtilé slečny wssickni gsauce 
přeswědceni, daufáme, ze strže nj roasse 
Hrabecy milost a my strže Wás docela 

Mast-
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sskastnj budeme. Procez vznawáme za 
swau powinnost, abychom wám,, nás 
neymilostiwěgssí pane, k tomuto milému 
stawu sjtěstí winssowali, a neopomineme 
se modliti, aby neylastawěgssj Buh man-
zelsté loze Wassj Hraběcý milostí póze-
hnal, a w á m Mílostíwý pane dlauhého 
panowánj popřjti ráčil. Gá mám tu čest 
w neyhlubsss ponížeností do wassj Hrabecy 
Milosti se poraučeti, genz zůstáwám 

sweho Milostiweho pána 
neyponjzenegssj stuzebnjk 

§. V. 

M n j k obdrženému auřadu, neb 
gine hodnosti. 

Přjklad inj. 
Wysocevrozený, 

Mnoho tvázeny p a n e ! 

Kdyzsemnetapotéssitedlnázpráwadone-
Na, ze ste, wázený Pane, pn postedni 
iměně auřad stuteěneho Tagemnjta ob-
driel, domnjwal sem se, ze teto hotmo-
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sti ste gi; dáwnó pro Wassj schopnost, 
poctiwost a pilnost ;astau;il; a mám za to, 
ze s těmito wlastnostmi auřadu nemalau 
cest včinjte. Načemz také zadný nepochybu-
ge, poněwadz zástuhy wasse giz dáwno 
wubec známě byly. Nynj nemáte wy-
foce vrozeny pane giného nic zapotrebj, 
ne; aby wám Bůh wzdy tělesné sýly a 
stálého zdrawj dopřáti ráčil, aby ste au-
rad swug dle obyčege swého řádně zastá-
wati, a obecnému dobrému prospessný 
býti mohl. Rrásná a bohatá newěsta sa-
ma wám w ruce poletj. Budte mně gen 
ostatně wzdycky, gako gindy nakloněný, 
a g á w á s vgissmgi, ze gsem wzdy 

Wás 
neyoddaněgssj stuzebnjk N. N. 

Přjklad 2hy. 

w i n s k obdržené doktorsté hodnosti. 
Wysoce vrozený, 

Wysoce wázený pane! 
Za Gegich nevstalau pilnost a horli-

wost, kteráu w swých sstudyjch vkázali,' 
dosáhli nynj odměny swé strže doktorstý 
plasstjcek. Negen gá, ale wssickni, kte-
rj Geznagj, toho potwrzugj, zetautoho-
dnostj nemalau čest dělati budau. To 
radosti mé, kterau přitom cýtjw welice 
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rozmnozuge, a nemohu se ̂ zdrzeti, a? 
hych Gim gj newygewil. Nynj tepr^v 
w stawu gsau lidskému pokolenj, ao^ec-
Nému dobrému stuzbau swau nápomocni 
a v îtečni býti, to nam Geglch wkdné 
srdce vkazuge. Gim se wzdycky dobře, 
powede, nebo Oni gsau muz, k nim; 
každý swé autočissté a důwěrnost wzýti a 
směle pomocy od Nich očekawati múze. 
Ostatně nic mně wjce nezbýwá winsso-
watt, ne; aby stalého zdrawj vstawične 
pozjwali, a mne tak gako gá Ge, milo-
wftli, geni zůstáwám 

Gegich ponjzený N. N. 

§. VI. 

Pranj optt k nabytému zdrawj po 
přestále nemoci). 

Přjklad inj. 

wysoce vrozený 
wysoce Wázený pane! 

SJíopau mi snadně wěřiti, ze sem byl 
' nemálo zarmaucen , kdy; sem vstyssel o 

Gegich nebezpečné nemocy. wssak tjm 
wj-
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wjce "lesalo mé srdce radostj, když sem 
od Geg ch pana bratra psanj obdržel, 
w němž oznamuge, ze docela zase vzdra-
wem g,au. Gá mám z toho vpřjmné po-
těssenj, a winssugí, aby budaucně tjm 
.zdrawěgssj bylí. Chtěl bych gá nynj Ge-
gich rozmilau manželku a dítky widěti, o 
gak se budau radowati, a dobrotiwému 
Bohu děkowati, ze gim Ge při ziwobytj 
zachorval. Snad budu mjti drobet přj-
lezitosti, ze se od mého zamestknanj duhu 
mocy odprázdniti. pak Ge spěssně na-
wsstiwjm, a s Njmi se potessjm. Zatjm 
zustáwám 

Gegich. 
vprjmný přjtel N. N. 

Přjklad 2ht). 

přánj dcery při vzdrawenj matky gegj. 
Neymilegssj Matko! 
Mé srdce gest nynj welmisewřené, tak 

ze newjm, mamli Gim prwé mau radost 
z Gegich vzdrawenj, aneb můg zármmek 
kterýž sem nad Gegich nemocý měla, wy-
prawiti. Ach má neymilegssj Panj má-
mo! coz sem gá za tři týhodny wytrps-
la! Ga nenalézám stow, abych Gim do-
sti vochopitedlně wypsati mohla, gak we- ' 
lika byla bolest má. Naposted arn sem 
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wjce plakat nemohla, nebo mé stzy mne 
giz docela posily, a tu teprw má bolest 
byla o mnoho wětssj: Ga sem giz chtěla 
přjmo k Njm běžeti; nez ma teta mne od • 
toho předi'ewzetj zdrzela. Djky Bohu, ze 
m«u wraucnau prosbu wystyssel, a Ge 
zase k mému neywětssjmu potěssenj vzdra-
wil. O dowolegj, má neymilegssj panj 
mámo, «f Ge smjm s mau tetau co ney-
dřjwe nawsstiwiti, dych Gim vpřjmnost 
mého d^tinstého srdce okázala. O gá gi; 
napřed čigi tu radost, které w Gegich 
mateřffém náručj okusým, a prosým Gich 
gesste gednau, bycb se s Njmi potessili 
mohla 

Gegich postussná dcera' 
N . N . 

Diltruhy. $ . §. VII. 
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§. Vil. 

O psanjch/ w nichž někoho k sobtz 
zuweme. 

Přjklad inj 

Gupernyálnj Rada zůwe wenkowstého 
Zemana na swadbu swé dcery. 

wysoce vrozený 
Mne zwlásstě nakloněný pane! 

ŠJaten celýcas, co se honosyti mohu, ze 
mým přjtelem gste, wzdy S neywětssj ra-
dostj sem znamenal, ze stutečne potěssenj 
máte, když se mně a mé familyi dobře 
wede. A gsem y nynj té naděge, ze spo-
těssenjm čjsti budete, kterak hotow gsem 
dceru mau pánu N. Tagemnjku za man-
zelku dáti. wám. wysoce vrozený pane 
gsau negen geho mrawné powahy, ale 
y. geho schopnost a pilnost powědomy. 
Ctwrtý den měsyce řjgna vstanowil sem k 
této nassj domácy stawnosti. Gá newjm 
smjmli se opowáziti, w a s Mně zwlasstně 
nakloněný pane, pozwati, by ste w nassem 
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malém prjbuzenstwj přítomnosti Swau 
radost nassi rozmnožil.. Za tu cest. kte-
rau s Gwým wzáctnym nawssttwen,m 
mně a mladému swadebnjmu páru včinj-
tc budeme wám Milost pane weli-
ké'dsty powinni, a gá nepřestanu se 
snažili., abpch přzzně a náklonosti Wassj 
wzdycky hodněgssjm se včinil, genz zů-
stáwám 

Wysoce vrozeného 
Mně zwiásstě nakloněného pána 

neyponizcněgssj N. N. 

Přjklad 2l)l). 
Zpráwce zůwe swau wrchnost na swadbu 

syna rychtárowa. 
Wysoce vrozený pane 

wasseiLxcellencý! 
wčera ráno byl v mně zdeyfíj rych

tář Martin Fanta a wygewil mi, ze geho 
syn s powolenjm wrchnostenstým prisstj 
neděli přípowěd s dohatau sedlstau dcer-
kau Z blízké wesnice flaxoiti bude; přitom 
mne požádal, abych wassj ilixcellency ge-
bo neyponzenjegssl prosbu přednést; tottz: 
zdaliby se směl opowaziti swau neymílo-
stíwěgssí wrchnost na tuto wenkowstau 
siawnostvctiwě po-wati; poněwadz, gak 
prawj, od wassj iLrceUency za swé postu-
ssenstwj, wěrnost, a hosvodarsiwj wzdy-
cky milowán byl, a děla sy nadégi, ze 

£2 mu , 
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mu na geho stará kolena tu newystowite<-
dlnau radost pro geho welmi dobré srdce 
neodepřete. Geho wraucná prosba, ge-
ho skutečné zástuhy a oprawdiwá lásta 
k swé wrchnosti, tak welice mne pohnu-
ly, ze sem sobě na mjstě vmjnil, wassj 
j£rcellencý žádost geho přednésti, a waS 
Neymilostiwěgssj pane sám prosyti budu, 
aby ste mu tu milost prokázali, a geg 
přjsstj neděli nawsstiwili. wssickni z cele 
wesnice také sobě winssugj, by tak ffíast-
nj byli, a wassj iLxcellencý S celau Fa-
milyj mezy sebau spatřiti mohli. O gá 
w mém duchu giz widjm tu wnjtrnj a ne-
winnau radost těch dobrých lidj, kterak se 
k swé neylastawěgssj wrchnosti tlačiti du-
dau, aby od nj mohli wljdně spatřeni 
býti; kterak swé oči na Wás , « wasse 
spanilé Familie obličeg opřené mjti bu-
dau. Gá dych nemusyl wasse lidsté srd
ce znáti, kdybych gen chwjli pochybo-
wati mel, ze tauzebné prosby tohoto po-
ctiwého dokonalého,rychtáře wyplnjte, a 
tjm způsobem lástý a oddanosti wssech 
poddaných mnohem wjce sobě zeystáte. 
G neywětssj ponížeností, gak se wassj 
tkrcellencý k potěssenj tohoto mladého 
manzelstého páru rozmystjtc, očekáwati 
budu, genz gsem 

Wassj ZxceUency M • 
Neywěrněgssj stuz^ebnft 

IozefRutensty. 
Pkj. 
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Přjklad )tj. 
pachtýr zůwe Měststau Radu na sbjr-

ky. 
Glawná měststá Rado! 
V mně zbjrky negsau giz daleko a.gak 

daufám, bude Bozî  požehnání. Radost 
gest newxslowitedlná, kdo; muzplné hroz-
ny na keři spatřiti, powětrnost, která; 
nynj panuge. nemůže býti pěkněgssj, a 
mám za to, ze gak nálczj weseli budeme.̂  
w á m dokonce Statečný Wladyko, gen; 
vstawičnau pracý zamestknangste, a zrid-
ka na čerstwé powětrj wygjti muzete, to-
to wenkowsté wyrazenj musý prospessné 
býti ak zdrawj newyhnutedlne posiauziti. 
Za tau přjcinau opowazugi se w á s Glo-
wutný pane k této podzymnj stawnostl 
zwati, a daufám, ze aspoň na osm dnj 
budete mocy se odprázdniti. prjsstj sobo
tu possli wám swé koně, a můg syn a; 
na Hagno wám wstrjč pogede, genz, 
gak se mile o wassem přjchodu dowěděl, 
hned wssecky sytě na střiwany a tenata 
k honbě wyhledal, a ručnice wyčistiti 
dal. Gá wás budu tedy s potěssenjm 
očekáwati, genz zustáwám 

Mně zwlásstě wázeného pána 
neyponjzeněgssj 

N . N . 
Prj-
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Prjktad 4tý. 
Wenkowstý Farář zůwe k sobě Ráno-

wnjka při přjlezitosti připadagjcýho 
swátku. 

, Wysoce dugstogný a Milostiwý Pane!. 
. Wassj důstognosti wědomo bude, ze 

w mém farnjm chrámu páně nastáwagj^ 
<ý neděli poswěcenj chrámu připadá, a 
ze sem gá wzdycky welitau peci o to mel, 
<ldy tato weyrocnj stawnost stussně a řádné 
wykonána byla. Z toho ohledu,, poně-
wad; wjm, ze se wssm, coz stuzby Bozj 
«stawiti, a swěřené owčičky k pobožnosti 
wzbuditi mů;e , ; čisté nábožné i)orliw,osti 
lad přispjwáte,osmelugi se, w á s weledný 
a dustogný pane k sobě zwát«, dy ste we-
likau zpjwa^au mssi na sebe wzal, a gj 
ke cti a stawě Bozj odbyly Této cti nin? 
a- mym osadnjkum prokázané budu pri 
každé přjlezitosti sobě wáziti, a wsse-
možným způsobem se wynasnazjm, abych 
w á m dokázal, gak welice 

Wassj Důstognosti 
oddaný gsem N.N> 

Farář N. 

Přj-
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Přjklad 5tl). 

přjtel zůwe swého přjtele k obědu. 
Neydrazssjpřjtcli! 
Giz sem sobě dáwno zádal, abych za-

se geden weselý den w společnosti mých 
dobrých známých stráwiti mohl. Z toho 
ohledu na zeytregssj den sem gich několik 
k sobe pozwal. wssak zkrátka w á m řjcy 
musým, ze toliko po wás tauzjm; nebo 
xoy' ste me ze wssech neymilegssj přjtel, a 
wás sobě ze wssech neywjce wázjm. pro-
toz zůwiwásbezewssech okolku, a ze gi-
stotne prigdete ocekáwati budu. v MNt 
owssem žádných parjzstých pokrmu nena-
leznete, daufám ale, ze s pěkným kusem 
howezýho massa, a s chutnau pecenj za-
wdek přigmete. Sklenice vherstého wj-
na má nasse přátelstwo stwrditi, a myst 
nassj rozweseliti. Ostatnj hosté, které Wy 
také znáte, giz se wynasnázegj, abychom 
ten den gak nálezj radostně stráwili. ^ Ne-
zapomeňte gen swau panj s sebau přiwe-
sti. O tom wssak nenj žádná pochybnost. 
— BuVte zdráw, gá w á s s netrpěliwostj 
budu ocekáwati, gen; gsem wás 

vprjmný přjtel N. N. 

§. VIN. 



- 40 -

§. VIII. 

O kmotrowstych Psanjch. 

Přjklad prwnj. 
Zpráwce žádá Zemana za kmotra. 

wysoce vrozený pane! 

s t a r o s t i plná chwjle, w kteréž každá 
matka nebezpečenstwjm smrti zapasý, ko-
necne giz minula. Má manželka dneS 
ráno w pět hodin, bud Buh za to po-
chwálen, roztomile pag)olátko porodila. 
Matka y djtě, gakz gen w těchto prjpad-
nostech býti múze, dobře se wynacházegj. 
Má radost nad tjm darem vpřzmného 
manzelstwa, gest newystowitedlná, a 
nemohu dodrotiwému Bohu dosti deko-
wa:i, ze mně mau milau manželku při 
ziwobytj zachowati ráčil. Nynj se sta-
rám, aby to djtě dle nasseho nádozenstwj 
skrze křest Cý.kwi swaté odewzdáno bylo. 
Prořez osmělugi se,wás wysoce Vrozeny 
pane zadati, aby ste mému synu, kteryz 
gesste dnes we tři hodiny zpoledne w 

zdey-
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zdeyssjm farnjm chrámu pokřtěn býti má, 
kmotrowstwjm stál. 3 obzwlásstnj ná-
klonosti, kterau ke mně wysoce vrozenv 
pane máte, dělám sobe gtsiau naděgi, ze 
mau žádost wyplnjte, genz zustawám 

Wysoce Vrozeného pána 
powolný N.N, 

Přjklad 2tl). 

Gistý professor žádá gedné panj k swé 
dceři za kmotru. 

Obzwlasstne wazená panj! 
Wčera bŷ la má manželka w patrném 

smrti nebezpečenstwj. Starostí a auzko-
stí byl sem wssecken stljčený. Bolestj we-
likau těžkého porodu tak welice na tele 
zemdlela, ;e sme gináč nemyslili, nez ze 
kazdau minutu ducha wypustj. Buh se 
wssak konečně nad nj stjtowal, a okolo 
ssesté hodiny ráno porodila roztomilau a 
zdrawau dceru.. Té; y s matkau drobet 
lépe gest, a doufáme, ze gj zase nic ne-
bude. Gak sem před tjm welikau bolest 
a starost mel, tak nynj newyprawenau 
radostj' naplněn gsem,^Poněwad; sem spa-
třil, ze to děwče k swe matce docela po-
dobné gest. Dnes od pul dne budau 
krtiny, a gá beru sobe opět tu swobodu 
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a pricházým Gich žádati: aby mau dce-
rusifu na rukau držely. V Sw. Gindři-
cha budeme Gich dnes od pul dne we 3 
bobiny ocekáwati. Má manželka se Gim 
poraučj, a semnau Gich žádá, aby y dnes 
tak náchylný byly 

vpřjmný 
N. N. 

§. IX. 

O pjanjch, w nichž někoho ttffití 
chceme. 

Přjklad inj. 
wawřinec Lebeda těssj Annu Zabranstau 

z smrti manžela gegjho, která; sděl-
mi osyrela. 

Mnoho wázená panj! 

v ě ř i t i mně nemohau, gaký zármutek 
mám nad smrtj gegich neymilegssjho man-
zela. Gá oplakawám S njmi ztráty ge-
gich, a Gim winssugi, aby dobrottwy 

Vuh, 
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Vuh , gemu; se tak ljbíti ráčilo, sýly a 
trpěliwosti w bolesti a zármutku gegich 
milostiwě gim vdělil. Rdyz sy spomenu, 
gak gegich milý pán čerstwy, sylný & 
zdrawý byl, nemohu pochopili, kterak 
w stvém neylepssjm wěku vmřjti mohl. 
Ale tak se S námi lidmi děge; dřjw ne; 
se naděgeme, gednau ranau porazeni by-
wáme. Rádbych gim nesstestj gegich 
vlehčil , a poněwadz se domnjwám, ze 
gim ti dwa synowe neywětssj starost pů-
sobj; chcy se gich obau gako otec vgmau-
ti. Zde w hlawnjm městě dřjwé se přj-
lezitost nahodj,' ze se necemu vciti mo-
hau, nežli wenku; a pak co mně nebude 
mozna mau inohowitostj vdělati, toho 
budu hleděti strže přjmluwu swých do-
brých přátel dosáhnauti. Strany tohoto 
nawrzenj budu od nich odpowědi očeká-
wati ; a prosým gich , aby ztrátu swau 
Bohu poručily, gen; žádného člowěka 
neopustj, gá sem gegich 

wěrny přjtel 

wawřinec lebeda. 

$r> 



- 44 ~ 

Přjklad 2lW. 

přjtel prjtele tessj, aby se nermautil, ze 
sweho syna ztratil. 

wysoce Vrozený 
Mnoho wázený prjteli! 

Gbáwám se, abych zármutku wásse-
ho nerozmnozil, poněwadz ztrátu wasse-
ho^yna w psanj swem pripomjnám. v-
znáwám wssak pri teto truchliwe zprawe 
za swau powinnost, abych wám drahý 
prjteli vlehcenj zgednal, a wám tafé do-
kázal, ze rpelitý smutek nesu. O gá wjm 
gaké to voelipt llesstěsij gest K když otec 
sweho milého íyna, na nemz sobě mno-
po zakládá, nenadálé ztratj; kdo ze zku-
ssenosti newj, co lásta k fwým dětem gest, 
ten nemůže ani posauditi, gakau bolest 
Otec cýtiti musý, když mu dospěle djtě 
vmře. -Wjm také, ze smrt syna swého a; 
do hrobu oplakáwati budete. Bůh wssak, 
genz wssecko, řjdj a .^vr5wuge, genz w 
okamzenj celý swět zruM múze, zagisté 
wás w zármutku wassem potěssj, a xoámy 
sýly dodá, by ste geg trpěliwě snássett 
mohl. Wzdyk pak wssickni tauz cestau . 
gjti musýme; zdali o několik let dřjw neb 
pozděgi z toho swěta wykročjme, nenj 
zadný znamenitý rozdjl; a coz gest celých 
sto let, když minuli. Skrze smrt bywa-



- 45 ~ 

me toliko na něgaký cas od sebe rozlau-
čeni, na onom swětě, kdež zagisté lepssj 
bydlenj gest, opět se vwidjme. O gaka 
to bude radost, tdyz se s těmi, gichz sme 
sdbě welice wazili, ge milowali, na onom 
swete opět shledáme, kde s njmi wěčne 
se těssiti budeme. Toto vtéssenj, tuto gi-
stotnau naděgi dáwá nám nábozenstwj. 
Ono včj nás, ze ziwodytj lidsté gako pá-
ra nad hrncem pomjgj, a ze hodina wy< 
krocenj nasseho negistá gest. pomnete, 
pan Buh dal, Pan Bůh w;al a pán 
Bůh zasedá, a ga daufám, ze w těchto 
stowjch vlehcenj swé welike bolesti nalez-
nete. Gá zůstáwám, wás 

prawý přjtel N. N. 

Přjklad ztj. 

Rdyz geho přjtél.wyhořel. 

Neymilegssj prjteli! 
Rdy; gftm vstyssel, ze město gegich 

od ohně welikau Modu trpělo, ^weltce 
sem se vlekl, a zármutek můg gest^Mny-
siowitedlný; poněwadz sem nynj gistau 
zpráwu dostal, ze y Oni tak nesstastni . 
byli, a o swug dům pnsstt. Tato rána 
gest welmi nenadálá, a nesstěstj gegich 
přjlis weliké, protož sy nemohu gináč 
pomystiti, nez ze starost gegich musy pre-

hro- < 
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hrozná býti. wssak gá daufám w pána 
Boha, genz na ně to nesstěstj dopustil, 
ze negen srdcy gegich vtěssenj sestati racj, 
nýbrž také přátelé wzbudj, kteřj gim w ge-
gich bjdnem stawu s pomocý swau pn-
spěgj. Ach gaký musý býti v nich weliky 
nářek, poněwadz gak styssjm, 18 domů w 
popel gest obráceno. Mohu sobe tedy 
pomystiti, gak mnoho gich bude, kteřj 
dokonce zadnepo prjtele nemagj, žádného 
nenaleznau, genzdy se nad njmi smilo, 
wal, a gim pomohl. Děkugj panu Bo-
hu, , ze přátele magj, ktecj ochotnj gsau 
gim spomocy. Mezy swými a gegich přá-
těly a známými chodě, tak sstastny sem 
dyl , ze sem pro Ne 300 zl. nazbjral, 
«by sodě zatjm neypotrebněgssjch wěcý 
zgednati mohli. Ostatně prosym Gich, 
aby sobě to nesstěstj přjlis k stdcy nepři-
paussteli; genom powázegj, ze magj 
manželku, a djtky, které zapotrebj magj 
aby gich těssili, a ne zarmucowali. Rdo 
přátele má, kteřj s njm autrpnost magj, 
ten nenj docela nesstastný. Budauli' ten-
to swůg tezký staw trpěliwě snásseti, bu-
du ga se w!ce o Ně ilavati, bych gim do
kázal, ze gsem gegich 

ochotný přjtel N. N 

lprj-
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Přjklad 4tf). 

psanj prjteli swému, gen; ztratil swau 
mileilku. 

Neymilegssj prjteli! 

Zahynula tedy milenka twá,, gako 
růže, giz půlnočnj bauřliwý wjtr, z gegich 
krásných listj oblaupil. O prjteli! Twá 
Anězka bylo siworenj andělské, ze stwo-
ritel nevznal nás za hodné, abychom s 
nj rozkosse tohoto bjdneho sweta zdeliti 

' měli. Ongi k sobe powolal, aby nepo-
mjgegjcých a blahostawenych radostj o« 
kaussela. Bolest twá, a horekowánj za 
siussné vznáwám; nebo zridka gest k na-
íe;enj zena krásná, abyo spolu dobrá a 
ctnostná byla. Rdoz múze zůstati tak ne-
cytedlný, aby autrpnosti necycil, an wi-
dí, ze takowé Bozsté stwořenj z společno-
sti lidiké na wěčnost se vbjrá! O.přjteli! 
nechtěgme přestáwati za tohoto zemřelé-
ho anděla st; wyléwati. — Wssak — 
BŮH řjdj celý swět s swau nestjhlau mau< 
drostj, musýme geho swaté wuli se po? 
drobiti. Wzdyt pak nám mnohem tr-
wanliwěgssjch radostj priprawil. O ga-

, ,ká gest to vtěssená radost, kdy; sy připo-
menauti můžeme,,ze>«0 wezdeyssjm ziwo-
te opěť se shledáme w stawu daleko 
Mastněgssjm, gem w.ečni trwati bude. 

Tak 



- 48 -

Twá neymilegssj Anězka giz okaussj či-
stých radostj, kterých na tomto wezdey-
ffjnz swětě nikdy ocekáwati nemohla. Gak 
spessně odplynau léta nasse, az y my k 
těmto nezakusseným radostem powoláni 
budeme. Rdoz nebude s pOtěssenjm těch-
to sskastných časů ocekáwati í <Bá •znánt 
twau siájau mysl, a wjm ze se nedaS zár-
mutkem, kterýž ti smrt té milenky ;pů-
sobila, premocp. patři gesste we mně 
přjtele sweho más , pro nehoz ziw býti 
musýS. prosym, přigv ke mne, ať tě 
mohu k swemu ívocy přitlačiti, w mém 
náručj más nalézti vlehčenj, ginak S te-
bau smutek ponesu. Neočekawám žádné 
odpowědi, nýbrž tebe osobně spatřiti zá-
dam, zustáwage 

twůg přjtel N. N. 

Přjklad 5tl). 

O smtti syna, genz před nepřjtelem za-
hynul. 

Mnoho wázený prjteli! 
Radost sem měl newystowitedlnau, 

když sem četl, ze nássi dne 20H0 srpna 
nad Turky swjtězyli: nynj ale co sem četl 
Ze L.aytnant N. gich neymilegssj syn me-
zy mnwymi se pocstá, radost má w za-
lost se proměnila.. Cožpak teprw Otec 



při takowé zpráwě cýtiti m u s ^ Gábách 
se nediwil, kdybych vstyssel, ze ste leknu-
tjm ntrtew na zemi vpadl. Tez y ga mu-
svisem tohoto osudu okusytt, když sem 
od wysoce siawtté wogenste komissy psa-
nj obdržel, ze můg syn pri dobýwanj 
města Dubice nepřátelstau kaulj zahynul. 
M á bolest byla newystowitedlná, nebo 
strže dlauhý čas nemohl sem ničehož gi-
něho pomysliti, nežli mého milého syna. 
A az posawad snássj se w mysti mé, gak 
S nepčátely bogowal. Wssak s tjm ge-
diným se těssjm, ze oba sstechetnau smr-. 
ti pro swau wlast^ vmrel,. plačme oba 
nad nass, zrcatau, abychom gich z nassj 
otcowsté paměti nikdy newypustili. Ce-
sty prozietedlnosti Bozsté nedagj se wy-
zpytowatí. Bůh na nás fesýla těžkosti, 
dodáwá nám ale také sýly, bychom ge 
snássetí mohli. Téz y my k cyli nassemu, 
gemu; se žádny člowěk wyhnauti nemůže, 
stále se pnbljzugem/ Gesste gen několik 
lé t , a pak dusse nasse do oných mjst.se 
wznesau, kde nás neskončené radosti oce-
káwagj: Tam se S nassjmi syny a S Ztra-
cenými prátely opět shledáme)t a nic 
nás wjce od sebe neovlaučj. Ga gsem * 
zustáwám Gegich ; . . , ;; • 

íPjty náchylný př tet 
XI* VI. 

Djl bruh^ D § X. 

http://mjst.se
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§. X. 

Psanj, w kterých Moho w milost 
neb ochranu poraníme.' 

Přjklad lnj. 

Gisty .Hrabě poraučj mladého člowěka 
' Appellacy Radě, aby mu k stuzbě 

dopomohl. 

ICDyfoce Vrozený 
wysoce wázený Pane l 

Ví)i; mnohého mladého člowěka znám, 
kterému ste wysoce vrozený pane, k stuz-
be dopomohl, poněwadz schopný, a 
zpráwný byl. proče; dělám sobě naděgi, 
ze mladého pana Homburka, gehoz wám 
obzwlasstne w Milost poraučjin, w swé 
paměti podrzjte, a gemu podlé přjlezito-
sti k něgakemu vřadu dopoiuuzete. On 
gest. welmi schopný, a dá S sebau xoiát 
dnami. Mimo to, ze w práwjch zběhlý 
gest, a pro lepssj dokonalost dwe léta v 
prawnjho přjtele w péře se cwičil, jroj* 
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práwjtaké cyzými gazyky, a gest obzwlá
sstnj přjtel krásných vměnj. Také co se 
geho mrawnjho chowánj ̂ tkné, toliko do-
pré o něm swedectwj dáti mohu. G« 
mám za to, ze w spisowánj a wstládánj 
auřadnjch spisů welmi prospěssný bude, 
poněwadz welmi snadné, a gádrne pjsse. 
Toho důkaz gest tlačený spis, kterýž ne-
dawno na swetlo wydal, a strže něgz 
sob,ě v wssech zděhljch včených mužů wssj 
pochwaly- zystal. Gá gsem toho mj-
něnj, ze str; něho cti dogdete, a pak 
strže swau přičinliwost ze sám přjzne a 
náklonnosti wssech swfch předstawenych 
sobe dobude. Vznawateli, ze wám opět 
w něčem postauziti mohu, poraučegte se-
mnau, ga sem wzdy hotow wám k.wůlt 
a k ljbosti wssecko včiniti, genz nepřesta-
Ml býti t 

WysM^rozeného pána 
neyochotněgssj N. N. 

Přjklad M . 
Wysoce vrozeny pane! 

prjtomný clowék, genz wám Mé psa? 
nj prinássj, snázné mne žádal, abych se 
za něho v wás přimluwil. .Ga sem mu 
toho nemohl odepřjti, ponewad; wjm, 
ze v pana Barona. Mezenstého mnoho 
platjte, a tomu mladému čloweku dopomo, 

3Ď3 ty 
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cy můžete, aby sek němu za Sekretáře do-
stal, kterého; nedawno propustil, w 
počtech gest welmi zběhlý, aw pochinosteG 
pjsařstých dobře wycwíčen. Mimo tó 
rozpráwj několik cyzých gazyků. ,A bu-
děli se wám líbiti, můžete sám zkusyti, 
zdali tu chwálu, kterau; mu dáwám, za-
stuhuge. A gsa předswědčen, ze náchyl-
ný gste mau prosbu wystysseti, zůstáwáM 
wysoce vrozeny Pojte 

wás —'" " 
neyponjzenegssj 

N. N. 

Přjklad. 3ti 

Wysoce vrozený 
Zwlásste wázený pane! 

přjtomný mladý Člowěk, t gen; wám. 
mé psanj odewzdal, přicházý z Wjdně, 
kde; se práwům včil, a odkudž wyswed-
cení swého vměnj a dobrého chowánj 
prinássj. pan Baron Muldner wogen. > 
ská rada Z tého; hlawnjho města poručil i 
geg mi pod ochranu, zadage mne, abych 
mu k některé wrchnosti za Sekretáře aneb 
Hofmistra pomohl. Poněwadz sem se 
ale prawě nynj dowěděl, ze wy, mnoho 
wázený pane, takowého člowěka, genz-
by Hofmistrem v mladého HrabeK XX. 

by-
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Avti mohl, ste bleUti dal, protož přichát 
Z m V K o l i k a rádký.v wysoce vro-
I n é h o Pána za něho se prtmluwtt. Ga 
Vm fvce wyswédčenj geho newtdel, ne-
Loge wám sám vkázati chce; zatjm a e 
' ^ se mi, ze pořádný a schopny.clowek 
N ' 3 geho wyswédčenj poznáte gt;, 
Hudeli mozne žádost geho wyplmtt. O-
Ostatně gestli strže mau prjmluwu do wa-
Ucho domu pngat bude, zawazugt se, ze 
.pn každé příležitosti budu hleděn, abych 
.wám opět negakau stuzbu prokázati mohl. 

Genz gsem 
WáS, wysice Vrozený Pane 

wzdy powolný N. N. 

Přjklad 4ti) 
wrchnostenstý plnomocnjk poraučj swé-
. mu Hraběti zpráwce, genz bez stuz-

. •. by gest. 
wysoce Vrozené Hrabě! 

Wasse Hraběcý milost předemnau 
<$ wýgádril", Zeby rádi na ono nowe 
kacené panstwí negakého pocttweho, a 
S ^ t n í ^ i ^ l ^ Mdlého a 
schopného Dyrektora dostat Mne se 
snad posstěstílo, takoweho dle wassj Hra-
bécy žádostí zcela k tomu. zrozeného mu-
ze nalézti. On stauztl g»z strž dwanatt 
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let gakozto zpráwce na panstwj paM 
Hraběte N. poněwadz se pak na geho 
statky welike dluhy propukly, přisslo pan
stwj' do sekwestcaeý, a zpráwce byl'ze 
stuzby wypowědjn. Swedectwj, které 
od swé wrchnosti má, dokazugj/ ze po-
ctiwě, wěrně, agilně swauPuzbu zastá-
wal ; o hospodářsté wědoMpsti a zkusse-
nosti mohu mu sám swěd.ectwj dat,, ze 
sobě sotwa gednoho^ w celém kragi ro-
wného Ma ; nebo gá sem se ho znán na-
včil, když stm tyto statky w swem plno
mocenstwj mel. pro swe ytrawné a do
bré powahy, gako; také pro smůgbjdny 
H'n>, ze totizto na zahálce s hernu a s 
.Mnt djtkami ziw gest, zastuhuge stjtowá-

l To wssecko, když sem vwázil, vmjnil 
rh sobě před wassj Hrabecý milost před-
hwpiti, a za toho poctiweho muže prpF 
W . : Nynj budu ocekáwati, k cemufe 
wvsdee Vrozený' pane rozmystjte. Gá 
'ůsiáwam w neyhlubssj ponjzenosti 

w M Hrabecý milosti' 

neystuzebncgssj N. N. 

Prj-
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Přjklad 5ty. 

ZeMan písse Hraběti,^abygisiéhoiro«z-
ka wzal za swého domacyho Selre-

taxe. 
wysoce Vrozený Hrabe! 

Gynzpráwce mého žádal mne, abych 
rváni přednést', zdaliby ste ho na mjsto 
fwého zemiclébo domácýho Sekretáře pn-
niti nemohl. Neosmělil bych § 5 * neb* 

a kdybych sam newedel, ze doronaty, 
schopny a pricinltwy clowek gest. N« 
wysokych sstolách mnoho vmen, nabyl, 
rozprawj a pjsse francauzsty a wlasty do-
fonde, potřebné spisy snadné a ozdobné 
ssláda, w počtech gest welnu zběhly, « 
wá Pěkné způsoby. Gá daufám, ze se 
w á m , wysoce vrozený, pane.gFotne lj-
biti bude. Gásy vdělám tu cest,.asam 
ho k Wám přiwedu, genzzustawam 

Wysoce vrozeného pána 
''? N. N. 

• 
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Přjklad 6tl). 

wtee pjsse professorowi, kdyi syna swé-
ho. na sstudye postál. 

wysoce Vrozeny 

Zwlásstě wázený pane professore! 

Gá wyprawugi k nim do prahy sy-
nalsweho milého, nechtěl sem geg té cti 
a POtesscnj zhawiti, aby gim tento prj-
tonmý list sám odewzdati, a tudy s Nj-
mi negen lepegi se seznámiti, ale y ge-
gich lastawému pečowánj poručena sebe 
včiniti mohl, dobré wěda, ;e Praha to 
gediné mjsto. gest, kde se wssem vměnjm 
dokonale navěsti a někdy sstěstj swé tjm 
snadněgi vČjniti muže. Swedectwj, které 
mu gakozto otec pprjmně, dáti mohu, 
m<)hlohy gaksy podezřelé býti; zatjmale 
brzo se okáže, ze syn můg wtip a pamět má 
a ze se, rád včj. A tudy^tau naděgj se tě-
ssjm ze z něho dokonalý a vzitečný muz 
bude, kde gaknálezj cwíčen a prawau ce-
stau k dobrému weden bude, Z ohledu 
toho žádám Gich wysoce vrozený Pane, 
aby na něho bedliwé oko měli, na něho, 
co k geho dobrému wychowánj patři, 
wssecko možné wynalozili, a mně při prj-
lezitosti. ggk se chowá wzdy wěděti dali. 
Za tento důkaz gegich přátelstwa nikdy 
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nezapomenu skutečné vznalým býti, a 5 
wděcnostj se nazýwati 

Wysoce vrozeného Pana 
ponjzeným lk. VO. 

^ ^ M M ^ ^ B ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

§. XI. 

Q Psanjch.,' w ntch^ Moho napo-
mjnckme.' 

Přjklad inj.. 

přjtel dawá prjteli weystrahu před ne-
přátely. 

Neymilegssj Prjteli! 

Wotroa stm' se mohl přjlezitosti dočkati, 
abych wáS ; tohoto nebezpecenstwj na-
pomenul, které wás každé chwjle bl,z k 
wassj záhubě priwádj. w y mate nepra-
těly, a gá toho nepochopugt,proc a ga, 
kým způsobem ste ge na/ebe rozhnewal. 
Dost na tom, oni o was zle rozprawj, 
a k tomu gesste takowé wecy, které toliko 

wa-
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wassi přátelé a známí weděti mohau, $ 
čehož saudjm, ze wás zraditi chtěgj.> <gá" 
wás wssak při Hazdé. přjlezitosti w.ssemoz-
ně zastáwám> ale oni vkazugj stutky 0 
wás, kterých gá běda! k mému neywětssj-
mu zármutku zapřjti nemohu. Gesste ne-
mohu wssemu wěřiti,, co sto w.assem ne-
pořádném ziwobytj mlUws a stwrzuge. 
Geli mozna, zebystebylz cesty ctnosti do-
cela xvytxocili Můžete, pro krátkau mar-« 
nau rozkoš sstěstj celépo budaucýho ziwo-
bytjsswých.>očj spustiti^ Dlauholi to bu-
d'cte mocy wydrzeti ? wassi towaryssl 
wás wycucagj,. a sám konečně w nauzy 
a bjdu vpadnete. Mně se zdá, ze geden 
z wassjch towaryssů z toho gediného cýle 
wás í marnotratnictwj wede, aby ste se 
sám w záhubu vwrhl, poněwadz daufa, 
ze potom stuzbu wassj obdrzj. O prosym 
wás prjteli i otewrete oči fwé, pozOrug^ 
te wssecko, co se wůkol wás děge, gá ne-
pochybugi, ze se dá gesste wssecko napra-
witi, gestlize od swých weystupků vpustj-
t.e, a zase rádné .ziwobytj powedete. TBá 
gsem wás wěrný a vprimný přjtel 

N. N. 

I U 
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Přjklad 2hy. 

psanj w .nemz se pjsse -wrchnosienstému 
pronágemnskowi , aby t na swého 
zpráwce pozor dal ^Poněwadz swau 
předesstqu stuzbu pro newemost swau 

a nestrjdmé pitj opustiti musyl. 

.. Zwlásste. wázený vrozený pane! 

XX>. posiednjm swém psanj oznámili 
Mně, ze Ondřege -Cecku ;a swého zpráw-
re prigali.. ílTnč se zda , ze sem o tom 
čloweku něco styssel, z cehoz nemůže ni-
kterak býti.pochwálen. Snad to nenj 
prawda> co se o nem rozprawj. Mnozý 
hledj Člowěka-ocerniti, 5>pauhé zássti, a 
neprjzně, aby ho gen w oMliwost v.we-
dli. ' Ostatně styssjm 0 něm, ze gakozto 
zpráwce swau powinnost řádné koná, a 
geli tonm prawda, ze předce něgaké ne-
dostatky ma>,daufám, az se k nim dosta« 
ne, ze sivých weystupků zanechá. Nebo 
pochybugí> ie mů; clowět na swětě vyti, 
genzby st'dobrým přjkladem swého před-
stawenebo nepolepssil. Mimo to.vzná-
wám předena swau powinnost,abych gim 
radil, by na něho pozor dalt, a geg, by 
od sweho nepořádného'ziwobytj odstau-
pil, napomenuli. Nenjli docela zkaženy, 
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wěřegí mne, ze srdce geho gesste k naprae 
wenj. Gá gsem 

Gegich a t. d. N.N. 

Přjklad ztj. 
Wysoce vrozený 

Mnoho wázený pane! 

Oni soběstězugj, ze z neopatrnosti 
takoweho člotpčla fa zpráwce zwolili, 
který; gak nynj dostýchagí, giz se gednau 
newěrnosti dopustil. Takowa^ zprawa 
gest wssem nemilá > wssak gá mám za to, 
ze ge budu.mocy předce něgak ypokogitif 
Rdy; sobě připomjnám, a.ssetřjm, gak a 
proč mnohý clowěk k pádu přicházý; a 
idy; fy rozwazugi, gakby, mohl opět na 
dobrau cestu bytí priweden, tu widM 
ze.nenj giného prostředku, nežli aby ge-' 
mu pramen ten, z kterého to zlé pochá* 
iý, nagednau se přetrhl, .̂ a tjm způsobem 
daufám, ze ten člowek múze co neydřjw 
býti na cesiu-dokonalosti přiweden. Tak 
gesty 2 gegich zpráwcem. - 'Z.nauze swé 
nekdeyss, wrchnosti přinucen byl nexvevy 
se dopustiti. Nebo w té weliké drahotě 
s swými čtyřmi dstkami nemohl se ziwi«, 
poněwadz malý plat měl- Při přjlczito-
sti zadržel za seda«4a zlatých z důchodu, 
alvspořiw gich, zase w lepssjch casych, 
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swé wrchnosti ge nawráM, a faépřeci-
něm přitom wyznal. Wssak byl z« swe 
newinné vpřjmné wŷ znanj z služby pro-
vusstěn. 3 toho můžeme saudttt, ze ten, 
3en! p ílis strbý a lakomý gest, z swych 
fit?lupičů a -loděgů nadělá. Moztak 
Mastný gest, ze k nim do stuzby se dosta-
ne, musy poctiwe gednati. t A kdozby 
mohl takowého dobrého p a n a , gako 
Oni gsau, oklamati? Gá daufám, zego-
gich nowy zpráwce, ač O něm tato ne-
milá powěst gde, Gegich neywěrněgss, ; 
stuzebnjků bude. Ga zustawam 

Gegich 
ochotný stuzebnjk N. N. 

Přjklad 4t§. 
Otec napomjná syna, aby hry zanechal. 

Milý synu! 
Nemálo mne bolj, kdy; dosteychati 

musým, Ze se w weliké hry pausstjs, a 
Trn se Oddáwas. Hra gest wěc xoelmx 
nebezpečná. <tlowěk, genz.st ĝ J. gednau 
přichytil, s^velikau těžkosti muže od m 
idstaupiti. On gest k nj gako železo k 
magnetu vkowán. Hratt, aby cas vssel, 
aest wec dowolená. Rdoz w m ale vsta-
wicne wezý, na tom wtdett gest, ze z na-
ruHiwosti hrage. A gaka gest to potom 

sfto. 
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sikoda pro csowěka, když on cas, gegz k 
něčemu lepssjmu, obrátiti mel, daremně ma-
r j , a strže to swému blldaucýmu ziwos 
bytj zlý začátek dělá. Clowék hře oddá-
ný, nemá^ nikdy pokogné mysli, žádné 
gine wyrazenj, ani gaká giná mrawnj 
weselost nechce ho těssiti. Wssecko mu 
protiwné býwá. Mimo to wjs fám,- z 
her gaké swáry, nepřátelstwa, mrzutosti, 
pranice, a sstody pocházegj, prosym tě 
tedy synu mug, íwoflechni weystrahy 
otce swého, genz S tebau dobře mystj; 
wystrjhey se nebezpečných, her, a neodgj-
meg sobe swéwolne swe wlastnj spokoge-
nosti. Má gedinká péči, má gediná zá-
dost gest ,abyá} ti k sstěstj twému dopo-
mohl. Gá zujkáwám twug 

lastawý otec N. N. 

Přjklad 5tl) 

Dworstá Rada napomjna ll̂ agemnjka aby 
dluhu wjce nedělal. 

Wysoce Vrozený, 
Wysoce wázený pane! 

, 
Gakkoli obsah psanj mého mně / gim 

nemilý býti múze; vznáwám předce za 
swau powinnost, poněwadz sme wzdy 
dobrj.přatelé spolu byli, abych gich stra-

N)' 
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ny gegich domacýho hospodářstwj napo-
menul. Gá'sem se dowedel, ze gi; weli-
kých dluhů nadělali. Me mjněnj nenj, 
abych toho wyzwjdati mel, z gakych dů-
lezitostj přinuceni byli, penjze ft dlužiti. 
Nebo co ge znám,^wjm, ze nádhernosti 
w ssatstwtt žádný milownjk negsau. 
Wssak obáwam se, aby lidé podobných 
wěcý o Gegich panj manželce nerozprá-
weli. vstawične do Německého a Wla-
stého diwadla choditi, aneb w společno-
sti hráti, hosti k sobě k obědu a k xoečeii 
'Zwáti, a podlé každé nowé mody se stro, 
giti, toto gsau xvěcy, kterým se každý clo-
wer pod^witi nlusý. Z toho saudjm gá, 
ze Gegich panj s swau pannu dcerau 
Gegich znamenitých dluhů musý prmnau 
býti.Gestli;e swé manželce swug staw a co 
z toho násteduge láskawě a maudře předsta-
wěgj, nemám zádně pochybnosti, ze gegich 
panj manželka zase, owssem ne na gedna u,k 
lemubyd) gim oni neradil, ale pomalu 
od sweho marného ziwobytj odstaupj. 
Nynj prosým gich, aby mně za zlé neměli, 
ze sem se opowázil, gich napomenauti, 
by swého wlastnjho^ sstěstj pozorni byli. 
Powázegj, ze to z zadneho giného ohle-
du nedělám, nez z pratelstwa, kteréž, a-
by mezy námi pewne wzdy zůstalo , ge-
dine sobě žádám. 

Gegich neýponjzenegssj N. N. 
Pri> 
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Prjktad 6t§. 

psanj prjteli, genz se ženiti chce. 

Neydrazssj prjteli! 

pewnelis pak sobe vminil, dceru pa« 
na N., v něhož na zdrawé gsy, sobě za 
manželku pogjti? Gák bych snad rOwněz 
také ginác negednal, kdybych na twém 
mjstě byl, a s tebau stegné smeyssleti Měl. 
wssak mně připttdagj wěcý,̂  kterých, abys 
maudre pOwazil,zádam; gá gakozto přj-
tel k tomu ti vpřjmne radjm. Tobě, ga-
koz dogista wjm, nenj gesste zauplna 25 
let, a; posawád toliko 200 zl. ročně máš 
t fwému wyzirvenj, S swau neymilegssj 
nedostans žádného gměnj, a sam negsy 
w stawu na žádný způsob něčeho wjc so-
bě wydělati, poněwadz celý den w rtu-
řádě swém strawiti musýs? - přitom 
pozorůg nyněgssj welitau drahotu, a ze 
w roce familie twé přibude, kde; potom 
mnohem wětssj nastane wydánj Y • To té 
přinutí,, ze se budeš penjze dlužiti, aneb 
ie budeš musyt neywětssj nauzy třjti, a 
nad swým bjdným stawem se zráti. Obo-
gj gest osud poctiwý,. kterémuž se wssak 
wyhnauti nemuzes. Reknes mně snad: 
&áu\t činj wssecko snesytedlné a neywětssj 
hořkost proměnuge w med. v mě prawdu 
más owssem, w knihách se toho neylépe 

do-
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dočteme. Ale chrání; mě Bůh, abych toho 
měl okusyti. Na twém mjstě, milý prjteli, 
čekalbych tabla gesste tři y ctyry léta, ne-
do za ten čas budeš mjti giz 300 zl. roc-' 
njho platu. A gá daufám ze ti twá mi-
lenka bez pochyby wěrná zůstane, a gest-
lize se mezy tjm giného pridrzj, tedy gest 
bez toho lásty twé nehodná, a tuto ssko-
du budeš sobe mocy stussnegssjm manžel-
skym sňatkem mnohonásobně wynahra? 
ditt. To gsau mysslinky mé, kterých před 
tebau strýwati nechcy, poněwadz tě vpřj-
Mně milugi. Rozwaz sy ge dobře, « 
pak brzy mne p i s , gak sy se rozmystil. 
Gá gsem 

twug přjtel N. N. 

Přjklad 7My. 
Matka pjsse swé dceři strany wdáwánj. 

Milá Dcero! 
psanj twé, w kterémž, mne prosyť 

abych ti dowolila mladého N. sobě wzy-
ti, přečtla sem několikráte; wssak, zdali 
žert, čili twé vprjmne mjněnj gest, nemo-
hla sem dlauho pochopiti. Ale ach! nynj pa-
trnewidjm, zegináčnenj. — Dcero, kte
raks mohla tak welice poblauditi X xam 
pak sy dala rozumí Newer, zebych z té 
Přjčiny proti twé žádosti byla, poněwadz 

Djl druhp. £ Vír 
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N. chudý, a nynj bez stuzby gest. Kdy-
by byl w stawu tebe sstastnau včiniti, ga 
bych mu skutečně polowicy swého gměnj 
postaupila. Ale pro geho wůbec známé 
marné a rozpustilé ziwobytj, pro geho 
nepřemozenau náchylnost k hranj a k pitj 
musým se obáwati, ze se nikdy nepolepssj. 
Gn na tobě pozůstalost twau pomalu 
wylaudj, vtratj, promrhá, vdělá z tebe 
zebracku, a twé. děti na wssecky časy ne-
sstastne vcinj, na mne pak nečest a hanu 
Vwalj. O ga WJM gistotne, ze prawé 
lasty k němu nemáš; toliko geho stadkým 
pochlebowánjm ostepena i^geho kunsto-
wně wymysslenau řečj omámena gsy. — 
Gesste gest čas, ze se můzes od té propa-
sti, do njz vpadnauti m á s , obrátiti; 
prosým tě gesste gednau, dobrá, postuss-
ná dcero! vpostechni matky swé, která te 
srdečně mtluge, a tobě toliko sstěstj opr,a-
wdiwě přege; vpust od swého předft-
wzetj, kteréhož gjstě, ale pozdě budeš ně-
kdy ljtowati. r O kyz Bůh rozum twůg 
oswjtj, a twým srdcem pohne, gá budu 
S trpěliwostj ocekáwati, takéli rady swé 
o tě stutecně starostliwé matky vpostechnes 
<; wyplnjs. 

.N. N. 

§. Xll. 
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§. XI. I 

M n j , w nichž weymlnwy hledá-
me. 

Přjklad iní. 
Wysoce Vrozený 

'ttTnopo Wázený p a n e ! 

Jízeínau , gakz se snadno domnjwatt 
mohu, ze za gegich přátelstwj, z.kteréhoz 
mi 200 zl. giz před dwěma léty na osm 
měsyců půgčili, welmi newděčný gsem, 
poněwadz sem Gim na Gegich dwoge psa-
nj nedal ani odpowědi. Mne to samé-
bo welice bolelo, a giz nastokráte byl 
sem toho vmystu, Gim psáti; ale hanbau, 
ze Gim nemohu tauz přilezitostj zaplatiti. 
Zdrzel sem se wzdy od swého předsewzetj, 
ze sem Gim nepsal. Konečné stlaukl sem 
předce ion zl. dohromady, a nynj Gim 
ge S wděčnostj posýlám i a prosým Gich, 
aby ge na srážku těch dwau set zlatých, 
které Gim dlužen gsem, prigali, a ode-

& 2 mni 
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mně, coz se gistotne stane, we dwau mě* 
sycých ostatnjch sto zlatých očekáwali. 
Gá Gich snázně prosým a žádám, aby o 
mně, poněwadz sem Gim odpowědi ne-
dáwal, nesmeyssleli, ze newděčné srdce 
mám. w tomby se zagisté meylili. v-
gistiti Gich wssak mohu, ze sem byl wsse-
cken zmatený, poněwadz sem Gim odpo-
wěd psáti měl, a Gim dokázati nemohl, 
ze rád platiti chcy. Gsau tedy tak dobřj 
a magj mne xvymluxvna, gsauce vbczpeče-
ni, ze gsem 

Gegich wysoce wázený pane, 

neywděčněgssj XI. VI. 

Přjklad 2hy. 

Neymilegssj pane Streyče: 

Rdyz sem Gegich psanj, které sem s 
dnessnj posstau obdržel, s ochotností ote-
wřel, a ge čjsti počal, zůstal sem, gakby 
'do mne byl hrom vdeřil. Rterak se gen 
domnjwati mohau, ze tak nezdárný gsem 
gak; mne tuto pjssj. Zpráwu, tterau do-
stali, ze se sspatně chowám, ( a rozpustilé 
ziwobytj wedu, musý od mého auhlaw-
njho nepřjtele pocházeti. Gak t gá ze 
sem měl za gednu noc 200 zlatých, a me 
hodinky prohráti 1 Skutečně, mé. ney
wětssj bohatstwj, které sem w mém Z»wo-

by-
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bytj na penězych po hromadě měl, ne-
wynásselo přesto zl. — ^Ne hodinky 
měl sem toliko iněkolik dnj v hodinaře, a ze 
sem swých ssatů neprodal, a ze dobře za-
chowalé gsau, dokazuge přiložené swé-
deetwj mého hospodaře a mého professo-

' ra, genz Gim schwalne strany mne pjsse, 
a gsem vgisstěn, ze Gim negen o mém 
dobrém chowánj, nýbrž také o mé sskol-
nj pilnosti dobré swedectwj dáwá. pro-
sým Gich ponjzeně, aby w podobných 
přjpadnostech žádnému newěřili. ; Nebo 
ani to prawda nenj, ze s daremnými ;en« 
stými osobami zacházým. Gá nechodjm 
nikam, gediné k panně wendowic a k 
Slečně Raroliné z Mikowic, které ney-
drazssj pane Streyče sami znagj, ze ctnost-
na děwčata gsau. Z toho wsseho pozná-
wám, ze sem nepřátely odkljčen, kteřj 
mně přjzen Gegich záwidj.Mohau o mne 
smeyfsteti, zebvch byl w stawu Gim lako-
wau hanbu vctnitt? Gá gich prosým,. 
Neymilegssj pane Streyče, aby preswěd* 
Č«ni byli, ze sy gegich naučenj wázjm, a 
ge s radostj plnjm, a nic mne nemá o 
gegich milost a lástu připrawiti, genz se 
sm)m nazýwat 

Mého neydrazssjho pana Streyče 
ponjzený a wdečný N. N. 
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Přjklad ztj. 

Slečna wymlauwá se, ze gistého Rytjře 
nemohla nawsstiwiti. 

wysoce vrozený Rytíři 

wysoce wázený pane! 

Gako welikau radost sem MČla, když 
mne na nastáwagjcý honbu pozwali, tak 
welice nynj se mrzým, ze weselosti gegich 
aučastna býti nemohu. f Dni wědj, ze má 
panj mátér postonáwá, a nynj dokonce 
počjná hůře se mjti, tak ze vstawičně 
okolo nj býti muiým. Mug bran- pod 
osm dn) z města se nenawrátj, a k lontu 
sstjtjmse welicewlhké,mlhawé powetrnosti, 
a protož obáwám se, zeby mé mdlé tělo, 
kteréž zwiklé gest, vstawicne w pokogi 
seděti, mohlo snadně w nemoc vpadnau-
ti. Daufám tedy, \ xbyh těchto mých oko-
lostogičnostj powázegj, ze mne budau 
mjti wymluwenu. Ostatně dobře wědj, 
ze se ani prachu ani zagicu nesstjtjm. Gá 
zustáwám. 

Gegich N. N. 

Pr> 
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Přjklad 4 ty . ' 

Hrabě pjsse vcenému muži strany gisté' 
dedykacý. 

wysoce Vlený pane! 
3 gegich psanj a k němu pripogené 

dedykacý, vznáwám, gakau čest mne pro-
kázati chtěgj. — Gá gsem ; toho welice 
powděčcn; ncz ljto gest mí, ze gegich 
vpřjmné náchylnosti přigmauti nemohu, 
poněwad; sem gi; podobnau žádost gi-
němu muži odepřel. Ga sobe vřených, a 
od nich sepsaných knih welice wázjm, a 
neopominu žádné přjlezitosti, kdebych do« 
kázati mohl, gak se gim vznale za gegich 
snažnost a w vměnjch wynalozenau prá-
cy odměniti chcy. Na Ně ale obzwlasstne 
budu mé zřenj mjti, a. ge gakozto Rli^n-
ta sweho wzdy pozorówati. Toho co 
neydrjwé dokáži, gak se mi gen přjlezi-
tost nahodj, genz zůstáwám k Nim 

Wysoce včený pane 
wzdy nakloněn 

Hrabě N. N. 

§. Xlll. 
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'§. xnr. 

O Psanjch, w nichž geden s-dru-
hym radu bereme. 

Přjklad inj. 

Syn bere s otcem radu, máli w staw 
duchownj wstaupiti. 

Neydrazssj otce! 

V^iz sem se takměř rozmyslil , ze w 
staw duchownj wstaupjm, žádost má ale 
bez rady a bez gegich dowolenj nemůže k ' 
wyplněnj přigjti, Gá sem swůg aumyst 
také panj Tetě wygewil, ma měla pře-
náramnau radost, a schwálila mé před-
sewhetj, vgisstugjc mne, ze wěčné blaho-
stawenstwj minauti mne nemůže. Také 
můg pan Streyc přewor páterů Kapu-
cýnů vtwrzuge mne w mém předsewzetj, 
ika:ze takowým způsobem clowěk neydřj-
wé k swému mjstu přigde. Toho zdánj 
gsem ga také, nebo mám býti hned do 
řehole přigat, a oni pane Otče nebudau 
se wjce o mé dalssj wychowánj a zaopa-

třenj 
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trenj starati. Proto; gich welmi snázne 
prosým, aby mně, co neydr,we po possté 
Psali, wůli a radu swau, abych tnecht 
podle nj pokračowati. Nebok ned)ey a 
nebudu gináč gednati, lec gak oni;a do-
bré v;nagj. S vetiwostj ljbam gegich 
otcowstau ruku, a gsem 

Mug neydrazssj Otce 

Gegich postussný syn N. N. 

Přjklad 2hy. 
"• Syrotek žádá swého poručnjka aby mu 

dowolenobylo do cyzých zemj getj. 

Wysoce vrozený pane 

Slowůtný Wládyko! 
' Wzdycky steycháwám, ze Člowěk, genz 
swěta neprogel, nikdy dokonalého pro-. 
spěchu wvměnjch nevčinil, ani gak nalezj 

' a přistussj wychowán nebyl. Tam ma 
člowěk neylepssj přjlezitost, mrawy, oby-
čege, práwa, weřegné přjprawy s gtny-
mi srownati, a tjm způsobem vzttečných 
známostí sobě zgednatt.̂  Co v sebe vwa-
zuge, powstala we mne zadost, abych se 
na cesty wydal, co; mt také vcítel, y 
mug Hofmistr schwáliU. M e mjněnj gest 
odtud pres wjden, Gstyrsto, TyrolKau 

zem-
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zem, do wlach, tam odtud strž Sswey-
carstau swobodnau obec do Francauzsté 
a Anglické zem̂ ě geti a pak přes Hamburg 
strž Kjs do Tech se nawrátiti. Gá ne-
wezmu S sebau žádného, krom swého 
Hofmistra, genz we wssech zemjch giz byl 
a ge zná. €htyv tisýců zlatých bude dost, 
gjmiz autraty této cesty zaprawiti sobe 
traufám. protož prosým wysoce vroze-
něho pána, aby mně s swau radau při-
spěli, zdali nyn,, poněwadz teprw osm
náct let starý gsem, tuto cestu do cyzých 
zemj predfewzyti mám. Gá gsem se wssj 
vctiwostj 

wysoce vrozeného pána 
ponjzeny N. N. 

Přjklad 3th 

Messtan pjsse práwnjmu prjteli, ze chce 
penjze na aurok položiti. 

Wysoce vrozený 

Mnoho wázený pane 
wčera sem obdržel 6000 zl. které 

sem měl ležeti v Hraběte p . na kapitále. 
Mně nenj mozna, abych tuto summu de-
le bez vzitku ležeti nechal, a newjm Za-
dného gistého mjsta, kambych ge vloztti 
mel. P«d čtwrt rokem požádal mne o-

wssem 
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wssem giz Baron XValenta , abych mu 
3000 zl. půgčil, a Sukohradsty pachtyr 
také mně o Zooo Zl. psal, a chteg, mne 
oba 8 Zl. Ze sta dáti: wssak hypotéka ge-
aich Zdá se mi welmi nebezpečna. Do 
důchodu zemstých dest (Landtafel ) 
nechcy gich také položiti; poněwadz prjlis 
malé auroky nesau. proto; Gich prosým, 
aby mně poradili, co $ rak mnoho peně-
zy doma dělati mám. Razdého dne ssko-
du mám, poněwadz z nich auroky tratjm. 
wědjli které mjsto, wssak neyméně na 6 
ze sta, dagj mne hned brzycko wedet, a-
bychom ostatnj mohlt brzy w pořádek v-
westi. Ze vznalým budu, nemagí^po-
chybnosti, wssak se gi; přjlezitost nahodj, 
kde Gim budu mocy dokázati, ze gsem 

wysoce vrozeného pána 

wděčný stuzebnjk J a n B —k. 

§. XIV. 
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tz.XIV. 

Psanj, w nichž se druhému o ne-
čem zprawa neb powedomost dawa. 

Přjklad prwnj. 

Neymilegssj prjtelkyne. 

^lármutkent stljčená sotwa péro drzjm! 
a pro welikau žalost, sotwa gim truchli-
wau přjhodu psáti mohu. Manžel mug, 
genz před třmi dni v nich byl; dnes mr-
twy na prkně lezj. Rdyz w poledne od 
nich odgel, na cestě wyletělo nenadále 
heyno koroptwj, kůn geho se splassll, a 
S sebe ho shodil, prsy padl. na sspi-
catý kámen, a HIawau na kus rozgetého 
dřewa. fLibk byli owssem hned při ruce, 
kteřj ho ke mně přinésti, nebo to nesstěstj 
toliko 400 kroků od nasseho letnjho přj-
býtku stálo. Tu počal přenáramně krew 
Vtywati, lékař y ranhogič byli hned v 
nebo, ale nadarmo byla wssecka wyna-
kladaná pomoc; po 24 hodinách wypu-
stil ducha swého. O to gest na mně we-

li 
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Má rána; — tak nenadále sessel * toho-
to swěta gedinký" zaklad lasty a blažené 
společnosti, a nemohu se am zpamato-
wati; Oni wědj, gak sem ho weltce milo-
wala; nynj gest po wssj me radosti! Neymi-
legssj přjtelkpně, mohauli se gen napolo 
odprázdniti, přigdau ke mně, abych aspoň 
někoho měla, komubychsy postestnauti mo-
hla; gá gftm docela samotná, a trpím newy-
flowitedlnau bolest. 2lch prosem Gich, 
prokázj té lásty swé zarmaucené přjtel-
kyni 

<a. Ví. 

Přjklad Hl). 

Mnoho wázený prjteli! 
Gi; sem se rozmvstil, a za osm dnj 

gedu do Wjdně. Skrz dědictwj, které 
mi po mém streycy připadá, musým tam 
newyhnuledlně přjtomen býti. Ga tam 
musým po posstě geti, a protož byloby 
mně welmi milo, kdybych někoho wěděl, 
genzby semnau geti chtěl, byt pak gen 
třetinu autrat zaplatil. Magjli o kom 
wědomost, gen ho ke mně posslj. Gá 
sem chtěl syče práwnjho prjtele s ftbau 
wzyti, mystjm sy wssak, zeby byl zh^-
tečný i poněwadz mi dědlctwj me bez wssech 
weyminěk připadá; a kdybych ho také 
zapotrebj Měl, tedy sobě gednoho we 
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Wjdni wezmu, genz mě tak mnoho státi 
nebude, gako kdybych ho sobě wzal z 
prahy, a gemu kázdodennj plat dáwati 
musyl. Gá mjnjm we třech neděljch opět 
w Praze býti. Az potud winssugi Gim 
stalého zdrawj, a gsau vbezpečeni, ze S 
netrpěliwostj ocekáwati budu, abych se S 
njmi brzy shledal 

Přjtel Gegich 

N. N. 

Přjklad ztj. 

wysoce vrozený Gemnost pane! 
pospjchám gimtu nepřjgemnau zprá-

n?u oznámiti,.poněwadz se obáwám, ze-
dy někdo, mohl by hůře wypsati, a wět-
ffj leknutj způsobiti. o XVleva wecer po 
klekánj powstal w růzowé vlicý oheň, 
kterýž nenadále sedm domů w popel obra-
til. pak se plamen nagednau obrátil 
a domy z druhé strany se chytati počaly, 
přitom, poněwadz wjtr drobet sylný byl, 
welike gjstry doleko sstroko po městě ljta-
ly. Celj hořjcý ssindele padali na nás 
dům. Gá sem dal střechu strhati, a wssu-
de sem Xibi S střjkačkami, a s konwemi 
postawil; co ale w domě bylo, dal stm 
do stlepů a pod klenutj odnésti. Nevylo 
gle mozna násylnému ohni vbrániti. Ho-
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kegssj ponebj docela vhořelo, massrale gen 
na pólo, a z druhého ponebj gen scho-
dy. W chléwě prissto tele k vdussenj. 
Roně, woly a kráwy sftastně sme zachrá-
níli. Wssecka sstoda muže se na 2000 
fpočjsti- Co se mne tkne, wssemozne sem 
se snázil, wssecku sstodu odwrátiti, a deku-
gi pánu Bohu, ze to tak gesste odběhlo. 
Nynj prosým, aby mí Gemnost pane 
spěssne poručili, co začjti mám. kdyby 
sem samí přigetí nemjnilí, a samí wsseho 
nespatřili. Gá se Gim wysoce vrozeny) 
pane do Milosti poraučjm a zůstáwám 

N. N 

Přjklad 4ty. 

Hospodářstý Dyrektor dáwá zpráwu pri 
wyssetřowánj, gakau sstodu powOden 
včinila; a dáwá také spolu hned swé 
dobré.zdánj 

Wysoce vrozeny pane Hrabe 

Wasse Milost! 
roássj Hraběcý milosti giz dne Ftého 

tehoz měsyce sem w ponjzenostt oznámil, 
kterak se nás potok přehrozným přjwalem 
nad obyčeg rozwodníl, a welíkau částku 
wrchnostenstých polj, a luk zatopil. Dne 
ssestého dal sem hned wssecky wrchnosten-

sté 

J 
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sté aurednjky a rychtáře k sobě powolati, 
A S njmi, a s mnohými zkussenými sedlá-
ly stlí sme tu sstodu, kterau powodeů v< 
«cinila, nahlédnauti, a dnes teprw gsem w 
\1axou wassj Milosti o tom dokonalau 
zpráwu dáti. Nacházy se nynj, ze 

mé) toho pole, pod 80 strychů wey« 
sewtu při prawém břehu toho potoka, 
fíťréz drobet wýsse lezj, gen čtwrtina za-
topena byla; poněwadz woda nemohla 
xoeys wystaupiti. Toto pole bylo psseni-
cý ofjrté, která giz dozrawala, a z nj; 
ho^ná auroda k očekáwánj byla, tak ze-
bychom z toho čtwrteho zaplaceného kusů 
gistotně 40 kop byli dostali, a bykdy man-
del gen na 1 strych byl sypal, dylibychom 
16a str. dostali, podle trhownj ceny 
strych;a 4 zlatý, wynássj tedysstoda 6.0 
3lay'ch. ^ 

2) Nedaleko tam odtud lezjcy lauka 
^est celá ;anessena, a nedostáném ; nj ani 
wů; sena. Gakz widěti bylo, 800 cent-
nýřů mohli sme z nj obdržeti. 1 centnýr 
za 1 zl. počjtám, Mimo to, wywázenj 
náplawu a čistěnj té lauky mů; také na 
20 ;l. přigjti. Pak . . . . 

3) pod nj lezjcý pole, na nemz zeli a 
kjpa sázena byla, gest gen z částky zapla-
weno, a sskoda, kterau přjwal vČinil, ne-
múze se wýsse ne; na 80 zl. postawM, 
Dohromady wynássj tedy wssecka spoda 
na 1150 ;i. ^ 

Ney-

file:///1axou
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Neypředněgssj práce, kterau předse-
wzyti mohu, ze musym naplaw s lauky 
dát odwázeti ; hráz na potoku, kterau 
přjwal strhal, zprawtti, a strauhy kopa-
ti, aby se woda zase do potoka stáhnauti 
mohla. Ostatně pak mystjm, aby se ten 
kus zatopeného pssenicného pole hned zwo-
ral, bychom do něho mohli dátj fněstu 
pro koně zasyti, proto ze na pjcy beztoho 
ttauzy máme 

Totot gest wssecko, očemz wássj Hra-
běcý Milosti známost dáwám, a dalssjho 
poručenj očekáwám. a t. d. 

N. N. 

Přjklad 5ty 

Zpráwce dáwá swé Wrchnosti wědomost, 
kterak wrchnostenstau hospodu k pro-

nagmutj oznámiti dal. 

wysoce vrozeny pane! 

wasse Mxcellency! 
Dle obdrženého wassehv poručenj 

negen w zdeyssj kanceláři při rjzenj stm 
prohlásyl, nýbrž také, Fakz přiložený list 
A vkazuge, w nowinach dal sem ozná-
mitl, Ze wrchnostenstá hospoda we wsy 
N. k pranagmutj gest. Na wcereyssek w 
to hodin pied polednem byla lhůta kwe. 

Djl dtuhp. F reg-
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iegnému procenenja licytowánj voyfaena. 
Gak mnoho pronágemnjků k tomu se se-
silo, a gakym způsobem Bartoloměg H.o-
sstál,reznjk z wesnice Lhoty, gakoztO ney-
wjc podáwagjcý gi obdržel, Wasse Kxcel-
lencý z přiloženého protokolu poznáte. 

VOeyě nebylo mozna tu hospodu při-
westi, ne; na 130 zl. a na té summě 187 
zl. kterau dostati mjnili, toliko 7 zl. se ne-
dostáwá; protož mystjm, ze hospoda mů-
ze býti Nartolomegi RoMlowi přepu-
(stěna. 

Také wassj Hxcellency dwognásobnj 
kontraktowé kpodepsánj se posýlagí, gest-
li;e wasse Hraběcý milost S tjmto pach-
tunkem spokogen gste. Ostatně budu w 
ponjjenosti ocekáwati, zdali pachtunk ten 
přigjmáte, aneb něco giného vstanowiti 
rácjte. 

N. N. 

§.XV. 
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• S. XV. 

O Psaních, která se lasty tknau. 

Přjklad inj. 
^ 3eman N. prednássj swau lástu Slečně N-

Milostiwá Slečinko l 

^ ) i j sem mel mnohokráte tu čest, ze sem 
se s Njmi sessel, a při té přjlezitosti gegich 
wýborné a vsstechtilé srdce staumati sew 
mohl. Nemjnjmt gegich krásné ctnosti 
wychwalowati, neb stjčnostj těla gegich 
aulisne gim pochlebowati, kdežto Ony se 
samý neylépe znagj. Ale přiznati/e gim 
MusyM, ze negen ten gegich krásny a spa-
nilý pohled, ale y to gegich dobré a v» 
sslechtilé, kteréhož sy neyweys wáziti v* 
mjm, srdce, na mne tak zmilený dotist 
vcinilo, a takowá k Nim mne pogala lásta, 
je sem toho déle před Njmi tagiti a strey-
wati nemohl. Me gednanj bylo wzdy 
vprjmné, a protož y nyní se osmelugi Gim 
se přiznati, ze Ge milugi. Ach gi; to mé 
smělé lájíý wyznánj srdcymimu preljbau 

F % vti-
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vtěchu přineslo. Nez, cozby tnně milo-
wánj vjstechtilé gegich osoby plátno bylo, 

1 kdybych od Nich zasemilowán býti neměl. 
G kyz mohu dosti malého znamenj od nich 
obdržeti, kteréby mně o gegich zaselasce 
uegak vgistilo. wěřegj mně Gemnost 
Slečinko, ze sy wssecku prácy dám, abych 
se gegich lástý hodným včinil. Gim se 
nemá na nině nic neljbiti. Gen kdybych 
weděl, co gegich zadost gest, gábych ge 
brzy přeswědcil, ze lasta wssecko mů;e. ' 

Gegich milostiwá panj Máma do« 
wolila mne giz, bych ge nasstewowati 
směl. A gestli se Gim ljbiti bude, ga se 
hned opowázjm Ge nawsstjwiti. S ga-
kau trpeliwostj na Gegich odpowěd čekati 
budu,múze gen ten, genz vprjmne milowal, 
posauditi. Razdá minuta bude se mi 
bez konce zdáti, dokud nebudu mjti přj-
lezitosti, bych se s Njmi stssch a s Njmi 
promluwil. Gá zůstáwám me milostiwé^ 
Slečinky 

neyponjzenegssj 

Mladssj podegowec. 



- 85 -

Přjklad 2hy. 

psanj podobného obsahu. 

Neykrásncgssj Rarolinko! 
possetilé snad gest to pomysslenj, 

abych se opowazil, S přjtomným listem 
k lastawému stdcy cesiu sobě proklestiti. 
Gá gsem w takowem stawu postawen, ze 
sám za sebe nemohu. Gá Ge nad mstu 
milugi, a nic mne od toho zdrzeti ne-
muze, abych gim swé lasty newygewil. 
Co sem Ge spatřil, nemám wjce žádného 
pokoge, obraz Gegich wssude mne proná-
steduge. Ueáyt dělám cokoli, wssude ge 
mám před očima. Mé srdce toliko po Nich 
íauzj, a poněwadz gich nikde wjce spatři-
ti nemohu, tudy se nad tjm zzjrám a mo-
rjm. 

Drahá Karolínko! kdyby sobe wyo-
drazyt mohly, do gak nepokogného stawu 
osten horliwého milowánj mne postawil, 
gistě zeby semnau autrpnost měly. O 
prosym, pokynau k tomu gen swolugj-
cým okem, a stissj se nepokog; a gedinké 
stowo z vstGegjch mému vsauzenému srd-
cy zase vlehcenj vdělj. Gá sobě nebudu 
wjce nařjkati. XV tichosti a w saukromj 
budu se tomu radowati, a za neysska-
stnegssjho se pokládán. Zeytregssj den 
snad mi okáže, zdaliž ma wraucná nade-
ge wyplněna, a žádosti wéwystyssány bu-

dau, 
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dau, čili snad osud newinné a vpřjmné 
lásty nesskastným wěčně mne vlin)". Gak 
ssest hodin vdeřj, budu Gich v Panj Wer. 
ocekáwati; zatim zustáwám w neyhlubssj 
pokoře Gegich 

neyvprjmněgssj 
N. N. 

Přjklad 3ti. 
Spanilá Rarolinko! 

S tresaucý rukau gesste gednau se opo-
wazugi swau láj?u pjsebne Gim wygádri-
ti. Tak vpřimně gesste žádný nemilowal, 
gako gá Ge neymilegssj Rarolinko milugi. 
Mluwegj, co sem prowinil, ze se gim tak 
neljbjm? w Čem sem Ge vrazyl, ze mne 
nenáwidegj 1 Odkud to pocházF, ze se wce-
ra wečer na mne ani podiwati nechtěly X 
O to gest přjlis mnoho! tak nesskastny ge-
sstě žádný mílownjk nebyl na swětě, aby 
za swau lástu měl gesste nenáwidjn 
býti. Ach gak nagednau gest má naděge 
zmařena! ach gak wzdálenogest mé bia-
hostawenstwj, kterého sem na tomto swěte 
,« njmi dosáhnautí daufal! wssak — kdy-
dych gen wěděl, čjm sem Ge na sebe roz-
hnewal, gesste bych se vpokogíl, a trpěli-
wě bych snássel nesstěstj swé; ale Ony gsau 

' tak vkrutny, warugj se mne, předemnau 
se wystkjhagj, « nedagj mne ani odpo-

we-
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»ědi, proč semnau tak nemilostiwz naklá
dati vmjnily. O prosymGich na kolenau, 
nawrátěgj mi zase mau spokogenost! u* 
spon mi napjssj, $e mne tvjce nemilug,'. 
kdy; mi to austně rjcy nechtěgj. G á 
budu wěděti, podlé čeho se zpráwiti, «' 
pak rád zawru swé oči S tau myMnkau, 
ze sem ge nesstastne milowal. Nynj ge-> 
sstě gednau Rarolinko, s wraucnau zádo-
stí Gim přednássjm, a prosým, aby mni 
odpowěd daly, spolu gim alé oznamuji, 
ze raděgi sobě vmřjti žádám, ne$ abych cj« 
sti měl, ze mne déle nenáwideti chtěgj. 
pročež dělám sy naděgi, ze ma neston-
cená lásta, kterau Ge milugj, srdce Ge-
gich pohne, a mne takowau dagj odpoe 
wed, bych sobě zaufati nemusyl. A tjm 
Způsobem wyswoboděgj člowěka zaufagj-
cýho od smrti, kterému; nemožné gest, 
aby be; nich zHw býti mohl. Bůh lásky 
nechť srdce Gegjch milostí ke mnenapln,, 
bych mohl přestvedčen býti, ze ne nadat* 
mo se nazýwám 

Gegich 
vprjmným milownjke« 

Ví. VI. 

* * > 
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Přjklad 4t§-

Neymilegssj Amalie! 

, SLáffa ne gen neskončené radosti, ale 
také nesčjslné muky a trápenj s fcdau při-
nássj. Této prawdy sem giz sam zakusyl.. 
Rdy; sem z vst gegich vslyssel, ze lásku, 
ke mně čigj, ;e mne vpřjmne,' srdečně 
milugj, domnjwal sem se, ze gi; nemuze, 
wetssjho blahoflawenstwj na swete býti,a 
nademne, ze žádný sstastněgssj nenj. Ale 
nyní gsem o něčem ginem preswcdčen. 
Gestlize několik dnj po sobě slunce swj-
lilo, postez se gistě oblaka zatáhnau, z 
nich; násieduge d.esst. Ach Amalie wče-
regssl wecer mnoho mne siz stal, starostí 
nemohl sent dnes w nocy pokogne spáti. 
Srdce mi krwácelo^kd.yz sem spatřil, gak 
přiwěciwe, gak'. lástawe k panu VIi wčera 
wečer w Nenákowic zahradě se chowaly. 
Ach gak, smutně a bolestně na to sem se 
djwati musyt. Mně se nezdá, ze mně 
kdy takowý pohled okázaly. Gl pomy-
siil sem sodě, ona mne nemiluge; gá se 
gj neljb.m, a poněwadz sem vzňal, ze 
pan N. mladss), krasně>,ssj a wjce do swě-
ta,gest, ncz ga, coz se ženským na mují-
stých neywjce ljbj, tu se zaufanliwosto mne 
pokaussela. O drahá roztomilá Amalie 
gá newjm, co to má znamenati, ze w me 
přítomnosti tak se chowati mohly. Wzdyk 

(y 
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sy mohly pomystiti, ze na to nebudu mo-
cy hleděti, abv w me srdce,.awiftc cd 
hněw newstaupil. A ciněgjll to 
swéwolnosti, proč mé srdce Zar,̂  
za mau lástu negsem těchto, na Hrn 
Ga ge vprjmně a wěrně, milici, a prM, 
hal sem gim, ze mimo Nich zádně milo? 
wati newcy, ,a mám za to, ze y od nich 
fehoz žádati mohu. 

N. N. 

Přjklad 5th. 
pan VI. — N. oznámuge swé milence, 
ze gegjho otce zadati bude,-aby.gi za 

manželku obdržeti mohl. 

Neymilegssj ilíbmílo.' 
poněwadz strže ten cas, co spolu zná-

mi gsme., přeswědčen gsem, ze mne vpřj-
mně milugj,nepochybugi, ze spolu sstastni 
budeme, gestli ze gegich pan otec nám k 
nassemu sňatku swého dowolenj vdělj. 
Můg otec chce mi swau ziwnost popustiti, 
a newygjmá sobě ničehož, gediné abychom 
ho w geho sesstém weku cnll, a gemu do-
dře činili. Ony ho znagj, ze gako djtě do* 
bry gest, a ze ge welmt rad má, protož 
dauf«m,ze docela spokogeny budau, zwlá-

.ssté když sobě připomenau, ze žádného dra- ..' 
tra ani sestry nemam, Qen^by ge, gakz < 
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se stáwá, nepokogili, a newole mezy ná-
mi působili. Nynj přigde gen na gegich 
pana Otce, aby s nassjm sňatkem sporo-
gen byl. Gá mám za to, ze proti tomu 
ničeho; mjti nebudau, kdy; ho o gegich 
ruku žádati budu. Gak znamenám, mně 
dobry gest, a proti tomu, ze spolu w staw 
manželsky wstaupiti chceme, nebude. 
Můg otec také mi stjdil, ze sám k němu 
půgde, a geg požádá, bychom gesste 
před Adwenlem swogi býti mohli, nia-
gj se dobré, a dagj mne odpowěd, kdyby 
neylépe bylo, abyck) se k Gegich panu 
Otcy odebral. Gá gsem 

Gegich Vpr jmný 
n. n. 

Přjklad 6tí). 

List podobného obsahu. 
přemilá Ziofie! 

Nynj Gim předce gednauS potěssenjm 
oznámiti mohu, ze brzy swogi budeme, 
práwě, kdy; sem se neyméně nadal, obdr-
zel sem dekret, ze za protokolistu s čtyřmi 
sty zlatými vstanowen gsem. Mohau so-
bě snadně pomystiti, gaké radosti w tu 
chwjli sem pocýtil. Nemesskage, hned jem 
se posadil, ft gim tento list posýlám. .Ny-
nj oznaměgj swému panu otcy sstistl me, 
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a mau ponjzenau žádost,, a hleděgj sena ce
stu připrawiti. <l> ma předrahá Zofie, 
gak dlauhý byl mi ten cas, ne; sem se té-
to stuzby dopjdil. Mtlowati, a nemocy 
lásty aučastnu b/ti, w tom gsau muka, 
kterýchž gen ten cytiti muže, genz w po-
dobném stawu postawen gest. ' Wssak ny
nj na wssecko zapomenem, coz nám kdy 
ziwobytj nasse odporné činilo. A budem 
nynj tjm sstastněgssj, když gegich pan otec 
proti mé žádosti ničeho; mjti nebude, po-
něwadz nynj dle mých prjgmu stussně ge 
mohu wyziwiti. Gá mu to za zlé ne-
mám. Razdý otec ma starost o swé dítě, 
aby se mu dobře wedlo. Gim děkugi ma 
neymilegssj, ze tak dlauho na mne čekaly, 
a gsem tomu tjm powděčněgss j, poněwadz 
strže to wjce preswědčen výti musým, ze 
mne oprawdiwě milugj, a toliko semnau 
sitastny býti zádagj. Nynj wědj, gak sto-
ajme, pjssj mně, kdy Gich mam do pra-
py ocekáwati 

Gegich 

N. N. 

Př> 
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Přjklad 7hy. 

N. žádá starého G. aby mu swau dceru 
za manželku dal. 

Mnohowázený pane! 

poněwadz můg t otec giz starý gest, 
vwolil se, ze mi swé řemeslo a ziwnost 
postaupj, pokud sobě dokonalau a praco-
witau hospodyni zaopatrjm. Dni magj 
dceru, kteráby se pro mně neylépe hodila, 
kdyi?y mne gi za manželku dáti chtěli. 
Oni se budau pamatowati, ze sem v nich 
před dwenta léty pracowaí, a ze sem se, 
gakz na dokonalého řemestnjka patří, cho-
voa\. Mimo to také gim powědomo gest, 
poněwadz mého otce dobře znagj, ;e w 
nassem městě toliko my samotnj gsme, do 
knjzecyho N. zámku pracugeme, a negen v-
siawičné djlo ale y deputát máme. To se 
gegich panny dcery tkne, ona mně giz swé 
srdce zawdala, a Gim nebude potřebj se 
ptáti, zdali mne miluge, a semnau az do 
smrti ziwa býti chce. pročež dělám sobě 
naděgi, ze mně žádosti mé neodeprau, a 
swého powolenj k tomu dagj r Mug otec 
gepozdrawuge, a takelismým předně-
ssenjm spokogeni gsau, žádá Gich, aby ho 
nawsstiwili, by se oprawdu mých stow v-
bezpečiti mohli. Ostatně nemám wětssj 
žádosti, gako abych ge co neydřjwé mym 
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thánem nazýwati mohl, genz zůstáwám 
s neywětssj wáznostj 

Gegich 
postussný N.N. 

Přjklad 8m§. 

Mnoho wázený pane! 

Můg syn se nynj z wandru swého 
nawrátiw , oznámil mně, ze aumysl má 
gegich pannu dceru sobe za manželku 
wzýti. Gá proti žádosti geho negsem, 
poněwadz > gak syn můg wyprawuge, 
gegich panna dcera dobře wychowané 
a^pracowité' děwče gest. Ne; gediné mu-
sým pripomenauti, ze můg syn doma se 
vsaditi mjnj, a sobě stlenárstý zkrám za-
loziti chce; poněwadz v nás gesste žádný 
stlenář nenj. R tomu gest zapotrebj pe-
ně;, fcerých; mu gá dali nemohu, nebo 
žádných na hotowosti nemám, poně-
wadz ale můg syn statek, gen; ;a 3500 
zl. ssacowán gest, po mé smrti dostane, 
daufám, ze mně nebudau za zlé mjt, kdy; 
gim připomenu, zeby tři sta zlatých swé 
panně dceři gakozto weno dáti mohli. 
Gá mám za to, ;e mau;ádost za stussnau 
vznagj. Ostatně, pokudzli hotowi gsau 
mému synu dceru swau za manželku dáti. 
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žádám za gegich odpowed, gen; zůsta* 
wam 

Mnoho wázeného pána 
ponjzený stuzebnjk. 

N. N. 

Přjklad 9ti). 
wdowec žádá panny, aby geho man-

zelkau byla. 
Ctná a sstechetná panno Terezko! 
Gim dobře gest powedomo, ze gsem 

nynj wdowcem, a ze mi má nebozká man-
zelka dwě djtky zanechala. . Mně nenj 
mozna Vele wjce wydrzeti, abych měl be; 
hospodyně býti, kterády se těch djtek ga-
ko; mého celého hospodářstwj bgala. 
proto; vmjnil seM sobe opět do stawu 
manzelstého wstaupiti, a ge sem sobe za 
manželku wywolil, pokud ony semnau 
spokogeny budau, zdali wdowcy ruku 
swau dáti magj. wssak gá ge vgisstugt, 
ze lepssjho muže, gako gá gsem, dostati 
nemohau. Gá sobě vmjm manželky wá-
žiti, poněwadz wjm, gak stadké, gak přj-
gemné;iwobrtj manželi swému činj. Mi-
mo to gsem mu; zkussený, a gesste mladý 
nebo mně teprw 32 let bude. Gá mám 
swůg statek, remesto, a drzjm vstawičně 
4 towarysse. pomystegj sy, ze hned ga-
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ko panj domacý poraučeti budau. — Gá 
gim celé swé hospodařstwj odew;dám a 
nebudu gim to neymenssj dohljzeti, «D« 
Přeswedčeny byly, ze w Ně swau celail 
duwernost kladu. R tomu gim wěnuai 
1000 zl. kdyby mne pan Bůh z toho 
sweta wzyn mel, aby se bud zase wdáti 
aneb gtz swe wyztwenj mely. Co se gich 
tkne, mcehoz nežádám, gediné aby me 
dwe dítky gako swé milowali. Ostamě 
dawam gnn čas čtyř neděl na rozmMe-
nau, « habam, aby mni potom odpowěd 
daly. Magj st dobře, gá zůstáwam 

Gegich 

známý přjtel 
N. N. 

PWadioty. 
wdowa pjsse sivému někdy býwalému to-

waryssl, k sy ho wzýti chce, pone-
wadz muz gegj vmřel. 

.Milýwogtesse! 

V?? ste hnal mého dobrého manieU* 
" " M pred dwema mesýcy w ; 7 m ? V 
Mug zármutek byl weliký, poněwFi 
sem HO vprjmně milowala, a v m j n i N 
sobe, ze se wjce wdáwati nebudu Wff" 

nyní 
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nynj widí,M, ze tento aumyst mug němu-
ze wykonán býti. ©»o mám mnoho 
panstych a měststých domů, adjlogestv-
stawičně, tak ze- nevstale ssest towaryssů 
držeti musým. Na cyzý lidj gest tezko se 
bezpečiti; protož vmjnila sem sobě po 
druhé se wdáti, a na wás syče neyprwé 
sem spoměla: Nebo wjm, ze pracowitý 
,a giz skusséný muz gste. - poněwadz sem 
se nynj dowěděla, kde pracugete, posy-
lem wám toto psáni, ; nehoz wyrozumě-
ti ntfizete, co má zadost gest.̂  Gá wás 
chcy mym manželem, mym pánem vděla-
ti. Mé dwě dcery gsau wdany, a podjl 
swug giz dostaly, protož, co doma na-
leznete, wám toliko patřiti má. Deyte 
mi brzy odpowed, gá zustáwám 

wám wZdy nakloněná 

Lucye N. 

§. XVI. 
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§. XVI. 

O Psaních, w kterých djky wzda-
wcime. 

Přjklad inj-. 

Fabrykant děkuge kupcy za geho podporu. 

Zwlásste wázený 

vrozený pane! 
& . 
^wellkau wděčnostj vznáwám,. U má 
fololfa proto gediné nynj svině na obbyt 
gde, poněwadz sodě ob;wíásstně na tom 
zaležeti dawagj., «by se o nj lidé wjc a 
wjc dowedeli, a tau přjčinau, aby wide-
li,je vznaly gsem, Zc. flassj.neylepssj ro
soly gtm darem posýlám. přigmau 
mtle tento maly dárek, a pomysíegj sobe 
Zebych rad wjce včinil, kdyby moznabv-
10. Zatjm ale mohau vgisstěni býti C 
na gegich přátelstwo A mne tuto pxoúl 
hanou stuzbu nikdy nezapomenu, a mZ 
pominu zadně přjlezitosti, kdebych gim 
vznalosi awdecnost mau na gewo hati mohl 

Bjl druht). G xÚh 
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wědjli, ze gim w něčem ^ostauziti 
mohu, poraučegj semnau, gá gsem a 
Zustáwám mnoho wázeného pana 

oddaný stuzevnjk N. N. 

Přjklad 2Í)Y. 
panj R. dekuge pánu G. ze gegj syny 

zaopatřil. 
• wysoce vrozený 

Milostiwýpáne! 

Bůh gnn musyl do srdce wstaupiti, 
ze se nademnau> osyrelau wdowau stito-
wali, a mčch detj se vgali. Be; gegich 
pomocy byladych o mé wssecko gměnj 
přissla, poněwadz dokonce ničeho; wydě-
lati nemohu, abych sebe s mými dětmi 
wyziwiti se mohla, a přitom musylabych 
mých synů docela zanedbasi, a Bůh wj, 
coby z nich mohlo pak býtt. Nynj gsem 
vgisstěna, ze časem swý,n t swému mjstu, 
přigdau a poctiwĵ  lidé z nich budau. 
Na tu milost nikdy nezapomenu, a budu 
wzdycky hleděti, synům swým vkázati, 
gak wděčni k nim býti magj. Dey Bůh, 
aby tito chlapcy tak daleko dorostli, azbŷ  
se Gim sami za to weliké gim prokázané 
dobrodinj odstauziti mohli. Magí mé 
sylly a mne w dalsfj swé milosti zacho-

wa-
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toank, gá, co ziwa budu, aby ge Bůh 
na mnoha léta zachowal, nepřestanu se mo-
dliti, genz w neyhludssj pokoře pozůstá-
wám 

wysoce vrozeného pána 
neyponjzeněgssj 

N^'N. 

Přjklad ztj. 
pohořelý kupec děkuge swému prjteli za 

obdrzenau pomoc. 
Neydrazssj prjteli! 

Nikdýbych sy nebyl pomystil, ze ty 
VO mé djdé tak se mne vgjmati budeš. 
O ! kterak se tobě kdy zase odstauzjm za tu 
posylu, kterau sy mému srdcy dal. yO$t 
xo gakém dobrém stawu seM byl, dřjw nez 
mne nesstěstj potkalo: z toho můzes posau-
diti, gakau bolest, gaký zármutek musyl 
sem mjti, kdy; sem dům swůg, z něhož 
sem ani drobet nábytku retowati ne
mohl , w popeli ležeti spatřil. Newy-
stowitedlná auzkost popadla mne, kdy; sem 
byl přinucen obydlj w cyzým dome hle-
dáti, a zaufanliwost diw mne nezachwá. 
tila, když sem sy rozwazowal swug bjdny 
staw, newida před sedau zadné pomocy. 
Nad swau opusstěnau zenaua djtkami hoř-

G » ee 
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ce gsem plakal, asoběnegedttau smrti win-
ssowal. Ale ty. prjteli, tys mně opět wsse-
cku zaufanliwost z myste zapudil, a při-
wedls mne opět k nowému ziwotu. Těch 
zoo zlatých, které sy mně postál, az mi 
Pán Bůh pomůže, s wděčnostj zase ti na-
wrátjm, a nebuduli se mocy tobě odměniti, 
aspoň synowé mogi twým dětem budau 
musyt ta dobrodinj, která mně nynj pro-
kazuges, časem swým odplatiti. O pri-
teli! odpust, ze sem této welikomystnosti 
w twém srdcy nehledal. Dostána tom, 
tys toho dokázal, ze prjtele sivého wjcě 
nez twá powinnost gest, miluges. Bůh 
ti musý dát ;a tento stutek swépozehnánj, 
a twé djtkp muftgj rowně tak gako ty 
ssiastne býti. Má zena s swými djtkami 
ruce-ti ljba, a každodenně w swé modlitbě 
za tebe gakozto za sweho dobrodince se 
modlj.. .Měg ft dobré, gá gsem twug 

xobllnf přjtel 

'N..N. 

44# 

Prj. 
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. Přjklad 4ty. 

Syn děkuge otcy za dobrodinj, kterých le-
tossnjho roku vzjl. 

Mnoho wázený, 

Neymilegssj Otče !̂  

Ach! gak se wám za wssecko dobro-
dinj odstauzjm, které mně každoročně pro-

, kazugete. Nynj zase, sotwa rok mých sstu-
dyj minul, giz mně opět Fo zlatých posy-
láte, na znamenj, ze mne milugete, a ze 
s> mau pilnostj wesskolach spokogen gste. 
O neymilegssj otče, kdybych proto gediné 
konal powinnost swau, bych od wás od-
platy ocekáwati mohl, nehodnybych byl 
wassj lásty. M á powinnost gest, otce mi-
lowati, poněwad; mne na swět zplodil, 
mne wychowal, a az posawad zadnych 
autrat neljtuge, abych se genvměnjm tem 
wyvčiti mohl, která mně někdy k mému 
sstěstj dopomocy^inagj. Ach! tok gsau do-
brodinj, za která se wám nebudu mocy ni-
kdý odměniti. Těch £o zlatých prigjmam 
S neywětssj wděčnostj, <t tnuty mfeTDárn 
přiznati, ze sem wás chtěl prawé žádati, 
abyste mně na ssaty..kaupili; wy ale 
předessli ste mne, a vcinilt ste mně pře-
welíké potěssenj; nebo za ty penjze ncgen 
ssaty, stle také.střjbrne hodinky, domu pri-
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nesu. Nynj wám ;atjm wdeČne ruce lj-
bám, a gsem wás 

wzdycky postussný syn 
VI. Ví. 

P. 3. Mugpanprofessor dá wás po-
zdrawowati^ a spolu wzkazowati, ze 
mu welice Ijto gest, když ste w Pra-
ze byli, ze ste ho nenawsstiwili. 

Přjklad 5ti). 

poděkowánj praktykanta Registrátorowi. 

wysoce vrozený 
Mnoho wázený pane Registrátore! 

XVleva obdržel sem od Wysoce Gla-
wného Gubernyum dekret, gjmz se mi o-
znamuge, ze z ohledu mé pilnosti a mé 
přičinliwosti kancelistau s 300 zl. včinen 
gsem, bych se dne 20H0 zařj w kanceláři 
nagjti d a l , a tam swau přísahu stozil. 
Gá wjm, ze toliko Gim, poněwadz se za 
mne přimluwili, za mé sstěstj co děkowa-
<i mám. O ! by gim Bůh tuto přjzen, 
e kterau ke mne nakloněni gsau, tisýcná« 
sodně odměnil! powinnost má owssem 
gest, bych ft gim negen stowy ale y stut-
tem podekowal; wssak gá budu stutecně 

vzna-
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vznalý, gen co sově swé wěcy drobet spo-
radám. Gá se do gegich milosti porau-
ijm, a žádám, by mně wzdy taknáchyl-
ni zůstali, gakoz toho nynj na sobě vká-
žati ráčili. Ostatně budu swau powin-
nost tak pilně wykonawati, abych doká-
zal, ze pomocy gegich nehoden negsem, 
genz zůsiáwáM 

Wysoce vrozeného pána 
neyponjzeněgssj stuzebnjk N . N . 

f B Š % g * ř % % s % S ^ ^ s * 2 * i % í % í ^ : ^ * l ^ 3 * * ^ % g J 

O listech kupeckých. 

^istowé, gessto se obchodu tknau, zwlásst-
ně krátce a ftozumitedlne psáni býti ma-
gj, poněwadz negen tomu, genz pjsse, 
ale y onomu, gen; psanj dostáwá, mnoho 
na tom zálezj> aby času swého daremně 
nemařili. Srozumitedlně wssak proto 
musegj sepsáni býti, aby ; nesrozuménj 
zádnj omylowé se nestali, ginak muže z 
toho weliká sskoda pogjti. Ru přjkladu: 
Gegich obchod muže zastawen a prodlau-
zen býti; medle, gake hned wěcy z toho 

ná« 
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nástedugj. w kupeckém obchodu stáwá 
% když zbozj w swůg čas na mjsto ne-
pncházý, ze gedna neb druha strana tak 
welikau Modu mjwá, ze.gi hned na ti-
sýce počjtagj. A to proto, poněwadz so-
bě nerozuměli. Dále coz z toho múze 
následowati, kdybych k. př. sobě dal 
gine;bozj, aneb ginauwěc předepsati, tak 
také kdybych z psanj dokonale nebyl wy-
rozuměl, gakého zbozj mug dopisowatel 
žádá, a gá mu gine postál. Gaké gsau 
to nepřjlezitosti, gaká sstoda, když zbozj 
ležeti zůstane, aneb se wraceti ma. Ge-
diná připsaná nulla musý weliký zmatek 
w kupeckých důležitostech způsobiti: Ru-
pec bude mjti nemalau starost, když mu 
1000 no papjr pjsses a geMu toliko 100 
posylas. 

Pis tedy pozorně a srozumitedlně, 
dobře powaz, ze pjsses muzi, genz zamést-
k'ián gest; pis mu srozumitedlně, poně-
wadz on času kpřemýsslowánjnemá. Twé 
psanj musý také wázné býti, aby dopiso-
watel z něho poznati mohl, ze m«Z gsy, na 
geho; stowo on spolehnauti můje. 

Geli twé dopisowánj (Briefwcchsel) dů-
lezité, strže pořádnost, když list opětwy-
hledati más, přistussj, abys hned na za-
cátku listu postawil, kterého dne syho ob-
držel, aneb kterého dne sy ho odeslal. To 
ta^e prozpjwá w tom, kdyby který list k 
stracenj prigjti měl. 

. Osscrn-
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' ; Gwssemby lépe bylo, kdybys čistého 
Cestého gazyka w swych listech vzjwal; 
Poněwadz ale w obchodu kupeckém roz* 
ličná cyzý gména, která do českého gazyka 
přeložená každému známa býti nemohau, 
přicházegj, proto; se nero;meyssleg, a po-
staw stowa, gaka chceš, gen o to péči měg, 
aby twůg dopisowatel listu twéwu rozu-
měl. 

Listowé obchodnj wnitř y zewnitř od 
druhých se w mnohých wecech dělj. Tup-
ty toliko tohoto tytulu : wysoce tOázený 
pane! vzjwagj, krom geli osoba od stawu, 
tenkrát se gj siussný tytul dáti musy, totiž: 
wpsoce vrozeny, Wysoce Wázený pane! 
Zewnitř ale na koperl neb přeloženi,, kla-
dau toliko gméno krtjcý, a přjgměnj, pak 
.obydlj. Rdydy wssak w gednom mjstě 
dwa rozdjlnj kupcp stegného gména byli, 
přidá se gméno gegich obchodu, v př. 
panu Wawřincy Hebedowi, Zeleznjku w 
Plzni. Panu AlessiL.ebedowi, Knihkup-
cy w Plzni. 

To se wssak psanj wnjtřnjho tkne, na 
prawau stranu s swrchu postawj se mjsto, 
kde se psaní pjsse, pak den a rok; po lewé 
straně, gak se lstí, dále,neb na hoře mj
sto, kam sepsaníposyla, a gmeno toho, 
.gemuz se pjsse. podpis gmena neb Fir
ma, klade se rowně po prawé ruce M 
choncy Psanj; a geli w psanj něgaká zmut-
ka (avifo) strany něgakeho zbozj, genz se 

od-
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odsýlá, stawj se časem také to znamenj, které 
na bečce neb na baljku gest, po lewé stra-
ně na kragi, gako; se stáwá při listech, 
kterýmiž kupcy swé zbozj znamenagj. 
wssecko lépe z nástedugjcých prjkladu 
poznáš. 

Přjklad prwnj. 
panu Waclarvorvi Jan- tD Praze dne > ho 

dorvi rvDrazsanech. dubna. 1302. 

Wysoce wázený Pane! 
poněwadz sem se před krátkým časem 

zde gakozto kupec w kůzjch gak w kozeluz-
ííých a gircharstých , tak také w kozessni-
ckých vsadil, proče; beru sobě tu čest gim 
w . W . p . o tom ;práwu dáti, z toho 
ohledu, aby mně S njmi w známost we-
gjti, a obchod westi dowolili. přitom 
ale také vgisskugi,, ze má prwnj powin-
nost býti má, swŷ m obchod wedaucým 
přátelům neystussněgi a neyrychlegi postu-
howati. Zatjm odesýlam Gim poznáme-
nánj mých zbozj., a žádám, aby mne w 
paměti měli, genz zůstáwám s wssj wáz-
.siostj 

wysoce wázeného pána 
wzdy stuzebny 

wogtěch Hrabjf. 
Pij-
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Přjklad 2hy. 
W Praze dne Fho cerrona 

1803. 

Wysoce wázený pane! 
Wčera Bůh mého starssjho bratra, S 

njmz sem, gak; Gim wedomo, w společ-
nosti obchod wedl, po krátké nemocy na 
wěčnost powolati ráčil, poněwadz strže 
geho smrt w mém obchodu žádná změna 
se nestane, nebot sám gediný dědic gsem, 
proče; žádám Gich , aby sobe mé gméno 
zaznamenali; a poněwadz^ nynj sám ob-
chod wedu, mne dále w pratelstwu swém 
zachowali, gá sem 

wysoce wázeného Pána 
panuIozefowi Budlo- Neyponjzenrgssj 

rvi xo Strarqnicych. sluzebnjr 

Martin Sedlický. 

Přjklad ztj. 
p.Girímu Wmtrowi w L.jpsstc dnc 1 ho dub-

wNorberce. na 1803. 

Neywzáctněgssjpane! 

Zdeyssj Spálensty odchod str; man-
zelstau smlauwu, kterau sem s wdowau 
po nebosstjkowí Spálenstém včinil, dne 

1H0 
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ího vnora tohoto roku na mne připadl, 
a pod gegjm gménem dále se powede. 
Gá gim o tom dáwám zpráwu z té přjči-
ny, aby wěděli, gaká se w kupectwj ge-
gjm změna stala, a žádám Gich, aby dále 
gesste tak dobrý byli, S námi obchod 
wedli, a w čas potřebný nám dopisowa-
wali. My gim ochotně a stussně postau-
zjme, a wynalozjme wssecku práčy a pil? 
nost, abychom sobe swého poctiwého gmé-
na a wjry zachowali. Gá zustáwám 
Neywzáctněgssjho pána 

neyponjzeněgssí 
WdowaSpálenstá 

a společnost. 

'.Přjklad 4tt). 
psanj obgednáwagjcý. 

panu Fcrdynandawi Hy- w Zitawe dne 2H0 
blorvido Rostonu. zari >8oi. 

Wysoce wázený p a n e ! 
podlé prwnjho wozky (můzes posta-

witi) formana, genz stm z Rostonu po-
gede, aneb kdyby takowé přjlezitosti ne-
bylo, po neyprwněgssjm posstowstym 
woze (Dylizancý) wyprosým sobě pul cen-
tnýre Rakao, pak tri libry Wanylie, dobře 

za-
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zapakowané, a poznamcnagj to na mé au-
traty, a. t. d. 

Přjklad 5tl). 

p. Martinowi Rcndowi w Praze dne 4H0 
do wjdne. rjgna i8°3« 

Wysoce wázený p a n e ! 
Na gegich dne 30H0 září zestané psa-

Nj t. r. poznamenali sme podpis gegich, a 
abychom Gim dokázali, ze a potessenjm 
obchod s njmi westi a ; gim dopisowati 
chceme, žádáme, aby nam poznamenané 
zbozj postáli. A budeme gim welice po-
winowáni, gestlize brzy zbozj to obdrzj-
me, abychom ge k plzeňskému garmar-
ku gesste mjti mohli. Zustáwám wzdy 
ochotný a služebný 

W. W . P . 
Leopold Beran, 

a společnost. 

Pij-



— 110 — 

Přjklad 6ty. 
p.GirjmuForsstowi - w Vudegowicpch 

ro Praze. dne^.zarj 1790. 

wysoce wázený pane! 

. Slyssel sem, ze welikau částku no-
wych rozličných rytých obrazu z wjdně 
obdrželi, proče; zadám, geli možné, aby 
mně také negakau castku z nich přepustili. 
Ga daufám, ze při nastáwagjcým garmar-
ce nassem hodnau částku budu mocyodbý-
ti, gestlize mi 13 procento ze sta powo-
legj. — do ha tii mesýce strzjm, gim 
ode,K. ^poraucjm se do Gegich přátel-
stwa a zustawam 

a. t. d. 

~ ~ " 

£Í> 
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O ljstech zasylagjcych. 

Přjklad inj. 
p . pllatowi Jan Lípa kniharw 
w Drážďanech. Hamburcednc8ho 

rjgna »8oo. 

Mnoho wázený pane! 

«-»ae gegich vgisskugjcýhoa dne2ho toho 
mne zastaného listu posýlám-Gim i3 cent-
nýrů kafe, 8 centnýřů cukru, a 25 liber 
indychů po formanowi mladssjm Heilin-
growi, a winssugi, aby to wsse dobře 
přigali. Dowezený obgednal sem na 70 
zl. Zamluwených zoků bawlny gesste sem 
nekaupil, poněwadz cena gesste o i na stu 
Zweysftná gest, nežli před 4 týhodni' ge
sste byla. Neywjce tev zbozj, města Ljpa 
a Rostoky staupila, a tjm způsobila', ze 
bawlna tak drahá gest. 

Mohaulimně njze podutknutého zbo-
za wysazenau cenu nakaupiti, hleděgj, 
abych ge co neydrjwe dostal. Gá spole-

ham 

1 
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hám nu gegich poctiwost a přátelstwo. 
Co za to přigde, hned gak zbozj obdrzjm, 
strže pana Adolfa Haymana gim ode-
sili. Zbozj mohau do některého baljku 
pana Petra Milhausra připakowati. 
Abych s njmi déle wjce gednati měl, dau-
fám, ze mně dobře postauzegj, gá zůstá-
wám s wssj vctiwostj 

w. XV. p. 
stuzebný N. N. 

Přjklad 2hj). 

p.Mategowii L.opataroi W Praze dne 8ho 
. do forycííu. rjgna 1800. 

Wysoce wázený pane! 

Gak; dne 1ZH0 předesslého ntěsýce *& 
dali,. odesýlám. Gim po forManowi To-
mássowiRnapowi dwě truhly Čistýchssatků 
na nos, Nro. 1. a 2., pak gcdnu truhlu 
ierweného plátna Nro. 3. spolu také list' 
na 830 zl. wjd. běz. mince. ̂  po sstast-
něm obdrzenj tohoto zbozj wyzadám, aby 
mi penjze str; wechst (list směny) napa-' 
na Rarmina postáli, poněwadz, s lim 
tonjnem Stuwertem aučtu westi nechcy. 
Ssátk)> Mupacý gsau dle gegich mně po-
slaného mustru, a plátno krásně čerwené. 
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Gá sem obogjho na mau sspekulacý weli-
ké částky nakaupil, a gsem hotow, h«-
dauli gim na oobvt, gako; nepochybugi, 
na. čtwrt měsýčné zaplacenj, Gim g«k 
mnoho budau poraučet, odestati. Ga se 
gim poraučjm azůstáwám a t. d. 

V M M ^ M M M M M M M M ^ B ^ ^ ^ B ^ ^ B ^ M O 

List wyswwtenj. 

Přjklad inj. 

p. Rarlowi Rábenau, w Praze 3 listo
vo Wjdne. . pádu 18oc>. 

wysoce wázený pane,! 

Uorman Rychter náležitě F baljků, o kte-
ré nám před třjmi dni psali, náležité 
odwedl, zac mi gim 480 zlatých dobře 
Pjsseme, a posylame. Můzemeli Gim 
ostatně wčem postauziti, rádo se stane 

w . XV. P . XV. Daubek. 

« společnost, 

Djl UnM* H Pij. 
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Přjklad 2l)y. 
panům Synům Petra WeWjdni dne i ho 

Dyka ro Rezne. máge i8«>. 

wysoce wázený pane! 

Tři.-.uhly s plátnem byly syče po 
formanowi Iakubowi Hainowi mně 
odewzdány, wssak gá nepoznáwám, ze 
to zbozj takolvé gest, gakz sem ge sobe 
předepsal; a protož žádám, aby se do mé
ho psanj podjwali, které gsem gim dne 
13H0 prosynce predesstého roku postál. 
Toho zbozj také nemohu na žádný způ- , 
sob za 12000 zlatých přigmauti; chtěgjli 
ale IFO zlatých na něm flewiti, gá ge 
podrzjm, a budu hledět-, abych ge 
bez swé sstody odbyl. Budu očeka-
wati, gak se rozwystegj, a zůstáwám 
ostatně 

Gim wzdy k službám ochotny 

VI. N. 

Psa-
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Psanj rozliineho obsahu.' 

. Přjklad prwnj. 
W Fiume panu w Cryeflu dne 4H0 

Katicowi. ccrwna íjjoo, 
Neywzácnegssj pane ! 

VĎaVh přiloženo obdrzegj, wechst na 
3000 zlatých na pana Melachyče a spo-
lečnost, žádám gich, aby tak dobry 
byli, ten wechst přigali, a geg w 14 
dnech wyplatili. -Napissj mne dobře, co 
to wynásseti bude, totiž fcldo. za zbozj w 
truhle Nro. 20., kterau sem od nich mni 
postanau dne laho předesstého měsyce ob? 
držel. • Tenkráte nemohu sobě ničeho v 
nich zamlUwiti, krom gestli mně 5 pro
cento ze sta stewěgj. Gá ocekáwám Ge-
gich odpowedi, a gsem 

Gegich 
ponjzeny siuzebnjk 

N. N. 

H 2 f r j , 



Přjklad 2ht). 

Do Vuchowa panu W Gracu dne 8h» 
JUnřotei. ledna 1801« - t 

Mnoho VOálenj pane! 

pan JÍeffma žádal mne, abych mu 
za 2000 zlatých zbozj do komissý dal. po-
něwad; ho neznám, a o něm gesste nikdy 
sem nic nestyssel, protož ge s těmito řádky 
k radě deru, aby mně vprjmne wedomost 
dali, w gakém stawu postawengest, zda-
li sweho stowa poctiwe držeti múze. Gá 
mám w Nich welikau duwěrnost, a dau-
fám, ze co nedřjwe dokonalau zpráwu od 
Nich obdrzjm; genz gsem gim k stuz-
dam 

ponjzenx N. N. 

Přjklad ztj. 
p . Lewekorvi do w Lipsstc dne 8ho 

wjdne. ledna i8°i. 
wysoce Wázený pane! 

S tjmto Gim oznamugi, ze sem 2000 
zlatých od pana Bělstého prigal. Az čas 
wyvadne, budu ge hledět wyzwednauti, 
a gim w stussný čas psáti. XV běžných 
qučtech, které sem Gim dne 4H0 toho mě

stce 
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syče postál, naleznau, ze mne 230 zlatých 
Připadne, které ga saldyrowati budu, a ge 
Požádám, aby mně dudaucně nowé komis-
fy vložili. Gá zůstáwám Gegich oddaný 
siuzebnjk 

* N. N. 

Přjklad 4tl). 
p. Melandorvi W Praze 18 bre-

v)L,incy. znai802, 

Zwlásste wázený pane! 

Dwau truhel se zbozjm, o které sem 
Gich dne 12 vnora t. r. zádák, aby mi 
ge co neydrjwe postáli, gesste sem neob-
držel. Gá newjm, co sy pocjti mám> 
poněwadz stm ge dne 2F t. m. w itipsČit 
gístě odwesti měl) kde; na ně Forman 
gíz ceká. Po tteyprwněgssj posstě tedy 
mně wědomost dagj , w čem; ta překážka 
pozůstáwá, nebo gá se držeti musým, aby 
mně mau sstodu, kterau mi včinili, stuss-
ně wynahradili. Gá budu ocekáwati té 
neyrychlegssj odpowědi a zůstáwám S wssj 
vctiwostj 

neystuzebnegssj' 

N. N. 

/ Prj-
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Přjklad 5ty. 
Do prahy panu W Hamburce yba 

Aamplorvi. ledna i80« 

. Wysoce wázený pane! 

Gegich dne 28ho předesslého měsýée 
mně postaný list vgisstuge mne, ze sum-
mu< o.destaných aučtů dobře a dokonale 
napsali. Od té dobx 4 sudx cukru; do
hromady 14 -4 centnéřů netto a gistotně 
přiwezeni byli. Gak mile 6truhel se stle-
něným zdozjm obdrzjm, odesslik ge hned 
do Ropenhágu, a gim o tomzpráwu dám. 
Přitom dostanau také na průdu sstučku 
nowého Anglického hedbáwného cayku; 
a budeli se Gim ijbiti, hned sobě ho v 
mne zaullurvěgj. Zde toto zbozj weliké 
pochwaly dossto , a gde welmi na odbyt. 
Poněwadz pak dalssjch aučtů zádagj, gim 
ge odesýiam, s tjm připomenutjm, ze 
sem gim 2.5 řjsstých tolarů, které mně k 
dobrému připadagj, na gegich nowé auč< 
ty připsal. Zatjm budu ocekáwati, co 
dále poraučeti budau, a zůstáwám wzdy 
k siuzbám hotow 

N. N. 

Prj« 
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panům N. N. do w Praze dno 7H0 

Lipska. listop. i8<". 

Gbzwlásstne wázený p a n e ! 

po tomto rychlém postu tuto smutNar, 
zpráwu Gim dáwám, ze p a n N. N. 
wčera weier platiti přestal. Giz se lidé na 
něho S 8000 zl. zapsati dali, gá sám činím 
giz na 1000 zl. zápowěd. Odesslau mi gen 
spěssně po rychlém postowi plnomocenstwj, 
gá sobě traufám wymocy, ze o to nepři-
gdau, co v něho k pohledawánj magj. 
Nebo práwě kafe a cukr k geho obchodu 
na cestě gest, a welmi mnoho státi má, o 
cemz gá toliko wjm, a sám to sobe zasta-
wjm. (Dni mohau na mau přičinliwost 
docela spolehnauti. Gá gsew a t. d. 

obzwlasstne wázeného pána 

ochotný stuzebnjk 
N. N. 

• > . Prj-
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Přjklad liftu strany odeslaného 
zbozj. ; 

«$5e gménu a w doprowázenj Bozjm po-
fýláme Gim po formanowi Gííjm Rloco-
wi z prahv 4 baljrv s pristogjcými zna-
menjmi od Nra ípo az do 4H0, kterjz 24 
cent. Fo liber wázegj; od cemnýře vmlu-
wene gsau 3 ;l. kterez se mu po .odwedenj, 
zbozj wyplatiti magj. 

p ř i p o m e n u t , ' . Časem stawj se na 
tento list také vrcitý cas, w kterém; 
forman zbozj pod ztrátau swého v-
mluweného platu za dowezenj odwe< 
fti musý. 

Gak 
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Gak a kdy se ma odpowed 
psáti. 

Jia Uibý list nenj potřebj odpowě-
di dáti: kde ale potřebná gest, samo psanj 
musý nám vkázati. Častokráte se stáwa, 
ze ne z potřeby ale z dwořilostt odpowed 
posýláme; v př ; kdy; nám někdo sstěstj 
přege, stussná wec gest,/ abychom se mu 
poděkowali. Tohoto wssak poděkowánj 
nestůjme od osoby wysssj, nez my gsme, 
žádati. Rdyz ale se nás někdo na něco 

' ptá, od nás rady neb gine wěcy zadá, 
nám něco do komissý dáwá, a t. d. tu gsme 
powrnni gemu .odpowědjti. Tenkráte od-
vowjme mu tak, gakz toho obsah listu ge-
ho žádá. přitom musý mjt člowěk tolik 
maudrosti, aby to přednést tak, gak; tomu 
důležitost neb zdwořilost mjti chce. Gj-
nak druhému sstodu, hanbu neb mrzutost 
pusobjme, aneb prjtele sweho vrazýme. 
z nástedugícých přjkladu neylepepoznáme, 
gak se odpowed na které psanj sformowa-
ti MÓ. 

«prj« 
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Přjklad prwnj/ 
Odpowed na psanj na stránce 14. 
Wysoce. vrozený, 

wysoce wázený p a n e ! 
Za Gegich. mně odestané přánj, weli-

ce zůstáwám powinowán. Gát gsem do-
konale přeswědčen, ze mne wssecko dobré 
pregj, a zadám sobě, by se mi brzy přjle-
lezitost nahodilá, abych gim zase negakau 
malau stuzbu prokázati mohl. Mohau 
býti vgisstěni, ze žádné přjlezitosti neopo-
minu, bych dokázal, gak náchylný gsem 

. wysoce wázeného pána 
oddaný N. N. 

Přjklad 2i)y. 

Odpowed na psanj na stránce 27. 

Mnoho Wázený p a n e ! 
Gá gim děkugi za Gegich pránj, kte-

ré mi k mému zasnaubenj odestaU. Ze se-
mnau dobře mystegj, mnohonásobných 
důkazů mám, a wyznáwám gim S otew-
renau mystj, ze w gák nálezj dobrém a 
sstastném stawu gsem. Mug muz mne 
srdečně miluge. Geho krásné a prjgemne 

po- 1 



123 — 

powahy nad mjru ft mne ljbegj, a gá 
daufám. ze w geho lásce wssecko zádau-
ctmTnÁsstěstj naleznu. Neměla 
& T o W H e * U opojené í manzelsté- , 
mu Matku kráčela^ wdatt se, nenj, Mála 
ZVI Díky Bohu, ze werny. nemam w 
Totvati, ze gsem w tenb ahostawenystaw 
wstaupila. Mug manžel sobe zada,̂  by 
Ge osobně znáti mohl; vdelagj mne to 
potěssenj, a prigdau na několik dnj r 
nám. My se gim musýme oba podeko-
watí, ze se za mne v mé matky prtmlou-

tnvm pjsebným podekowanjm, a; k natít . 
přigdau, pak se gim teprw austne po-
dekugi. 

Gá zůstáwám 
Gegich prawá 

přjtelkyne 

^ N. N. 

Přjklad 3t\. 

Odpowed na list na stránce 18. 

Wysoce Wázený Vrozený pane! 

Skutečně, wsseckaděwčata mělyby tak 
býti, gako gá sem byla, a swe srdce gen 

to-
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tomu darowati, ku kterému lásty cýtj, \ 
Ach gak málo byloby nespokogených man-
Zeiu! Nechť muži ten omyl sami sobě při-
pjssj, když se domnjwagj, ze nás do 
pasti dostali, když sme se drobet na 
ně zasmály, přislíbila sem Gim kdy, 
ze ge milowatidudu^ tjm méně mohu řj-
cy, Ze geg milowati mohu. Toliko přá-
telsiwo byla známost nasse. A mym zná-
mým mohau tak dlauho býti, gak se Gim 
ljbiti bude. Gá daufám, ze se Gegich 
zármutek ftjssj, a oni ze se vpokogj, kdy; 
Gim wygewjm, ze sem me srdce ginému 
zawdala. prigdau k nám, agáGimpo-
wjm, kdo ge miluge, a samá Gim přjle-
zitcsti zgednám, by se s nj seznámit moh-
li. ma&i se dobře, gá zůstáwám Gegich 
přjtelkynj 

N. N. 

Přjklad 4ty. 

Gdpowěd na list, genz stogj na stránce 39. 

Neymilegssj prjteli! 

Těssj mne welice, ze, mně a; posawá-
de mezy swé přátele počjtáte. Wssak proč- > 
bych měl o tom pochybowati, když sme 
sobě nikdy té, neymenssj přjlezitosti tbnls. 
wu nebáli. To mne gediné podiwné při-

cha-
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drnčelo ;e ste o sobě nic wědět nedáwal. 
wssak nynj zmizela wssecka pochybnost, 
příteli, gá přigdu, a manželku swau d e 
wassj zadosti s sebau wezmu. Za to wás 
M á m , gestMe, gak Plssete pro mne sa-
motného přátelský,oW*. ffcoattt chcete, 
abyste žádných Zwlásstnjch pokrmu newy-
hledáwal. O passtiku a frytasy nedbám, 
ale Vherstého wjna můžete stutecně o ne-
kolik flassj dáti wjc přinésti. ,Gáse těssjm, 
ze se zase vwidjme, a gstm te nadege\, ze 
spolu ten den w rozkossi pratelste stra-
rojme. 

prokop Černý. 

Přjklad 5t§. 
Odpowed Zemana na kmotrowsté psanj 

na strance 40. 

Zwlásstnéwázenýpane! 
Těssj mne welice, ze gegich Panj 

sstastne tu, hodinu přetrpěla, a Gim k 
aeaick nowe narozenému synáčku, mnoho 
sstěstí winssugi. XV vrčitý čas dám se w 
farnjm chráme nagjtt, a wasseho syna na 
rukau držeti budu. Ostatně zustawam 

Mnoho wázeného pána 

k stuzbám náchylný 

n. vu 
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Přjklad 6tl) 

Zwlásstne wázený přemilý prjteli: 

w $ ? * $ p^kelsté, psanj bylo stutecně 
i t t "v? n f l mt.**ny' které mně smrt 
mého mtleho manžela' včinila. Oni asau 
fjn siedtny/ genz mně vbohé wmém^ře-

*£U1 552 tar spěssně vlehčenj způsobili. 
Bcz Gegtch pomocy nebylabvcb Z moh£ 
an. zpamatowati. Rhpi sem^«.!! P u 
létla, ml biti na ft>leS?á7í?S4gg* 
l)> Bohu, ze gim dal takowého K e ' 
Qenh otcem gegich býti chce. <£> gak se 
gtm mam dosti poděkowati. vithrňtk 
Viýelil Okyz'gim>ůh N d i ! g H 
casne y wecne hogne odmenj. ^ 

Přjklad 7nn). 

Odpowed wrchnostenstému porucnjku na 
stránce 53. 

Mnoho wázený Pane! 
Gá owssem potrebugi Dyrektora, oni 

"« wedi, gake wlastnosti mjti musy. Ge-
tJoZeilm',J^rni poraučegj, mu; 
tatowy řterého; hledám, gá žádosti ge-
S'ch neost,s,^, ft p j f í j hH Sst '^ 

mu 
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mu, aby se do Bůkwy na cestu wypřa-
wil. wssak oni;a něho stati mně muse-
gj; nebo nadělali dluhu, oni mně budau 
musyt sskodu wynahraditi. cDn gest chu-
dý, prawěgj; at mU tedy důchod napřed 
iFo zlatých wyplatj. Má žádost gest, 
aby wssickni lidé na mém panstwj; kteřj 
w mé službě stogj, náležitě spokogeni by-
li. proto; aby Dyrektor byl muz takowý, 
s kterým; negen poddanj spokogeni býti 
magj, ale y pod njm stogjcý auřednjcy 
na něho zádně stjznosti sobe westi nesmě-
gj. protož gesste gednau Gim opakugj, 
by wěděli, co ma žádost a co má wůle 
gest. Nlagj se dobře, gá gsem Gim 

powolný Hrabě N. N. 

Přjklad 8my. 

<ddpowěd professora na stránce56". 
wysoce Wázený pane! 
Gni mně psali, abych na Gegich pa-

na syna bedliwé oko měl, <í> tom nema-
gj žádné pochybnosti, předně gest powin-
nost má, abych na každého sobě,swěrené-
ho mládence swědomitě pozor dawal,a za 
druhé, pro Gegich známost gsem zawázán, 
ohzwlásstnj pilnost wynaloziti, aby Ge-
gich syn dokonale w vmenjch prospjwal. 
Co sem Ho w tom krátkém čase, co w pra-

ze 
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>e gest seznal, Musým wyzNati, ze obzwlá-
sstnj schopnost a dary má, a mohu gim 
sstěstj napřed přáti, ze Z swého syna ča-
sem dokonalého muže mjti budau. Magj 
se dobře, gá se Gim do Gegich přátelstw a 
poraučjt,^, a zůstáwám ponjzený stu-
zebnjk 

N. N. 
jprofessor* 

Přjklad oty. 

Gdpowěd na list na stránce FF postawený 

wysoce vrozený, 

Wysoce wázený Pane! 
Wzdycky sem sobě 3 toho, neywětssj 

potěssenj dělal,kdyz sem gim kterýmkoli způ
sobem postauzici mohl. proto; mohau 
sobě pomystiti, ze pro mladého N , kte
rého; mi poručili, dozagista wssecku prá-
CJ? wynalozjm, bych mu aspoň k gine služ-
bě dopomohl, poněwadz nemůže wjce v, 
Hraběte N. Sekretářem býti:, nebo giny 
giz dosazen gest. — Gá daufám, ze se co 
neydřjwe něgaká přjlezitost nahodj, kde 
Pan z VI. bude mocy k swému místu pri-
gj", poněwadz gak; mně psali, swé wé-
cy rozumj, a poctiwy člowěk gest- Gá 
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se M„l se wssj vctiwostj poraučjm a zu-
sta wám 

Wysoce vrozeného Pána 
neyponjzeněgssj 

N. N. 

Přjklad iott). 

Odpowed na psanj na stránce 61. 
Neymilegssj Otče! 

©afíc otcowske napomenutj, které ste 
mi dal, dych se prjlissného hranj wystrj-
hal, welikau nespokogenost mi způsobilo; 
a mně bylo welice Ijto, ze ste něco tako-
wého mně psáti mohl. Gak můg <Ďúe\ 
wybyste mohl weriti, ze tak nemaudrý 
gsem, a ze stepe náruziwosti mohl sem se 
oddati i' Skutečně mogi nepřátelé oklama-
li W á s ; oni k tomu frněřugj, aby mNe o 
Wasií otcowstaU lástu přiwedli. wssak 
přiznati se Wám musým, ze časem w kar-
tv y w piliar hráwám, ale welmi zrjdka 
sotwa gednau a neweys dwakráce za tý-' 
hoden, a to gesste s mým streyčkem, kte-
ryz my k tomu penjze dáwá. piliár a ku-
zelky, prawj mug streyc sám, nesskodj 
mladému člowěku hráti , poněwadz po-
hybowanj, gakoz pri, kuželkách býwá, 
zrůstu lidskému napomáhá, a lehký žalu-

Djl druhy. I dek 
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dek činj; strže hranj w piliáru býwá člo-
wek obratný, a dostáwa gakýs Přjgemný 
způsob w chůzy a každém těla pobnutj. 
přitom nehragi nikdy o penjze. Za, tau 
přjčinau, můg neymilegssj (DtČe! Wás co 
neysnázněgi zadám, abyste těm lidem, kte-
řj wám o, mně takowau zpráwu přine-
sau, za mák newěřil, a budte vbezpečen, 
ze sobě wssemoznau prácy dáwám, abych 
se w mých wssech powinnostech takzacho-
wal, byste se, na mne toliko radosti a po-
těssenj dočekal. Newěřte také nitdý, ze-
bych w stawu byl, w a s k hnewu popu-
diti. Gá se do wassj otcowsté lásty po-

, raučjm a zůstáwám 
Wás 

postussný syn 
N. N. 

Přjklad iit l). 

Odpowed na druhé napomenuti' na 
stránce 62. 

wysoce vrozený, 
wysoce wázený pane! 

S welikau radostj vznáwám, ze mne 
wzdycky welmi nakloněni byli, a list, kte-
rýz mne dne igho psali, znowu mi do-

kázal. 
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kázal, gak dobře a přátelsty semnau my-
stegj. Mnohé syče wěcy, které; Gim lidé 
o nehospodářstwj mé manželky donésti, 
wysoko přehnány gsau, nemohu wssak 
předce řjcy, zeby neprawdiwé byly. Mu-
sým se přiznati, ze má manželka w té přj-
pádnosti bez winy nenj. Daufám ale, 
poněwad; mně wysoce vrozený pane, 
časně o tom zpráwu dali, ze me domác^ 
hospodáistwj budu mocy naprawiti, a gi 
na lepssj cestu vwesti. Má weliká lásta k 
me manželce bránila mi, gj něco řjcy, co-
by gj nelibost bylo mohlo způsobiti; ny-
nj sem sobe wssak vmjnil, ze giny pořádek, 
nez prwé w mém domě byl, w swém ho-
spodařstwj vwedu. Gá wjm, ze mne má 
manželka miluge, a proto;dělám sodě. na-
děgi, ze mně také mnoho k wůli včinj, 
zwlásstě, když gj předstawim, w gakbj-
dný staw bychom se vwrhnauti mohli. 
Musý se to wssak státi maudrým způso-
bem, aby sobě nemohla pomystiti, ze se 
gj tjm něgaká hanba stane, když swému 
manželi po wůli bude. Ostatně děkugi 
wysoce Vrozenému panu za Gegich do? 
brotiwé napomenutí S newyprawenau 
wdečnostj, <, nepřestanu nikdy 

Gegich 
powotným siuzebnjkem se 

nazýwati N. N. 

I 2 Plj« 



— 132 — 

/Přjklad i2tl). 

Odpowed na stránce 65. 

Neymilegssj panj Mámo! 

podlé Gegich lastawého napomenutj, 
které, gakz nynj maudře poznáwám,' k 
méyn: dobrému směruge, w srdcy swém 
xocUa sem pohnuta- Zahanbená před 
Njnu nyn) stogjm, a Gich za odpusste-
nj zadám, ze sem gim takowý zármutek 
způsobila. Wídjm nynj, ze se welice v-
leklp, kdy; z psanj mého porozuměly, ze 
sodě N. VI. za manžela wzýti chcy. O 
nikvýbych byla netekla, ze tak falessný a 
tak pod wodný pokrytec gest! postechnau 
gen má neymilegssj panj Mámo!. Hned 
gak sem Gegich psanj'obdržela, vmjnila 
sem sobě, ze S mým wdáwánjm gesste 
drobet počkám, abych geg dokonale sezná-
ti mohla. Na oko drobet sem sy ho ne-
wssjmala, aby poznal, ze se mi na něm 
něco neljbj; wssak tretj den wjce ke mně 
nepřissel, a dnes dowěděla sem se,-ze pro 
dluhy z města prchl. Tez y na mne 100 
tolaru wymluwil, o které nynj bez pochy-
by přigdu: wssak to gest to neymenssj, 
gá sobě sstěstj swého wjce nez těchto peněz 
wazjm. Nej to gediné mne nad mstu bo-
lj, a hanbau newjm sobě co i^očjti; ze 

ce-
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celé město o mně mluwiti bude, ze mne 
mug milý seděti nechal, a pro dluhy vte-
cy musyl. O ten hanebný nestydatý clo-
wěk: a gá possetilá, ze sem se dala od 
něho tak omámiti, a tak austočně pod-
wcsti. Ach má neymilegssj panj mámo, 
gen se na mně nehněwagj, odpustěgj mně, 
ze sem gim takowau mrzutost a starost 
způsobila. Gsem nynj zase celá swo-
bodná, a Vpřjmnesem sobě vmjnila, 
ze nechcy s newěrnými muzmi ničeho; 
wjce mjti, Dowolegj, at se k Nim za-
se nawrátiti mohu. Skutečně ziwobytj 
měststé gest mi welmi protiwné, a gest
li ze mne docela ; swého srdce newy-
mrsscily, tedy mne potessegj s swau od-
powedj, gá gsem 

Gegich 

postussná dcera 

N. N. 

» 
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Přjklad i M . 
Odpowed na stránku si patřjcý, 

wysoce vrozený, 
wysoce Wázený pane! 

Gak gegich čest mne na starosti lezj, 
gsau giz preswědčeni; dle toho mohau so-
de lepce pomystiti . ze má radost byla 
pienáxamná, kdy; sem Gegich list obdržel 
a z něho wyrozuměl,, ze Gni tjm winni 
negsau. Gegich wymluwy negsau be; 
dutazu, a mohau s tjm každého preswěd-
čiti, genz sodě můze^wěcy drobet vwáziti. 
Gá sy z toho budu cest dělat, kdyj ge bu-
du mocy při každé přjlezjtosti zastáwati. 
Sspatnj záwistnjcy gsau to, kteřj gim siko-
din chtegj ; protož musegj sami na sebe 
bedliwy pozor dáti: Nebo giz widěgj, ze 
o nich sspatně mluwěgj, a ge w lehkost 
a w podezřelost vwestt chtěg^j, ač sodě 
ldni toho w té přjpadnosti málo wssjma-
gj. Gsau v bezpečeni, ze sobě wssecku 
prácy dám, aby Gegich nepřátelé zahan-
beni byli. Gá zůstáwám 

Gegich 
prawy přjtel 

N. N. 
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Přjklad l4ty. 

panna odpowjda wdowcy. 

Mnoho wázený pane! 

Šc gegich panj manželka w zemí gest, 
před osmi týhodny giz sem se doweděla, 
a podíwila sem se nemálo, ze mně za swau 
manželku msti zadagj. Gestlize, gakz 
PÍssí, vpřjmne semnau mystegj, nemám 
ničeho; proti tomu; žádám toliko, aby 
mně dle gegich psanj wěno přistjbenéprá-
wně na swug dum připsati dali, a mne 
swé nebožky manželky nepřipomjnali. Gá 
ge znám, ze dokonaly mu; gsau , a gegich 
nebozká, gessto ma dobra známá byla, 
welice mne ge wychwalowala, řkauc: ze 
sy nemůže lepssího muže winssowati. 
wssak co se mne tkne, daufám, ze také do-
cela semnau spokogeni budau., Hospodář-
stwí rozumjm, a autrata zadná negsem, 
a nemilugj žádných klewet, proto; mo-
hau vbezpečeni býti, ze mezy gegjch to-
waryssi, gakz se ginde stáwá, žádné mr-
zutostí strže mne nepogdau. Gegich detj 
budu sobě tak wazití, a ge tak ráda mjti, 
gakoby mé wlastnj byly, a daufám, ze 
nebudau o tom pochydowatí, poněwadz 
wědj, gak weliká milownice dětj gsem. 
Gá bych Pro děti ziwot dala. S těmito 
tedy řádky wěděti giM dáwám, ze sem se 

roz-
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rozmyslila gim negen ruku, ale y swé srd-
ce dáti. Gestli se gim ljbiti bude, pjssj 
Mně gesste gednau wůli swau a co wjce 
mjněgj, a pak se. priprawjm, abych se co 
neydi.-,we do gegich přjbytku odstěhowati 
mohla, Gá budu tedy gegich odpowědi 
očeráwftti, genz zustáw.ám 

Gegich 
oddaná,přjtelkyne 

VI. N.' 

Přjklad I5t§. 
Towarys odpowjdá Mistrowé. 

Mnoho wázená panj Mistrowá: 
práwě před 8mi dni sem se dowedel, 

ze gegich pan manžel giz na wěčnost ode-
sjel, a hned vnljnil sem sobě, ze gimpsá-
ti budu, kdyby se Gim osoba má Ijbila, 
aby sy mne za manžela wzaly; poněwadz 
ale samy zadost mau předessly, S těmito 
řádky Glm odpowed dáwám, ze hotow 
tfem do Prahy prigjti,^ a s njmi w Man-
zelstý \laxo wegjti. gádám ale napřed 
za gegich odpowed, ab̂ pch vbezpcčen 
byl, zdali při tom zůskáwá, co mně psa-
ly , a mohuli na to spoléhati, ze z nasseho 
sňatku co bude; poněwadzby mně ginak 
man cestu, kdybrch gi nadarmo dělati 

file:///laxo
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měl, musyli wynahraditi, a mně mau 
chůzy zaplatiti. 

. N. N. 

Odpowed na přjklad sedmý na strance 94. 

Neymilegssj prjteli! 

Z wasseho psanj wyrozuměl sem, ze 
wy wawrinec N. genz ste v mne před 
dwěma lety pracowal, odemne mé dcery 
za manželku zadáte. Geli tomu tak, gak; 
pjssete, ze wám otec řemeslo swé přepnu-
sstj, s pánem Bohem, má dcera má wa-
sse býti. Gá wás znám, ze pracowitý a 
bohabogný gste , a daufám , ze w á m 
Bůh swého požehnání vdělj, awámprá-
ce wassj požehná. G těmito několika řád-
ky dáwám otec po^drawowati, aby mne 
přjsstj čtwrtek očekáwal, dali. pán Bůh, 
ze do města pro železo prigedu, pak̂  se 
v něho zastawjnt, a osiatnj, co se sstěstj 
wasseho a sstěstj mé dcery tkne, wyge-
dnám. Megte se dobře, gá zůstáwám 
wás 

dobry přjtel N. N. 

>d- ; 
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Odpowed Ranownjka Farařowi. 

wysoce wázený welebný pane! 
> 

Gegich horliwost w zwelebowánj 
siowa páně, a w rozmnozowánj sláwy 
Bozj gest mi dobře známá, a protozbych 
to za nezdwořilost sobě pokládal, kdybych 
Gim žádost Gegich odepřjti měl. Hle-
děgj gen, aby wssecko w dobrém pořád* 
ku bylo, by také spolu pochwaly dossli, 
nebo se domnjwám, ze mnozý wzáctnj 
hosté v Nich nagjti se dagj. Hrabe N. 
pristjbil mi, ze několik panj sebau wez-
me, a k gegich pánu wrchnjmu se po-
zwe. Ga sám, gestli dowolegj, Habr-
manstau familyi s sebau přiwezu. ~ 
Gá se Welebnému pánu vctiwě poraučjm 
a zůstáwám 

Gegich 

powolny 

N. N. 

Ranownjk. 

Od-
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Odpowed prjteli na psanj na 
stránce 4?. 

Neymilegssj Prjteli! 

M á neydrazssj Anézía owssem wjce 
není, mug zármutek a žalost gesste trwá. 
Dost sově práce dáwám, abych na ni 
gen drobet zapomenauti mohl, ale gegj 
památka gesste hluboko,wězý w frdcy 
mém/ az posawád pricházý nmě, gako-
bych gi před sebau widel. — ,iTtnozý 
radili mne, abych mezy lidi chodil, a S 
ginymi pannami známost sodě dělal. 
Gá vpostechl rady Gegich, ale kdykoli 
krásné, tjché a ctnostné děwce widjm, 
hnedky se truchliwost má opět nawracý. 
Ach takowá byla milenka má, pomystjm 
sobě, a toto děwce zahyne tak, gako 
má Anézka zahynula. Rdyk»ych newě-
děl, ze wssecko na swětě pomjne, žádny 
by mne na swětě nevpokogil , zármut-
kembych se vsauzil, a swé odpočinutj 
na onom swětě bych hledal, gen abych 
se tjm drjwe S mau Anézkau shledati 
foohi. Nyní dowol, aí tebe mohu 
nawsstiwiti ; gá daufám, ze w spole-
čnosti twé dokonalého vlehčenj nalez-
n u , . něděleg genom o mé Anežce zá-
dné zmjnky, abych do nowého zár-

mutku 
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mutku nevpadl. Měg se dobře, gázů-
stá wám twůg 

wěrný přjtel 
N. N. 

We čtwrtek wečer muzes mne směle 
ocekáwati; a přiweduli gesste ně-
koho s febau, za zlé mi neměg. 

Ty-
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Tyrulowe Stawu Duchownjho. 

Tytul Papeži-

Reyswatěgssjmu w Bobu Otcy Vanu pa-
nu Piusowi, toho gména sedmému Gwa-
te Kjmste, Obecné Lýrkwe NeywyslsMU 
Rnjzeti a Blstupuic. geho Swatost,. 

An seine Pabstliche Heiligkeit Pius 
vil. glorreich regielenden Pabst der hellt-
gen rdmischen Kirche. 

Tj)tul Kardynalowi. 

Neydustognegssjmu w Bobu Otcy 
pánu panu N. N. Gwateho Rjmsteho 
Rostela Bistupu Hardynalu. 

2ln S. Hochfurstliche Eminem dem 
bochwurdiqst - Durchlauchtmsten Furstm 
uud Herrn Herrn N. * r t ) e i i 3 « $ g » 
schen Kirche Kardmalen JC. 2C. ^ D ^ 

*V* 3E?*y 
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, Tytu l Kurfirsstu. 
Neydůlkogněgssjmu w Bohu Gtcy 

Rnjzeti a Pánu panu N. N. Rurfirssm 
N. geho Milosti. 

An dm Hochwurdigst - Durchlauch-
tiqsten Fu rsten und Herrn Herrn N. Erz-
bischof zu N. Bischof und Fursten zu N. 

Tytul Arcybistupu Prazstenm. 
Neydustognegssjmu w Bohu <Ďtcy 

Rnjzeti a pánu panu N. N. Arcybistu
pu prazstemu Stolice Gwaté Aposstolsté 
Legátu, geho Milosti Cýsarsté Radě, 
geho Milosti. 

An den Hochwůrdigsten Fursten und 
Herrn Hcrrn ilt. Erzbischof zu Prag des 
heiligen romischen Reichsfursten lc. lc. 

Tytul Biskupu. 
Dustognému w Bohu otcy Rnjzeti a 

pánu panu Bistupu N. rl. 
An den Hoch, Wohlgebohrnen Herrn, 

des hohen Dom - und Erzstift Scholasti-
kus und des Herrn Erzbischofs Konsisto-
rialrath. lc. lc. 

Děkanu Kostela Prazstcho. 
Dustognému a ctihodnému Rnězy N< 

N. Děkanu Hostela prazstého K. «. 

An 
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3ltt den Hochwudigen Priester 9t. N. 
Dechanten der k. Prager Domkirche. 

Kanownjkowi. 
Welebnému Rnezy N. VI. panu Xac 

nownjku Rostela Prazstého a Raplí wssech 
Gwatých na Hradě prazstém. 

An den Hoch - und Wohlgebohrnen 
Hn. Hn. Domherrn u. Konsistorialrath. 

Opatowi. 
Welebnému a ctihodnému Rnězy N. 

panu Opatu Xlásstera N. xl. 
Sln den Hochwurdigen Prelateil und 

Hn. Hn. wurdigsten Abt des Stifts N. 
Preworu. 

welebnému a ctihodnému Rnězy N. 
N. panu přeworu Rlásstera N. N. 

An den hochwurdigen im Gott Geistli-
chen und hochgelehrten Herrn N. des hei-
ligen N. Drdens wurdigsten Prior (oder 
Provinzialen. 

Farciri. 
Dwogictihodnému a Wysoce včenému 

pánu panu N. N. Bohumluwnosti baka-
lári, a mudrckého vměnj mistru. 

An den Wohlehrwurdigen Herrn Hrn. 
N. N. der Weltweisheit Doktor, und wur-
digsten Pfarrer in N. 

3)u-
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Kaplcmotvi. 
Důstognéinu a Welebnému pánu N. 

N. zastauzilému kaplanu. 
AndcnimGott geistlichen und ehr-

wurdigen Hrn. N. N. wurdigsten Kapelan 
iu 91. 

Tytulowe osob stawu swttsteho. 
Gcho milosti Cysarste. 

Neygasněgssjmu a neynepřemozeněg-
ssjmu Rnjzeti a pánu Frantisstowi Druhé-
,mu, R-jmstému Cysaři, po wssecky časy roz-
mnoziteli R,sse, vherstému, šestému. Ha-
ljďému a L.odoměřstému ič. Rráli. Ar-
cyknjzeti Rakaustému, Markraběts Mo-
rawstému, .<!.ucenburstému a Glezstému 
Rnjzeti, a Muzickému Markraběti, Geho 
Milosti Cysařské. 

An dcn Durchlauchtigsten, grosjmach-
tigsten romischen Kaiser, 'auck uiGerma-
nyen und Jerusalem Kbnig, Erzherzog zu 
Desterreich lc. lc. 

Kurfirjstu Sasstemu. 
Geho králowsté Wywýssenosti Vley* 

gasnegs.j Rnjzeti pa ánu Panu N., Rrá-
lowstemu prvncy Vhersté a (Cestě koruny, 
ArcyknjzeU Rakaustému Geho Milosti. 

An 
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An Se. kbnigliche Hoheit den durch-
lauchtiqsten Fursten und Herrn Herrn N . 
konigl.Prinzen zu Ungarn und Bohmen, 
Erzherzog in Dcsterrelch. 

Arcyknjzeti Rakaustemu. 
Oswjcenému a WysoceVrozenému pá-

nu panu N. n . Rnjzeti Sasstemu, Iilich-
stému, L.andkrab. Durynstému, Markra-
bjmu Missenstému, swaté Rjmsté Rísse 

, Arcymarssálkowi, Rurfirsstu a purkrabjmu 
Magdeburgstému. 

An den durchlauchtigsten Fursten und 
Herrn Herrn N. Herzog zu Sachsen, Fu-
ltch, des heil. rom. Reichs Erzmarfchal 
und Kurfursten. 

Wywodcim / Pfalckl)M Hrabatům, 
Markrabjm, Purgkrabjm, Knjzatum a 

drdicnym Pryncum a ginym Prpncum. 

Oswjcenému Rnjzeti pánu panu N . 
panugjcýmu Wýwodowi, pfalckému Hra-
děti lc. Mému neymilostiwěgssjmu Rnjzc-
ti Geho Milosti. 

An den durchlauchtigsten Fursten und 
Herrn, Herrn N . regierenden Herzog 
Pfalzgrafen lc. ÍC. zu N. melnen gnadig-
sten Fursten und Herrn. 

Dil dtul)^ X Sjs 
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Oljsstemu Hraběti. 
Geho Excellencý wysoce vrozenému 

pánů, panu N. sw.Rzjmsté Rzjsse Hra-
děti'; N. 

An Seině Exzelleilz den hochgebor-
nen Herrn Herrn" N. des heil. ronnschen 
Reichs Grafen von N. lc. lc. 

Hraběti. 
wysoce Vrozenému pánu, panu N. 

N. Hraběti, a panu na panstwj n. ge-
hoMllosti. 

An den Hochedelgebornen Grasm 
Herrn, Herrn N. N. GutSherrn der 
Kerrschaft N., N. Seiner Gnaden. 

Baronu neb Sstechtiei. 
wysoce vrozenému Pánu, panu N. 

, n . Sslechtiči,, (neb Baronu) a pánu 
statku, neb panstwj H. 

An den Wohlgebornen Herrn Hrn. 
N. Edlen von N. 

Neywysssjmu Kancléři. 
Geho OpceUencý, wysoce vrozené-

mu Pánu, panu n. sw. Rzjmsté Rzjsse 
Hraběti H. N. K. Rytíři zlatého rauna, 
a'rrál. Rzadu sw. Sstěpána welikeho 
křjze. Geho cýs. král. aposstolsté Milosti 
stutecně tagne Radě, Romornjku,, král. 
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Českého Obrsstu a Rakaustému iprwnjmu 
Rancléři. 

An Se. Exzellenz den Hoch - und 
Wohlgebornen Herrn, Herrn N. des 
heiligen rbm. Reichsgrafen N-N. lc . lc . 
Ritter des goldenen BwsseS und derkomgl 
S t . Stephansordens Grotzkreuz, S r . k. 
k. apost. Majestát wirkltchen geheimen 
Rath, Kammerer, konigl. bohmischenD-
bersten und ostereich. ersten Kanzler. 

Neywysssjmu Purgtrabjmu krcilow-
stwj Cesieho. 

Geho jLxceUencý Wysoce vrozenému 
pánu, panu N, sw. Rzjmsté Rzjsse Hra-
běti n . Geho cýs. kr. Milosti skutečné 
tagné Radě, a Romornjku Neywysssjmu 
purgkrabjmu w praze a prézydentu cýs. 
král. Lestého zemstého Gubernyum 

An Se. Exzellenz den Hvch-tmd , 
Wohlgebornen Herrn , Herrn N. des 
Ml . rom. Reichsgrafen von N. S r . k. 
k. Maj. wirkl. geh. Rach und Kamme-
rer, Hberstburggraftn zu Prag, und Pra-
sidenteu des k. k. Landesguberniums. 

Wyccprezydentu. 
Geho Mxcellencý Vrozenému pánu, 

panu N. N., swobodnému panu ; N . , 
trál. sw. Sstěpánského Riádu Rytjři, 

R 2 cýs. 
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cýs. král. skutečné, tagné Radě, a wyce-
prézydentu král. Lestého Gubernyum. 

An Se. Exzellenz den Wohlgebornen 
Herrn, Herrn N. N. Freyherrn von 91. 
des konigl. S t . Stephansordensritter, k. k. 
wirklichen geheimen Rath und Viceprasi-
denten des k. bohm. Landesguberniums. 

Dworffe Radě. 
Wysoce Vrozenému pánu, panu N. 

n . cys. král. Dworsté radě pri dworstém 
auradě. 

An den Hoch - und Wohlgebornen 
Herrn N. 9t. k. k. wirklichen Hofrath,bei 
der Hofkanzlei. 
líB. poněwadz nynj obyceg gest Adressy 

(Tytul na zapečetěném listu) xo Fran-
cauzsté řeči stawěti, protož zde neko, 
Ui mustrů kladem. 

Gubernycilnj Rabe. 
A Moníiěur Moníieur N. N. Confeiller 

du' Gouvernement de Bohéme aux fervices 
de fa Maj. l'Ernpereur & de Roy. 

Kragsiemu Heytmanu. 
A Monfieur Moníieur N. N. Confeiller 

du Gouvernement & Capitaine de Cercle cle N. 
aux fervices de fa Maj, iinp, roy.apoft. 

Krag-
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Kragstemu Kommissari. 
A Monfieur N. Commiffaire du' cercle 

tle N. aux fervices de fa Maj. imp. roj. 

Dworffemu Sekrctciri. 
A Monfieur N. Seeretaire de la cour de 

N. au feWices &c. &c. 

Gubernycilnjmu Sekretan. 
A Monfieur N. Seeretaire de Gouverne

ment de N. aux fervices &c. &c. 

Gubernyalnjmu Koncypistowi. 
A Monfieur N. Concipiíte de Gouverne

ment N- aux Services &c. &c. 

Gubcrnyalnjmu Kancclistowi. 
A Monfieur N. Chaneellift du Gouver

nement de N. aux fervices &c. 

Wrchnjmu, D5chodnjnm, Pmg-
krabjmu, a t. d. 

Vrozenému a Gstechetnému pánu pa-
nu H. zastauzilému wrchnjmu (Důchod-
njmu:č.) na knjzetcýmN.N. panstwj w N. 

An den WoHledelgebornen Herrn N. 
wohlbestellten Dbcramtmann (Rcntmei-
ster, Burggraftn) der ftlrstl. N.N.Herr-. 
schast zu N. 

Půrg-
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Purgmistrowi. 
Wysoce vrozenéinu Pánu N. purg-

Mistru cýs. král. města N. 
An den Hochedelgebornen Herrn N. 

Vurgermeister der Stadt N. 
Kunsstyri. 

wysoce vrozenému Pánu H.H. wzne-
ssenému Maljri w t i . 

An den Hochedelgebornen Herrn 91.91. 
beruhmtenMahlerinN. 

Kupcy. 
wysoce vrozenému pánu, panu H, 

N. wyhlassenému Rupcy w N. 
An den Hochedelgebornen HerrnHerrn 

N. N. beruhmten Handelsmann in N. 

£h 
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Wzory (mustry) některých potrebnhch 
listu. 

Strana 

Hopsání osob prchlých^ ] 3 
Popsánj pokradených wecy * 
Dznamenj licytacý 
^«ráwa o domu na prodag * 
pxob7m konkursu o vmd Gyndykusa _8 
Vriklad ljstu průwodnjho f 

Deto. Rprestěbowánj do cyzy země 9 

wyswédčenj čeládce 1 0 

Skladatel psanj. * 
<lo gest psanj ̂  

Pra-. 
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Prcknj (neb wyns) k nowemu roku. 
Strana 

vránj prjtele swému dobrodincy , 14 
— Syna swému Otcy 15 

— swému Gtreycy 16 
— milostiwému patronu 17 

Hospodarstéhozpráwce swé wrchnosti 18 
Pranj na den narozellj. ' 

Dcera swé matce iy 
prymasowi 20 
Swému prjzniwcy 21 
Deto Giny 22 
Rjsstému hraběti 23 
Swému prjteli 24 
Psanj, kterckz se pjssj pri narozeni djtek. 
pri narozenj synáčka 2.5 
pri narozenj dcerussty 26 

Pranj k manzelsiemu zasnaubenj. 
piány newěste k gegjm odawkám 27 
tzpráwec prege sstěstj swému hraběti k 

geho nastáwagjcýmu manzelsté-
mu sňatku 28 

Prci. 



druhého D j l u . 

Pranj í obdrzcncnlu auřadu neb czinc 
hodnosti. 

Strana 
H obdrženému auřadu Sekretáře 29 
% obdržené doktorsté hodnosti 30 
pránj Opět knabytémuzdrawjpopre-

stálé nemocy 31 
ptán) dcery pri vzdrawenj matky ) 32 

O psanjch,sp nichž někoho k sobe zuweme. 
'Gubernyálnj rada zuwe wenkowsteho 

Zemana na swadbu swé dcery 34 
zpráwce zůwe swau wrchnost na swad-

bu synarychtárowa 35 
Pronágemnjk zuwe měststau radu na 

zbjrky 31 
wenkowstý farář zůwe k sobě Ráno-

wnjka pti přjlezitosti pripadagj-
cýho swátku 38 

přjtel zůwe swého prjtele k obědu 39 
O kmotrowsiych psanjch. 

Zpráwce žádá Zemana za kmotra 40 
Gistý Professor žádá gedné panj k swé 

dceři za kmotru 41 

O 
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O psanjch, w nichž někoho tessiti chceme. 
Strana 

w>awrinec Lebeda těssj Annu Zábran-
stau z smrti manžela gegjho, kte-
ráz s dětmi osyrela 42 

přjtel prjtele těssj, aby se nermautil, ze 
swého syna ztratil 44 

-Rdyz geho přjtel wyhorel 45 
s.:nj prjteli, genz ztratil swau milenku 47 
smrti syna, genz před neprjtelem 

zahynul , 48 

Psanj, w kterhch někoho O milost neb 
ochranu poraucjme. 

Gistý hrabě poraucj mladého člowěka 
Apelacý Radě, aby mu k stuzbě 
dopomohl $o 

poručnjkowi strany gistého člowěka 51 
« Giny podobný list 53 
< wrchnosiénstý^ plnomocnjk • poraučj 

swému hraběti zpráwce, genz bez 
stuzbygest f 63 

' Zeman pjsse hraběti, aby gistého člo-
wěka wzal za swého Sekretáře 55 

1 'Dtec pjsseprofessorowi, když syna swé-
ho na sstudye postál F6 

O 
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ch psanjch. w nichž nikoho napomjname. 
Gtt-aná 

přjtel napomíná prjtele, by se měl před 
nepřáteli na pozoru v 57 

psanj strany gistcho člowěka, genz w 
dobré powěsti nestogj- 59 

£ist podobného obsahu 69 
Otec napomjná syna, aby hry zanechal 61 
Dworstá rada napomjná Sekretáře, 

aby dluhu wjce nedělal 62 
psanj prjteli, gen; se ženiti chce ^ 64 
Matka pjsse swe dceii strany wdawan) 63 

Psanj, w nichž wymlulvy hledáme. 
Wymlauwánj strany rádné neplače-

něho dluhu . 67 
Deto. Strany pomlauwánj ^ ^ 68 
Gistá stečna wymlauwá se,, ze Rytjre 

nenawsstiwila 1° 
Hrabě pjsse včenému muži strany ne-

' vrigaté dedykacý , 71 

I psanjch, w nichž geden s druhým 
radu bereme. 

Syn bere s Otcem radu, máli xo staw . 
duchownj wstftupiti 72 

Sy-
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Strana 
Gyrotek záda swého poručnjka, aby 

mu bylo dowoleno do cyzých ze-
mjgeti 73 

Mess^an pjsse práwnjmu prjteli, ze 
chce penjze na auroky vložiti 74 

Psaly, w nichž se druhému 0 necem zpra-
wa neb wedomost dawa. 

^práwa zeny, stran)' smrti gegjho man-
zela 76 

Zprawa, strany hledánj spolecnjka na 
cestu 7? 

Zpráwa wrchnosti strany gegjho wy-
horelého domu 78 

Zprawa strany sskody, kterau powo. 
den vcinila 79 

Zpráwa wrchnostenstého zpráwce, ze 
oznámil hospodu na nágem 81 

O Psanjch, lasty se teykagjchch. 
Zeman N. prednássj lástu swau stečně H. 83 

'H.ist podobného obsahu «6 
Gesste giny 86 
Gistý aurednjk oznamuge swé milence, 

ze gegjho Otce o dowolenj záda" 
bude, aby sy gi wzýti mohl 88 

List 
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Strana 

List podobný 89 
N. žádá starého S., aby mu swau dce-

ru za manželku dal : 92 
Otec pjsse weyminky strany syna swe-

ho, gen; se ženiti chce 93 
wdówec žádá Panny, aby geho man-

zelkau byla 94 
Wdowa pjsse swému někdeyssjmu to-

waryssi, ze sy ho wzýti chce, po-
něwadz muz gegj vmrel 96 

£> psanjch, w nichž djky wzdawctme. 
Habrykant dekuge kupcy za geho pod-

póru 97 
panj K. děkuge pánu S., ze gegj syny 

zaopatřil ; ( 98 
pohořelý kupec děkuge swému pritelt 

za obdrzenau pomoc 99 
Syn děkuge Otcy za dobrodinj 101 
poděkowánj praktykattta Registrato-

rowi 1 0 2 

O listech kupeckých. 
List, w němž se kupec rekomenduge 103 
Hupec dáwá zpráwu o smrti sweho bra-

tra, genz s njm byl w společnosti 
(xo kompanyi) iró 

2prá-
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Strana . 
Zpráwa wdowy o změně w gegjm ob

chodu 107 
psanj obgednáwagjcý 197 
podobného obsahu' 108 
Gesste gine 109 

O listech zasylac§ch. 
přjklad prwnj 111 
Přjklad druhý 112 
List wyswédčenj nj 
List podobný 1*4 
psanj ssestero obchodu kupeckého se tey-

kagjcý od 113 az 119 
Formulář listu odestaného zbozj se tey-

kagjcý 12a 
Gak a kdy se má odpowed psáti 121 
Osmnácté odpowědj na psanj w teto kni-

ze postawená od stránky 121 az 149 
Tytulár stawu duchownjho y swětstého 141 







Dokonaly 

Zemsky Ad w o kat 
w prciwnjch rozeprjch, 

gen) w sobi obsahuge: 

wssecka w lidském ziwobytj každodenně se 
namjtagjcy prawnj zamestkttanj, 

gako; gsau: 
pjsebné žádosti každého způsobu, žaloby, 
ohlassenj, stížnosti, pogisstenj, wsseckppre roz-
licneho způsobu, a gak se s njmi y se wssemi 
spisy az r appellacy pokracuge, ptaronj autra-

ty, taxp, gmena wssech instancp, odepsanj, 
a pripsanj, rekursy ke dworu, 

podle vwedtn^ch 

cl)sarstych kralowstych pr<lw, 
ťtetéj; 

bez pomocp prawnjho prjtele kazdy sam '<x>y* 
hotorviti muže; 

spolu s pr>d«w^c»»i 
0 arcpoencpjch, robote, desátcích, a patentu, 

odgjmanj ziwnosti roenkoryffpm hospoda-
rum se tpkagjcj>m. 

W CesstinU přeloženy 
od 

Prokopa Ssediweho. 
D j l t (11 j . 

W Praze 1804. 
Nákladem Haasowpm a Widlmanaowpm. 
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Patent 
•sírany akcydencyj, aneb mimořádného platu; 

pro hospodářské aurednjky od roku 1779. 
spolu s roysrvetlcnjm od roku 1781. 

J9afz mnoho wy^merenj Akcydencyj a tax 
se tkne, genz se budaucně zachowáwati 
magj, Nasst neymilostiwěgssj wůle a mj-
nenj gest, aby 

§. 1. za list propusstěnj z gedné pod-
danosti do druhé, mozněgssj poddanj 
wrchnostenstým aurednjkům toliko tříd-

' cet kreycarů odwáděli ; nemoznj aneb 
chudj poddanj nebudau dokonce nic za 
takowý list platiti. Chudý ale poddaný 
wyrozumjwá se ten, gehoz mohowitost 
na padesát zlatých proceniti se nemůže. 

§• 2. Za pi-jmluwnj spis (Fnterims« 
Schreiben) cyzý wrchnosti zaplatj se ho-
fpodárstému auredlnjku tridcet kreycarů 
a hospodárstému pjsari ssest kreycarů. 

A » §.3. 



- 4 -

§. 3: Rdyz poddaný žádá o dowolenj 
k zeněnj, musý gakozto aurednj taxu za 
konsens tridcet kreycarů stoziti. Ndezto 
naproti tomu pri takowých dominyjch, 
kde robotuj abolitycký systém podle ljbosti 
vweden byl, negen xoymevenj llhybencyj 
w této prjpadnosti, nýbrž také w přede-
sslem prwnjm a druhém oddělenj obsazené 
hnedky přestati má. 

§. 4. w takowé prjpadnosti, kde 
wyhotowenj swadednj frnlauwp dwog-
nasodne, a aby se pti aurednj kancelá-
ri protokowalo, od ženicha a newesty do-
browolně se žádá, musegî  oni auřadu 
geden zlatý a tridcet kreycarů stoziti. 

§. 3. Za konsens neb dowolenj, aby 
se remestu vciti mohl, musý poddaný ge-
den zlatý zaplatiti. 

§. 6. GedMý pacholek, gen; v cy-
zych lidj, anebo z panstwj slauzj (mezy 
které také owcácká chása.se pocjtá, ne ale 
staUhowé a pasácy) ročně dwanáct, dě, 
wecka ale ssest kreycarů ; pacholek genz 
w panstwj stauzj každoročně ssest kreyca-
tů, pohunek ale a dewečka tvi kreycary 
ročně platiti magj. 

§. -7: We fabrykách, w železných a 
neb plechdwých hůtjch a kowadlinách 
siauzjcý mistr neb towarys aneb gakyko-
li odchod' wedaucy člfopěf, necht on z 
panstwj aneb na panstwj pracuge, musy 

kaz-



každoročně ssest, pakU ale z panstwj pra? 
cuge dwanáct kreycarů stladati. 

§. 8- <Pd zápisu gruntownjho, giz 
sobě poddaný dáwá, pod aurednj pocetj 
wyhotowiti, hospodárstému aurednjkowi 
geden zlatý, krom toho také z každé kopy, 

' to gest z i zl. ic>kr.,a fyce;toho kwantum, 
kteréž na celau summu takoweho zápisu, 
gakozto záwdawek w hotowych penězych 
se stládá, hoffodárstému aurednjků ge-
den kreycar, a pak y z ostatnjho w ttr-
minech neb lhůtách stládágjcyho kapitálu 

• pododně i kr. se odwaden musý. R.dy-
by ale potom takorvý poddaný toliko wey-
pis takoweho gruntownjho zápisu z grun? 
eownjch knih žádal, má on wrchnosten-
stému aurednjkowi zato 13 Iv. zaplatiti. 

' & 9- ZaInwenturu a wyssacowanj sedl-
stého gruntu wrchnostenstému hospodář-
stému aurednjků 30 tx. flozj, od inwen-
túry a wyssacowanj chalupnjkowa statku 
13 kr. podobně domkáre bez rólj 1.5 kr.; k 
tomu ale potřebným neobogemým saud-
cum aneb prjsezným w prwnjch dwau • 
prjpadnostech dohromady 36 kr. w tretj 
ale prjpadnosti gen 18 kr. * < 

§. ío. Za gedno rozděleni dědictwj, 
kdy; ono krom gruntownjho zápisu na 
papjr se postawj, když pozůstalost pod 
6n;l.'aneb tolik wynássj, geden wjden-
stý'ze zlatého, ostatně ale wesměs gen 
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15 kr, na mjstě akcydencye wrchnosiensté-
mu aurednjků se platiti bude. 

§. 11. Rdyz k bezpečnosti wěritele 
newyhnutedlně potcebny wrchnostensty 
aneb aurednj konsens k prigmutj něga-
kych Passýwdluhů, pak priwtělenj aneb 
predvpamatowánj negakého zápisu na dluh 
na ĉ istý vrcitý caS od aurednj kanceláře 
žádán bude, wrchnostenstému aurednjko-
wi 7 kr. za.to se odwede. 

§. 12. Zádáli kdo, aby se mu Hrun-
townj knihy k nahljdnutj otewrely, za to 
3 kr. at odwede. 

§. 13. w té prjpadnosti, kdy; pod-
daný s wrchnostenstým powolenjm fwě-
dectwj stládá, Magj dědtCOwé, a Legala-
rii pro publicatione et executione testamenti 
tehdáz, kdy; dědictwj aneb takowý legat. 
100 zl. newynássj, aneb neprewyssuge 
30 kr. geli ale dědictwj neb lézat pres 100 
zl. wefměs geden zlatý zaplatiti., 

§. 14. Rdyz mezy poddanými strže 
c)runt rozepře powstane, tak ze ten grunt 
wrchnostensty aurad prohljdnauti musý, 
musegj obě strany dohromady za rozsu-
dek, a za pjsebné wyhotowené narowná-
nj geden zlatý: kdyby ŝe ale stalo, jeby 
t» pre nebyla porownána, aneb se ne« 
mohla narownati, tedy za prohljdnutj 
mjstagen3a kr.; konečně ale, kdyby.au-
rednjk w te prjpadnosti, krom swe aured-
nj powinnosti na gine gemu nepatricy 

mj-

http://kdyby.au


mjsto se odebrati, a pro wzdalenost pres 
noc tam aneb na cestě zůstati musyl, 
krom swrchnjho dennjho platu Zwlassf 
ročně 36 kr. gemu se odwede. 

§• iS- Za gednu Subhaftacý aneb za 
list k weregné licytacý fiozj se 7 kr. 

§. 16. Rdyz se prihodj, ze poddaný 
aneb také cyzŷ  do krydy vpadne, to gest, 
když swým wěritelům swé dluhy zaplatiti 
nemůže, po prosslém prohlássenj klasyfi-
katoryi, aneb dominykálnjho vsudku neb 
sentencý dez rozdjlu wssech stran, když to-
ti; celé břemeno dluhů pres 500 zlatých ne-
wynássj, geden zlatý; naproti tomu ale, 
Idyz to wetssj sum mu dělá, 2 ;l. za licyta-
cý do krýdy připadlých wěcý, a zbozj, pak 
od wyplacenj weritelu gsau ale gen dwa 
wjdenstý ;e zlatého k odwáděnj. 

§. 17. Rdyz někdo na mohowitost a 
zbozj druhého v auřadu zápowěd ěinj, a 
spolu žádá, aby tato zápowěd do kněh po-
znamenána byla, 7 kreycarů zato se od-
wede; když se ale ta zápowěd opět zwe-
dne neb zrussj, tenkrát se za to nic ne-
platj. 

tz. 18. Rdy; pri rozeprjch k hospo-
dárstému auradu něgakédeposytum sesto-
zj, ten, genz swau pri prohrál, z každého 
zlatýho dwa wjdenstý , a krom toho za 
ivenwydáwagjcý list na todeposyt«M7kr. 
odwede. 

5. '9. 



S. 19. Za weytah neb extrakt v ho?, 
spcdársteho auřadu založeného Iudycyál-
protokolu, w Němž negen wssecky transaéta 
gakozto decisa předznamenané byly, musy 
gedna strana, když takowý weytah zádagj, 
totiž za prwnj arch 7 kr., a gestli gich 
wjce, za každý ostatnj 3 kr. havlatiti. 

§• 20. pri wydeywanj syrotka s ge-
ho w syrotcjch auctech pozůstalým gmě» 
njm bez rozdjlu 17 ťr- od psanj se za-
platj. 

§. 21. Od piehljdnutj celoročních 
obecnjch auctu, které ale gen w takowých 
ohcých se westi magj, gessto gine pcjgmy 
magj, aneb z nichž některé s prjpausstěgj-
fijcým způsobem k dowoleným a potře-
bťýrn odecnjm wydánjm wyzdwjzeny a 
privusstěny byly, a syče w menssjch mjstech, 
Ne se pres 23numer nenalézá, 30 kr., w 
projirednjch, kde se 30 numer počjtá, 43 
kr., a kde wjc nez 30 numer gest, gakozto 
Atcydency gcden zlatý odwesti se musý. 

§, 22.' Za gednu z objlnjho podda
ných fondu wydluzenau dolegssj Rakau-
stau měricy bez rozdjlu pri pugčowanj 1 
kr., pak od d. Rakausté měřice 3 téhož 
fondu s kcagstoa.uradnjm powolenjm na 
vrodag pricházegjcyho obilj podobně 1 kr. 
tjm způsobem Z každé měřice obilj, které 
se tdo od wrchnosti dluzj, rowně 1 kr. na 
mjstě Akcydencý gest k zaplacenj. Ostat-
ně zregmě d o k l á d á m e , ze grunto-

wnj 
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wnj wrchnost, a gegj hospodarsstj aured? 
njcy těžké odpowjdánj na sebe vwalj, 
kdyby obilj poddaných, aneb tak nazrva-
né -*• magacynu, kde se takowé nálezci, 

, ne w prawém pořádku, a dokonalosti se 
neodwádělo, poněwadz to proti obecné-
mu dobrému gest, a takowé, gakz se na 
mnohých mjstech stáwá, genom podlé 

• gména pozůstáwagj, a poddaných obecnj 
zrnj docela na nevstalém napredpugčo-
wanj bez gegich kazdoročnjho zpátkem 
oplácen, S pristussným patentnjm záwdaw-
kem do obecnjch magacynu ^castegi az k 
nemožnému wynahrazenj stati se nechá-
wá, z cehoz násteduge, ze poddaných 
passýwstaw w;dycky rozmnožen býwá, 
někdy ale, kdy; nauze prigde, žádné po-
mocy k nalezenj nenj; proto; My podlé 
toho poraučjme a narjzugeme co neypri-
sněgi, aby poddaným ^půgčené obilj roč-
ně do obecnjho magacynu zpátkem se od-
wádělo, a předepsané auroky w' zrnj ná-
lezitě se stládaly, zač gak wrchnost tak 
y aurednjcy bczewsseho ohledu státi mu-
segj. Hrom tenkráte, kdyvy geden neb 
druhý str; weliké krupobitj, aneb oheň 
hned po znjch tak nesstastný byl, zeby 
jlwé odilj a auroky odwest nemohl, tomu 
se má o rok déle čekati. 

Také pri shrom«d°wanj poddaného 
obilj w prilezitých časech Irze prodag 
wzdy weynosne a w prawy čas zase;a-

opa-
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opatřené zálohy neb foroty kontrybučnj 
kapitál poddaných, w těch mjstech , kde 
gaký gest, se rozmnozj, a tam, kde zá-
dný nenj, něgaký kapitál shledati, a dobyti 
se múze, gakz se pri gedné y druhé opa-
trne gruntownj wrchnosti S neylepssjm 
prospěchem giz stalo, proti které wýmince 
gediné my swrchu pri wyrownánj pod-
daného a wrchnostenstěho pak pri pro-
danj poddaného obilj vstanowené akcy-
dencý powolené mjti chceme; coz pak ta-
ke k nassemu obzwlásstnjmu zaljbenj stau-
ziti bude, když ony gruntownj wrchnosti, 
kde takowé odeenj magac^ny gesste nepo-
zůstáwagj, pomalu se pričiněgj, a ge s 
srozuměnjm poddaných pomalu zalozegj, 
načež potom y sám kragstý aurad swau 
pozornost mjti,, a o tom w cas prjpadno-
sti zpráwu ke Gubernyum dáti má. 

§. 23. Rdyz poddanému k wlastnj 
geho potřebě drjwj dud k pálenj aneb k 
stawenj we wrchnostenstých aneb w ko-
stelnjch lesých se wykáze, tedy z každé ko-
py, gakz mnoho gich to drjwj wynássj, 2 
kr., a pri wykázánj drjwj w lesych pod-
daným patrjcých 1 kr. z ceny gednoho zla-
tého za dohljzenj, chůzy a prácy nad tako-
wými poddaným patrjcymi lesy se odwe-
de; od latj a giného drjwj k nábytku po-
trebného nic se platiti nebude. 

§• 24. Ronečne w takowých prjpad-
nostech, kde poddaný pro něgaké pro-

wi-
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winěnj strž aurednjho posta wyzdwjzen 
a priweden býti musy, gest takowému 
postu za mjli 6 kr. k zaplacenj. W tom 
pozůstáwá nynj budaucý ono wymě-
renj platu, které My Z ohledu k vgmé 
wssech akcydencyj a tax od gruntownjch 
wrchnosti neb gegich aurednjků co neypo-
rádněgi a tak zachowawané mjti žádáme, 
aby wssecky giné tax^, a akcydeneye, necht 
ony gakékoliw gména magj, gessto w 
tomto wyměrenj platu obsazené negsau, 
přestaly, a co neyostregi zapowězeny 
býti magj. A aby tjmto dokonalá rownost 
vxoeoena byla, a s každým poddaným, 
gen; wrchnostensté jurisdykcý osobné aneb 

.magjcý rolj poddán gest, podlé stussnosti 
ano xojce podlé ljbosti na budaucý časy w 
takowých prjpadnostech se nakládalo; pro-
ce; My tjmto co neymilostiwěgi narjzuge-
me, aby to také podobně na oných stát-
cých a panstwjch, kde robotnj abolitický 
systém, a wyzdwjzenj tělesného podroben-
stwj vwedeno gest, mimo ty tri prwnj ru-
bryky stegně pozorowáno bylo, a žádny 
rozdn, mezy emfitewtyckymi dominykál-
gruntůdrziteli, nechk oni gsau gakého ko-> 
li stawu, se nedělal, nydri magi k ta
xám a akcydencyjm podlé prjtomného wy-
měrenj docela prjdrzáni býti, nástedowne 
se wssemi dominykálgruntu držiteli, gakoz 
y s těmi, genz rolj magj, S rowným zpu-

so-
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sobem se nakládati dude.^ w tom pózu-
sláwá Nasse neywysssj wůle a poručenj. 

W Brně dne uho čerwna 1779-

Cyrkulctr 

dne 14H0 dubna 1731. Obsahuge w so-
de rvyswetlenj Normálu hospodarstpch ak-

cydencyj se týkagjcýho od 11. cer-

wna roku, 1779. 

f&ejio cýs. král. aposstolstá Milost w c. 
kc.dworstem narjzenj dne 31. března 1731 
8- §• dne 11H0 c e r w n a 1779. stra-
ny bospodárstých aurednjch akcydencyj, 
3 ohledu na wěcý poddaných, wypusstěné-
ho neywysssjho patentu k doplněnj takda-
ic.c co nexmilostiwěgi wyswětlitiráčili: ze 
powoleny plat za gruntownj wtazenj do 

gen tu, kde celá hospodárstwj bud 
^rodag, aneb giným způsobem cyzým 

li': :m do rukau pricházegj, sgednym zlatým 
fc odbýwá; když se ale toliko o grdinýgrunt 
Neb vole gedná, pak budau wssudy podlé 
patenm 3 1 kr. S kopy spokogeni, pročež 
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od zádánj pri zápisu, celého hospodář-
stwj pripusstěného i ;l. pro písaře zdrzeti 

se má. .... . t ,_. ... 
Rterauzto neywysssiresolucy k wyswet-

lenj téhož patentu pan Rragstý w kragt 
stoajcým každému k dokonalé wědomojó. 
obzwlasstne ale k náležitému wykonanj 
wssem wrchnostenstým hospodárstým au-
radům stussně oznámiti, a strany wyko-
nánj takowé oznámené zpráwy obyčegny 
postowstý registrjk sem zastati má. 

W Brně dne 14H0 dubna 1781 

Kwitancy k opsanj.micb l rozivrzenj 
stawowjkych pamcitek. 

a njze podepsaný známo činjm a wy-
znáwám, Ze mně wysoce stawnj páni 
Gtawowé dole stogjcý na Annu Doma-
ssinowau rozenau Milicowau wystawe-
ný, a podlé od 'jho stawného delostrel-
stého regmentowa Rommando vdeleneho 
powolenj mně postaupený3 i procemowý 
kapitál lub l̂ . 10007 d e s e f f i o n e <5ho inágc 
1777 d. d. 1H0 vnora 1792 ?• 500 zl,—kr. 

&fa 500 zl. 

G 
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prostředkem vpsanj a rozwrzenj na můg 
podepsaného, a syče gedni po 130 zl. 
gednu rowně 130 zl. pak gedno po 200 
zl. 3 Morawffé stawowsté kassy vwěrenj 
od 1H0 vnora 1796 dali wen wyplatiti, 
a syče tak, ze ani gá ani mogi dedicowé 
tjm méně kdo giny wjce k pohledáwánj 
mjti má a mjti múze. 

w Brně dne a t. d. 

Zadost o potwrzenj Kaupi aneb 
odewzdcinj statku. 

Slawný Wrchnj Auřade: -

Jčjze podepsaný vwádj w známost,^ ze 
on swůg k tomuto panstwj prinalezjcý 
hornj statek w obore No. 12. Ianowi 
Griflowi dospělému fyrotku zdeyssjho pan-
stwj az na gruntownj wrchnostensté po-
wolenj podlé vmiuwy Lit. A. xo kaupi 
podstaupiti chce, a proto; záda, aby 

Ílawný wrchnj aurad powoknj k této 
aupi pdělil. 

8& 
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Zadost w které prigjmac neb ku° 
pugjcy statku za 0deps<inj, a pr i-

psiinj, a za wrchnostensteod-
powjdclnj tchoz prosy. 

Slawný Wrchnj Auřade! 

Vospělý syrotek tohoto panstwj wedo-
most dáwá, ze od Jakuba pillera sem 
patrjcyho poddaného geho az podtud ge-
mu patrjcý hornj statek w obore pod Zrun-
tównj wrchnostj potwrzené vmluwy Lit. 
A. loupil, a nyn) žádá, aby tento stawný 
wrchnj auxab nadgménowaný statek pro-
dáwagjcýmu w knihách odepsal, a gemu 
geg připsal, a pak aby připustil, by on 
odpowedin dyti mohl. 

£> 
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O Robote. 
w čem ona pozůstáwá, a na gaký způ-

sob oo. podoanpch ma wykonana bý-
ti, toto gest xoýtab z cýs. král. 

patentu. 

Nobota pozustawa w gisté vstanowené 
prácy, která se gruntownj wrchnosti kaz? 
doročně wykonáwati musý. ^<dna má 
schug' počátek Vud w smlauwě aneb w 
odyčegi. 

Robotě gsau podrobeni wssickni drzi--
tele statků s obydljm, a pak nagemnj-
cy; nic wssak méně magj wssickni podlé 
prtlwidei. strany roboty roku' 1730 Pro-
sslých, bjd»,j, churawj, aneb 60 Vet staff 
domkari, a chalupnjcy, wssickni pak swo-
bodnj tak y zenatj, synowé a dcery, genz 
v swych přátel a Známých w stuzbě stogj, 
wssickni hospodáři a hospodyně, genz 
swau ziwnost opustili, a o swe domy a 
grunt? 3 žádného nehospodárstwj neb 
marnotrátnictwj nepnssli,gakoz také wssis 
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ckni inwalidi a propusstěnj wogácy od 
wssj roboty oswobozeni býti, gak dlauho 
obywatelowé' bez wlastnjho gruntu a 
wlastnjho prjbytku gsau. Gak mile ale 
dům, aneb pod robotau stogjcý rolj nev 
ziwnost nastaupj , té; samé robotě po
drobeni gsau, ku které predesstý hospodář 
takoweho.doMu neb ziwnosti zawázán 
byl. 

<5o se tedy powinnosti k odbeywánj 
roboty tkne, prigde to zde nato, zdaliro-
botě podrobený obywatel cely, polowiČnj 
aneb čtwrt sedláka gest; zdali domkar wrch-
nostenstý, aneb gen podruh neb nagemnik 
gest. (tzruntownj wrchnost, podle roz-
ličných pozustáwagjcých neywýsssjch pa
tentů roboty se týkagjcych*) ma to práwo, 
od swých poddaných, celých, polowičnjch 
y čtwrt sedláků ročně 104 bn\ roboty; od 
domkáre, gen; wlastne osmý djl sedláka 
gest, od takowých.poddaných S wlastnjm 
stawenjm, kterj syče wjc ne; gedno gj-
tro Pri stawenj magj , predc ale z* 
itwrt sedláka vznánibýti nemohau, rocni 
Djl tretj. » . &"> 

*) Patent robotnj od 6ho lecwna 1772,3*-
hoz záwksck od i2t> cerwna 1773 Pa
tent od 24H0 zarj i?04. Dworska resolu. 
<p od 6H0 listopadu tli3'•> a od 29H0 
ieswence i?go a giných wjce. 
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62 dnj, a od podruhů, gen; bud geN 
pauhé stawenj, aneb krom toho gjtro rolj, 
nechť" ono gest gakékoli, Magj, ročně 26 
dnj žádati mohau, pres to ale nenj žádny 
powinen wjce pracowati. Lelj a pólo-
wičnj sedlácy gsau k potažné robotě; 
ttwrtstdlácy, domkári a podruzy k pěssj 
robotě zawázáni. Celý sedlák odbeywá 

swau robotu čtyřmi koni neb woli, to, 
gest wssegedno; polowičnj ale S Qebným' 
párem; wssak piigde to wssecko na to, 
3 gaké smlauwy, z gakého obyčege aneb 
z gaké zastaralosti *) to pocházý, tak řeknu; 
celý sedlák bylby we 32 letech před ro-
botnjm patentem roku 1772 prosslým 
swau potaznj robotu toliko gednjm pá-
rem odbeywal, tedyby ho geho grunto-
wnj wrchnost nemohla wjce nutiti k ro-
dote S dwema páry dobytka. Takby se 
také mohlo státi: kdyby poddanj od dá-
wných času méně ne; 104 dnj doroka by-
li robotowali, musyloby to také wzdy ' 
vii této menssj robotě zůstat a gimby se od 
wrchnosti nemohlo žádné wětssj břemena 
wjce vložiti. 

Nynj se múze tato otázka předložitý 
gakau prácy a gaké djlo robota w sobe 
obnássj X Robota wstahuge se bez wey-
minky na wssecky práce a konánj, pxebc 

wssak 

' ») N>5btc známo gest, ze í negaki zastará, 
losti 3* let zapotrebj gest. 
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wssak na wetssjm djle a wůbec k napo-
máhanj wrchnostenstých hospodárstých 
pracý se pzjwá. (gruntownj pán ma 
také podlé patentu to práwo, ze poddá-
němu wezenj na dalssj ̂ cestu vložiti múze, 
predc wssak tjmto;působem, aby ono 
neyweys gen tri dni w týhodnu trwalo, 
gak; se dále o tom gednati bude. w této 
prjpadnosti gest ale narj;eno, aby wrch-
nost na každého koně čtwrtcy owsa denně, 
a pacholkowi, genz toto wezenj obstarati, 
musy, sedm kreycarů každodenně dala, 
gako; y potřebný plat od mafítale a za 
clo neb mextogemu se napřed odwesti muo 
sý; gestlize takowé daleké robotné wozenj 
xooli se wykonati má, tedy y pro ně gak 
pjec tak y penjze a na strawu, za masstal a 
meyto pacholkowi napřed dáti se, musý., 
poddaný, gest také powinnowán každého 
týhodne dwa dni rodotowati, gruntownj 
ale wrchnost, když toho potřeba káze, mů-
ze také tri dni w týhodni žádati, ne 
ale tak, aby sedlák postednj tri dni xo 
tyhodni , a pak zase tri prwnj dni 
w.nastáwagjcým rodotowati měl; toby 
bylo zlé vzjwáni, a proti aumystu neywys-
ssj ho narjzenj; nebo musý se také na to 
ohled wzýti, aby na predesstý způsob ni-
kdý práwně vložený počet ročnjch 104 dnj 
roboty prestaupen nebyl. 

podruzy gsau powinni wrchnosti dwa-
náct dnj do roka rodotowati, ale gen k pěssj 

' B 2 prá-
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prácy prjdrzáni býti magj: v pk.k rezánj 
drjwj w lese, t sekánj sena, ke znjm, k 
mlácenj, k hrabánj, k dělánj ledu, kposýl-
kám a těm podobným. Gni ale musegj k 
robotě potřebný nábytek,gako gest palice na 
hraudy, kosy, srpy, hrábě, motyky, a těm 
podobné, gakoz y sedlácy potřebný doby-
tek, wozy, pluhy, brány a t. d. sami swé 
wlastnj mjti, a s sebau přinésti. Rrom 
toho musegj gesste podruzy, gako ginj au-
dowe obce kragstoaurednj cyxtuláxe roz-
násseti, a k weregným bremenám napo-
mocni býti. penj; ochrany ale od podru-
lbů žádati, gakoz se někdy stáwalo, gest za-
powědjno; podobně gest také podlé eyr-
kuláre cl. d. 7. čerwna 1781. zapowědjno, 
ady podruh wssech 12 dnj ročnj roboty 
toliko w čas znj k odbeywánj nucen ne-
b^l; nebot tenkráte gsau sedlákům, v kte-
rych prjbytek magj, welmi potrebnj, a 
oni sami w tom čase musegj sobě neywjce 
wydělati swau nádennickau pracý. w e -
směs nesmj žádný aurad od podruha tý-
hodně wjc nežli gednoho dne žádati. 

poddaný, necht on gest k potažné aneb 
k pěssj prácy powinnowán, má podlé pa-
tentu 12 hodin za den rodotowati, z těch-
to 12 hodin magj st mu dwě hodiny k po-
krmenj dobytka, a pěssjmu robornjku 2 
hodiny k gjdlu a k odpočinutj dowoliti. 
Za krátkých dnj múze wrchnost poddá-
ného od rozednénj a; do wečera k >robote 

prj-



prjdrzeti, s tjm wssak ohledem, aby robo-
tnjk o ty dwě hodiny k pokrmenj dobytka v 

a k swému odpočinutj neprissel. , Gest také 
předepsáno, aby gak na krátkých dnech 
taky času letnjho onen čas z robotnjchho-
din st odrazyl, který poddaný stráwiti 
musý, když z domu na vrčité robotnj mj-
sto, aneb, z něho zase domů gede.; proti 
wssemu práwu zádagj tedy ty wrchnostiod 
poddaného, aby on, byt y třeba hodinu 
cesty od swého domowapotrebowal, ne; 
na lwykázané mjsto prigede, a zase hodinu 
Zapotrebj měl, nezby se do,mu nawrátil, 
predce celých deset podin pracowal. t po
dobni také ony wrchnosti proti prawům 
gednagj, genz robotnjkowi půl neb tri 
etwrté dne pocjtagj, ldyz on pro násylne 
powetrj a bauriv prostěed dne musylpre-
stát pracowati; takowé připsáni půl dne 
gen tenkráte podlé patentu dne 2iho^má« 
ge 1784 prossteho swé mjsto má, kdyzigiz 
před polednem tak sspatné powětrj se oka-
ze, ze vstanowená práce hez weliké ob-
tjznosti aneb sstody hospodáhstwj se wyko-
nati nemůže, poddaný, ale naproti tomu 
toho dne predpolednem domů se dostane. 

Na robotu magj se ostatně dospělj 
lidé posýlati, a wrchnost nenj powinna 
prjlis mladé, prjlis staré aneb churawe 
osoby na robotu prigjmati; geli ale prá-
ee takowá, kterau takowj lide zastati mo-
hau, k. pr. hrabat, seno obracet a t. d. 

mu-
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musý se w té prjpadnosti weyminka vči-
niti v tak také naproti tomu prjlis těžká 
a takmér nad sýlu lidstau obtjzná práce 
nemá se žádnému robotnjku vkládati. Dá-
le nesmj se také od wjce držitelů lidem 
osazeného, statku tak gako od gedné acko-
li dosti hogttéfamiliew)c nez gedna schop« 
na osoba podlé patentů k robotě žádati, 
poněwadz ti gen za gedno tělo se poklá-
dáti magj. W čas morowé rány a na-
kazčiwych nemocý gak mezy lidmi tak me-
zV dobytkem nemohau poddanj k zadné 
robotě prjdrzáni býti, a wrchnosk w ta, 
kowé prjpadnosti k poddaným žádného-
práwa nemá, aby oni takowau prome-
sskanaa robotu ̂ ase wynahradili. 

Co se tkne chleba, pokrmu, a pjce'pro 
dobytek, gessto gruntownj wrchnost ro-
botnjkum dáwa, ^narjzuge patent od 6 
čerwNa 1772 w §. 14. aby, kde.se robot-
nym poddaným od starodáwna, chléb a 
ginj pokrmowé, a pjce pro koně a wo-
li vděluge, budaucněbezewssj změny pri-
tom zůstalo 5 ax takowé prjpadnosti opět 
prigve na vmluwu, obyčeg, a zastaralost. 

Muzéli gruntownj wrchnost tu, kde. 
pncozené roboty 'vzjti ncmuše, od pod-
daných za robo'tu penjze žádati? podlé 
patentu má gruntownj wrchnost to ptá* 
wo, kdy; obyčegné roboty v;itj nemůže, 
Ze múze od swych poddaných na mjstě 
robot? ssussný plat žádati; wssak musý w 

http://kde.se
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tě prjpadnosti pořádné pjscbné narowná-
nj mezy wrchnostj a poddanými wppoto-
weno, a staw. kragstému auřadu k na-
hlédnutj a k potwrzenj předloženo býti. 

Gá zawjrám toto pogednánj S tjm 
vpamatowánjm, kdyby mezy wrchnostj 
a poddanými pro robotu aneb proti ro-
dote gakasy pre powstala, ze w takowé 
prjpadnosti, wssecky Urdarye, gruntownj 
knihy« listy obrany, puwodnj regiWo-
wé roboty, a gine k práwu p'átrjey dů-
kazy musegj k swedectwj a k pomocy se po-
trebowati, aby takowá rozepře mohla 
porownána býti. 

Stjznost Sedláka ffrze robotu. 

-cVáclaw Homolka prednássj'gménem 
swých ostatních spolusausedů: ;e ge wrch-
nost gako celé sedláky pozorugé, (kdežto 
oni gen polowicnj sedlácy) neb cHalup-
njcy gsau (poněwadz neywětssj částka 3 
nich gen po 12ti 13, a 14ti gjtrach polj 
magj) a ona predc od nich ročně 120'dnj 
s párowým dodytkem roboty žádá; a ze 
zrjdka kdy se prihodj, aby třikrát za tey-
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den rodotowati nemusyli, a syče pocjna« 
gjces postednjmi třmi dni w týhodni, a 
s prwnjmi třmi dny w druhém týhodni 
zacjnagjce; tak syce, the, když w takowy 
teyben swátek připadá, oni gen 2 dni pro 
sede magj. Tuto robotu musegj oni tak 
daleko od swé wesnice wykonáwati, ze 
půl dne tam, a půl dne domů potrebugj. 
Rr^rn toho musegj geti skrz wodu, kdež 
často' býwagj w nebezpečenstwj > když 
wody přibude, aby o swug dobytek ne
při ssli. <l)ni skrze dlauhy čas, čeho; s 
swedky dokázati mohau, nikdy robotu stu-
tecne newytonáwali, nýbrž na nijste nj 
ročnj činže 15 zl. odwáděli, tak ze nynj 
wětssjm djlem swůg dobytek, poněwadz 
gim w, gegich hospodařstwj obtjzný gest, 
prodati, a tjm způsobem ani konj ani 
wo.lů držeti nemohau. 

Zádagj tedy, aby budaucne s stu-
tecnau robotau obtězowáni nebyli, a 
wrchnost s rocnj činjj 15 zl. zase spokoge-
na byla, a syče 3 nástedugjcych důwodů: 

předně: Nemůže wrchnost žádati, 
obýval vtlačeni byli, a swé hospodař
stwj měli docela nechat spustnauti, a 
ikazyti. 

za druhé: Rdyby wrchnost kstutečné 
robotě práwo měla, nitbfby predtjm ne-
byla penjze za robotu přigjmala, nýbrž 
poněwadz ty samé rolj měla, gistěby 

pod-
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poddaných sivých k stutecně robotě byla 
přidržela; a kdyby . 

Za tretj: z ohledu takoweho robotncho 
plátu nebylo porownánj se stalo, nc-bŷ  
laby nikdy wzdy stegného Platu od mch 
žádala. 

Erekucy a zpksob potrestáni grun
townj wrchnosti nad poddanými, gak 

daleko a na gaky způsob ono se 
stclti miize. 

Exekucý gest prostředek k wynucenj, ge-
hoz gruntownj wrchnost prawem prott 
swému poddanému v^jwati múze, a pózu-
stáwá, podlé okolostogičnosti, a podle 
samé wěcy, bud w wogensté exekucy, netf 
w zástawe, aneb dokoná xo odegmutj do
mu a gruntu. , . . B , 

wogensté wynucowan, aneb exekucy 
muze gen pri sedlstém zadrženém dluhu 
místa msti, a Hruntowm wrchnost, která 
takowé exekucý vzjwatl chce, musy v 
kragsteho auřadu dowolens wzyti, a tam 

pi-
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pjsebný toeytab stutečného blubu takowe
ho sedláka předložiti. 

Gruntownj pán muže proti poddá-
němu gak při sedlstých tak dominykalnjch 
zadržených dluzých, podlé prawa sobe 
zástawuwzýti, abykzaplacenjpřissel; ta-
kowá zástawá wstahuge se na zně, a na 
wsiccky wěcy, genz se do zástawy wzýti 
mohau, a za to stogj, gen S tau wey-
minkau, aby poddanymu to,,čehoz on k 
wi.'denj fuxbo hospodarstwj a k ,swému 
wyziwenj newyhnutedlne potrebuge, se 
neodgalo. 

Gruntownj wrchnost muže, kdyby 
dominykálnj a rustykálnj dluh na onom 
gj samé stuzebném gruntě dostati w stawu 
nebyla, giny na cvzým panstwj lezjeý a 
takowému poddanému patrjcý grunt do 
zástawy žádati, y také s podrzenjm prawa 
gruntownjho; naproti tomu má také ale 
pán takowých sedlstých gruntů tu moc, 
swé v sedláka magjcý dluhy na hlawnjm 
aneb na giných gruntech sobě doheywati, 
gestlize wrchnj pán těchto rolj ge sám ne-
mjnj do zástawy wzýti. Rdyz někdo na 
evzým gruntě zástawu bráti chce, gestkazs 
dá wrchnost powinnowána, druhé wrch-
Nosil na předběznau zadost a autraty w 
dluzých stogjcýho poddaného s zavanau 
pomocý prispěti. pri sjacowanj a prodá-
wanj wjc poddáwagjcým, těch w zástawe 



poZustaljch rolj, musegjpotómgruntownj 
Páni w způsobu a lhůtách podlé předpi-
su wsseodecnjho práwnjho pořádku se drze-
tiazachowati. 

Gessrě gest k připomenuti, ze wrch-
nost wogensté exekucý a spolu w zástawu 
dránj pri neodwenych platech aneb dlu-
zých nagednau vzjwati nemůže; nebo 
wesměs gen gedným způsobem wrchnost 
proti poddanému exekucý bráti múze, 
dwogj pak nagednau nemůže nikdy mj-
sta mjti. i ' 

Gdegmutj domu a gruntu konečně mu-
ze proti poddaným, poole dworstiho na-
iji*rí\ od 28H0 rjgna > 78' gen w těchto 
neydule;itěLssjch'prjhodách.se státi, a syče: 

. předně^: Idyz dl«h$> obyčegných da-
nj země pánu přistussných př?s 'tři léra 
giz ttwagj, a dostatečné zástawy na né 
se.nenalézá;. podobně kdy; poddaný swé 
gruntownj wrchnosti :• powinnowaných 
Vanj neodwádj. 

Za druhé: Rdyz poddaný přes dwe 
třetiny wsseho swého gměnj dlužen gest. 

Za tretj; Rdyz poddaný rolj swé aneb 
winice spustnauti, a pole newzdělané leze-
ti nechá, aneb swe lesy wysekáwá, tak, ze 
ani sám při swé ziwnosti, obstáti nemůže, 
ani gaká naděge zbeywá, zeby časem gi-
ný hospodář k tomu se nagjtimohl; a 

3a 
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Za ctwrté: Rdyz poddaný w swé ne-
postussnosti a w.twrdossignosti setrwáwá, 
w takowé prjpadnosti. odgjmagj se mu 
grunty a dům z trestu a pokuty. 

poněwadz strany odegmutj domu a 
rolj obzwlásstnj pogcdnánj násteduge, 
byloby zbytečné zde o tom wjce připo-
m)nati. 

Gá nynj přicházým.na způsob po-
trestán j poddaných, wrchnosti patřj prá« 
wo, poddaného potrestati, strže práwa 
zemstá ale gest gj způsob trestu wvka-
zán; a protož nemůže při tom dle Ijbosti 
pokcacowati, aneb něgaké weystupky w 
tom dělati, při vkládanj trestu poddá-
němu gsau podlé neywysssjho patentu od 
prwnjho zářj 1781 nástedugjcý člankowé 
k vwázenj: 

předně. M á se pokaždé na.wysoké 
ftářj, na prjlis mladý wěk, gakoz také 
wesměs na zdrawj a podstatnoji těla tre-
stu podrobeného poddaného stussný ohled 
wzýti. 

Za druhé. Hanebněgssj a tězssj tresty 
magj gen nad těmi poddanými proneste-
n^ býti, v kterých mjrněgssj giz wykona-
né tresty zádnébo aučinku nevdělaly. 

Za třetj. Trest vlozmého wezenj a 
pokutně práce w čas důležité a potřebné 
prá« poddaného má se odložiti, a tepxtv 
po wykonánj neb odbytém djle má st S 
tatowými wýminky stussně a dle vsuvku 

po-
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pokračowati. Tomuto postednjmu takto 
se rozuměti má, ze takowy trest toliko těm 
poddaným přistussj, kteřĵ  w politycrem 
winnými se včinili, gakoz zde wůbec o 
polityckých prowiněnjch řeč gest. prá-
wě tento patent nařjzugc dále w §. 6. ze 
každá wrchnost powinnowána gest, wlast-
nj protokol k wystechnutj, a k vlozenj 
pokuty neb trestu w aurednj kanceláři 
zřjditi, a geg zachowati. Do tohoto 
protokolu trestu pokaždé hned a w přj-
tomnosti saudců a sausedů při wysteychá-
nj poddaného wlastnj prowinenj geho S 
tjm dolojenjm, zdali se sam přiznal, aneb 
skrz samau wěc, aneb ale strže swedky 
preswedčen byl, pak také vložený trest, 

, y <s dnem, kdy wysteychan a odsauzen 
byl, wěrně se zapsati musý. pak se ten 
celý protokol přečte, a od sausedů k to-
muto wystechnutj potažených se podepsa-
ti dá. 

peněžité pokuty nemohau se polity-
ckým Přestupníkům vkládati; gediné těm. 
genz se zapowězené hry dopustili. (Patr 
do wsseobecných práw o přestupnjcých a 
gegjch potrestánj w druhém djlu w §.io) 
Tak také nesmj se od poddaného, podle 
připomenutého patentu od rotu 1781 §. u 
od wezenj za tak nazwané sezenj nic zá-
Váti. 

Rdyz se přjhodj, ;e Prestupnjk krom 
polityckeho prowinenj také 'spolu lrymi-

nál-
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nálnjho prowinenj se dopustj, ,ná se on, 
podle nadgménowaneho prawa §. 7H0 
kryminálnjmu saudcy' odewzdaei, a ge
mu prowinenj geho pjsebně zastati. Trest 
musý se podlé kryminálnjho prowinenj 
wxměriti, a gen při geho zostřenj na poli-
tycke przčiněnj ohled wzýti; zde gest ale 
dobré k pozorowánj, ze politycká wrch-
nost prawa wjce nemá, od kryminálnjch 
saudcu gi; gednau potrestanému přestup-
njku zase obzwlásstnj trest vkládati; nebo 
toby bylo dwognasobnj potrestánj, a ge-
dnaloby se proti smystu neywysssjhonarj-
zeni; ostatně musý aneb má neyméne po-
litycká wrchnost, která wzdy kryminálnj-
ho prestupnjka napřed fmriariter to gest 
zběžně wysieychá, str; vsudek poznati, ze 
prowinenj podlé práwnjho vsauzenj kry-
nnnalnj prowinenj gest, a ze takowy pře-
stupnjk tedy k potrestánj kryminálnjmu 
práwu odewzdati se musy. 

Menssj přečiněnj wrchnosti aneb na 
mjstě nj vstanoweným a gi pčedstawugj-
cým aurednjkům k potrestánj se zanechá-
wá. Gsau ale podlé vznánj wrchnosti 
neb gegich aurednjků gen takowé tresty 
podlé patentu od 1H0 zárj 1781. dowole-
ny « propůgčeny. 

předně: Slussné a zdrawj lidskému 
patrně nesstodné wezenj, třebas také při 
lvodě a pri chlebě. 

Za druhě: pokutná práce. 
•3a 
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Za tretj< Zostrenj wezenj a trestu 
hodnosti s přilozenjm pnut ft řetězu, a 

Za čtwrté: Gdegmutj domu a rolj. 
Gdsauzeným Vrozeným, aneb těm, 

genz weřegný auřad zastáwagj, aneb ob-
chodnjkum dobrého a neporusscného cho-
wánj,,muze také w těch přjpadnostech, 
kde práwo mjrné wězení' za trest vstáno-
wuge (krom toho ale ne) podlé §. 15. 
polit. zem. práw, domácý wezenj swysta-
wenjm aneb s wypusstěnjm stráže vlo-
žiti. Rdyby ale wrchnost swého vsedlé-
ho poddaného S bičem, anebo osmiden-
njm wezenjni, aneb s ofmidennj pracý 
chtěla potrestati, musylaby mjti k tomu 
napřed kragstoaurcdnjho powolenj, a 
tamby musyla napřed. geho spáchané 
prowinenj, specie? taéti postawiti, a wey
tah 3 protokolu trestu zastati. 

Hdeg-
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Hdegmutj domu a rolj poddaným, 
w gakych prjpadnostech a na gaky 

způsob se stati mn^e. 

^degmutj domu a rolj gest takowé ge-
dnánj, kceré se gen v poddaných Ud,wy« 
konati dá. poddaný statek neb Zlwnost 
gest gako založené Reá le kpozorowán,, 
a aby wzdy w dobrém stawu zacho-
rván fc^l, gest zemi na tom mnoho zále-
zeno, poněwadz takowá wenkowstá sedl-
stá ziwnost negen daně dawá, a wogsto 
s lidem zaopatruge, nybr; také wzdela-
njm rolj potřebné obilj do mest odwa-
dj, následowně negen zem S potrawau 
zásobuge, ale y S lidem branj a za< 
stáwá. 

Z toho duwodu nemůže také zem m-
fbý připustiti, aby poddaný, genz gl 
tak k mnohému vzitku gest, tak snadným 
způsobem ; domu a z ziwnostl schozen 
dýti měl; proto; dworstym nařízením od 
18 dubna 17&5 * Fp" prasynce iM> vy-
lo prawidlo wydano, kdy a gakym ;pu-
sobem odegmutj statku a rolj stati f«™««-
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Gak mnoho ale zemi na tom zálezj, 
aby snad poddaný z malých prjcin swěho 
statku zbawen nebyl; tak také naproti 
tomu gest gj na tom záleženo, aby na zi» 
wnostech daném podrobených marnotrat-
nj hospodáři nebyli, genzby ge prodluž 
žiti, a zpustnauti nechali, a tak zkazyli, 
zeby \h n\t\) ani žádná kontrybucý wjce 
platit se nemohla. A nad tjm má wrch-
nost ddjti. 

Rdyby se podlé swrchu připomenu-
tých patentů přihodilo, zeby se takowému 
hospodáři ne stutečnau zalobau, ale e* 
oflicio ziwnost odegmauti mohla, k. pr. 
zeby dluhy rak welice se zmnožily, zeby 
storo gměnj geho prewyssowaly, a zem-
sta kontrybucý giz strže tři léta zpátkemby 
zůstáwala, tuf se musý nástedugjcým zpu-
sobem wrchnost w to wloziti a pokračo-
wati. i 

wrchnost požádá strže psanj dwau 
aurednjků z giného panstwj, aby staw 
mohowitosti poddaného w takowém do? 
tazowánj stogjcýho se wyssetřil, a geho 
dluhy Vyznamenali, ned liquidowali. 
Dto dwa zpráwcowé prigdau mezy sebau 
wywoleného, age pozádagjcýmu panstwj 
skrze zastané psanj oznámeného dne a ho-
dinŷ  w domě zadluženého poddaného, 
gen; podobně doma, aneb gemu od wrch-
nosti vdelený zástupce prjtomen býti mu-
sý, a nástedugjcým způsobem pocnau ge-

Djl tretj. C ho 
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ho mohowitosi wyssetřowati. t příkro-
cugjcý wrchnost, to gest, která toto wy-
ssetřowánj způsobila, zřjdj strže sweho k 
tomu odeslaného komissaře poradny in-
wentář, to gest: dá wssecky wěcy sepsati, 
gako při něgaké pozůstalosti; dwa ginj k 
tomu dozádanj rozumnj muži wssecko cose tu 
nacházý pohnutedlného y nepohnutedlného 
zbozj podlé ceny postawj. Tento inwen-
tár na geho gměnj, ze to tak prawva gest, 
POtwrdi a podepjssj oni swrchu pripome-
nutj dwa auřednjcy. pak se geho dluhy 
následowne zliquidugj, neb na papjr vwe-
dau. Wrchnost giz zbězne w odzwlásstnjm 
poznamenánj wssecky dluhy poznamená; 
na nj to zaležeti bude, máli se to spřed-
nessenými kontrybučnjmi knihami, llrbá? 
vyemi aneb S ginými dokumenty dokázati. 
Dwa komissaři prohljzegj kontrybučnj 
knjzky dluznjka, a ptagj se ho sami při 
každém dluhu, zdali tomu tak gest; nechť 
on se tu k němu přizná neb ne, komissaři 
na straně toho poznamenánj, wlastnj wy-
znánj dluznjka wyznamenagj, to gest,ze Rř 
dluhu zná, aneb při tom se namjtagjcy po-
chybnosti. Ru koncy tohoto poznamenán,' 
přiwěsegj k tomu weryfikacý, a podpissj to. 

Na to musý wrchnost kragského aura-
du o powolenj takowehoodegmutj ziwno-
sti radně požádati, a tomuto přednessenj 
gak inwenturu geho mohowitosti tak y po
znamenánj geho dluhů w oryginalu při-

loz»c 
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Ati> kragstý^urad nařjdj/ avsianowj den 
k řádll,enN«i)Otzgedná'n.j, gcdna na ncm řá-

-dne strany potřebnosti mezy wrchnostj a 
.poddaným, a pak nad tjm vcinj rozsudek. 
proti tomuto rozsudku neb wyřknutjmů-
ze obogj strana swug rekurs wzýti, ne 
ale k práwu appellacý, nýbrž k poli-
tyckému. 

Gestlize toto wyřknutj k swé platnosti 
.dozrálo, a powolenj k odegmutj geho 
ziwnostiwygednáno gest, tu politycká pře 
-také swého konce dosáhla, a wrchnost da-
Ie w swém práwu pokr.ačuge^ práwě ták 
gako v wěntele; ona.da wssecky weřitele 
dluznjka dc>hromady,swolati, a pokraču-
ge tak, gak; to práwnj pořádek předpisu-
ge, ku kterému neywysssjm dworstým na-
rjzenjm od Fho prosynce 178F. povkázá-
na gest. 

Někteřj domnjwagj se, zeby swolánj 
wěřitelů hned při inwentůře dluznjka gme-
nj fíáti se mělo , toto ale domněnj samo od 
sebe se wywracý; nebo předně nedá se po-
saudit, zeby wrchnost hápala odegmutj 
ziwnosti poddanému, kdyby k tomu do-
statečných prjčin neměla; ona xoib\ ; 
gruntownjch a napředpoznamenanych 
kněh, kdo na statek toho, genz 3 hospodář-
stwj swrzen býti má, dal se poznamenati, 

Fwug dluh kdo dal na geho grunty do 
kněh wtáhnauti, a w gaké ceně geho wsse-
cko zbozj, to gest stawenj^ a rolj stogj; 3 
kontrybučnjch knih poznawa, gak mnoho 
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gesste k odwádenj za sebau má, to gest, co 
on gesste pánu země dlužen gest. Rdyz 
potom geho wystawugjcý^ a včiněné dlu-
hy dohromady přirowná, hned widj, 
gak takowý poddaný stogj. Za druhé 
wrchnost na tom gediné nepřestáwá, ze 
ona to sama wj, múze se wzdycky snadno 
.přihoditi, ze zadlužený poddaný syče přj-
tomným časeM platiti nemůže, ale přede 
gesste gine gměnj, a kapitali, genz se 
wypowedjt nedagj a t. d. mjti múze; tu 
dy se tedy ze strany wrchnostenstě dobře 
negednalo, kdyby poddanému ziwnost 
odegmauti chtěla, dokudby gak náleží, ne-
rvěděla; proto; obyčegně poddaný napřed 
k protokolu se bere, a na to se hledí aby 
on swau mohowitost powěděl, a wssecky 
swé dluhy wy;nal. Za tretj powolen, k 
takowému odegmutj ziwnosti zálezj wzdy-
<ty na wýsssjm polityckém auradě: kdy-
dy wrchnost dřjwe ne; k tomu powolenj 
obdrzj, wěřitelé stpolati dala, wydalaby 
fe w nebezpečenstwj, kdyby takowé po-
wolenj k odegmutj ziwnostl vznáno ne-
bylo, a pak poddaný handau a pro vci-
nenau gemu sskodu žalobu přednést, zeby 
fe před njm osprawedlniti, aneb gemu 
sskodu a hanbu wynahraditi musyla. 

Gá tedy politycký způsob, gak on 
spořádán gest, pri odegmutj ziwnosti, 
gestli gednau w šumme opakowati budu. 

pree 
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Předně. Aurednj protokol,s kterýne 

zadlužený poddaný přinucen bywá, aby 
POweděl, na gaký způsob on swe weřite-
lé vpokogiti, a gim vgisstěnj dali můje. 

Za druhé, pozděgssj wygádrenj ge-
ho w této prjpadnosti. 

Za tretj. Dekret zadluženému pod-
danému. 

Za ctwrté. pjsebné ^pozádánj dwau 
sausedstýck wrchnostensty ch auřednstu. 

Za páté. Inwentůra geho moho-
witosti. 

Za ssesté. poznamenáni geho dluhů. 
Za sedmé. Weytah 3̂  kotryhuenj a 

gruntownj knihy, s kterými wrchnost. 
dokazuge, co na nem k pohledáwánj 
má. 

3a osmé. Žádost v cys. král. krag-
stého auřadu o powólenj k odegmutj ta-
kowé ziwnosti. 

Geli odegmutj ziwnosti powoleno, 
pak se pokračuge dále, gak; bylo gi; swr-
chu připomenuto podle předpisu wsseo-
hecnych práw, a práwnjho pořádku. 

•' WtffflWWTCM, • 

Wsse, 
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Wssecky dejatky ^weMs ,. gak fe 
. M pri odwadenj' aneb pri odgj-

'-'"MDj gegich podle c. k.narjz^ 
ni zachowati. 

G m é n s toho flowa desátek Ziz samau wcc 
vkazuge: to gest desátý djl toho wsseho, 
Z Čeho se desátek bráti muže.-

Desátek nenj ;ádná wlastně prinále-
zjcý mohowitost wrchnostl; desatečnjho 
prálva'Mu;e každý dogjti, rnche on gest ' 
stawu vrozeného, stawu duchowzyho, 
aneb' gen obecnj- osoba,k tomu ttenj nic 
wjce zapotrebj, nežli desátecnj prawo S 
zanechaným prawnjm tytulem, gako strže 
zastaralost, vmluwu atěmpodobný, doká-
žati. Můzef také na gcdnom poli gich 
wjc: negednau de.sátecnj práwo mjti, tak 
muže k. př. gruntownj wrchnost gcdnu 
polowicku, a farář toho mjsta druhau, 
aneb geden djl múze dwě třetiny, a dru-
hy gednu třetinu takoweho desátku mjti 
nt . d. 

De-

/ 
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- Desátek wesmes na dwé.se blij, a 

syče na wesnicný, a na polnj; polnj se 
ale zase dělj w weliký a malý desátek, 
pod wesnicným desátkem rozumj se doby-
tek rozličný, pakmásto,seyr,weyce, a t.d. 
— Desátek z dobytka taky se ginač gme-
nuge krwawy desátek. Wesnicný desátek 

, nenj ostatně na wssech mjstech w obyče-
gi; pročež Musy ten, genz ho žádá , do-
konaly dukáz swého práwa přednésti, to 
téz rozumj se o tučném desátku, genz také 
málo kde vweden a w obyčegi gest. we-
Iiký polnj desátek pozůstáwck w rozličném 
obilj ř, a we wjně; malý ale w ssafranu, 
íonopj, xo rjve, w zelj a t. p. Rdo de-
satcčnj prawo ; celého pole má, táhne ze 
wsseho z desátek, nechť na něm syto gest, 
cokoíiw', býky předtjm newzdělanéZabe-
zewsseho vzitku bylo leželo. t podlé toho 
prawidla připadá práwo desáteěnj na no-
wá pole, která predtjm gako prázdná mj-
sta postwjsftata, aneb gako lauky ležela. 

Desátek w zrnj bere se, gak mile obi-
lj do mandelů se wyrownalo; desátek ale 
we wjně bud siadkým wjnem na wino-
hradech aneb w městě podlé popsánj 
sklepů se odwádj. Co se odgjmánj desát-
ků w zrnjch tkne, bylapatentem od 12 
prasynce 1736 nástedugjcý Zprawidlavsta-
nochena. 

pre-
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Vredne. Rdyz na poli obilj w man-
Vele wyrownáno gest , musý to desatnjk 
pánu, genz desátek bráti má, oznámiti. 

Za druhé, po tomto oznámení má 
pán desátku we 24 hodinách swug -desátek 
stliditi. 

Za třetj. Rdyby pán desátků w tom 
čase swého desátku sy newzal, má pod-
daný práwo od rychtáře a přjsezných desá-
tek nechat wystawěti, a swé obilj, zane-
chage panowa desátku na poli, domů 
odwezti. 

Za ctwrté.. Aby ale pri tomto práwu 
poddaném pán desátku zkráceni netrpěl, 
dáwá se mu práwo, ze múze desátek na 
každém poli spočjsti, nechť sy počne od 
kterehokoliw mandele. 

pri zrnech w stáme desátý mandel 
aneb desátý snop; při čočce ale, ; prachu, 
rjpe, zemčatech a podobných desátá hro-
maba; při wjně a w městě desáté wědro 
aneb desátá pinta gakozto desátek se odwá-
dj. Rdyby ale desatnjk se opowázil swé 
pojaté obilj bez včiněného napřed ozná-
menj s pole domů odwázeti, včinilby se 
těžkého odpowjdánj a trestu aučastným. 
Nebo pán desátku nikdýby toho nemohl 
prominauti, a krom náhrady gesste po-
trestánj takoweho poddaného žádati mů-
ze. Desátek, nechť on ge gaky^koli, na-
Mjstě co by fe měl >n nátura odwádéti, MN-
U se w penězych wynahraditi. l5o ale 

po-
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pozustawa na dokonalém srozumění gak 
desátnjka tak pána desátku. Rdo potom 
rolj, pjsse patent od 30. listopadu 1766, 
spustlau ležeti nechá, a strž tři léta nadar-
mo byl napomjnán, má po třech letech, 
z swého hospodářstwj stvrzen a z^dawen 
býti. 

Dále gest zapotrebj wedeti, která po-
le oswobozenj desátku vzjwagj, a gak 
dlauho žádného desátku neodwáděgj. 
Rozličné patenty w těch wecech prosstj a 
neywýsssj narjzenj nástedugjcý prawidla 
vstanowily: 

předně: Auhorem lezjcy pole, která 
k lepssjmu chowánj dobytka getelem a gi-
nau pjcý zasyta gsau, od dáwánj desat-
ků docela oswobozena gsau; gestlize alena 
njch obilj syto, aneb;a^>radnj wěcy, gako 
zelj, řjpa, a t. p. se sázely, gsau desátku 
tak gako giná pole podrobena, při po-
ljch oswodozených od desátku toliko tedy na 
pole k lepssjmu chowánj dodytka zasytá se 
wztahuge. 

Za druhé: Nowě wzdělaná neb zwo-
raná pole bez drážky a auhonů, téz y lauc 
ky, kde se před tjm me nesylo, neodwa« 
děgj str; pět let žádného desátku, gestlizo 
se ale na nich winice založila, na 8 let od 
desátku swobodná gsau. 

Za třetí: <Ďny spustiny alauky, které 
snad žádnému nepatřily, aneb pro gakau< 
koli příčinu, str; celých deset let bez v;it-

ku 



ku ležely, když se"z njch pole vdelagj, gsau 
na deset let od odwáděnj desátku oswobo-
zena. 

Ony grunty,, • které rokli 1750 gesste 
spustlé, a při rektyfikacý gi; gako spustlé-
vdaný a poznawénany byly, na'1766 gesste 
wzdělanj nebyly, gestlize ge kdo wzděla, 
aby vzitek nesly, za 20 let žádný desátek z 
nich se odwáděti nebude, a gest oswobo-
zen takowý hosvodář odewssech cýsařstych 
y ^vrchnostenských platu; a gesste y po 
prosslých 22ti letech gen polowic desátku; 
takowých polj má se odwáděti. 

Za páté: palauky a obecnj pastwjsst'a-
ta, která se mezy lid rozděliti, a od něho 
wzdělati měla, gakz přikázáno bylo, gestli-
ze se 3 nich pole vdelá, na Zo let oddesát-
ku swobodna gsau. 

: Takowé ale spustlin '̂ , které před ca-, 
sy vzitek nesty, a swého hospodáře me-
ly ; ' když se opět • wzděláwati budau, 
musegj desátek-dáwati,, poněwadz za 
prawidlo prigato^ gest, ze takowý ned»' 
banliwý poddaný,, genz swůg ejsruní, 
gak; bylo swrchu podotknuto skrz tři léta 
spustlý le«t nechána str;ty tři léta na-
darmo byl napomínán , po prog,tj třetj-
ho roku má býti z swé zinfnosti swrzen, 
5 Sinému hospodáři prepussten, Rrom 
echto vstanowených prawidel nic zádně-

ho od dáwánj desátku neoswobozuge; 
ani 
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ani neauroda nedělá w tom zádne^y--. 

. Kdyby konečně někdo, bud pustlé Po-. 
le neb ginau rolj w winicy odratiri chtěl,-
musý se prwé v kragstého auřadu strany 
toho o dowolenj.ohlásyti,.aHe sobě .wy-
mocy. 

Stjznost M k a strany kontry-
bucy. 

. 

tyctv Janda, dáwá w.edowost, ze syče 
celý sedlstý statek pozjw«,./tu ktereMuM 
gjter polj patřj, wssak geh0:,wssea'a pole. 
tak gsau spořádána, ze se na ne p r M 
mnoho wynaloziti musy,.a,tak malovztfs 
tu přinássegí, Ze ani,Čtyry zrna,nedodá-, 
wá, nástedowne nemuze^geho ho,po^ar-. 
stwj weys býti wys»acowáno, nezlt na 
M . z l . , z kterých; on.nemožným zpuso-
bem 30 Zl. ročně gakozto .̂kontrybucy od
wáděti má; on také wzdycky. po w^ecky 
časy proti swym sauftdum meneplatil, 
nežli tohoto roku ; geho knszka odwede-

nych 



- 44 *» 

ných danj to wykazuge, .ze ročně pxe» 
l3 « 15 zl. nikdy neplatil, tak ze se od něg 
letossnjho roku na žádný způsob 30 zl. 
kontrybucý žádati nemůže. 

Wklad jadosti w cestě milosti. 

wasse C^sarstá Mlost l 

ratr njze podepsaného^w Tryestu .5800. 
gehnecjch kozj obgednatel w 6 truhljcých 
na hlawnjm meytě odewzdal, aby gemu 
do wjdně mohly odeslán? býti. 

Njze podepsaný obdržel od něho hned 
také psanj lit. A.ob 12. března 1787, genz 
obzwlásscně na posstu dáno bylo, w kte
rém těch 3800 kusů nástedugjcým způso
bem wysazeno gest; w prwnjch truhljcých 
gakozto w těch neymenssjch 800, w ostat-
njch 1000 kusu, dohromady 38°° kusů 
lezj. 

Via tento způsob obgednatel gehněcj 
koze wykázal, a na meyte poznamenat: 
dal, gen s tjm rozdjlem, ze celau smnmu 
dohromady nespočet!. 

Rdyz 

B 
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Rdyz tyto koze na hlawnj meyto do 
Wjdně přissly, njze podepsaný tyl f 
otewřenj těch truhljků powolan, w geho 
přjt „mnostiwsseckyseprohljdly, a wzawsse 
do nckau w Tryestu na hlawnjm meyte 
včiněné poznamenáni, domnjwali se, ;e 
podlé něho 1800 kusů mělo w truhljcých 
hýti; zatjm ale bylo gich 5800 kusů. 

Njze podepsaný vkázal syče hned swe 
psanj, a připomenul, ze poznamenání 
nemá se tak rozuměti, nýbrz na 3800 kusů, 
poněwadz w ostatnjch pěti truhljcých po 
íooo kusých kozj leželo. 

nic wssak mine krom toho wsseho 
zbozj bylo zadriáno, a podlé poznáme-
nánj B od 30H0 března 1787 krom ceny 
gakozto dwognasobnj pokuta neb trest za 
propadlé zbozj (mcommiíTum) prohlásseno 

vHjze podepsaný prosy tedy wassj 
Cysařsté Milosti (aneb c. k. b. R. wrch
nj dyrekcý w meytnjch důležitostech) aby 
tento dwognasobnj trest w Milosti pro-
minuty byl. 

Důwodowé prosby geho gsau: 
Předně: poněwadz obgednatelowi 

wssech 5800 kuzj glihněčjch bylo wyká» 
záno. * 

3a druhé: Také obgednatel wssecty 
tyto kůže ftussne vdal; krom ze celail 
summu wssech truhljků dohromady ne-
ftáhl. 

3a 
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• \ Fa třetí' Via té celé wěcy nic tedy gi-
něho nenj, nežli ze w Tryestu na hlaw-
njm meytě omyl se stal, tde se domnj-
wali, ze wewssem dohromady gen.i&oo 
kůzj bylo. 

Za čtwrté. Tento omyl také se z toho 
poznáwá; poněwadz ti truhljcy-, w nichž 
těch 800 kuzj (lozeno bylo, o mnoho men-
ssj byli, nežli ostatnj, tak syče, ze mohl 
každý hned posauditi, ze w těch druhých 
truhljcých wjc kuzj, to gest tisyc kusu 
býtijnůze. , 

w wjdni dne 29H0 dubna 1788. 
VI. VI. 

Prawo a prawnj mocnost, 
co gest, to? 

^ráwnj mocnost ti lidé wykonawagj, 
kterým Geho cýs. Milost gi swěrila; gest 
tedy weiegná mocnost nad práwnjmiprj-
pádnostmi podle pozustáwagjcých zem-
st)'ck> vstancwenj a práwnich narjzenj, 
která podlé swého wlastniho zdánj wěc 

vzna-
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vzňati, rozsauditi, a takowý vsudeI 
neb ortely dle swé wule stutecně wyko-
nati nemůže. 

Prawnj auradowe, gak gsau 
rozdilenj? 

p r a w n j auradowé gsau w prwnj, u/ 
druhau, a w tretj instancý rozděleni. Ta-
kowý práwnj aurad nazýwá se prwnj 
instancý, kde se pře napřed zadáwagj, 
kde se wyssetřugj, a pak se stončugj. 

Druhau instancý gmenugeme tu, kte-
rá teprw potom strany gisté pře swé vzná' 
nj dáwá, když se v nj na druhau instan-
cý stjznost wede, kde tebyr takowé pře, 
které giz od prwnj instancý vwázeny,^ a 
rozhodnuty byly, nynj po druhé vwazo-
volny, a rozhodnuty býwagj. Třetj in-
stancý gest ta, která nad stížnostmi saud-
cowými druhé instancý vwajuge a ortel 
wydáwá. 

Pra-
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Gmena gak polityckých, tak také 
saudnjch auřadu prwnj, druhé, y 

tretj instanci). 

+'ntmj instancý gak w polityckých tak w 
saudnjch wecech gest: w městě magistrát 
neb méststá rada, wenku ale po zemi, 

"gsau wrchnosti, pak zemstá práwa pro 
osoby od stawu vrozeného, w rOzepřjch 
* fifstálnjch důležitostech ro3ličná práwa 
regymentnj, gako gest Generál - Romman-
d o , Indicium militare mixtum, grunťowní 
práwo,t pak práwo kupců a peně.zoměn-
ců, práwo léna, a rjsstá dworstá rada. 
Druhá instancý w saudnjch wecech neb 
*oz«přjch gest appellacý (appellacý múze 
fe také gakozto postednj instancý pozoro-
wati, rdyz totiž od nj ortel neb vsuvek 
prwnj instancý potwrzen býwá, poně-
wadz w té prjpadnosti dále se hlásyti ne-
inůzeme) w polityckých wecech , a kragstý 
«urad; w wogenstém, dworstá wogen-
stá rada, ku kterému také podlé patentu 
«d 26ho dubna 1782 nad vznanjm prwnj 
instancý weytah prehljdnutj aneb stíz-
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nost přicházý, a tat gest w wogenstých 
wecech spolu druhá a postednj instancý. 
Tretj instancý w saudnjch rozeprjch, my-, 
wysssj saudnj wládařstwj, které gakozto 
postednj instancý w práwnjch rozeprjch 
we gménu Geho Milosti cyjařsté rozsu-
zuge, w polityckém ale Gubernyum, 
(zemské rjzenj) čtwrtá instancý w polity-
ckých wecech gest cýs. král. Dyrektoryum 
we Wjdni. 

Wogenfftj prawnj auradowe, kdy 
k njm muže byt potažen. 

«5V wogenstému práwnjmu auřadu mo» 
hau tatowj lidé býti potahowáni, kteří 
bud k regimentu aneb k pluku patřj «ak 
téz ranhogiči ginak chyrurgowe odsstobu, 
regimentu, a batalionu) poněwadz k né-
mu přisahali, aneb v něho stauzěgj; gen 
Wrchnj (Gbrsstowé) gsau w té přjpad-
nosti wygmmi, proti kterým ^zalobapjuui. 
cio delegato mixto se podáwa. 

Djl tketj.' D 
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Kdo bywa ad judicium delegá
tům niíxtum potažen? 

jfi-d judicium delegátům mixtum wssickni 
propusstenj oficyri, generalowé, gestlize 
důstognost wogenstau podrzegj, gakoz 
také oficyri a gegjch zeny, které v regy-
mentu nestogj, wssecky oficyrstc wdo-
wy, polnj lékařowé , a polnj ran hogi« 
ci, wssickni auřednjcy wogenstého'kont-
missařstwj a prowiantu, zedničtj a te- ' 
sařsstj mjstři (rozumeg Baumistri) genz 
toliko w wogenstém platu stogj, býwa-
gj potahowani a odsuzowáni. 

Které osoby gsau wykazane k 
rjssie dworste radě? 

£ýf. král. rjsstá dworstá rada pozoruge 
se gako mimořádní prwnj instancý, a k 
tito rjssté dworsté radě patregj. 

3a 
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předně: Auřednícý řjsstédworsté ra
dy a řjssté kanceláře y s wdowamiadět-
Mi, gak dlauho na chlebě fwých .rodičů 
gsau. 

Za druhé:^ wssickni cyzý, kterj strže 
rvymahan, prawnj pře v gmenowanb 
říšské dworste rady aneb řjssté kancelá
ře we VOjbni se zdrzugj. 

Za třetj: Ronecně patřegj sem syčege-
gich stauzjcy, gegich wssak zeny, děti a 
čeládka nepatřegj wjce pod práwnj 'm«o 
této řjsste dworsté rady. 

Kolik, a kde Appelawl auradowe 
pozustclwagj. 

Nppelacni aurad Gstýrsty, Rorytánst^, 
Xránsty gest w Rlagenfurtu; Appela-
«nj auřad pro horn, Ralausy w Inspru-
ku; appellačnj aurad pro přednj a do-
legssj Rakausy we wjdni, appellačnj au* 
iab pro.Morawu a Glezko gest w H ^ s 
a pro Cestau zem gest w'Praze. 

D 2 "jfo 
« ' 
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Maluj My, kamHW' 
• - " . • : . 

Čiř -
^l-ozepře Fisskusowy, neche on gakozto ža
lobník wystaupj aneb gako obzalowany 
sevkaje, patregj k zemským práwum. 

Gak se magj w'ecy saudnych a poli-
, tyckych rozeprj rozeznati. 

^ j a politycké.rozepře vznáwám to, co se 
na rozhodnutj skutečného stutku potahuge 
p prikl.: Rdyz se poddanj spečugí/swé 
vrchnosti powinnowanau baň odwáděti, 
aneb robotu wykonáwati a tem podobné. 
Mehv íaubnl rozepře ale počjtáme to, 
"lde se negedná gen o rozhodnutj stutku 
Mýbrz y o^osazenj sprawedlnosti a ptaxa 
v7-toti;: když poddaný od sweho Pána 
neb pán od swého poddaného strž kaupi, 
pachtunk, směnu a gine smlauwy glstého 

prá-
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práwa sobě dobude, následowne rozepře 
ne pob wlastnosti gako pan a poddanj po-
wstáwá. 

Které saudy a osoby stogj pod 
zemsthm prciwem. 

předně: Wssecky flflttlnj, a poddaných 
důležitosti, a sy« wssecky rozepře poddá-
ných s gegich wrchnostj, aneb wrchnosti 
s gegjmi poddanými. 

^ Za druhé: wssecky osoby stawu vro-
zmibo, neche oni gsau kragané neb ne. 

Za třetj: wssickni stawowé. 
Za čtwrté: wssecka.zalozenj (Stif-

íuna,en) Násstery, kapitoly, opatstwj, 
a gine rádnému wrchnjmu podrobené 
obce. 

Za pate: Takowá mjsta, která pod zá-
dnau gruntownj wrchnostj nestogj. 

Za ssesté: Také ty nevrozenj, gessto 
něgakau stawowstau platnost magj, kdy; 
totizto gim skrze gegich magicnost w tom 
mjstě, tdebydlegj, práwnj mocnost téhoj 
mjsta gim samým připadá. 

3* 
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Fa sedmé: wssecky práwnj rozepře'/, 
kteréswododnýchwentowstých,statků, ge«-> 
ssto gako swobo.dné w zemských dckách po-
znamenané, a do knih wrazenégsau, se 
týkagj. 

Za osmé: wssecky pře, které léna ze*' 
mě pána se ttnau. 

Gaki rozepře k prawu penrzo-
mencu priniilezegj. 

p ř e d n ě : wssecky saudy, které z listů smě-
ny (Wechselbrirfe) powstáwagj, nechtony 
gsau strany handlownjch fabryk, a re-
mestnjckého zbozj, aneb strany peněz wy-
hotoweny. 

Za druhé: Wssecky saudy, které sedů-
lezitosti strany obchodu nebo fabryky mezy 
samými kupey teykagj. 

Za třetj: wssecky pře strany cholych 
wechstu, gessto kupec druhým kupcům wy-
stawuge; aneb které tupec na^třetjho s 
porucenjm wvstawuge, také y ty, které 
syče tretj, genz zádny kupec nenj, wysta-
wěl, které ale potom od. negakého kupce k. 
lepssjmu druhého kupce prigaty aza berni 
vznány byly. 
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Prawnj auradowe w malhch m> 
stech, genz prciwnj mocnost wykonck-

w a g j , kde gegich wlastnj zysi p r i 
takowych prjch castegi wmo, 

tcln bl)wch co t u gest dělati? 

P ř í wenkowstých práwnjch auiabety 
obzwlasstne ale w malých městečkách nůV 
ze se někdy státi, ze osoby, genzby práwnj 
mocnost wykonáwati měly, y gegich fa* 
mé dobré w takowém saudu zapleteno gest; 
ady ale žádný w swé wlastnj wěcy saud-
cem nebyl, w takowých přjpadnostech gest 
se co starat, aby při wedaucý w práwnjch 
fandech appelacý, w polityckém ále král. 
kragstý auřad žádali, aby giny práwnj 
aurad k wywedenj a rozhodnutj gegich pre 
vstanolviti ráčili. 

Za. 
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Zadost o zaftaupenj, gak se WU 
wyhotowuge. 

Přjklad zadosti o zastaupenj. 

ne 20H0 toho mesýce Gndreg Dubec 
wssecko wjno we sklepě Jakuba Rezka w 
Dolině lezjcý, které on podlé swého wy-
rtnutj od Jakuba Rezka kaupil, mně S tau-
to weyminkau postaupil, abych tento stlep, 
p? roce wyprázdnil, a každé odwezen) to-
hoto wjna , drjw nežli 3 Dolina odegde, 
Iakubowi Rezkowi 3 zl. 3 wedra odwedl 
a na hotowosti zaplatil, podlé této 
smlauwy chtěl sem dne 24H0 téhož městce 
100 wěder wjna z swrchu podotknutého 
stlepa wytahnauti, a dal sem Iakubowi 
Rezkowi o tom wědonwst. (dn ale w swém 
psanj Lit. A. tak mnoho my odpowěděl, 
ze Gndřeg Dubec syče před 14 dni gemu 
oznámil, ze toto wjno kaupiti chce, on 
ale tuto kaupi nezawřel; a nynj ze on 
Jakub Rezek wjce toho vmystu nenj, to 
wjno někomu prodati. 

D 

po-
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poněwadz stutečnost, zemněGn' 
Dubec, podlé geho wlastnj xutzu 
20H0 toho postawené vmluwy, vide lit 3. 
wjno to přepustil, 3 toho poznali gest-, 
ze mne <l)ndřeg Dubec při tom s ochra-
nau přispěti powinen gest; pročež tjmto 
snázne žádám: 

Aby stawny práwnj auřad Ondrego-
wi Dubcy vložil, wěc tu s Jakubem Rez-
kem porownati, aby mně swrchu podot-
knuté wjno podlé obsahu připomenuté 
smlauwy lit. B. odewzdáno bylo. 

XV Brně dne tč. *č. 

Žaloba, kde se ma přednésti, když 
zalobnjk z ohledu swe osoby pod 

ginau pr<iwnj mocnostj stogj, 
nežli obzalowany. 

<"dyz zalobnjk Z ohledu swé osoby pod 
ginau práwnj mocnostj stogj,, nezlí obza-
lowaný,musy se žaloba one práwnj mocno-
sti podati, ku které obzalowany patřj; 
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gestlize ale ptedc žaloba k nepatřjcýmil 
mjstu se pobá; múze obzalowany proti 
tomu powstati, a swau stjznost přednésti. 

Wklad takowé stjznosti. 

Petr Chwoyka v tohoto práwa mne 
dne 7H0 toho měs.Iit.A.odzalOwal,abych 
we Zo dnecĥ  20a zl. odwedl; a tatozalo-
ba dyla mně, gakz obyčegně dodána. 

poněwadz gá ale podlé swedectwj 
mého vrozeného listu B. 3 — osoba od 
stawu vrozeného gsem; protož wedusobe 
stjznost, ze pob tauto práwnj mocnostj ne-
stogjm, a žádám 

Slawný práwnj auřad, aby tUto 
mau stjznost aneb odpjránj přigal, a mé-
ho protiwnjka s geho přilozenau zalobau 
f mé instancý postáli. 

W Brně dne:č. ič. 

Kam 
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Kam takowa žaloba patr j , když 
jě na gednau wjce osob zalowati 

muH, gessto podle swe osoby 
k rozlicuymprawnjm moc-

nostem patregj. 

táwcl se welmi často, ze se'musý na-
gednau mnoho osob obzalowati, které!, 
podlé swé osoby k rozličným práwum pa-
třegj, poněwadz něktecj od stawu vroze-
ného, ginj opět od stawu měststého^ gsau, 
w saudu ale wssickni obzalowanj pohro-
madě zůstati musegj; w té prjpadnosti 
musý se žaloba té práwnj mocnosti před-
nésti, ku, které onen patřj, genz prwnj 
gmenowán byl, a na kterého se saud ney-
wjce potahuge, kdyby se ale předc pxibo* 
diti mělo, zeby se wssech tento saud steg-
ni teykal, tu musý práwo stawu vroze-
ného před meststým přednost mjti. 

S 

8«> 
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Žaloba k wyzwauj, kde se před-

Žaloba k wyzwánjpřednássj se vté práwnj 
mocnosti, pod kterau zalobnjk sám stogj, 
ponewad; on chce samlobzalowaným býti; 
tjm způsobem také zpátečnj'žaloba, acko-
tiby znowu zalowaný pod ginau práwnj 
mocnostj stál; nebo zde musy obzalowa-
rty proto pod cyzým saudcem, gemuzby 
gindy nebyl podroben, stussnau odpowed^ 
dáti, ině. poněwadz ho pro sebe samého? 
zwolil, za 2hé. aby saud wedaucý stra* 
ny naQebnau k rozličným práwům se vtj-
kati nemusyly. 

Na kterém mM ta strana mela 
. obzalowana býti, která na gistem 

mjste siibila něco zaplatiti. 

dokoli vrozeným aneb nevrozeným na 
gistem mjste něco zaplatiti stjbil, múze 

Z 

K 
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pohledu takoweho stibu , také k tomu 
práwnjmu auřadu potažen býti, pod kte-
ryby. patřil, kdyby na tom mjstě, kde 
platiti stjbil, stutecně vsedlý, byl.. — Te
dy múze Morawstý neb Slezstý Zeman 
také proti kontraktu ic. tc. cýs. král. zem-
stému práwu we wjdni aneb w Praze 
potažen býti, tak také mésstan z Cech neb 
z Rakaus k magistrátu Brnenikému se do-
stawiti musý, gestlize w Brně stibil něco 
zaplatiti, takže tedy wtakowé^,přjpadno-
sti zalobnjk swau žalobu na gednau na 
dwau mjstech přednésti muže, totiž, v té 
práwnj mocnosti, kde obzalowany pře-
dywá; aneb,'kde vpsanj.dluhu neb pj-
sebnj smlauwa. tvystawena byla; kdyby 
wssak obzalowany na tom mjstě, kde v-
-psánj dluhu neb smlauwa :c. \c xoybo* 
<owena byla, žádných statku, neb gaké-
ho gměnj neměl,', ku kterým by se prawne 
přikročiti mohlo, musý se exekucý s po-
zádágjcým psanjm vciniti. 

Nft> 
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Nápisy a pjsebne prosby, gak se 
magj -pri tak mnohtzch a rozlic'- < 

nych prawnjch auradech vciniti< 

-^rawa prwnj instancý: Olawný N7a-
gistrate Města H. VI. Slawný wrchnj 
auřade Panstwj N. N. Slawný saudns 
auřade panstwj VI. VI. gakozto mjstnj 
práwo' N. VI. Slawný Rragstý auřade. 
Wysoce Slawné cýs. král. Zemsté práwo. 
WysOCe Slawné C. kr. Jucliciurn delegátům 
militare mixtum. wysoce stawné appe
llačnj práwo w VI. wysoce stawné Ge
nerální' ' Rommando! Wysoce. stawné 
Mcrkantylnj a wechstu práwo! Wysoce 
slawné Gubernyum w — (aneb w Ra-
kausých, wysoce stawné rjzenj.) wyso-
ce stawné c. k. dworsté Dyrektoryum aneb 
Geho cysarsté Milosti! — k rukaum cýs. 
král. dworstého Dyrektoryum. Geho 
Milosti cýsářsté k rukaum neywysssjho 
prawnjho řjzcnj. Geho cysarsté Milosti 
k rukaum, dworstě wogensté rady. 
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Nápisy w prosbách a w pjseb-
nych prjch na zewnjtrnj straně' 

gak magl sporadctny byfi . 

Glawltý práwnj auřade! 

>áclaw Wogtech Balda, kolář w Rra-
lowicých wede žalobu proti ^wanowi 
Hrabowi řeznickému mistru pro 151 zl. 
y s interesy, a.autraty; kteréž mu dlu-
jen gest. 

Žaloba nedospalých, marnotrat
ných, žaloba kostelu,, potadku 

pbcy a strž koho magj takowj 
spisowe podcini bl)ti. 

31 dyz nedospělý někoho zalowati chce, 
musý porucnjk w geho gménu žalobu zrj« 

biti* 
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diti a podati, tak také musy na mjstě mr-
háce geho poručnjk žalobu westi, k. př. 

Slawný Magistráte! 

Iozef pulpan , měststý Gswec byt 
dljcý w městě w Vlum. 130 gakozto poruč
njk nedospělého Tomásse Rolba, wede 
žalobu proti Rassparowi Růzičkowi zdey-
ssímu meslstemu zamečnjku w Hru 22F. 
aby sobe pugcený tapitcil we 200,zl. y S 
auroky a autratami zaplatil. 

' Aneb: 

Slawný Magistráte! 

wawřinec Rurka bydljcý w Ruzowé 
vliev Nro. iZ4 gakozto.cechmistr měst-

Gaukenjků žalobu wede proti * 
«l. d.Hftto w predesilem přjkladu. 

Ad-
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Adwokatt, co oui s swymi partae 
gemi, a naproti tomu, co partag s 
swymi adwokaty s počátku, a mezy 

wedenjm prckwnj pre pozorowati 
mcl, spolu o gegich powinno-

stech k jwym partagem. 

^/Owinnosti prawnjho prjtele gsaui 
předně: Aby ott we wssech swých 

gednánjch gak stowv tak S proměnami 
ovličege swého dokázal , ze oprawdi« 
wau lástu k svrawedlnosti má. 

Za druhé: aby we wecech giz od 
saudců rozhodnutých žádných weystupkij 
a nOwych zástěrek nevzjwal. 

-Za třetj: 2lby, kdy; práwnj Při nW 
sebe bere, protiwnjkówi, to gest dru-
hé straně z žádného ohledu nakloněn ne-' 
byl. 

3a ctwrté: Aby obem stranám w ge-
dni a té samé při nagednau nestauzil. 

Za pate: Aby zádně partage bez do-
statečné ptjiiny, ktsráby se nesprawedl-
nosti same práwnj pře, neb proeesfu ne-. 

Djl tlttj. , H tep 



- 66 -

teykala,. obzwlasstne ale z žádosti zystu 
neopausstěl. 

Za ssestě: Aby se swau stranau strany 
budaucý ' odměny, nechtby! to na gaky 
koli způsoby bud gistau částku gměns, 
o kterau se pře wede, aneb giz vstanowe-
nau summu, zad né smlauwy nedělal. 

Za sedmé: Aby odbeywánj práwnj-
ho vznánj sám strže swé wlastnj pohodlj 
nezdrz^owal. 

Za osmé: Aby práwnj pri swé stra-
ny k náležitému vznanj saudce poradné a 
siussne priprawil, a vwedl. To gest tak 
mnoho, ze práwnjho prjtele powinnost 
gest, aby on swau, stranu proti gedno-
stranosti aneb Ubosti saudce gakoz y proti 
odpornjkům hágil a zastáwal. 

Za dewaté: Aby saudcy w rozepři 
podlé práwa a sprawedlnosti bez ohledu 
na osobu přispěl. 

Za desáté: M á adwokatowa strana 
se wssemi okolostogičnostmi powědjti, gsik 
se gegj pře začala; coz práwnj přjtel S 
trpěliwostj pojlechnauti musy. 

Za gedenacté: práwnj přjtel má při 
wyprawowánj této wěcy wyssetriti, ne 
syče z prekwápenj neb z nedostatku schop-
nosti, to gest, zeby w stawu nebyli se wy-
gádřiti, coby byli wynechali. 

3a dwanácté: Má dobře vwáziti, 
gaká to práwnj práce gest, kterau mu 
swerugj. 

3a 



Fa txinactl: Ma dobře sy předložiti, 
gak se múze každá okolostogičnost boU$as 
ti, odkud se magj důkazy bráti, a gak fe 
Magj vwesti. 

za čtrnácté: Má nahlédnauti, co ge-
ho strana w blaxon) wky a co w mimo* 
záwazcých pohledáwá. 
i ,. 5 f l Z?*??**.1 ^ a zkaumati, zdalyo, 
čeho pohledawa, stutecně dle práwa fe 
pohledaivati muže. 

Za ssestnácté: M á sobě rozwázit, zda-
li geho strana zalobnjkem býti musý, 
neb ne. r 

• Fa sedmnácté: Zdali gich wjce té za-
loby aučastno nenj. 

Za osmnácté: pod kterau práwns 
mocnost tato pře patří. 

m Zadewatenácté: Zdali napřed od tře-' 
t)ho nemá se zastupníctwj požádati aneb. 
zdali k bezpečnosti geho partage nenj za--
potrebj prostředků wyhledáwati. 

ft % Pt«5 
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Práwnj pre, které se mohau aust-
ne stoncowati. 

">dyz obe pri wedaucý strany k ĉ ustnj 
zalobe srozuměny gsau, muže w nástedu-
gjcych třech přjpadnostech austne se po-
kracowati. 

předně: wenku w městečkách a na 
panstwjch. 

Za druhé: w e wecech, kde cela sum-
ma, pro kterau se pře wede, 23 zl. ne-
wynássj. 

Za třetj: w takowych rozepřích, kte-
re toliko zstowy včiněné křiwdy neb vraz-
t> powstaly. 

Za čtwrté. Rdyz se přednesseny dluh 
w jjalofcě1, na vpsanj wssecku wjru 3a-
siuhugícý potahuge, a obialowáný gen 
takowé weymluwy přednássj, na které 
hned koneční ortel se wyřknauti můje. 

Za páté: Na jalobu, která po wy-
mozené zápowědi, neb wezenj hned se 
přednésti musý. 

3a ssesté: V těch regimentu, a pluku 
w lejenj v wogsstě, v wogenstých hra-
NiČNych práw, iudiciifi delegatis inixtis K 

wey> 
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weyminkau nástedugjcých prjpadnosij. i. 
kdy; wěc, pro kterau se pře wede, přes 
200 zl. wynássj. 2hé. w práwnjch ro-
zepřjch, které z powstalé hádky a austného 
vrazenj powstaly. 31)- 2^dyz fe obě stra
ny k pjsebnému srozumění wygádrily. 
4Ú. Rdyz saudce z důležitých příčin pj-
sebné vwedenj pře za potřebnau wěc v-
znáwá. Fté. W práwnj pri strany aut 
ctů. 

Za sedmé: při hornjch prawjch.'^ . 
Za osmé: při merkantylnjm práwu, 

w saudnjch rozeprjch; nic wssak méně sto-
gj oděm stranám fwobodno, 3«sy mohau 
wywoliti, gak se máwlastněpokracowati, 
eoi ka3dá strana muže w swém prwnjm 
spisu hned přednésti. 

Práwnj p r e , která austn'e se wede, 
co kazda strana p r i tom k pozoro-

Wlinj mci, a gak se mci takow<i 
pre westi. 

Žalobník, na gehozto lsbostt to zálezj, 
'zdali on swau žalobu austne aneb pjsebne 

za-
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ti ^ sV"'^)',chceliausině zálowa-
{», swa pjšedna vpfán), kterými on ega 
swau žalobu dokázati, přepsaná stbau 
prmefít, a do protokolu, který se v prá-
wa neb wrchnjho auřadu powede, prilo-
.3M, coz se musý obzalowanému spolu 
,s weytabem žaloby w geho Přjtomnosti 
před prawem siussně do rukau wydati. 
vřit,u?uW'*elÍ*á*ni ^ a n a práwnjho 
X ^"u-/edy gest saudcowa pow n-
nost, aby byl se wssjm nápomocen, co k 
wyswetleni pre, a každé straně k dobré-
mu prlchazeg,cym,dllkazmnpotřebné gest, 
Obzalowany ma tu swobodu, ze wssecky 
okolostoglcnosu, které zalobnjk zamlčel, 
aneb gmac, nezlt samy w sobě gsau, ge 
přednést, a pak swé weymwwy proti' 
wssem duwodnym prostředkům zalobnjka 
a konečné proti geho wssemozným důka-
3um, vwesti muže; kdyby ale obzalowa. 
ny zadně srozumitedlně odpowědi nedal, 
anev pn vstanoweném dnu k rozsauzenj 
te pr. a k dostawenj se saudjcych osob, se 
nedostawll, tedy ty okolostogičnosti, gak 
ge žalobník přednést, za prawdiwé vzna-
ne oudau, a w nepřjtomnosti geho, za-
lobe y také bez důkazů plná wjra se při-
loz), a nad tjm se sauditi bude; krom kdy-
vy oobrcwolne nedostawenj geho, gemu 
«^ c <L r m n6 u ř i, tnelo, a odlozenj vstanowe-
jepo dne ,e zadalo, aneb kdyby se nena-
dala a welmi důležitá prjhoda stala, kte-

rá-
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raby gedné neb druhé straně nedowolila 
,před práwo se dostawiti, a to se před 
saudce stussně přednesto, múze se ten vsta-
nowený den, na giny čas odložiti, také 
y w té prjpadnosti, kdyby se nedostawtl, 
když totiž saudce z nedostawenj gedné ned 
druhé strany, co sprawedliwého gest, 
vzňal; ta strana ale, která se dostawiti 
nemohla, když nemožnost swého přjsstj 
dokáže, muže w 14 dnech v appellačnjho 
práwa podlé řádnč a stussně včiněného 
osprawedlněnj lhůtu zzádati; po této ale 
vftanoxoenk lhůtě nebude on s tjm wjce' 
stvssan, krom konečně, kdyby obzalowa-
ný dobrowolně a swobodne niluwiti. ne-
chtěl, tedy se také den saudu odlozj; od,-
zalowaný ale musý zalobnjkowi autraty 
za prodlauzenj xoynabxabiti. Na včině-
nau odpowed odzalowaného má pak za-
lobnjk swau záwěrečnj neb konečnj řeč 
vciniti, a gest syče zapotrebj, aby on 
hned s počátku na wssecky od obzalowa-
ného přednessené okolostogičnosti á( vči-
néné wýmluwy odpowed dal, swe du-
xpoty proti swému odpůrcy přednést, a 
wssecky okolostogičnosti, které k wywra-
cenj protiwných weystupků stauzegj, spo-
lu s důkazem gegich vwedl, na to bude 
obzalowany.pripussten, aby na geho ko-
necnau stjznost a žalobu postedne odpo-
wěděl, a syče má on 'od zalodnjka na 
nowe Pwedené okolostogičnosti odpowed 
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dáti, a proti geho připomenutým duwo-
dům swé přjčiny přednésti. Co se tkne 
wyhotoweného protokolu strany tohoto 
austného saudu, musý se každému, ibyk 
toho kdo žádá, k podepsání podati, a ta-
ke každého času bezewsjeho odporowánj 
přepsaný wydati. 

Wymckeny tas neb lhsta k odpo^ 
wedi, replika a duplika, na gak 

dlauho ge saudce báti musy. 

Jestliže obzalowany w mjste práwnjho 
auřadu, kde totiž obzalowán byl, se na-
cházý, musý mu býti dána lhůta na 30 
dnj, geli on ale w kragi, na 43 dní, 
zdrzugeli se ale w dědičných německých 
zemjch, na 60 bnj] nacházýli se ale w 
cyzych zemjch musý se gemu lhůta na 90 
dnj vstanowiti. íbuta k odwedenj repli-
ky má bez rozdjlu obydlí zalobnjka na 14 
dnj, se wystawiti, rowne tak pri odbey-
wanj dupliky. 

«hu« 
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W t a , když gefftt na delssj ras 
zadcina býti muže. 

«n dy; odzalowany swau odpowed na za« 
lobu, repliku a dupliku w vrčitý čas od-
beyti nemůže, musý on na neyxoeyě tři 
dni napřed před wygitjm toho času o 
nowau lhůtu pozadatt, a příčiny, které 
mu w tom překážku činily, gakoz y čas, 
kterého k shledánj swých prostředku za-
potřebj má, poznamenati a wykázati. 

Formulckr takowé zckdosti. 

Žaloba A bne 71)0 predesslého měsy
ce od Matege Rarásta proti mně strže 
200 ;l. které gá dlužen býti mám, zadá-
ná, byla mne dne taho téhož měsyce ode-
wzdána, abych we 30 bnetfy na nj swau 
Odpowed dal. 

R wywrácenj této Žaloby potrebugi 
kwitancy w rukau P. Pawla L.upace se 
nacházegjcý; proto; psal Jem také hned 
dne 12H0 predesslého měsyce na něho do 

pra-
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prahy, kde on bytem gest, zadage ho, 
aby mně tu kwitancy postál; gá stni ale 
w £ . b , obdržel odpowed, ze mé psanj 
w Lemberku w Halicyi dostal, a ze me 
žádosti drjwe wyptniti nemůže, leda az 
se zase do Pxahy nawrátj, coz se ku kon-
cy přjsstjho měsyce stane. v 

Z toho gest patrné, ze ga na tu žalo- , 
bu mau odpowed weZaumě p.ow.olených 
dnech, které giz dne 21H0 toho ku koncy 
gdau, odwesti nemohu, nýbrž ze k tomu 
dalssj lhůty gesste na 30 dni zapotrebj 
mám, protož také prosým, aby mně sta-
wný práwnj aurad k wyhotowenj mé 
odpowědi dalssj lhůtu na 30 dnj 'po pro-
gitj prwnj lhůty počjnage, vděliti neme-
Dal. 

> • 

Za-
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Žaloba, kdyby se w nj, a syče w 
prwnjm ^spisu bylo Zapomelo, okolo-

stogicnosti neb důkazy vwesti, co 
t u gest dělati? spolu s formu-

llirem takowé prosby. 

Ialodnjk nemuze w Replice, a w dupli-
ce nowých okolostogičnosti aneb důkazů 
vwesti, potewadz pii rozsuzowánj saudce 
zadný ohled na to se nedere, (wygmuté 
gsau ale ty, které k wywracenj skutku ob-
zalowaný w swé odpowědi přednést.) Gest 
tedy zapotrebj, aby zalobnjk s vwedenim 
stalého potwrzenj aneb S prjsahau doswěd-
čil, ze on w swé replice teprw vwede-
ných nowých okolostogičnostj w swé za-
lobé schwalně nezamlčel; pak se teprw 
na to ohled wezme; on ale musý, dřjw 
nez swau repliku zadá, w obzwlásstnjm 
spisu o dowolenj žádati, aby w nj nowfc 
okolostogičnosti přednésti směl. 

Fort 
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Formulclr takowé z<idosti. 
Bernarda Hrubého dal sem dne'20. 

prasynce vwedenau zalobaulit. A. tpvá* 
wu potáhnouti, aby wydluzených 200 
zlatých stolil; na to on swau odpowed 
lit. b. zastal, w které on vwádj; zeby on 
těch 20a zl, dlužen nebyl. Rdyz sem tu-
to geho práwnj odpowed přečetl, připa-
dlo mi, ze obzalowany mnohem pozděgi 
nežli ono vpsanj, které sem k zalode přilo-
zil, postawil, w psanj mne poflaném 
wyznáwá, ze těch 200 zl. stussně obdržel, 
a kde on stibuge, rádně ge zase zpátkem 
zaplatiti. Gá sem tedy hned to psanj 
hledal, a nassel sem ho také stutecně me-
zy mými spisy. 

poněwadz sem tuto připomenutau 
okolostogičnost: ze obzalowany w psanj 
mne poslaném po wystawenj swého v-
psanj na 200 zl. stutečnost přigatých pe-
něz wyznáwá, a stibuge zpátkem ge zase 
zaplatiti; gakoz také y to psanj, které po-
dlé přepsánj lit. c. dne 2 Máge r. t. mni 
zastáno bylo, w mé žalobě schwalne sem 
nezamlčel; a co; gá kdyby toho 3aPOtre-
bj bylo, s přjsahau potwrditi hotow 
gsem, tedy prosým, aby mne stawné 
práwo powolilo, abych gá w mé Re-
plice tmo nowau okolostogičnost y S tjm 
^sanjm přilojiti směl. 

Vpsa-
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Vpsanj, weregne potwrzenj, a ca 
se za to poklckdati a držeti mci. 

£ja weregne potwrzenj magj se poklá'-
dáti: ' 

i ně: Ony spisy, které osoby přizemí 
stých dekách, práwnj a cýsarste osoby, 
aneb stawowsstj prjseznj a t wystawenj 
neb k wyhotowcnj takowych weřegných 
potwrzenj fchwalně zwolenj auřednjcy 
we wecech auřednjch wyftawugj. Za 
druhé: Rteré wrchnost, aneb také gegj 
k wykonánj té powinnosti na mjstě nj 
prjsahau zawázanj stuzebNjcy a k wyhoto-
wenj takowych potwrzenj wlastnj práwo 
magjcy auředlnjcy rowně we wecech au-
rednjch wyhotowugj. Spisy od osod^w 
cyzých zemjch k wyhotowem weřegných x 
auřednjch potwrzenj obzwlásstnj práwo 
magjcých, wyhotowenj, a w kaidé zemi 
obyčegným legnlisyrowánjm potwrzenj. 
Za čtwrté: <l)dpjránj při listech směny 
stussně včiněných poznáme nánj. Za páté 
Rnihy stussně včiněných Gensalu, gestli-
ze w předepsaném způsobu byly wedeny. 
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3». ssesie: Farnj matryky neb knihy po-
křtěných, odaných,a zemřelých. 

%p{mi dluhu, které před prawem 
plnau wjru ma. 

Opsaní dluhu gen tenkráte se má wjra 
přiložiti, když ge dluznjk sám wlastnj ru-. 
lau wyhotowil, a podepsal, aneb, když 
ono wedlé podpisu dluznjka také od dwau 
swědků podepsáno gest. 

Han-
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Handlownj knihy kupců > fabry-. 
kantu, remestnjku, čeho gest l tomu 

zapotrebj, aby před prawem na 
mjste potowicnjho důkazu stan-

žily. 

^ > kupců a fabrykantů magj 
tně: wssecky pricházegjcý posty ze 

stracownj a dennj knihy do hlawnj -•• neb 
handlownj lni\)y dud od samého kupce 
wlastnj rukau aneb strž stuzednjka ktomtr 
zwlásstně vstanoweného bezewssj fmlny 
neb naprawowánj wtazeny, a takowá. 
handlownj kniha s rozličnýma rukama 
stegného času popsána býii. 

Za2hé:^ w té handlownj knize má' 
wssecko pořadně stati, co kupcy k břemenu 
a co gemu k dobrému prjcházy. 

3«3tj : Má tam rok a den, gakoz y 
osoby, kterým a strž které pugčeno bylo 
zregmě postawen býti. 

ZaFté: Do této knihy magj gen we-> 
cy k obchodu wlasině do takowé Iniby, 
patrjcý, ne ale gine, které tam mjsta mjti 

ne-
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nemagj, a f takowému obchodu nepatht 
gj, se Psáti. . t 

Za 5té: Tato kniha ma býti w ně- ' 
meckém, wlaském francauzstém aneb w 
takowém gazyku sepsaná ,̂ genz w zemi 
ódyČegný a w vzjwánj gest. 

Za 6té: Rrom toho má býti kupec 
dobře zachowalého gména, nástedowně, 
kdyby byl w krýdu vpadl, musylaby ne-
winnost geho dokonale dokázána býti. 
Takowý podlé praw z knih stussně wede-
ných přiložený polowičnj důkaz gest gen 
na i rok a 6 týhodnu platný: protož má 
kupec po prosstém roce weytah swýchdUi* 
hů, které v giných lidí státi ma, vdělati, 
a dluznjky swé k tomu dohnati, by se ge-
mu na to podepsali; kdyby se ale speco-
wati měli, má se on neyméně w 6ti tyho
dnech k práwu dostawiti, ginal geho kni-
hy dokonce žádného důkazu schopny ne« 
budau. 

Rnthy řemestnjků magj býti taťto spo-
radaně: 

předně: ilemestnjk musý býti dobré, 
ho gména, nástedowně, kdyby dyl xo 
krydu vpadl, musylaby geho newinnost 
dokonale dokázána býti. 

Za druhé: mi iábnj denní knihu 
wesd, a do ni wssecko, co gemu k břemenu, 
aneb t dobrému pricházý, wěrne posta-
witi. 

3a 
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Za tietji Musý w n j , rok ft den, 
gakoz y osoby, které djlo obgednaly, Daf 
y ty, skrz které djlo odwedeno bylo, zre-
gmě poznamenané býti. 

Fa čtwrté: Ronečně musý ta wěc, 
která se tam stawj, do nj pachti, náste-
downě musý býti za prácy odwedenaU. 
Ostatně co se tkne času, mezy kterým kni-
hy řemestnjků polowičnjho důkazu vzj-
wagj, musý se rowně gako v kupců a fa-
brykantů časněgi s tjm opowědjti. 

Formulář zalobnjho spisu, genZ se 
na handlownj knihu potahuj'. 
Martinowl Lipkowl strž cely rok dá-

walsem rozličnéheddawné zbozj na dluh 
které podlé mezy mnau a njm vmluwené 
ceny 220 zl. 40 kr. wynássj. 

Ze tomu tak gest, mohu gá S mau. 
handlownj knihau, z které wytazené kon-
to A přiloženo gest, k polowicy dokázati, 
a' ge w čas potřeby s mau přjsahau po-
twrditi, kterau; gá ktomucýli a koncyho-
tow gsem stoziti: ze sem w^nadgmeno-
waném konto oznámené zbozj Martino-
wi Dpkowi xo gednom roce stutecně ode-
wzdal, a ze w mém konto wysazená cena 

Djltittj. •$ me-
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mezy mnau a njm Martinem Lipkem při 
odwáděnj téhož zbozj vmluwena byla. 

poněwadz gá strany toho zbozj w 
dobrotě od něho zaprawen býti nemohu; 
pročezzádám strže odemně splnomocněného 

' pana práwnjho^ prjtele podlé B: 
Aby stawný práwnj auřad Marti-

nowi Ltpkowi vložil, by on mně těch 
22a zl. 40 kr. y s auroky na 4 procento 
dězjcymi od toho dne, co sem mu zbozj 
odwedl, stussně odwedl. 

Vpsanj neb weregne potwrzenj, 
gak ono, když ma swau wjru 

mj t i , spořádáno býti musy. 

«3vdy; weřegné potwrzenj z wjce archu 
pozustawa, magj wssickni njtj,^ aneb 
prowázkem dohromady.stst i t i , oba 
konce S twrdym wostem spečetěni, a na 
to pečet toho, gen; ge wystawil, příti-
stnauta býti, ginač nezastuhuge ten arch, 
genzby mohl podstrčen býti, žádné wjry. 
Rdyz «le ostatně tstkowy dluzitel saukro-

mne 
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mne potwrzenj swau rukau napsati nev-
mj, má ono od dwau swědků, z nich; 
geden gméno dluzitcle podpjsse, pode-
psáno býti,.žádný ale nemá'na tafotoý 
spis gako swědek se podepsati, gemuz dlu-
zitel napřed neoznámil, ;e ten wyhoto» 
wený spis podlé wůle geho gest. proto; 
také gednostraně wyhotowenému faukro-
mnému potwrzenj, k lepssjmu toho, gcn5 
ge wyhotowil, wjra se přiložiti nemůže. 

Nahljdnutj strany takoweho tyity 
o nimž se pochybuge, zeby prawdj-

Wl) b y l , gakci se t u mci pjseb-
nj zcldost vdciati. 

<<Vogtěch Rubin potahuge mne k prawi* 
« zalobau A dne 2H0 — zadanau, ahych 
dluh na 2000 zl. vciněný zaplatil; ze to-
mu tak gest, chce mne s přepsaným vpsa-
NM B na 2000 zl, kteréž odemne 20H0 
«rwna 1736 wlastnj rukau psané a po-
depsane býti má, dokázat,. 

$ 2 po-
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Poněwadz ale wjm, ie o tomto pů-
wodnjm spisu pochybowati mohu, pro-
t03 prósým, aby stawný^ práwnj auřad 
<gako při prwnjm formuláři). 

Když takowy potwrzeny list pri-
Zde I ztracenj, aneb nenj wjce k ctenj, 

co ge dělat, spolu s formulclrem 
zalobneho spisu, když tako-

wy spis z rukau prigde. 

dyi někdo be; winy swého protiwnj-
ta swůg spis ztratj, musý on to, co w 
něm stálo, ginými práwnjmi cestami do-
tázati; kdyby ale s winau protiwnjka o 
ten list byl přissel, a on na žádný způsob 
dokázati nemohl, co w něm stálo, musý 
se mu připustit, aby on na to přjsahu sto-
zíti mohl. wesměs ale netratj ten, genz 
swé půwodnj vpsanj ztratj, swého pra-
wa, a zůstawagj mu ctyry cesty otewřene, 
Vle kterých onobsah takoweho vpsánzdo-
kazowatimůze;'- a syce: 

K 

i . 
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i. Aby se casus fortuitus neb nenadálá; 
náhoda dokázala. 

2. Ze ztráta tohoto spisu strž dokáza-
,nau náhodu se stala. 

3. Obsah spisu, a pak 
4. , Ad valorem inftrumenti potřebné 

requisita. 
Gestlize vpsanj wjce k přečtenj nenj, 

tedy má wlastnjk geho, gako; y kazdy 
giný,^ gen; na něm co k pohledáwánj má, 
to práwo, žádati od práwa vstanowmý 
den kdostawenj dluznjka, aby on to vpsá-
nj swé obnowil; musegj wssak wssickni ti, 
proti kterému oni na swedectwj býti ma-
gj, r tomu se dostawiti, a gestli ze oni 
proti tomu nic nemagj, má se to vpsanj 
obnowiti; kdyby ale proti tomu na od-
por se postawili, má se zbezne nad tjm 
rozsudek včiniti. 

VtzMsWW^^N 

Tri 
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T r i formuláře takowi žaloby, když 
potwrzene vpscinj k ztracenj. p r i -

silo, aneb se wjce precjsti nfc> 
muže. 

<i lataussi Vrauckowi pugčil sem dne i. 
máge 1786, 100a zl- na 4 ze sta ročnjch 
auroků, na půl léta; on mne také hned 
toho dne od sebe wlastnj rukau psané a 
podepsané vpsanj wyhotowil, w kterém 
vpsanj on negen wyznáwá, ze těch ,0003!. 
obdržel a pčigal, nýbrž také krom 4 ze 
sta auroku w půlleté celau tu summu 
zpátkem zaplatiti se vwolil a stjbil. Po 
prosstém půl letě odebral sem se k němu s 
připomenutým vpsánjm; gá mu vkázal 
geho spis, a oznámil sem gemu, ze sem 
přissel, abych v něho těch 1000 zl. y S auro> 
ky wyzwedl. Na mjstě, co mi zaplatit měl, 
wytchl mně-vpsanj z ruky, a na drobné 
kausty ge roztrhal, s tjm dolozenjm, ze 
gsem gi3 zaplacen. 

Tu okolostogičnost, ze swrchn připo-
menme vpsán, skutečně podotknutým způ-
sobem mně z rukau prissto, chcy w po-

třeb-
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třebné prjpadnosti s swědkem n . N. S 
pnseznjm wyflechnutinl geho osoby strany * 
clanku wědomosti A, ftí mau prssahau 
wyoMugjcy dokázati; co se ale obsahu 
téi>03 vMnj tkne, na to se zawazugt pri-
sadu ílozííi, a zadám; ; _ 

aby Glawny prawn; aurad' Matau-
ssi Bramkowi nařjdil, aby on mně, sobě 
půjčené 1000 zl. y S auroky od vit)o má
ge 1736 s 4mi ze sta bězjcými stozil. 

Druhy formulář k zalobe na t u 
prjpadnost, kde vpsanj \ bez mi

ny protiwnjka k ztracenj pri-. 

Zemřelý Antonjn Rosskal přepustil 
mne w železné vlicy pod Nrem. 12. lezjcy 
dům k mému pozjwánj gak dlauho ztw 
budu, darembezewsseho platu, a wysta-
wěl mi na to-dne 2H0 srpna 17Q4 vpsani 
k mému pogisstěnj. po smrti vřipome-
nulého Antonína Rosftala chtěl sem se v 

' geho dědice Mikulasse Břjzy S tjmto v-
psánjm wykázatt, ze toho,domu a; do 
mé smrti pozjwáti mohu, ga sem ale toho 
vpsanj, acsem ho wssude hledal, nemo-
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hl nigakz nagjti, a newjm az pod tu do* 
bu, gak ono z mých rukau přisslo. 

Ze, sem stutecně od Antonjna Rossfa-
la vpsanj měl, abych geho domu az do 
mé smrti pozjwati mohl, mohu S. dwěma 
swědky toti; s N. N. a s N. VI. pro kte
ré sem články wědomosti A obdržel, S 
pomocý mé wyplnugjcy přjsahy doswěd-
čiti; a poněwadz se nechcy w to nebezpe-
čenstwj wydat, w té prjpadnosti, kdyby 
mogi swedkowé vmreli, abych mel o po-
3jwánj tohoto domu přigjti, pročež zá-
bám a prosým: 

Aby stawný práwnj aurad rozsudkem 
vzňali, ze Mikuláš Břjza powinen gest 
po AntonjnowiRosstalowiw železné vli-
cy lezjcy dům k pozjwánj mému na Čas 
mého ziwobytj přepustiti. 

Tretj Formulář. 
Gá sem roku 1763 dne 2H0 ledna s 

Ssebestyanem Zaubkem pjsebnau smlau-
wu včinil, podlé které on mně, gak dlau-
ho bychom my dwa ziwi býti měli, roč-
ně ssest centným kaprů, cenin ýr po ta 
)l. prepausstěci má. poněwadz nynj ta-
to smlauwa, která Zde 5nb lit. A přilo
žena gest, začjná býti k čtěnj nepodobná. 
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tedy mám zapotrebj, aby se ona prawne 
obnowiti dala, ku kterému cyli a koncy gá 
sem prepsánj lit. A k tomu přiložil, s tau 
Zádostj: 

Aby stawný práwnj auřad, k prá« 
wnjmu obnowení této smlauwy práwnj 
den k powolánj Gsebestyána Zaubka na-
rjditi ráčili. 

Zpgsob a rozličnost prawnjch p r j , 
a gak se dagj nawljknauti. 

práwnj pře gsau nástedugjcý: 
pře podlé wyzwánj. . 
pře podlé Ronkutsu, neb segjtj se 

wěřitelů. 
pře strany aučtů. 
Pře strž prostředky důkazů, gako str-

ze přiznání, strže vpsanj w posýlacých 
psanjch, str; handlownj neb řemestnické 
knihy. 

Skrze swědky.̂  
% xoilnk památce. 
Skrz hlawnj přjsahu. 
Skrz wyplnugjcý a 

ze 



~ 90 -

Ze sebe stládagjcý přjsahu. 
Skrz přjsahu wycenenj. 
Skrz wěcy rozumných lídjV 

Žaloba na prawo zastawnj. 

Slawný saudnj auřade! 

odlé přjlezjcýho půwodnjho ortele A 
gest mně Zid Jakub Gsefteles 900 zl. 
krom auroků a autrat dlužen, poněwadz 
ale onen Jakub Gsefteles , ačkoli častě-
gi w dobrotě napomenut byl, predce mne . 
nezaplatil, a mně na tom záleženo gest, 
abych strany tohoto dluhu pogisstěn byl, 
tedy prosým: 

t Aby mně Slawný saudnj auřad toho 
práwa vdělil, bych sobě na geho w Blan-
kowě lezjcým domě a w něm pozustawa-
gjcý zbozj, nechť ono gakékoliw gméno 
má, zástawu wzýti mohl; a co potřcbj 
gest bez průtahu k protokolowánj ortele, 
gakoz také strany popsánj geho zboií w, 

: c . 

Y 
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K stawnému wrchnjmu auřadu oznámiti 
dal. 

VO Praze dne •— 
H. Ví. 

Kdyby takowé popsánj od práwnjch 
siuzebnstu mělo predsewzátobýti, a vod-
zalowaného nic se nenalezlo, tedy se mu-
fý předesslá žádost na tento způsob po-
stawiti. 

podlé zpráwy A od práwnjho stuzeb-
njka a wystaweného swedectwj, a pak po-
dlé popsánj B pri očiněné odemně zásta-
we proti Jakubowi Sseftelesowi krom ně* 
kterých k mé gistotě na těch 900 zl. patr-
ně nedostatečných domácých nářadj, gi-
né wěcy k nalezenj nebyly. Gá gsem te-
dy přinucen žádati, aby ráčili, Iaku-
bowi Sseftelesowi oznámiti, bych se wssech 
geho statků držeti a za tři dny při stutečnym 
wezenj vložiti mohl. 

W< 
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Přjklad pjsebne žaloby kde w^ritel 
protidluznjkowi konkurs neb ftgj-

t i wentelu zadá. 

tyan $xoan Zabinka, Messtan a obchod-
njk, byl před dwěma měsýcy od pana 
Frantisst̂ a Skály zalowán, tak, ze proti 
němu práwnj zástawa na geho zvozj se 
včinila; nynj gest znowu od ýxoana pro 
1000 zl, a od Michala H. pro 2000 zl. 
v cys. král. Merkantylnjho práwá žalo-
rván, a oba obdrželi giz ortel pro sebe, 
strže který gegich pohledáwánj za stutecně 
vznáno bylo. 

Mně gest on také podlé vpsanj, A od 
20 zářj 1737- 3°°o zl. dlužen, když oni 
na geho zbozj zastawu dostanau, obáwám 
se, zeby málo pro mne k mému zaplacení 
nazbyt zůstalo. • . 

Gá tedy musym k mé bezpečnosti pro-
ti ^wanowi Zabinkowi konkurs zadati. 

protož prosým tjmto stawný Magi-
strát! aby mně tento konkurs powolen, 
a strany toho potřebný edykt wyhotowen 
byl. 
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Zadost dchick, když konkurs na 
dědictwj zemřelého prohlassen býti 

ma. 

áclaw VI. w swém zanechaném kssaft 
tu A. od 12H0 března 1798 nás gakozto 
hlarvnj dědice vstanowil; my sme také po-
dlé nasseho dědičného prohlassenj B. od 
12H0 máge 1798 toto dědictwj s práwnjm 
dobrodinjm nastaupili, bychom inwen-
túru zřjditi mohli. 

Nynj wssak hlásegj se rozličnj wěři-
telowé, kteřj S swými pohledáwánjmi 
wssecku pozůstalost přewyssugj; gest te* * 
dy zapotrebj, aby na pozůstalost nebosstj-
fa konkurs prohlassen byl. 

protož my tjmto stawný magistrát 
žádáme, aby nad gměnjm zemřelého 
tváclawa VI. konkurs byl oznámen, a 
Pan Benedykt gako zástupce pozůstalosti 
vstanowen byl. 

Slawného Magistrátu 
VI. VI. 
XI. Ví. K 

W 
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Žaloba strany kaup^ font 

V?)a gsem od Wawřince VI. pxeb třmi 
týhodny kaupil koně y se sedlem za 130 hL 
a přiwedl sem ho domů. 

Sotwa sem ho měl tři dni w mé ma-
sstali, tu sem spatřil, ze hřjdecy mel; gá 
semho syče hned od mého koně oddělil, 
kterého sem před 6ti nedelmi za 100 zl. 
kaupil, a hleděl sem strž konstého lékaře 
dat howyhogiti; on mně ale přede hned 
třetího, dne chcýpnul. 

VO těch třech dnech bylo widět, ze ten 
starý kun, kterého sem za tao zl. kaupil, 
rowně se nakazýl, který krom wssj práce 
konstého lékaře konečně také we 3 dnech 
chcýpnul. 

Toto wssecko mohu swědeclwjm A . 
konstého lékaře N. VI. bne 1 máge, 1800 
mně daným, a nad tjm včiněnými član-
ky wědomosti B. dokázati, a s přjsahau 
potwrditi. 

Gá sem musyl tedy t n e : wssecken 
konsty strog (kssjry) který gá swědomůe 
za 4 3l, cenjm, od obau konj, (aby se 
nakazčiwost dále nerozwohla) zahoditi, 

a 
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a. za 2hé : masstal celau predelatt, a^no-
wau podlahu dát polozitt, která mne na 
10 zl. prigde, co; ga rowne S prisahau 
potwrditi mohu. v . 

podlé těchto okolostogičnosti musy 
tato kaupě gako neplatná wyzdwjzena bý-
ti, a předně: mně těch 130 zl. za toho 
koně st nawrátiti, za. druhé: zapjcy, kte-
rau sem strž tři dnj konowi dawal 3 tola
ry, za třetj: za mého druhého koně, gen; 
mi skrz prwnjho chcýpnul; ioó zl. za 
ctwrté: za odhozené' konsté nádoby 4 zl. 
a za páté : Ha předělán,' masstale 10 zl. se 
wvnahradiN. , v 

procez zádam - ga strže tuto žalobu, 
siawného Magistrátu, aby s rvawřin-
ce,n VI. viinená kaupě strany chcýplého 
koně zdwjzena a zrussena byla , a on mně 
íqo zl, které stm mu za toho koně dal, 
zpátkem wrátil, 2. pjcy^pro něho s Z to-
laryzaplatil. 3. za druhého chcypleho koně 
toň zl. 4- za odhozené kssjry 4 5U a za 
přestawenj masstale ,0 zl. při vwarowa-
nj exekucý mne wynahraditi přjdrzán byl. 

Prj-
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Přjklad zadosti k rozwedenj mau. 
želu. 

vĎá gsem s mým mužem giz 12 let odáná. 
<ffly sme syče giz castegi rozličné roztrži-
tosti a hádky spolu měli, strany čeho sme 
se ale wzdycky zase porownali; wssak w 
těch postednjch letech tak nemilosrdné S 
bit>m semnau nakládal, ze sme se giz dwa-
krát podlé žádosti A. od 3D0 máge 1789, 
a zadosti B. od 29H0 prasynee 1790 před 
práwem dostawěli, a kde gemu také nlo-c 
zeno bylo, aby se mnau potogně ziw byl' 
poněwadz on toho přigmauti nechtěl, když 
sem přednesta, ze a ani mi gjsti ani spáti 
nechcy. 

Nynj ale on ke mně neywětssího na-
sylj vzjwá, a syče teprw před. osmi dni 
tak mne zbil, ze podlé wyswedčě-
nj lazebníka C, od tt . máge 1791 genz 
mně přewazowal, tři rány w plamě mám 
protož negsem nikdy s swým ziwobytjm 
před njm gistá. 

Gá sem mu syče zase znowu w do-
brotě přednesta, ze se mužem od stolu a 
postele odděliti, on w to ale nechce wegjti; 

gest 
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gest to tedy geho zlá toule,^ ze se nechce 
od mého stolu a postele odděliti, gen aby 
Mne podlé swé ljbosti trýzniti a mučiti 
mohl. Nasse tedy oddělenj od stolu a 
postele musý mezy námi před práwem v, 
sauzeno a vstanoweno býti. 

protož tjmto siawného Magistrátu 
žádám, abych od mého muže rozlaučená 
Itwa býti mohla, mému muži ale aby s« 
vložilo, by mně každoročně 200 zl. k mé* 
mu wyziwenj dáwal. 

^ ^ ^ ^ » M ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 

Práwnj pre pydle wyzwanj, gak 
. ft m<i přitom strana a saudce za, 

chowati. 

^/estlije se někdo chlubil, & mu proti 
tretjmu práwu patrj, tomuto postednjm» 
swobodno stogj, geg k swému wlastmmu 
(to gest toho, genz prwnjho wyzwati 
chce) práwnjmu mjstu potahnautt. a za-
Váti, aby prwnjmu vloženo bylo swéha 
práwa dokázati, kdyby toho ale nemohl 
vciniti, aby wečne mlčel. Ten genz dru-

Djl tietj. G W 
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bého k saudu wyzwal, musý přjcinu pře, 
neb hádky, a to práwo, S kterýni se wy-
Zwaný chlubil, dokonale wypsati, také 
práwnj pomoc, s kterau on od wyzwa-
ného chlubenj, kdyby on tomu odmlau-
wal, neb to zapjral, dokázati mjnil, řá-
dně Přednésti, saudce ale musý na tako-
wé wyzwánj wyzwanému vložiti, aby on 
na wychlaubánj sobě přičtené odpowed 
Kal, a naproti tomu swau žalobu před-
nést, ginak ale ze wecne mlcenj plozeno 
dude. 

» M M M B V ^ ^ M B ^ ^ H B ^ M ^ M M M B ^ M O 

Wpzwanl pri vmjnenem stawenj. 

•Jvjbo sy vmjnil stawěti, gest zawázán v 
pváxonj mocnosti, pod kterau ten grunt, 
na kterém stawět má, stogj, ty sausedý> 
ptoti gegichz odporowánj on se sem dosta-
tviti vmjnil, požádati, a naproti tomu, by 
wypsánj neb wyreysowánj geho stawenj 
dwognasobně přiloženo bylo, prosbu 
přednésti, aby gim vloženo bylo, swého 

Írawa naproti tomu dokázati, aneb ze 
"d«u mjt k očekáwanj, ze o tom budauc«l 

Ni Nikdy ani zminky Nebudau smít včini-
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ti. Via to se musý ten, genz siawěti chce, 
podlé přiloženého wyreysowanj wyslcch-
nauti; polom zůstane gedno wyreysowa,-
nj v práwa ležeti, druhé ale odewzda fa 
wyzwaným, aby HO géden druhému I 
prohljvnutj podati mohl. 

práwa zemsta ale wesměS narjzugi, 
aby ten, genz stawěti mjnj. strany swého, 
stawenj patrně wyhotowené wyreysowa-. ' 
nj politycké wrchnosti napřed, dřjwe ne\ 
swych sausedů wyzwe, předložil, která 
politycká wrchnost toto wpreysowánj. z. 
ohledu polityckých přj dobře prohljdnauti, 
potwrditi, a ro cas potřeby, Má ge dá« 
také naprawiti, a potom teprw sausedý 
téhož mjsta, kde se staweti má, wystech* 
nauti, a kdyby oni proti tomu ničeho^ 
neměli, teprw stawenj takowé powoliti; 
Naproti tomu ale / kdyby sausedé s ta-
kowým stawenjm spokogeni nebyli, a w 
dodrote porownat se nemohli> magj ft 
odbeyti, aby se k práwnj cestě obrátili. 
%by ale saused, genz na tomto stawenj 
podjl bere, k swému austnémů aneb pj-
sebnému wygádrenj dosti času měl, vsta-
nowj se gemu dostatečná lhůta, také y 
pozůstawagjcý zemské nařjzeNj gemu fa 
předložiti musy, a spolu se mu dOwolj, 
aby on wyreysowanj takoweho stawenj S 
lidmi té wěcy rozumnými na kanceláři 
Prohljdnauti, a pro sebe toto stawenj 

G 2 Zwlásst 
• 
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zwlásst podlé oryginálu bezewssj wssak 
směny wyrcysowati dáti tnopL 

XV pořádném práwnjm wkrocenj, 
kterého v wyzwánj při předsewzatém sta-
wenj se přidržeti má, pozůstáwá w tom; 
Ten, genz stawěti chce, má swau žádost 

* takto postawiti, aby wyzwanému vloženo 
dylo, by on toho, proč se tomu sta-
rvenj na odpor postawiti mocy domnjwá, 
dokázal, aneb ocekáwal, ze stawenj po-
dlé wyreysowanj se staweti a wyzwany 
o tom wěčne mlčeti musyt bude. 

Saudce má tedy k tomu cýli a koncy 
den k práwnjmu rjzenj vstanowiti, a wy-
zwaným vložiti, aby se dostawili, a 
swau stjznost proti takowému stawenj s 
sebau přinésti. 

«č*ž%^č%^39 
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Přjklad práwnj pre podlé wyzwanj. 
Protokol wysteychcknj. 

wrchnj auřad panstwj Bělky dne Fho 
cerwna 1797. 

p r j t 0 m n j . 

Saudce. Strana. 
FojefHrom. Wrchnj. Mateg Beneš, sedlák 
Ansonjn Berka, au- z Borowjho gakozt, 

rednj pjsar. zalobnjk. 

strany 
stogjcýho plotu mezy zalobnjkowým 

polem, a obzalowaného laukau, který 
Mataus Bělohláwek strhnauti aneb 
odrazyti wyhrozowal. 

Žaloba. 
, Mateg Beneš wede žalobu proti 

Mataussowi Bělohláwkowi strany geho 
prohlassenj, ze plot mezy swau laukau a 
zalobnjkowým polem stogjcý . strhne. 
Obsah této práwnj pře zalobnst naste-
dugjcymi přjběhy lépe wyswetl,. Žalo-
dnstuw předchůdce, sspatny hospoda* 

ne-
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ne$en í fíatfu patřjcy rolj zpustil, ny-
br; y ploty a prjcky, nástedowně také 
od dáwna mezy zalobnjkowým polem a 
obzalowaného laukau býwalý plot do-
cela pogjti nechal. Rdyz potom zalobnjk 
statek swého předchůdce kaupil, musyl 
sy dát prácy, aby wssecka pole k vzitku 
přiwedl; a poněwadz k tomu zapotrebj 
bylo, aby také zrussené ploty zase wy-
stawěl, tedy krom giných také tento plot 
zase postawil, který NIataus Belohla-
wek odrazyti mu wyhrozuge, a syče 
weřegně, tak zevy geho prácy žádný té 
neymenssj překážky nedělal. 

Nynj kdy; tento zase postawený plot 
gi; přes půl léta stogj, pozwedl Ma-
taus Vělohláwek napřed rozličné, ale Z 

, giných ftm nepatřjcých přjcrn powstalé 
hádky, potom ale dal on zalobnjkowi 
po Rarlowi Bláhowi a petrowi patko-
wi, obau bljz Borowjho lezjcých sedláku 
wzkázatj, aby on ten plot strhl, syče aby 
očekáwal, gestli toho nevčinj, ze on Ma-
taus Bělohlawek sám ten plot rozhazy; 
oba tito postanj sedlácy neweděli zadné 
giiié přjčiny vwesti, nezlize obzalowany 
proto ten plot trpěti nechce, poněwadz 
pud tjm tam žádný, nebyl. Zalobnjk 
ntůze dostatečně dokázati, ze před tjm 
na témž mjstě od nepamětnjch časů 
xPhbycty plot stáwal, a on tjm to^prá-

' wo má. zase na tom mjstě nowy plot 
^ W mocy 
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mocy postawiti; poněwadz ale on ho 
giz gednau má, a zádně práwo tako-
wého nezawazuge, aby on dokázal, zda-
li on k tomu práwo má neb ne; pro-
toz saudj on, ze také toho práwa vzj-
wati múze; pročež prosy tento stawny 
wrchnj auřad, aby Mataussowi Bělo-
hláwkowi vložil, aby on w vstanowené 
lhůtě swého ováxoa, s kterým on se do-
mnjwá, ze múze zalobnjka přinutiti, aby 
swůg plot wywrátil, dokázal, a gemu 
k srozuměnj dali, ze gestli toboí mjstu 
nepřiwede, on negen plot musý nechat 
státi a zádně zminky wjc nedělati, ný-
brz ze bude musyt spolu wssecky autraty 
wynahraditi. R této žalobě dáwagj 
práwo zalobnjkowi nástedugjcý důwo-
dowé: 

p ř e d n ě , pořádek wsseobecních pváxo 
w §. 66. a §. 67. dowoluge každému, 
ze.druhého, genz se proti němu S gistým 
práwem chlubj, k swému wlastnjmu 
saudcy, aby toho dokázal, múze dáti 
předwolati, a gemu wyhrozowati, ge-
stlize toho nedokáže, ze wěčně bude mu-
syt mlčeti. 

3 a druhé, poraučegj giz wsseo-
becna,w nedostatku wlastenstých, platjcý 
prawa, ze každý wlastnjk (YoMsot) pro
ti swéwolným nátiskům druhého, mocné 
má býtt hágen; tohoto ale hágenj a 
zastánj zalobnjk nemohlby nikdy auča-

sten 
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sten býti, kdyby sobe od sivého sauseda. 
musyl nenadále nechat̂  překážky dělati. ; 

Za třet j . Giz,sám zdrawý rozum 
to dáwá, ze w každé pořádné zemi kaz-
dému obywateli zastánj přistussj, aby' 
on swého wlastnjho gměnj pozjwati 
mohl; nebo, byt to nebylo, negen po-
kog obecnj, ale y Mastnost gednoho 
každého gediného přisslaby k wytrzenj. 

Za čtwrté. Gest za stussné, . aby 
protiwnjk, gestlize srvau pri prohrage, 
práwnj autratý a wssecko zalobnjkowo 
wydánj wynahradil, poněwadz on swé, 
ho práwa ani na oko dokázati nemůže. 

Tato žaloba possle se druhé straně, 
a saudce musý den k práwnjmu rjzenj 
vstanowiti, kterého dne gak zalobnjk 
tak y obzalowany se dostawiti musý. 

Zalobnj odpowed wyzwaneho Ma-
tausse Belohlawka. 

VOyhioaný Mataus Bělohláwek gest 
toho zdánj,' ze geho protiwnjk žádného 
práwa neměl, geg dneFho čerwna 1797 
strž auřednjho stuzebnjka dodanau žalo-
bauwyzwati, a odpírá wssemu, ob-
zwlásstně ale vwedeným stutečným oko» 
lostogičnostem: 
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p r e d n e . Ze zalobnjfuwpředchůdce 
na tom mjstě, na kterém zalobnjk nynj 
do pře vwedený plot wystawěl, giny 
plot před tjm pogjti nechal,, a stogj na 
tom, ze na tomto mjstě žádného času 
gaký plot nestál.. y 

Za druhé. Ze zalobnst nynj posta-
wenj plot weřegně, a bez odpzránj dru-
hého při předsewzaté přácy wyhotowil; 
obzalowany vwádj docela gine a syče 
nástedugjcý stutecně okolostogičnosti. 

Zalobnjk rozhněwal se na něho, ze 
gemu na'ginem mjstě ,dokonce nepo-
třebnau cestu pres pole, kterau on geti 
žádného práwa neměl, zamezyl, a zru-
fitl, a chtěl se ;a to tjm mstjti, ze tento 
w pri po?ůstáwagjcý plot wystawěl, a 
tjm způsobem obzalowanémU pohodlné 
wygjzděnj z lauky odegmul; gemu ne« 
bylo možné, aby sodě takoweho potla°> 
čenj nebyl wssjmal, poněwadz geho pro-
tiwnjk tagně tento plot wyhotowil, a 
gemuv o tom žádné wědomosii nedal; 
protož dal on geg giz před gistým ca-
sem po dwau muzjch w žalobě připo-
menutých napomenauti, a požádati, aby 
tento plot strhl. Při takowych okolosto, 
gičnostech domnjwá se obzalowany, ze 
nemusý vzňati, zeby geho protiwnjk ga-
kéhô  prawa měl, geg zalowati, a pro-
toz žádá stawný saudnj auřad, aby za* 
lobnjka s geho iádosti odbyl, a gehy 

kza-
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k zaplacení autrat této práwnj pře od-
saudil, a syče z oných důwodu, .poně-
wadz zalobnjk podlé wsseodecného po-
řádku práw, nedokazuge, staw swého 
wlastnjctwj ani swého práwa magicno-
sti, čehož také zalobnjk včiniti nemůže, 
poněwadz, podlé geho w žalobě wlastnj-
ho wyznánj nestál na tom mjstě před 
tjm žádný plot, který zalobnjk tam nynj 
zřídil, protiwnjk tedy poneyprw ho ne-
vzjwal, nýbrž tevxw po čase, kdxz ten-
to statek vgal, vzjwati počal; powstá-
wá tedy z toho ta otázka, zdali zřjzenj 
a vzjwánj tohoto plotu práwnj gest, a 
na tuto otázku nemůže se nic giného od-
powědjti, nežli ze nepráwné gest, poně-
wadz zalobnjk ten plot bezewsseho práwa a 
ktomu tagně wystawěl; obzalowany, po-
něwadz se domnjwá, ze swé pre neztra-
til, žádá a prosy, aby ne on, ale za-
lobnjk k wynahrazenj autrat odsauzen 
byl. 

N a to nasleduge zalobnj zawhrka 
za lobnjka. 

Zalobnjk pewně na tom stogj, ze 
na tom mjstě, kde nynj plot, pro který 
se pre wede, stogj, giz vřed mnohými 

lety 
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lety giny od předchůdce zachowán byl, 
— a on nynegssj plot weřegně, bezewssj 
překážky druhého, také ne z něgaké na-
ruziwosti, nýbrž gediné z swého wlastnj-
ho vzitku.wystawěl, a s wy ŝtawenjm 
tohoto plotu swému protiwnjků nazádný 
způsob wygetj z lauky geho neodegmul, 
poněwadz gemu , gesste gine pohodlné 
wygetj pozůstáwá; on také poznáwá, 
ze ty duwody, S kterými obzalowany v 
práwa wymocy chce, aby zalobnjta pra-
wni/ žádost docela odmrsstěna byla, ne-' 
prawdiwé gsau; nebo když giz geho 
předchůdce tam plot mel, kde nowý plot 
stogj, a ten grunt, kde se on nachazý, ' 
geho wlastnj gest, tedy nevzjwal gine-
ho nežli prawa sweho wlastenstwj na 
Způsob S swým předchůdcem stegný. Co 
se toho tkne, ze on wydáwá, gakoby 
zalobnjk ten plot tagně byl wystawěl, 
přicházý mu to,k smchu; nebo gestlize 
on ten plot, gakz se také stalo, za dne 
wystawěl, tedy musyl newyhnutedlne 
saused geho widět, idyz se stawěl; w 
nocy ale nemohlby se takowý plot dát 
wyhotowiti, bez pomocy negakých po-
chodnj neb gineho swětla, a tuby dělnjky 
tak gako zadně byl mohl kazdy spatřiti. 
Gestlize toto vwedenj, tu weycitku, ga-
koby ten plot w tagnosti dělán byl, do-
cela wywracý, tedy tato pře také nage-
dnau přetržena a skončena gest. Žalo-

bnjk 
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bnjk tedy, genz práwnj při sweho pxs- -
tiwnjka patrně za neprawau vznáwá, 
opakuge swau w zalobném spisu, před-
nessenau prosbu, a stawj sem hned ty 
autraty, které k wynahrazenj geho pro-
tiwnjkowi přisauzeny býti magj, gakz ná-
sieduge: 

<Ďb cesty ke dni práwnjho rjzenj, 9 
tráwenjm, zamesstánjm a pracý 

w mjrnosti postaweno. 

i Zl. kr. 
0b předsewzatého protokolu - ro 
od rozsudku . . - Z 
od přepisu žaloby spolu s • radní 

odpowědj a 2 sstemplů - 12 
od přinessenj a odewzdánj za 1 mjly - 1$ 
od druhé cesty . * 1 
od ortele i . - iF 
za sstempl . . - 13 
od přinessenj a odewzdánj za 1 mjly - 15 

dohromady 3 2$. 

Nl)5 
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Nynj nasleduge naproti tomu za-
lobnj zawerka obzalowaneho. 

Obzalowany nevstupuge od swých 
důkazů, ze na tom mjstě, kde nynj w 
při obsazený plot stogj, nikdy gindy plot 
se nenalézal, a ze geg zalobnjk tagné a 
toliko z naruziwosti wystawěl. 

protož ocekáwá on, ze žádost geho 
wyplněna bude, poněwadz zalobnjk, ge-
ho zalobnj odpowědi S swau zalobnj zá-
wěrkau dokonce nestencil a newywrátil: 
Jalobnjkowo swedomj ale gest, a zůsta-
ne temné, poněwadz na to mjsto plot 
wystawěl j kde predtjm žádný nebýwal, 
« tjm obzalowanému pohodlné wygetj 
z geho lauky zamezyl. Zalobnjkowo sta-
wenj plotu, necht ge we dne aneb wno-
<y předsewzal, má fe za tagné djlo po-
zorowati, poněwadz swého aumýstu ob-
zalowanemu gakozto sausedů swému ne-
oznámil, a on o stutečném stawenj strže 
ten cely čas nic se nedowěděl, pročež 
opakuge on swau Předesslau prosbu, a 
činj poznamenánj swých wydánj a autrat. 

Gakzswrchu. 
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Na to prifflok prawnjmu roz-
hodnutj Ortele. 

Še obzalowany Mataus BČlohláwek 
powinnowán gest, swau neodepřenou 
chlubnost, ze zalobnjk wystaweny plot, 
mezy swým, polem a, geho laukau str-'. 
hnauti musý, w 43 drtcch w pořádné 
žalobě dokázati, aneb po. marném pro-
gjtj této Ibitty wěčně bude rnufyt mlčeti, 
aiatjtn ale zalobnjkowi giz způsobené a 
na 3 zl. 23 kr. w mjrnosti postawené 
autraty zaplatiti a odwesti má. 

<t>běm stranám toto se t pripamato-
wánj dáwá, ze ten, genz se domnjwá, 
zeby se mu tjmto ortelem kriwda byla, 
vcinila, před wygitjm 17 dnj swau stj-
znost bud pjsedně aneb austně k tomuto 
saudnjmu auřadu zanésti má, po pro-
gjtj ale toho času na zárost protiwnjka 
nemá se na nic žádného ohledu wjce 
wzýti. 

W*V*te*?*0&8l 

M-
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Práwnj pre podle konkursu, gak 
se w nj pokracuge, a co přitom 

dělati gest. 

^ t e w r e n j konkursu stáwá se práwnj 
weypowědj, která k swolánj > wěritelů se 
wyhotowj. Rdyz se tedy idMuxz ote-
wrel, (to gest, když gak se Mtrj, pro-
hlássen byl) nemá proti zadluženému při 
žádném práwnjm auradě wjc platně s 
njm gednánó a nakládáno býti, nýbrž 
wssecky geho se teykagjcŷ , fandu podro
bené wěcy k tomuto práwnjmu auřadu 
postáti, v kterého konkurs rozepsán gest. 
Rdyz se konkurs otewřel, má býti hned 
poručnjk wykázán; gen wenku, když 
wěritelowé gednomystněk likwidacý před 
práwnjm saudcem se srozumegj, múze on 
S wěriteli sám likwidacý předsewzyti. -

Za druhé. G otewřenjm konkursu 
ma saudce gměnj a mohowitost zadluze-
ného hned dát zapečetiti, popsati a wys 
ceniti. 

Z a t ř e t j . IVssickni, kteřj na zadlu-
zeném co k pohledáwánj magj, weřeg-
ným prohlássenjm Musegj se předwola-

ti. 
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ti,, a gim se vložiti, aby w gisiý od 
prawa vrčitý den swůg dluh, genz na 
něm k pohledáwánj magj,, oznámili. 
Tvěřitelowe musegj swé oznámenj, neb 
pohledáwánj w způsobu, řádné žaloby 
podati, w čemž hned dokázáno býti mu-
sý práwo, to, tnocý kterého on w prwnj 
neb druhý klas, (dro) prigjti žádá; pro-
ti wyzdwizené weypowědi w platnosti 
takoweho pohledáwánj stogj wěřitelowi 
fwobodno,, k appelacý se obrátiti; protiv 
klassyfikacý ale nemá býti appeUoxoáno; 
nýbrž onému klasyfikowanému wěřiteli, 
genz se domnjwá, ;e do lepssjho klassu 
měl býti postawen, aneb gen; ginému 
geho přednost odhádati njjnj, ma se xo 
geho klassyfikacý podržeti a žalobu geho 
we 30 dnech podati. Ti ale, kteřj «£ 
do toho dne, genz w prohlássenj wysta, 
wen byl, swého pohledáwánj neozná-
mili, nebudau wjce siyssáni, a wsstckni 
bez weyminky, gen; se neoznámili, od* 
mrsstěni budau. (Zde se musý připome-
nauti, ze ti wěřitelowé, gessto při kontur-
su stussně vpokogeni nebyli, ze k gměnj, 
gehozby po čase kdekoli dobýti a se do-
pjditi mohli, přisáhnauti mohau, beze-
wsseho osteychánj). porucnjk nad gmě-
njm, má swé zpráwě swěřené zbozj ga-
kozto dobrý hospodář a otec obstarati, 
wssecE), penjze na hotowosti a drahé 
wery, gestlize se weritelowé weysiowni 

ne-
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neprohlásegj, ze ge w rukau geho nechat 
chtěgj, k práwnjmu ostřjhán) odewzdal, 
a pohledáwánj wesIerého gměnj w do-
brotě aneb přawně přednést; Takowé wě-
cy ale, kterédy se zkazyti mohly, a gine, 
kterýchž zachowánj mnoho stogj, a k zá-
dnému vzitku negsau,, časně, a syče prá-
wně, wjce podawagjcýmu odprodati, tjm 
způsobem, aby, kdyby geden kus bez ne-' 
vezpečenstwj, aby sikodu neb porussenj, 
netrpěl, az do druhé neb do tretj lícytáty 
držeti se nedal, geg také při prwnj l̂icyta-
cý pod cenu se prodati mohl; ostatní ' 
wěcy ale, ktereby ani pri prwnj ani při 
druhé licytacý ani za wyssacowanau cenu se 
prodati nemohly, musegj se tak dlauho 
zadržeti, dokud klassyfikacý hotowá a před-
nost roznessená nebude; potom má být wsse-
cko gměnj, které se gen wynácházý, násle? 
downe také wssecka vpsanj na dluhy, a 
pohledáwánj na massu, kdyby wěřitelo-
wé, gessto předběžně wystechnauti se ma« 
gj, ge,na sebe wzýti nechtěli, wjce podá« 
wagicym b̂ z ohledu na wyceněnj, prodá-
no. Razdému wěřiteli stogj swobod-
no rozdělenj takowé mohowitosti v, poruče 
njka prohljdnauti, a proti tomu swau ne* 
spokogenost a přjčiny práwně přednésti; 
musy se to wssak we 14 dnech po včine-
ném připomenutj státi, ginak nebude s tjm 
wjce styssán. 

Dit trrfj. H Pkj-
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Přjklad práwnj pre podle kon-
kursu. 

Slawný Magistráte l 

poněwadz od zdeyssjho stawneho Ma? 
gistrátu strany gměnj Petra Raudely, kon-
kurs otewřen a wssickni weřitelowé po-
dlé, přjlezjcyho edyktu A. k oznámení 
swých pohledáwánj powoláni gsau, pro-
ccz prosy njze podepsaná gakozto manžel-
la zadluženého, aby gegich ,5-30 ji, které 
swému manželi wěncm přinesta, pak zase 
500 zl, které on naproti tomu složiti měl, 
do třetjho klasu přigato bylo, gakoz také 
wssecko gegjmumuzi k společnému vzj-
wánj přepusstěné a w přjloze F popsané 
a gesste pozůstawágjeF domácý nářadí 
in nátura zpátkem Nttwráceno bylo. 

přiložená swadebni smlauwa lit. G. 
dokazuge, ze ona swému muži krom při-
stussného domácyho nářadí také gakozto 
wěno 300 zl. přistjbila, a on naproti to-
mu gakozto zpáteční wěno 300 zl, stoziti 
se vwolil, stutecně ale wyplněnj tohoto 
siibu doswědčuge ona strže obgednánj 
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téhož gměnj I!t:N. PO smrti gegjho prwnj-
ho manžela Gstěpána Rollera, podlé kte
ré gj, na dům geho, který az podtud do 
krýdy vpadlý w swem pozjwanj mel, 
těchto 300 zl. wykázal, a ono gj přiná-
lezjcý domácý nařadj kus po kusu a wey-
siowne poznamenáno bylo. 

poněwadz ona tjmto dokázala, jje 
stutecně to na něm k pohledáwánj má, 
odwolawá se ona na pořádek konkursu, 
w něm; §. ,19. swadebnj neb manzelsté 
wěno a zpátečnj dar podlé třetího klasu 
wyplatiti, a §. 14- domacý nařadj in ná
tura zpátkem nawrátiti předpisuge a na* 
ijzuge. 

Zalobnj odpowid. 
weřitelé gsau wesměs proti pohle-

dáwanj Terezye Rnudelowé, ponewad^ 
ona, gakz práwě gegj předložená man-" 
zelstá smlauwa vkazuge, se swým muzeM 
w společnost statku a mohowitosti weMa/ 
a nástedowně za dluhy swého manžeta? 
gako on se swým gměnjm státi musyp 
proto; oni prosegj 

Abý, stawný Magistrát gj S' gegjm pot 
hledawanjm gak na ctea' m^nzel^e wV-
swadebnj weno a zpátM dar, gokoz-tM 

H » té 
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ké k nawrácenj domácýho náradj in nátura 
odmrsstil. 

Zalobnj zawerka. 
Terezye Raudelowá dokazuge na to 

předně, ze gegj pohledáwánj za tagne 
vznana, a za prawdiwe drzana býti ma-
gj, poněwadz weřitelowe tomu naproti 
negsau, zeby se to bylo mohlo státi, to-
tiz: zeby swému muži Foo zl. gakozto 
wěno a ten w poznamenánj popsaný ná-
dytek přinesta, naproti tomu sobě zpátečnj 
dar Foo;l. wymjnila. 

Na tuto weyčitku ale, ze s swým 
mužem w společnost mohowitosti a gmě-
nj wesfla; radj p . wěřitelůM, aby oni 
dokonale a pilně gegj swadednj smlauwu 
přečetli, z čehož patrně poznagj, ze spo-
lečnost mezy ,gegjm, a gegjho manžela 

f měnjm nikdy nepozustáwala, syče, kdy-
y tomu tak bylo, ona^owssem za dluhy 

swHo. manžela státi dy musyla; tato ge-
gich společnost potahuge se genont na 
gměni.w,čas gegich manzelstwa bud str- ' 
3e dědictwj aneb strže hospodáčsté přiči
nění., dobyté a wydělané. Nynj ale ona 
Ná gměnj ani ,w manzelstwu dobyté, ani 
zdedMpohled^MNÍ nedělala, a w swade-

dnj 
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bnj smlauwě musylaby přede o společném 
vzjwánj gměnj a zadaného nábytku zmiň-
ka státi, póněwadzby w te prspadnosti 
zpáteční dar nemohl wygmut býti. pro-
toz ona prosy, aby gegj swrchu predne-
ssená žádost swau platnost měla. 

Opainj zalobnj zawerka. 
wěřitelowé odwoláwagj fe na wy* 

znánj protiwnice swé, ze w společné vzj-
wánj swého gměnj s mužem sivým wessta; 
tato společnost nechť tedy gakkoli se změ-
nila, giz z toho nástedowati musý, ze 
manželská hospodyně za dluhy swého mu-

• ze zstáti musý, a poněwadz rozdjl takowý 
podlé wyssetřenj mezy wsseobecným a ob-
zwlásstnjm společným pozjwánjm gměnj 
toliko weyklička gest, protož oni setr-
wáwagj a pozůstawagj na zalobnj odpo-
wědi přednessené žádosti. 

Ozneb 
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Oznamenj krydy. 

Slawný Magistráte! 

J t jze podepsaný dawa zprarvu, ze prj-
tomnym časem na zadný způsob w stawu 
nenj swé wěřitelé vpokogiti, a ze tudy se-
be přinuceného widj gim swé celé gměnj 
postaupiti. Geho celé gměnj a mohowi-
tost pozůstáwá w nástedugjcým: 

Mohowitost na gruntech. 

Meststý dum w Liboru s 
prawem lodnjho mistrow-
stwj za Foózl.— kr. 

Dwě starssj pisečné lodj za 330 — — 
Rozličné kocábky a lovky za 200— — 
Plawecký nábytek za 1 0 0 - — 
Domácý pokognj nábytek za 230— — 
Dřjwj k stawenj za 200 — — 

Na 
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N a aktywnjch dluzhch. 

HawelRůl, bednářw Rybyne 
;a obruče do prahy odwedene 
Zůstal dlužen ... &»' " . 

Wincenc Bréda prowaznst w 
n, g n ě . ./% 

Jan Buliček zdeyssj lodní mtstr 
3a prodanau kocábky _.Jfo5kzir.r 

Gummagmenj t7oozl.—kr. 

' PasywM dluhy. 
Vndregi <tabasowi Platenjku w 

Libáni podlé měststehopraw-
niho ortele od 9H0 vnora^o 200 z l - kr. 

Iakubowi Rotrbowi, plaw-
cy, podlé ortele d. 10 vnora 

Aur?ky, ;a dwě léta. 9-36^r 
Geho třem newlastnM dětem 

na gegich mateřstém podstu 9 0 0 - — 
<rjn;i neb auroky toho kapitálu 

3" 2 léta , , 72;— " 
Mé manželce geg, weno , F 0 0 - __, 
Gegj zpátecn^dar # » _ _ 
Zrjzenj we wetech o Swým dwěma plawcum rocn, 

stuzby po 37 zl. 30 kr. . 15— «< 
Swým dwěma děwečkam roc-

nj stuzby po 12 zl. M~%<,r 
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Kominjkowi za geden rok. 3 zl.—kr. 
Nadanjch 84— — 

Summa dluhů 3481^-36 vx. 

Do těchto welikých dluhů proto vpadl; 
poněwadz 

předně: teprw nedáwno geho wlast-
Nj lodi s obiljm a kupeckým zdozjm těz-
ce naložená na Moldawě se strostotala, 
cjmz storo wssecko zbozj, a obilj vtonulo 
a nazmar přissto, tak ze pri tom wjce ne; 
o tFOO zl. přissel-

Za druhé, poněwadz ta lodj, která se 
Mu při tom vtonutj na kusy roztrhla, a 
rozlámala, gesste za 300 zl. stála. 

Za tretj. Odsauzen gest, Gndřegowi 
Cabasowi, podlé práwnjho vsudku, ga-
fozto náhradu za geho sskodu a ztrátu v-
Zitku 200 zl. platiti. 

Z těchto duwodů prosy on Slawný 
Nlagistrát,' aby syče nad geho gminjm 
konkurs otewřel, a wssecko, co k tomu 
potřebného, spořádal: geg ale od wezenj 
oswobodil, a s njm gakozto nesstastnau 
prjhodau do dluhů vpadlým nakládal. 

petr Raudelka, 

Prii-
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Hrawnj pre strany auctfi, gak 
se ma w nj gednati, y s Formu-

Arem, gak se takowcl Most 
m<i wyhotowiti. 

<^dyz někdo někomu auctystozil, a onzá« 
dného, konce s njm nedělá, musy fe mu 
od práwa na žádost stládatele aučtů vlo-
žiti, aby on ge bud;a dobré vzňal, aneb 
nedostatky, omyly, neb chyby wpstawel, 
k tomu musy saudce podlé okolostogičnosti 
gistau lhůtu po wystechnutj obau stran 
vstanowiti: Rdyzpak a; k odplynutj vsta-
nowené lhůty zádnj nedostatkowě neb omy« 
lowé wystaweni nebudau, aučty musegj se 
za vznané pokládati, každý nedostatek neb 
chyba S bezjcým numerem se po stawj, a při 
každém dobře se zaznamená, z gakého dů-
wodu wystawen byl; na tyto nedostat-
ly neb chyby včinj se wyswětlenj, pak 
se postawj dalssj nedostatky, chyby, neb 
omily, a pak nad tjm zase konečné wy-
swětienj. Gesste se musy připomenauti, 
když gest totiž o wystawenj chyb neb omy-
lů w aučtech, aneb o gegich vznanj co 
dělati , musý se Žaloba v toho saudce 
přednésti,, ku kterému aucty předloženi 
byly. 
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Fornmlar, gak se takowa prosba 
wyhotowiti mck. 

V9á sem rváclawowi plostému, gehoz 
hospodářstwj sem wedl, přistussné aučty 
od iho ledna X785 az. do posledního pra-
synce téhož roku giz před dwema měsýcy 
do rukau odewzdal, podlé kterých on mne 
}. 12 jí. />o kr. zpátkem wyplatitipowinen 
gest. 

poněwadz mně ale on a; potud am 
neřjká, ze aučty w pořádnosti nalezl, a-
neb ze ty aučty gakých nedostatků magj, 
a gá této pocetnj zpráwy déle v něho bez 
odpowědi nechati nemohu, zdali mé auč-
ty dobré gsau neb ne; pročež žádám 

Aby slawný auřad wáclawowi plo-
stému nařjdil: mé připomenuté aučty w gi-
stém vloženém času prohljdnauti, a gtm 
chyby neb nedostatky wystawiti, ginak 
ze po tomto času mé aučty za pngaté a 
gako dobré vznány budau. 

XV pvahe bne 
VI, VI. 

Auc^ 
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AuttY, které se Eraryum tknau, 
a kterým v knihdrzittwj (Buchhalte-

rey) chyby neb nedostatcy si wysta* 
wugj, a strany nichž ffladate-

lemauctuprcpowstane. 

Ko se eraryálnjch auctů tkne, gest w 
patentu od roku 1786 dne 16. ledna ob-
zwlásstnj pořádek předepsán, genz w ná-
stedugícým pozustawa: 

předně. Má knihdrzictwj w tako-
wých aučtech nedostatky wystawowati; 
aučtů stladatel ale má ge wyswětliti; pal 
nástedugj nedostatkowc wyswětlowánj 
nad tjm, a pak teprw musý knihdrzictwj 
hleděti, aby to y hned odbylo. 

Za druhé. Vználi stladatel auctů, ze 
tatovým odbytjm gemu se křiwda stala, 
stogj mu swododno, ze mů;e práwne 
proti tomu pokračowati. aneb spolu cesty 
k milosti se chopiti. R takowé práwnj 
cestě swrchu gmenowaným prawidlem 
lhůta pro toho, genz w tom kragi, lve 

knih-
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knihdrzictwj takowé aučty stončilo-, ft' 
Zdrzuge, na c> neděl, pro nepřjtomného 
ale 12 týhodni se vstanowuge. po pro-
gjtj ale toho času nemá dalssj xoebenj Pře 
žádného mjsta. 

Za třetj. Skladatel aučtů, gen; proti 
odbytj knihdrzictwj práwnj pře se vchytj, 
má pořádnaU wyzwacý žalobu strže, se 
týkagjcý siskálnj aurad v c. kr. zemstých 
práw podati, o kterýž to auřad při gine 
vxi( strany aučtu gedna; cesty ale k milo-
sti má on 

Za Itxovťe. v st týkagjcý^ zemsté 
zpráwy pohledáwati; ona muže zadanau 
milost, gestli gen mozna gest, gj dosa-
hnauti, k dworsté zpráwě zastati, a po-
dali. 

Práwnj pre, pri které se okolo-
stogicnost wyzncl, co přitom k po-

zoxowcknj. 

"^dy; gedna strana sama Okolostogičnost 
wěcy neb fimku od, druhé strany přiwe« 

de-
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děného práwně wyzna, ma st tato oko-
lostogičnost práwě w této při za dosta-
tečně dokázanau držeti; dále co od práwnj-
ho přjtele za zástupce vstanoweného we 
gménu zastaupené. strany z ohledu stutku 
práwně wyznáno bywá, rowně za praw-
du pokládati se má \ tak také, když od wj
ce osob při wedaucych gedna strana něco 
práwně wyznala, múze gegj wyznanj 
toliko gj', ne ale druhé straně Hodné být, 
t i; naproti tomu ale wyznanj, které se 
práwně nestalo., protiwnsta důrazu neo-
swobozuge, leč když on wyznanj včinil, 
na wyptawanj toho o čom wěděl, ze mu 
na tom záleženo gest, aby se prawdy do-
makal. 

Práwnj pre s dskazy pjsebnych, 
listownjch potwrzenj 

'^eregným potwrzenjm z ohleduté wěcy, 
pro kterau wyhotowena byla, má se zaupl-
na wjra přiložiti. Rteré potwrzenj za 
weregne držeti se múze, a pak wyhotowené 
dýti M«, gi; gest w tito knize poznáme-

ná-' 
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ttáno ; nahlédni w regisiřjku L.lt. p. 
<l)nem listownjm potwrzenjm (rozuměy 
wzdycky vpsanj) která kdosy wyhotowil, 
ge<t proti němu wjra k přilozenj, tako-
wým ale pjstbnostem, které sgistýmiozdo-
bami postaweny gsau, a které obzwlásst-
njm práwem pro gednu neb pro druhau 
stranu zádany býtt magj, má proti tomu 
wjra přiložena býti, genz ge wyhotowil, 
a wlastnj rukau podepsal. Co se vpsanj 
na dluh tkne, také giz zde w této knize 
stogj; patř Hit. V. Takowé pjsebnosti, 
gen; weřegnau wjru magj, nenrngjfepo-. 
dlé wýtahu, nýbrž w celosti wydáwati; 
nástedowně kdyby z knihy, (pod čjmz se 
zde to, coz wjce rozličných, a dohroma-
dy patřjcých záwazků w sobě obsahuge, 
wyrozumjwá) wytazeny byly, musy« 
laby celá wěc, která se obsahu té pře tey-
ce, dodaná býti. Rdo listownj vpsanj 
přiwádj, powinen gest , swému proti-
wnjku půwodnj listy (neb oryginNy 
mimopráwně k prečtěnj dáti, aby ge do-
dře a powázliwé prohljdnauti mohl, kdy-
fy? ge v prostřed gemu propůgčené lhůty 
k podánj swého spisu — žádal; po pro-
běhnutj této polowičnj lhůty ale magj se 
takowé oryginály gako prawé pjsebnosti 
držeti, a za to pokládati.' 

<vny půwodnj spisy neb oryginály, , 
o kterých zadná patrná pochybnost, jeby 
neprawj byli, před rukama nenj: magj 

se 
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se toliko w rukau wlastnjka zanechati: 
ostfttnj ale at oboge strany zapecetěgj, 
aby ge při přjsstjm práwnjm prohljzenj, 
w témž stawu, w kterém při mimopra-
wnjm prohljzenj shledány byly, beze-
wssj směny předložiti mohly, negen w té 
prjpadnosti, poněwadz při mimopráwnjm 
prohljzenj pochybné oryginály nalezeny 
a zapečetěni byly, nýbrž také, kdyby mi-
mopráwnj prohljzenj nebylo powoleno, 
má ten, proti kterému listownj v^sánj 
(to gest w psanjch) vwedena byla, prá-
wo Mjii, o práwnj prohljdnutj zadati: 
nic wfíatf méně, musy on to neyměně po 
třech prosslych dnech w polowicy lhůty 
k odwedenj swého spisu sobě powolené 
včiniti: syče kdyby se to nestalo, takowé 
oryginály bez dalssjch okolostogičnosti Za 
prawé drzáni budau; kdyby pak pri v-
stanoweném dnu k práwnjmu rjzenj onen 
genz,takowé orygináli vkázati má, gich 
nevkázal, nemagj se ani při inrotolirowá-
ní aktu, (spisů) přiložiti, ani při ston-
cowanj procesu na ně gaký ohled bráti; 
kdyby ale odporná strana práwně vsta-
noweného dne při rjzenj se nedostawila, 
musegj býti za nepochybné drzáni. Stra-
ny včiněného prohljdnutj musý pak saud-
« pri odbeywánj pjsebné prosby, st^ze 
kterau den k práwnjmu rjzenj vstanowen 
byl, dokonale, a zřegmě wygadřiti, kte-
re oryginály gako nepochybné, a kteřj 

ga-
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gako pochybné vdáni, byli; wssecky ale 
oryginály musegj se tomu, gen; ge vkáza-
ti má,, w rukau zanechati,krom kdyby pro-
tiwná strana práwnj polozenj pochybné-
ho oryginalu az k stončenj hlawnjho pro-' 
cessu žádala; w té prjpadnosti magj obe 
strany neteknauce fe hlawnj wěcy práwnj 
pře, toliko, strany té otázky, zdali tako-
wý oryginál v práwa má se zachowati 
neb ne, o potřebnost toho gednati; 
saudce ale musy takowé vpsanj az k náste-
dugjcymu wyřknutj saudcewa za sebau 
podržeti; w každé ale prjpadnosti musý 
ten, genz vpsanj priwádj, gehozto pů-
wodnj list gakozto pochybný vdán byl, 
Oto se starati, ^aby tento oryginál při 
inrotolowánj aktů wlozert byl, ginakby 
při stoncowánj processu pochybnost za 
skutečnost Vrzána byla. Rdyz vpsanj k 
ztracenj přigde aneb wjce k přečtěnj nenj^ 
co se w té prjpadnosti dělat má, nagdes 
pod SLit. p . w registřjku. 

Po-
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Potwrzenj, když nttdo zapjra, ze 
geho ruka gest, co si mci w te prz-

pádnosti predsiwzyti. 

>3Vdy; někdo zapjra, ze přiložené vpsanj 
geho rukau psané gest, zálezj na zalobnj-
kowi, zdali on geg s prirownán,m geho 
vpsanj s ginymi geho rukau psanými 
spisy, aneb na^giné cestě, aneb přjsahau 
předswědčiti múze, a chce., Rdy; se do-
kazuge, ze pjsebnost rukau gistého nebo-
sstjka psaná gest, a ten, proti kterému vwe-
děná gest,, to zapjra, na důkaz wedaucým 
to zálezj, máli ho w tom bud S přiro-
wnánjm geho psaných spisů, aneb S vlo-
zenau př,sahau, aneb po gine práwnj 
cestě přeswědčiti. 

Djl tketj. I I 9-V 
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Přjklad radného w pjsebnych, a z 
přirozenosti prewzatych, dukazych 

pozustawagjcyho procesju. 

3 wenku. . ~i 
Slawný saudný auřade! 

Frantissek Rořjnek, měsstan Kutnohorstý 
zaluge. 

strany 
placenj od Ianck weydy 
zdeyssjho hospodstého, 
za J a n a , Berana zru-
kogměného kapitálu 500 
zl. y s auroky. 

(wěwnitř) 
Njze podepsaný Ianowi Beranowi . 

dýwalému stádku w,Sadowě swug w 
městě Rutnéhoře lezjcý dum y k tomu 
přinálezjcými polmi, nábytkem, a S prá-
wem k wařenj za 3000 zlatých podlé při
ložené smlauwy neb kontraktu A. ,s tau 
weyminkau přepustil, aby kupugjcy, sto-
ze hned 2500 zl.na hotowotosti, ostatnjch 

pet-
1 
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plifet zlatých s něgakým rukogmjm po* 
gistil; a kterých Foa $1.' lake potom stu-
tečně zdeyssj hospodsty J a n Weyda v prj-
tomnosti magistrátu kutnohorstého za ně-
Ho na sede prigal, kteréžto penjze ku koncy 
měsyce srpna roku tohoto podlé kontraktu 
zaplaceny býti měly. Rdyz ale rukogme 
zalobnjka požádal, aby na zaplacenj těch 
soo pogisstěných zlatých gesste počkal, aj 
J a n Beran od něho, kaupený dům zase 
prodá: ze on tedy ge také gesste od něho 
žádati nebude, poněwadz podlé prohlá-
ssenj B- strany geho wessferého gměnj 
konkurs otewřjn bude, a on fe tjmto při
nuceného widj, aby rukogmě práwnjm 
wyřknutjm k placenj přinutil. Zalobnjk 
tedy prosy Slawný saudný auřad,. aby 
dobře vzňal, ze J a n Weyda gesste neza-
placených, a od sebe pogisstěných /oo zl. 
y & auroky od ího března 1790 az k wy-
placenj kapitálu lezjcými po 4 ze sta s 
včiněnými práwnjmi autraty we 14 dnech 
stoziti powinen gest, ginak ze ho exeku-
cý nástedowan bude. tíato prosba po-
tahuge se na nástedugjcý důwody: 

předně, wswrchu nadgmenOwaném 
kontraktu zalowaný weystowné před ma-
gistrátem Rutnohorstým se vwolil, :3e za 
summu těch 300 zl. rukogmjm býti chce. 

Za druhé. Skutečně se stalo, .kde za-
placenj těch mo zl. práwnj cestau od ru-
rogme žádati se múze, poněwadz lhůta 

2 2 3a-
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saplacenjlti pogissténé summy giz ku ton* 
cy měsyce srpna tohoto roku wypadla, 
a poněwadz přjtomně^Ian Beran ten 
dům wjce prodati nemůže, nýbrž od in-
fftancý konkursní wjce podáwagjcýmu se 
prodá. 

Za třetj. Gest wůbec známo, ze na-
před rukogmě na mjstedluznjka, když se 
<as. k placenj promesstá, strany zaplacenj 
zalowán býti musý. 

Za ctwrte. poněwadz obzalowany v 
zaplacenj kapitálu se vwolil, nenj o tom 
dokonce žádné pochybnosti, ze on krom 
500 ;l.. gesste w dluhu pozůstáwagjcých 
také siussné auroky odwesti musý. 

Frantissek Rořjnek. 
Na tuto žalobu od saudnjho auřadu 

den k práwnjniu rjzenj se vstanowj, kte-
rého gak zalobnjk, takzalowaný do'-
stawitt se magj. 

Zalobnj odpowed zalowancho. 

Zalowaný nezapjrá syče, ze na těch 
500 zl.) za ýaná nevána rukogemstwj 
vngal, on ale domnjwá se, ze w žalo-
di žádané zaplacenj těch 6°° zlatých 
Vl&riii nemusý, poněwadz podlé přiloze-
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ného krtjcýho listu í-ú. A. zalowany te
prw 1767 9H0 čerwence se narodll, a když 
rukogemstwj na sebe přigal, tott; ih<> 
března 1737 gesste 20 let starý nebyl, nó* 
fledowně neměl on toho času gesste swych, 
dospělých let, a ke swé sstodě.w zadně 
rukogemstwj wegjti nemohl, coz předPlS 
městských práw zřetedlně vkazuge, pro-
toz žádá zawwaný, Slawný saudnj au-
rad, aby zalobnjka s geho žádostí odbyl, 
a geg k placenj práwnj ch autrat odsaudil 

J a n weyda. 

zalobnj zawk'ka. 
Zalodnjkwidj owssem zkřticyholtsiu 

zalowaného, ze on 9H0 čerwence 1767 se 
narodil, a toho času když rukogemstw, 
na sebe přigal, gesste 20 let starý nevyl, 
on aledaufá přede, krom toho wsseho, 
ze zalowany w prwnjm smystu za tako-
wého nezletilého, genz se s zádnym ru-
kogemstwjm zawázati nemůže, drzett ne-
ma a syče z nástedugjcych důwodu: 

předně, patem od 14. dubna 17^7, 
podlé kterého osoba, která 24H0 roku ne-
dosáhla, s žádným se zawazatt nemuze, 
wstahuge se gen na vrozené a messtany 
wesmeS, ne ale na remestnsty, odchov 
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a ziwnost wedaucý osoby , gessto prOto 
samé také před 24tým rokem' Platné ftnlau-
wyvčiniti mohau, když s powolenjm 
wrchnosti něgakau ziwnost neb odchod 
nastaupili. poněwadz ale zalowany roku 
178.5 po docelem propusstěnj swé syrotčj 
powinnosti podlé L.it. A. od swé osobní 
wrchnosti dowolenj obdržel, ze zdeyssj 
kowářsté mistrowstwj, nástedowně we-
regnau ziwnost nastaupiti mohl, a gemu 
í tomuto cýli cele geho gntěnj, toti; 2000 
wydáno bylo, které on také podlé swa> 
dcbnj smlauwy L,k oryginálnjmu weytahu 
přiložené, k domacýmu hospodařstwj a k 
dalssjmu wedenj sweho hospodařstwj pri-
nesl, tak ze pod, dohljzenM swého po-
ručnjka wjce nestál, protož má se on po-
dle vwedeneho práwa za dospělého drze-
ti; on mohl teby platné smlauwy včini-
ti, a nástedowně platné rukogemstwj na 
sebe přigmauti. 

Za druhé, Toho času, když zalowany 
zdeyssj weysadnj hospodu > kterau se swau 
manzelkau dostal, nastaupil, tedy roku 
178.5 geg zcela samotného swrchu při-
pomenutý patent, strany dospělosti od 
14H0 dubna 17,51 wesměs zawázal, ny
nj ale Nemůže zádně pozdněgssj práwo na 
predcházcgjcý prjpadnosti zpátečnj aučinek 
včiniti: tedy také nemohau žádná pozdě-
gi ttástedugjcý narjzenj zalowaného, na 
kteráby on se snad k swé wýmluwě od-

wo-
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woláwati mohl, geg od toho oswododiti, 
aby swého rukogemstwj nedržel; nebo on 
zůstal roku 1787 wzdycky swobodným 
pánem nad swýnt gměnjm a ziwnostj, ga-
ko; on gjm byl, kdy; geg roku 1785 na-
staupil, a nástedowně mohl roku 1787 
platnau smlauwu rukogemstwj včiniti; 
která toliko w geho gi; předtjm oddrze-
ném podlé práw platném vdělenĵ  swo-
bodného pozjwánj geho gmenj swug zá-
.klad má. 

Za tretj. Ak se tomu pripustj, ze plat-
nost geho rukogemstwj podlé oných práw, 
která geg n» den včineneho kontraktu za-
wázala, posauzená býti musý, nemůže 
předcpředpis nowe práwnj knjhy X03 kap. 
36 §. ze teti; syrotkowé nemagj práwa, ze 
swého poruČnjkowi swěřeného gměnj bez 
geho powolenj něco prodati,, aneb na to 
dluhy dělati, w této práwnj při 3 nedo-
statku, zeby se to státi mohlo, zde se vzj-
wati, poněwadz podlé přjlohy A. žalo-
waný giz roku 178*5 swé syrotčj powin-
nosti, a syče docela, sprosstěnbyl; a náste-
downě roku 1787 když nowé přáwó geg 
k,tomu wázati počalo, on žádným sy-
rotkem wjce nebyl, a také to neymenssj 
3 geho gměnj poruČnjkowi swěřeno nebylo 
aniž gaký poručnjk wjce vstanowen ne-
byl. 

Za čtwrté. W 39tém %. práwnj kni
hy gest narjzeno, aby, když stmečnému 

s > " 
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syrotku z geho syrotčjho gměnj gistá sum-
ma do rukau se dá, aneb k geho vzitku a 
k potřebě wěcy se zgednagj, které on xo 
swých rukau má, on také S těmi penězy 
neb wěcmi stvobodně dělati mohl, co 
chce. Zalowany ale swé celé vspořené a 
syrotčj gměnj totiž 2300 zl. podlé swa-
debnj smlauwy do swých rukau dostal, 
a na hospodu přinesl, které gemu k geho 
ziwnosti k vzitku a potřebě wydáno bylo; 
a on az posawade w tom okamzenj geg 
má; on tedy mohl s tjm také swobodne 
gednati a nakládati, geg prodati, aneb na 
neg dluhy dělati; poněwadz ale S žalob-
njkem w rukogemstwj wessel, giz na swé 
gměnj , na které tento kontrakt stutecně 
poznamenán gest, dluh včinil, a náste-
downě podlé práw platně gednal 

aalobnjk tedy prosy: 

aby stawný Saudný auřad geho, 
w žalobě vwedenau žádost wyplnil, a 
odewzdáwá z toho ohledu a k tomu koncy 
poznámenánj swých práwnjch autrat. 

Frantissek Rorjnek. 

S>pát* 
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Opáčiti zalobnj zawerka zalowa-
neho. 

Rdyz tedŷ  zalowany toho Času, když 
se za rukogmě dostawil, gesste dwadcet 
let neměl, a nástedowně dospělého wěku 
nebyl, a k tomu gesste ani geho poručnjb 
ani geho syrotčj wrchnost tomu neswo-
lila, tu přigde gen na práwnj rozwrh-
nutj této otázky, zdali on podlé tohoto 
rukogemstwj powinen gest lzalobnjkowi 
žádaných.500 zl. y S auroky zaplatiti. 

Razdému, genz w práwjch zběhlý 
gest, powědomo býti musý, ze negen 
podlé obecně sepsaných práw, gakoz y 

' podlé nassjch starssjch y nowěgssjch wla-
stenstých práw w patentech od 14H0 dub-
na 175Í. 12. dubna 1753. a w nowé měst
sté práwnj knize 3 kap 36. a .57 §. žádny 
syrotek bez powolenj poručnjka w prawi-
dle strž vmluwu neb kontrakt ke swé sflo-
dě zawázati nemuze. Zalobnjk tedy mu-
sy dokázati, ze, co se zalowaného tkne, 
weyminku w tomto wsseobecnem prawi-
dle vdělati musý. 

XV swém prwnjm důkazu odwoláwá. 
se syče zalobnjk, aby takowé weyminky 
dokázal, na patem od i4.dudna 1731, a 

sau-
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saudj, ze zalowany, když od swé syrotčj 
wrchnosti propusstěn gsa, giz roku 1785 
Zdeyssj hospodu nastaupil, a swé gměnj 
swé zené přinést, také proto za dospělého 
drzán býti musý; wssak vwedený §. 
mluwj 

předně. Fegména gen o měststých 
remestnjcých a handlownjch lidech, gak 
daleko se gegich řemesto neb obchod wsta-'-
huge: poněwadz on ale ani k řemestu ani 
k obchodu nepatřj: tedy nemůže na Něho 
gakozto na poddaného sedlstépo cloweka 
tato práwnj opatrnost tjm méně se obra-
titi, poněwadz toto připomenuté mjsto 
gen weyminka wsseobecného w samém 
patentu vstanoweného prawidla gest, a 
která tjmto, podlé gruntownjch prawi-
del práwnjho wylozenj žádného giného 
wyznamenáni, krom podlé prawého 
smystu, ncdowoluge. 

Zadruhé. Rukogemstwj toto S geho zi-
wnostj dokonce fe nesrownáwá, a nemá 
zádně společnosti, .nýbrž gest toliko k ge-
ho sikově čeljcý gednanj, proti kterému 
on sobě zanecháwá, aby strž nowý prá-
wnj řád gak; vo 37 § polwrzeno gest, w 
předesstý staw zase vsazen byl. 

Za třetj. přjpomjna gesste, ze on w 
zalobnj záwěrce předloženým propusstě^ 
njtn toliko z powinnosti poddaného k swé 
předesilé gruntownj wrchnosti, ne ale ta-
té z powinnosti syrotčj k swe nowé wrch, 

NO-
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nosti propusstěn, a nástedowně ani tjmto 
propusstěnjm, ani také strže swe ožene-
nj a vgmutj sedlstého statku a- hospody 
za dospělého prohlassen nevyl. Z toho 
činj on záwěrku proti 

druhému důkazu swého zalobnjka, ze 
on gako dospělý z ohledu wsseho gednanj 
obzwlasstne ale z ohledu geho rukogem-
stwj pozorowán býti nemůže, poněwadz 
geg práwnj dobrodinj nedospelostj hágj 
a zastawá,, a on geho tjmto proti wssem 
sobě sskodným gednánjm vzjwati múze, a 
kdyby on gediné gednanj za práwo ma-
gjcý swobodne vzňal, z topo přede ne-
nasleduge,, zeby on práwa mocnost kaz-
dému gednanj, každé smlauwě, nebkontrak-
tu připustiti musyl. 

proti tretjmu důkazu giz bylo před-
tjm dokázáno, ze zalobnjk patent dospě-
losti od 14. dubna 1751 k swému vzitku 
vwesti nemůže, nowá měststá práwnj kni-
ba ale byla patentem od 1H0 listopadu 
1786 za gediné od 1H0 ledna t787<platjcý 
prawidlo ke wssem gednánjm poddaných 
z ohledu wssech w něm se namjtagjcých 
wěcý prohlássena ; a protož gest pacrné, 
ze platnost rukogemstwj, poněwadz teprw 
'w měsýcy březnu 1787 se stala , gediné 
podlé předpisu nowé měststé práwnj kni-
hy posauzena býti musý. wssak od za- • 
lobnjka w swém čtwrtém důkazu vwede-
p.ý předpis této práwnj knihy » kap. 5; 

a 
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a §• T5ó'těm a s^mkm geho rukogemstwj 
wssecken zawázek odgjmá, poněwadz'on, 
gakz bylo giz swrchu připomenuto, pro-
pusstěnjm ne syrotčj powinnosti, nýbrž 
gen powinnosti poddaného k swé igrun-
townj wrchnosti zbawen a sprosstěn byl, 
a od dohljzenj porucnjkowa z ohledu ge-
ho,osoby a geho gměnj pčed,dosazením 
sweho 24H0 roku dokonce žádným dle 
práw platjcým způsobem nemohl oswo-
bozen býti. Sbyby také stutecně, eoz on 
ale nepripausstj , geho nedospelost byla 
wyzdwjzena, a gemu swobodné wládař-
stwj geho gměni powoleno, musylaby se 
gemu wrchnostenstápomoc proti té sstode, 
kterau strže swé sskodliwé gednanj a proti 
práwu včiněné rukogemstwj w čas fwé 
nedofpělosti trpěl, vděliti, to gest: ondy 
musyl w předesstý staw vsazen býti. 

XV pátém důkazu odwoláwá se za
lobnjk nadarmo na §. 39. měststeho prá
wa , poněwadz tam gen o takowych pe-
nězých řeč gest, které syrotkowi 3 geho 
přjgntu t wyziwenj geho, do rukau dáne 
dyly. Zalobnjk sám neprawj, ze přjgm^ 
zalowaného k geho wyziwenj vstanowene 
w čas ten, co on rukogmjm byl, 2,500 zl, 
wynasseli, které w rukau měl, a na které' 
strže rukogemstwj přjsahati mohl. A z to-
ho, ze on S powolenjm swého poručnjka 
syrotčj gměnj[swé zené přinést, a za. to 
společnau moc k gegjmu statku.obdržel, 



- U i -

gesste nenásteduge, ze swobodu spolu do-
stal, aby se swým celým gmenjm mohl 
dělati, coby byl chtěl. Mezy wěcmi, kte-
ré syrotkowi k geho potřebě a vzitku se 
gednagj, a které geho mory odewzdané 
býwagj, počjtagj se toliko wěcy pohnu-
tedlné. Konečně samé w čas geho nedo-
spělosti včiněné manzelstwj nedospělého-
od dohljzenj poručnjkowa neofwodozuge, 

» swobodnau wůli se swým gměnjm nepo-
woluge, a ze k prominutj neb prehljdnu-
tj nedospělosti vsildku saudcowa zapotře-
dj gest, bez kterého fyvotelf t>ofiw ^4ho 
roku nedosáhne, nad swým gmenjm swO-
bodné wůle neobdrzj. „ Zalowany nemo-
hl sobě odewzdané penjze ginač wynalo- , 
žiti, aby to před práwem platilo, nežli 
kdyzge k swé ziwnosti obrátil; s tjm ale 
neopatrně včiněné rukogemstwj nemá do-
konce žádné společnosti. 

Zalowany daufá S důwěrnostj, ze 
stawné práwo geho zalobnjka, z ohledu 
geho , aby geMu stjbené rukogemstwj k 
platnosti přijsto, odmrsstil, « geg l wy-
nahrazenj přiložených práwnjch autrat 
Nro. 2 odsaudil. 

J a n Weyda. 
• -

Plti-
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Práwnj pre s poradným bi\U* 
zeni strže sivedky. 

Zadny nemá důkazy strže swědky hledati, 
leč mu to práwnjm wyrknutjm vloženo 
bylo. % dokonalému důkazu, gcstlize 
gediné s swedky wyweden býti má, 
gednohlasytá stegná weypowěd neb wy-
rknutj dwauwjryhodných swědků se žádá. 
Rdyz pak přede také ginj, ačkoli pro sebe 
gediné nedostatečnj důwodowé vwedeni 
byli, tnůje také wyčknu<j gednoho neb 
wjce pochybných swědků důkaz wyplniti, 
téz y také múze sty wjc pochybných (k wj-
re nepodobných) swědků dokonalý důkaz 
powstati, w takowych přjpadnostech, mu-
sý saudce zauplnost důkazu podlé náleží-
tého vwázenj wssech okolostogičnosti po-
sauditi, tdyby od gedné neť od druhé 
strany přednesfený důkaz skrze swedky bud 
samotné aneb s pomocý' gindy vwedený-
•trn. ginými důkazy, za dostatečný fe drže
ti mel, a k dokázánj pozůstáwágjcý okolo-
stogičnosti wěc rozsuzugj, má geinu wzdy-> 
cky důkaz str; rozsudek vložen býti, a w 
tomto rozsudku má to, co t dokázánj gest, 

do-
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dokonale vstanoweno býti. podobně mu
sý saudce zřegmě postawiti> kteřj z w)>wo-
lených swědků k swedectwj přip^sfteni, a 
kteřj odmrsscěni býti magj. (part do re-

-gistřjku na L.it. S.) Tak také z kterých 
průwodnjch článků swedkowé wysteychá-
ni, a které 3 pfůwobn{m článkům se při-
mjsyti nemagjk; přičemž saudce genom 
'swědky, genz se zawrhnauti mohau, aneb 
ony, gessto genom na pruwodnj Články 

'mnoho newyznamenáwagjcy predstawe-
ni byli, odbýti, a gen ty pruwodnj 
články, na nich; mnoho nezalezj, wyne-
chati má; pri těch pruwodnjch člancých 
ale, w orteli gediné numero připusstěného 

'aneb zawrzeného clanku postawiti musý. 
Oným, gimz důkaz skrz swědky vložen byl, 
má, gestlize sy žádná strana proti práwnj-
mu vznánj stjznost newedla, tri dni po pro-
gitj k wedenj stjznosti vstanoweného času, 
který saudce podlé okolostogičnosti, na 
neydéle ale na 30 dnj vstanowj, a syče: 
bez rozdjlu, zdali on sám, aneb str; na 

; mjste sebe poflaného člowěka, swědky wy-
siechnauti má, důkaz vwesti; ginák ne-
bývoá wjce pripussten. R tomuto cýli tedy 
musý on swé pruwodnj člankv Podati; 
Přitom swědky gmenowati, a každého po-
znamenati, a postez žádati, aby se k wy-
styssenj swědků den, hodina a mjsto vsta-
nowilo; pak se gak práwnj den vstanowj 
k rjzenj, ,tak také pruwodnj články od-

por-
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porné straně tes 3 dnech, náležitě přepsa
né cdewzdagj; kdyby on gich byl ale ne-
vložil, swědkowé byliby přede k wystech-
nutj, a zádnj wjce. nemělidy se od něho 
přigmauti. Rowně tak, kdy; se někomu 
swedectwj str; swědkyvlozj, protiwné stra-
ně, důkaz naproti tomu, gestlize on gaký 
znamenitý přednést, má se mu předložiti; 
on ho wssak musý we 14 dnech odedne gemu 
odwedených pruwodnjch článků vwesti, 
ginák on wjce prigat býti nemůže, prů-
wodnj člankowé mustgj to, co se dokciza-
timá, wlastně a srozuměnitedlně wwssi, 
možné krátkosti sauditi, w tom ale žádných 
k wěcy nepartjcych okolostogičnosti nev-
wáděti, a žádný článek strany prawa a 
powinnosti stran, to gest:přiwedaucých, 
nýbrž toliko okolostogičnosti přjběhu, 
odewzdawati. 

XV přjpadnostech, kdy; swědkowé pra-
wnj mocnosti saudcowé, v kterého pre se 
wede, přjmo podrobenj negsau, Musý se 
w psanj té práwnj mocnosti, pod kterau; 
swědkowé, genz se wysteychati magj, sto-
gj,. požádati, aby se tam wystechnutj swed-
ku přcdsewzýti, a wyřknutj gegjch zasta-
ti mohlo, proto; musý také ten, genz 
swědky vwádj, swé pruwodnj clanky to-
likrát podati, kolik swědků gest, kieřj tak 
mnohonásobné swědky k wyfieychánj ma-
gj. Toto powolenj má se pat k odporné 
straně we třech dnech dodati, tato ale m«z 
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sy neypozděgi we 14 dnech swé^otázký 
wloziti; kdyby wysteychánj w onych při-
pádnostech, kde swědkowé práwnj mo-
cnosti téhož saudce podrobeni gsau, we 
,4 dnech, počjtage od stozené přísahy swi-
dectwj, stončené nebilo; aneb také, kdyby 
z ohledu těch gtné práwnj mocnosti podro-
bených swědků gistá nedbanliwost se při-
hodila, má to ten, genz swědky vwádj, 
tomu práwu, v kterého se pře wede, zadati, 
a saudce takowý má zase s vlozenjm po-
kuty neb trestu, aneb s vdánjm v wrch-
njho auřadu, genz swědky wystechnauti 
má, způsobyti, aby co neydřjwe wystech-
nuti byli. , 

Stranám stogi swobodno, zepri pvjt 
saze swědků mohau bud sami se dostawiti, 
aneb za sebe práwnjho prjtele postáti; 
swědkowé ale musegj se wystechnauti, byt 
žádná strana ani spoluswědkowé při tom 
nebyli. Každý, který k swedectwj od swé-
ho saudce powolán gest, má swé swe* 
dectwj stoziti, a k tomu, kdyby zapotrebj 
hylo, s penězitau pokutau aneb s tělesným 
trestem přidrzán býti. Razdý swědek mu-
sý, genz weystownjm prywilegium pána 
zem^ od prjsahy swedectwj oswobozen ne-
nj, před wystechnutjm přjsahu stoziti, ze 
On strany toho, nač tázán bude, bezewsse-
ho osteychánj aneb dwognásobného wy-
znamenánj žádnému k lásce, aneb k lito-
sti pauhau prawdu mluwiti bude, niče* 

Djl tretj. R poj" 
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hoznezamlcj, a swého wyrknutj žádné
mu nezgew ,̂ dokud se od práwa weřeg-
ne neprohlásý. 

Razdému swědků musý po stončeném 
wyrknutj w té prjpadnosti sepsaný proto-
kol k přečtěnj se podati, aneb gemu se pře-
cjsti, a gemu ho , aby geg, podepsal, 
předložiti; nevmjli swědek psáti, musý 
on pod swau weypowědj t vdělati. Těm 
swědkum, gessto se w mjste, kde wystey-
cháni byli, se zdrzugj neb zustáwagj, 
zadna náhrada se nedá; krom kdyby byli 
dělnjcy, těm se musý gegich zamesstaný 
cas podlé vznánj saudcowa,wynahraditi, 
oněm ale, kteřj tam nepxebýxoaQJ, má se 
wůz, gestlize toho podlé swého stawu neb 
powahy těla potřebugj, zaplatiti, a mjr-
ny plat za den, od saudce vrčitý, od to-
ho, genz swědky vwádj, w penězych 
odwesti. Rdyz wssickni w průwodnjch 
clancých gmenowánj swědkowé wystech-
nuti byli, magj obě strany na wůli, ze 
sobě wyrknutj swé mohau dáti wypsati. 
Co se tkne důkazu, proti důkazu má se tak, 
gako s důkazem samým, pokračowati. 

Kot-
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Formulář takowé zadosti. 

Wlnl byl w těch, mezy mnau a Janem 
Pulkawau strany strže mne požádaných 
300 zlatých dne IFHO toho včinenéhó 
rozsudku A. řádný důkaz skrze swědky 
Antonjna Twrhýho, a Jakuba Nosta 
strany těch okolostogičnosti přednessen, 
abych, (zde se to, co se dokázati má, po-
stawj). 

Slawné práwo tedy se zadá, aby 
den k wystissenj těchto swědků strany 
průwodjch článků B, nařjdilo. 

R2 P ^ 
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Přjklad pre s pruwodnjmi 
clanky. 

* ^ l ^ ^ ^ » - ^ * - » * * » t 

Protokol wysteychanj. 
Wrchnj auřad panstwj/Belky dne Fho 

cerwna 1797. 

p r j t 0 m n j . 

Saudce. 
IozcfHrom. Wrchnj. 
Antonjn Berka, au-
" iednj pjsar. 

Strana. 
Mateg Penes, sedlák 

z Borowjho gakozto 
zalobnjk. 

strany 
od Matěge Venesse, sedláka, w Noro-

wjm nowěwystaweného plotu, který 
zase strhnauti má. 

Žaloba. 

Zalobnjk saudj, ze se gemu weliká 
křiwda stala, ze geho saused Matěg Be-
neS w Norowjm 20 sáhů dlauhý plot na 
tom mjstě, kde předtjm gesste nikdy žádný 
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nebyl, totiž mrzy geho laukau a swym 
polem, asy před čtwrt letem tagné bez wě-
domj sausedů wystawěl, a gemu tjmgehd 
před tjm pohodlné wygetj z lauký odeg-
mul; ondal syče po Rarlowi Nlaho^wi a 
Petru pátkowi swého odpůrce požádati, 
aby tento sstodný tak nepráwně wystawe-
ný plot odegmul, a ten grunt w předesslý 
staw vwedl; on ale newssjmage sobě ta-
kowého nawrzenj wyzwal zalobnjka>, aby 
mu toho dokázal, ze plot swůg nepráwně 
wystawěl. rvrchnj aurad také vložil za« 
lobnjkowi podlé přiloženého ortele A., we 
46 trnech wyzwanj toto wyplniti, nechce-
li ocekáwati, zeby o tom wěčné zminky 
včiniti nesměl. Zalobnjk, aby swého pra-
wnjho wygetj z swé lauky zachowal a na-
hradu ;a swau Modu obdržel, zádá, aby 
tento wrchnj auřad vzňal, ze Matěg Be-
nes powinen gest plot mezy swým polem 
a geho laukau wystawený w 14 dnech 
strhnauti, swobodné wygjzděnj přes, swé 
pole gak před tjm powoliti, a práwnj 
autraty wynahraditi, nechceli k tomu prá-
wně bŷ ti přinucen. Zalobnjk podporuge 
swau zadost nástedugjcymi důwody: 

Předně: Razdý wlastnjk gruntu mu-
sý na swug grunt geti a z něho wygeti, a 
protož w měsskansté společnosti kazdy 
grunt swau cestu mjti ntusý, aby se nan 
wgeti mohlo; gestlize ale žádná cesta ne-
nj, musý se nan přes pole neb lauku, aneb 

ga-
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gakýkoli grunt, necht on gest geho wlastnj 
nebo cyzy geti. poněwadz zalobnjk gi? 
něho postupu k swé lauce nemá, nežli pres. 
Pole swého protiwnjka, tedy nepochybu-
ge, ze gemu on dowolj přes geho pole 
geti, a aby se to státi mohlo, swug wy-
stawený plot strhne. 

Za druhé: ^e mu ale gine cesty na 
geho lauku nežli přes geho pole nezbeywá, 
dokazuge on swědectwjm Frantisska Zelen-
ky, sedláka ; Rladowi», a Iozefa Libina 
sedláka z Drozowa, kteřj w dome zalodnj-
ka se narodili, a wychowáni byli, a pro-
toz dokonale wedj, kterau cestau k teto 
lauce múze se přigjti. Tito budau také 
gesste k tomu S přjsahau swědciti, ze co 
ziwi gsau, tam, kde nynj nowy plot sto-
gj, nikdy žádný nestál. R. wystechnutj 
těchto swědků, když na wsssobecné otázky 
odpowed dali, vdáwá zalobnjk nástedu-
gjcý pruwodnj články: 

QLlar.el pxxonj. Zdali prawda gest, ze 
swědek w domě zalobnjka, kterého nynj 
on vzjwá, se narodil a wychowán byl, 
odtud, zdali wssecky k tomu statku přiná-
lezegjcý grunty dokonale zná, a wj, pak y 
wykázati múze ze swé zkussenosti, kterau 
starau cestau na lauku tam a z nj se gezdj X 

Clanek druhý. Zdali tomu tqk gest, 
ze Předesstj drzitelowé tohoto statku tam a 
wen wygjzděnj na tuto lauku , , na temz 
mjste, kde zalowany před gistým "stm 

plot 



- iF l -

plot postawil, cestu měli, a ze tjmto plo« 
tem nynj cesta na lauku docela zamezena 
gest.. 

Clanek třetj. Zdali se swědek pamatu-
ge, ze na tom mjstě, kde nynj nowý plot 
stogj', před tjm kdy gaký se nalézali 

Za třetj. Vwoluge se zalobnjk, ze 
wyplnugjcý.přjsahu stozj, kdyby Nad-
gmenowánj swědkowé proti wssemu na-
dánj žádný zauplný důkaz strany vwede-
ných okolosiogicnostj přednesli neměli. 

Za čtwrtě. Konečně žádá zalodnjk od 
swého protiwnjka wynahrazenj wssech 
autrat tohoto processu, poněwadz ho bez-
práwnjm způsobem k této práwnj při 
donutil. 

Tato žaloba dodá se zalowanému, a 
vstanowj se den od auřadu k práwnjmu 
rjzenj, aby se austně o potřebách newy-
hnutedlnych gednati mohlo, kterého dne 
ode strany zagisté se musegj dát nagjti, 
poněwadz kdyby gedna strana nepřissta, 
druhá strana od prawa plnau wjru ob-
drzj, a co práwo za dobré vzná, gssepri-
rtne. 

Za-
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Zalobnj odpowed zalowaneho. 

Zalowany odpjrá tomu, ze gak geho 
okolostogičnosti tak y geho duwodowé, 
gich; gehoprotiwnjkkdosáhnutjpráwa v-
wádj, prawdiwé gsau; on tomu odpjrá, 
ze ten plot, gehcz zkazenj protiwnjk žádá, 
hele nestogj nez 3 mesýce. Za 2hé ze na 
tom mjstě před tím žádný giny plot ne-
stál, a za Ztj, a ze strže tento wystawený 
plot on doconce ani na swau lauku ani 
z nj geti nemůže. 

před starssjmi časy gezdjwal zalobnjk 
wzdycky na lauku a z lauky přes cestu, 
která schwalně k tomu zřjzena byla a ta ny-
nj gest ale tak zarostlá, zegj wjce ani znáti 
nenj, poněwadz gi Tomáš Sfafránek roz-
worftl a s swým wedlé lezjeým polem spo-
gil. — poněwadz pak njze podepsaného 
předchůdce nedbanliwý hospodář byl, 
genz ploty ' shnjti, a sausedy na swem 

?'runtě dělati nechal, co chtěli, tak se ta-
y stalo, ze starý mezy geho polem a za-

lodnjkowau laukau lezjčý plot^ pomalu 
zassel, a zalobnjk při té přjlezitosti na 
tom mjstě, kde nynj plot stogj pohOdlněg-
ssj cestu na swau lauku sobě vdělal, a 
str; mnoho let gj potřebowal, a aby té 
cesty tjm wjce sobě pogistil, staré cesty 
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docela zanechal, <t nowé se přidržel, tal 
ze tě staré ani wjce k poznán, není. Za-
lowaný saudj tedy, ze on, když před de-
witi mesycy swug nowý plat zasadll, to-
liko swého starého práwa se vchytu,^ a 
tjm žádného vrazyti nemohl, protož za-
lobnjk nemuze ; zadneho duwodu toho 
žádati, čehož mu Zanedbalého hospodaře 
zadný nebránil. Proto; on daufá, ze 
dowoleno gest tu žádost mocy přednésti 
aby wrchnj aurad zalobnjkowi geho 
prosbu strany zrussenj nowého plotu od. 
mrsjtil, k vzjwánj staré cesty přidržel, a 
wvnahrazenj processnich autrat odsaudtl; 
geho důwody k potwrzenj prosby geho 
gsau nástedugjcý: 

předně. Na wyswédčenj Jakuba 
Daubka, ze wsy Romarowa, a Michala 
Pecky ze wsy polubic: gessto oba muži 
w swém mladém wěku w domě zalowa-
ného stauzili, a vwedené stutecně okolo-
stogičnosti s přjsahau potwrdj,, k gegtch 
wystechnutj mohau nástedugjcý průwod-
m člankowé postauziti. r . 

Prwnj článek. Zdali swědek w swem 
mladém wěku w domě žalovaného stu-
tečně stauzil, a zdali o gezděni, které gak 
přes geho wlastnj pole, tak také pres dru-
hé sausednj grunty se dělalo, gakoz y o 
mezých těchto rolj, a někdy bywalych plo-
těch dokonalau wědomost ma. 

Dru-
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Druhý článek. Zdali mezy polem za-
lowaneho a laukau zalobnjka před wjce 
lety gaký plot stál, který ale předesstý ho-
spodář shnjti, a pogjti nechal. 

Třetj článek. Zdali swědek toho PO-
twrditi muže, ze zalobnjk, aneb raděg 
geho předchůdce tjmto plotem. překážku 
trpěl, a při wygjzděnj na swau lauku, na 
,tom mjstě, kde nynj nowý plot stogj, a 
neb přes cestu,, která z toho ohledu schwal-
ně wynechaná byla, a kterau nynj To-
más Gfafránek před několika lety rozwo-' 
xal a se swým polem spogil, a nynj k po-
znánj nenj, swau cesiu bráwal. 

Ctwrtý článek. Zdali prawda gest, 
ze žalobník w poslednjch mimilých letech 
toliko, z prominutj predesslého nedbalého 
hospodáře přes ioto pole gezdjwal^ 

Ronečne vwoluge se njze podepsaný, 
ze ty jvwedené okolostogičnosti S wypl-
nugjcy přjsahau potwkdi, také dáwá na 
prwnj důwod swého protiwnjka odpo-
wěd tu, ze z nedostatku gine cesty přes 
geho pole geti nauzy nemá, nýbrž ze sy 
starau cestu opět wyhledati, a k swému 
lepssjmu vdělati má. Co se druhého a 
tretjho důwodu žaloby geho tkne, nechce 
ho sodě ani wssjmati, poněwadz geho 
vwedený důkaz proti mému důkazu a 
wyplnugjcý prjsaha, od zalodnjka před-
nessený důkq;, pro který vstanowenj otá? 
zek gesste sobě zanechal, docela wywra-
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cuge; spolu také žádá od zalobnjka, aby 
autraty na při wynalozené >aplatil, po-
néwadz dokonce bezpráwnj při před sebe 
wzal, a začal. 

Zalobnj zaw^rka zalobnjka. 
Zalobnjk tomu pripausstj, ze plot g$ 

dewet měsýců stogj, poněwadz se na čas, 
kdy wystawen byl, dokonale vpamato-
wati nemůže, a s počátku o nem za mak 
nic newedel. On ale zapjra, ze na tom 
Misie, kde nynj nowy plot stogj, předtjm 
kdy gaký stál, igenzby mu byl w geho 
gjzdě, »ta lauku byl kdy překážel. ,pro-
toz žádá on nynj, aby swého starodáwnj-
ho práwa vzjwati, a pres geho pole geti 
mohl. Opáčeného důkazu na swůg prwnj 
důwod w zalobnj odpowědi přednessené-
ho strže swědky strany vwedených okolo-
stogičnostj dokonce neočekáwá, poněwadz 
se domnjwá býti gistým, ze gmenowanj 
swědkowé, čehož swědettwjm potwrditi 
magj, nikdy doswědčowati nebudau mo-
cy, ani nato gaké prjsahy stláhati. proto; 
vstanowenj otázek k wystyssenj swedku 
předlozj. 

W druhém duwodu naleza zalobnjk 
na stvem protiwnjku zlé swědomj, poně-

wadz 
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wadz prawj, ze kstozenj prjsahy pripra-
wen gest, na takowé wěcy , které toho 
času, když on gesste na swětě [nebyl, se 
musyly přihoditi. 

poněwadz tyto wykázané okolosto-
gičnosti skutku, obzwlasstne ale ta wey-
čitka, ze zalobnjk w prwněgssjch časech 
wlastní, nynj ale wjce nepatrnau cestu, 
na swau lauku mjwal, ani od zalowa-
něho prjsahau potwrditi, ani S swědky 
doswědciti fe nemůže; bere z toho tu zá-
wěrku, k zodpowjdánj na geho třetj a čtwr-
tý duwod, ze protiwnjk gemu přirozenau 
stuzebnost powinowán gest, poněwadz 
na kazdau lauku wygeti a z nj sgeti se 
Musý; toby se ale zalobnjkowě lauce ne-
dostawalo, kdyby on. plotu swého nowé-
ho nestrhnul. Proti pátému důwodu zá-
dá zalobnjk, aby zalowany toliko w přj-
loze A. postawené autráty pre wynahra-
dil. 

Opacnj zalobnj zawirka. 
Zalowany dáwá;a odpowed, ze pro-

tiwnjk swým twrdossjgným zapjránjm pra-
we přjhody a wěcy, swau při gesste do 
wětssho podezřeni vwádj, poněwadz ku 
k oncy musý předec býti přeswědčen, Ze 

on 
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on z wlastnj wozowé cesty k geho lauce, 
když starý plot nedbanliwóstj Predesslého 
hospodáře possel, a zahynul, S swau 
wlastnj mocý nowau a pohodlněgssj ce-
stu přes zalowaného pole sobě vdělal, 
a starau cestu zagjti nechal. 

VO prwnjm důwodu zalobnj záwěrky 
zprcdnesseného důkazu saudj, ze se nemá co 
odáwati, poněwadz spjsse geho swédko, 
wé od něho vdané okolostogičnosti nebu-
dau mocy S přjsahau potwrditi., XO dru
hém punktu včiněné poznamenáni, zeby 
z nedostatku wlastnj wedomosti a zkusse-
nosti prednessenau wyplnugjcý přjsahu 
stoziti nemohl, on syče nezapjrá, saudj 
ale predc, ze také prjsaha k vgisstěnj, ze 
welmi stařj lide poznamenané a wykáza-
né okolostogičnosti wěcp s záwazkem gegj 
gistoty gemu wygewili, dostatečné wázno-
sti a platnosti zástuhuge. Gestlize tauto 
wyplftugjcý přjsahau a od swědků se do-, 
swědčj <, ze prottwnjkowi giná cesta na ge? 
ho lauků zbeywá, onm Ztjm a w4tém vů-
wodu nemůže zádaii zádně přirozené stu-
zebnosti, a gest zawázán w pátém důwo-
du žádaný Plat za autraty processu sám 
dosaditi. Dn se tedy odwolawá na pros-
bu w zalobnj odpowědi vwedenau, apri« 
kláda zde poznamenání wssech wydánj a 
ailtrat. 

Na to se vsudek wyrkne, a w nem 
gak žalobníku tak y zalowanemu se při-

ikne 



rktts, ze prednessený důkaz S swědky na v-
wedené vstaNowenj otázek we 14 dnech 
vwesti magj, na to potom, gestlize na 
wyřknuty vsudek žádná strana k Appelacý 
nepřikročila, budau swědkowé podlé před-
lozených otázek wysteycháni. 

Swědkowé p n práwnj pří, kterj 
nemagj býti k prjsaze nikdy pri-

pusstenj. 

^ r e d n e : Ti, kterj podlé sporádánj těla 
neb myste nepochybné prawdy nemohli 
nikdy zakusyti, aneb gj powědjti, by se o 
nj nepochybowalo, nástedowně patřegj 
sem děti do 14H0 roku. 

3 a d r u h é: wssickni,, kteřj zemstého 
práwnjho prowinenj, kteréž z pohwovu 
(to gest, kteřj někoho, aby o tom newěděl, 
do sstody přiwedli) aneb ,3 žádosti zýstu 
powstali, winnými vznáni byli, krom 
takoweho gednanj, ku kterému gakozto 
swědkowé potřebowáni byli, dřjws ne; 
do zemstého práwnjho saudu vpadli. 

3« 
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Za t ře t j . Wssickni krewnj příbuzní 
w postupugjcý a sstupugjcý linyi. 

Za č twrté . Muz a zena. 
Z a p á t é. Ti, kterj w te samé wěcy 

k vwáděgjcýmu swědky gako práwnj přá-
tele obgednáni byli, aneb gesste gsau. 

Za ssesté. Ti, kteřj,z processuvzitek 
aneb sstodu. k očekawánj magj ; přede 
wssak mohau ti od Nra/Z. az do 6. gmeno-
wáni swědkowé k wyplněnj důkazu we 
wssech těch prjpadnostechpřipusstěnibýti, 
w kterýckby sám ten, genz swědky vwa-
dj, mohí k wyplnugjcý prjsaze připussten 
býti. 

Swwkowe< kterj pochybnj gsau, 
ne ale k zawrzenj. 

i.^vratrancy a sestřenice, a ti, gessto v-
wáděgjcýmu swědky' w postranní linyi 
gesste bljzssj krewnj přjbuznj gsau. 

2. Ti, kteřj s njm w temz stupni sswa« 
growé gsau. 

3> 
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3. Gluzebnjk pro swého pána,' aneb 
pro swau panj, gak dlauho w stuzbě 
stogj. • ; 

4. Zid pro Žida proti Rřestanu. 
F. Ti, genz 20 roků swého stářj gesste 

nedosáhli. 
6. Ti, genz syče 20 let giz stařj gsau, 

kdy; magj o wěcy swědčiti, která se stala, 
dokud gim gesste 20 let nebylo. 

7. Ti, kterj s druhau, to gest, S pro-
tiwnau stranau v welikém neprátelstwu 
ziwi gsau. 

8. wssickni ti, kterj práwnjho prowi-
nenj, gessto z podwodu aneb z žádosti zý-
stu powstalo, winnými vznáni byli. 

P . P-
Ti, genz pro práwnj prowinenj w 

kryminálnj saud vpadli, swau ale ne-
winnost řádně a plně dokázali, gsau ne» 
pochybnj k swedectwj; kdyby ale z nedo-
statku dostatečných důkazů byli"propusstě-
ni, zůstáwagj pochybnj. 

&e**0&&iífi-

Wsse-
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Wsseobecne otázky, které p i t w l > 
sieychcinj swedka ptedkllidMy W, 

wagj. 

Msseobeené otázky nemagj gine předlo^ 
zené býti, krom nástedugjcý: 

x. Gak swědek gmenem a prigmenjm) 
se gmenuge. 

2. Gak starý gest. 
3. Gakého stawu, řemesla, neb dus 

stogenstwj. ' , 
i 4. Zdali S přiwáděgjcymi swědky xo 

přjbuzenstwj krewnjm, anebw sswagrow-> 
stwj stogj X 

5. Gak bljzko^ 
6. Zdali s protiwnau sttattau v weli-. 

kéM nepřátelstwj stogj X 
7. XV lem ono pozůstáwá^ 
8- Zdali při té při vzitku daufá aneb 

stkodyseobáwá^ 
9. XV lem gedno neb druhé pózu* 

stttwá^ . , . 
10. Zdali mu za geho swedectw). ne* 

bylo nic přistjbeno, aneb zdali giz za to 
co dostal. 

Djl tretj. & tU 
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l i . Co, aneb od koho nebyly žádné 
otázky odewzdány, tedy má on, genz 
swědky k wysteychánj má, swrchnj wsseo-
hecné otázky každému swědků od auřadu 
předložiti, a při každé otázce, neb článku, 
na který swědek poswědčj, geg se ptáti, 
odkud on to voji nemá ale s zatmělau od-
powědj: Gako swědek ze to sám 
xo j , aneb tjm podobné, spokogen býti, 
nebo na čistau prjcinu geho wědomosti 
musý se tlacttt, bytbv y otázky gemu byly • 
odewzdány. Gwedek, který strany gedné 
okolostogičnosti žádné prjciny wykázati 
nemůže, nezastuhuge strany toho žádné 
z*)vý. 

Žaloba, když Zadneho pjsebnjho 
důkazu neb wyswedtenj w ru-

kau nenj. 

$byí někdo proti druhimu prawc) má, 
bytby to gen na způsob wyminky bylo, 
-nemage od něho žádného pjsebného důka-
zu w rukau, má moc, wssak gen na swe 
«uttftty,od něho wystawenj pisebnéhc» v- , 
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psánj žádati. Kdyby se ott spečowal, ta-
rowy pjsebný důkazwyhotowiti, ma dru« 
há strana práwo, geg práwně zalowati, 
a od něho takoweho důkazu podle sweho 
práwa pohledáwati. Rdyz se někdo 
obáwá, zeby od kohokoli zalowán bytt 
mohl, proti kterémuby znamenité wey-
stawky, wssak bez pjsebnych důkazů měl, 
gest zawázán, od něho strany toho pjstb-
ný důkaz žádati, a kdyby tomu odporo» 
wal, geg proto k práwu potahowati. 

Práwnj pre z důkazu na w'ttnau 
pamcktku. 

^ a z d y , genz, necht ge to z gakéhokolidnch 
wodu, se obawati niuze, ieby mu pri ttá* 
stawagjcým stwrzowánj aneb zastáwanj 
swého prawa.schopny swědek vgjti mohl, 
má práwo toho swedka mezy processem 
aneb také drjwe^, ne; se počal, t rcečnfc 
památce nechat wystechnauti. Důkaz k 
wěčné památce musý se v onoho saudce 
zadati, v kterého by prawo hagiti se mu* 
sylo, k gehoz stwrzowánj neb zastáwanj 

H 2 tem 
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tento důkaz přiwáděn býti má. Rdyz dů-
kaz na wěčnau památku platiti má,,magj 
clankowé wědomosii druhé straně k wy-
hotowenj otázek syče dodáni býti, kdyby 
Utomu ale cas nepostacowal, mohau ta-
fé swědkowé strany článků wědomosii se 
wystechnauti. 

! 

Formulář takowé pjftbn>: žaloby. 

< w měsýcy čerwnu nynj minulého roku 
VI- VI. na mau žádost mně přistjbil, ze 
mně přjhytek, w kterém gá nynj w geho 
dome na sstěpánsté, vlicy v zlatého gekna 
w Nro. 343 zůstáwám / za 50 zl. ročnj 
črnze strž 20 let od Hawla minulého roku 
začjnage, prepustj; když sem ho ale po-
žádal, aby mně strany toho pjfedné v-
psáns na mé autraty wyhotowil, spečo-
wal se žádost mau wyplniti. 

Ze mně to N. Ví. stutecně přistjbil,, 

Í
ssem, kdyby toho potřeba zadala, S 
wedkem VI. VI., genz sir/.ny článku 'we-

domosti A wystechnut býti mlíze, a mau 
wyplnugjcý přjsahau hotow toho potwr-
diti. 

po-
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podlé takowych okolostogičnosti, 
chcy gakz w §. 177, wsseobemého prá
wnjho řádu žádati: 

Aby stawné práwo s swým r-ozsud-
kem vzňalo, ze můg protiwnjk swrchu 
podotknutý prjbytek na 10 let, za 30 zl. 
ročnj činže od Hawla minulého roku za-
čjnage, powinen gest mně přepustiti. 

Formulář zadosti k wyslechnutj 
swidka na wecnau památku. 

V?)á sem lho máge'minulého roku Giřjmu 
Holbekowi w přjtomnosti Tomásse Ferdy 
1000 zl. s 4 ze sta auroky pugcil, nedo-
stal sem ale od něho na ty penjze zádně-
ho vpsanj. 

Poněwadz připomenutý Tomáš Ferda, 
skrz kterchozbych gá s pomocý mé wypl-
nugjcý prjsahy'w čas potxebj potwrditi 
mufyl, podlé swedectwj lékaře w tak 
tezké a nebezpečné nemocy postawen gest, 
zeby mohl za několik dnj vmřjti, tedy 
mně na tom zálezj , aby tento swědek, 
dokud gesste při zdrawem rozumu gest, 



- 1 6 6 — 

strany přiložených článků wedomosti xoy* • 
slechnut byt, a protož prosym: 

Aby stawné práwo bez messtánj toho 
swědka wystechlo. 

Práwnj pre o summownjm dNazu 
strže swidky. 

s&byh gedna strana strany gedné aneb 
wjce stalých okolostogičnostj od swědků, 
pjsebnych swědectwí w gedné přivwedla, 
druhá strana ale přiwolila, aby se na to 
swedectwj, přjsabalo, aby sobe strany 
swého prawa otázky postawily, nemá se 
nad rádným vlozenjm otázek; nýbrž nad 
přjsahau swedectwj vsudek wyřknauti. 
Rdyz tedy nad přjsahau swedectwj vsudek 
wyřknuc byl, má ten, genz důkazy vwá-
dj,, třetjho dne, když wyrknutj saudcowo 
práwnj mocy dosáhlo, o vstanoweuj dne 
k stozenj přjsahy žádati, ginakby důkaz 
ten neplatný byl. vstanoweneho dne 
magj obe strany a swědkowé předwoláni 
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býti; — kdyby pak předc gedna neb dru-
há strana se nedostawila, přjsaha musý 
se předc stoziti; kdyby ale swědkowé vsta-
noweného dne před práwem se nedosta-
wili, bud pod pokutau peněznj aneb te-
lesného trestu k tomu pridrzáni býti M«-
gj: protož kdyby dobrowolně před saud-
cem, gemuz tato pře odewzdána gest, 
na swé swedectwj přjsahati nechtěli, mu-
fxlby ten, genz swědky vwádj, o vloze-
ný den v toho saudce, pod kterým 
swědkowé stogj, žádati. — Rdyby swé- i 
dek, dřjw nežli swedectwj swé přjsa-
hau potwrdil, vmia, nemá se swědec-
twj za potwrzené S přjsahau držeti, 
krom kdyby se swědek práwně k tomu 
zawázal, a druhá strana str; odloze-
nj appellačnj, aneb ginym způsobem 
tomn byla překážku včinila, ze se to pro-
dlauziti musylo. 

For-
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Formulář prosby [o vstanowcnj 
práwnjho dne k prisah<illj na ftveV 

dectwj. 

<&5 rozsudku mezy mnau a Frantisskem 
Lehkým dne — -7 wyrknutem, by-
lo mi těch požádaných 1000 zlatých pn-
rknuto, a syče podlé toho , abych gá 
od mých swědků Rasspara procházky, a 
NIartina Rulicha wystawená swedectwj 
od FHO března a 8ho dubna r. b. strž 
tý; swědky potwrditi nechal. Abych tedy 
tomu zadost včinil, 

> prosym: 
Aby stawné práwo práwnj den v-

stanowilo, kterehohy swrchu gmeno, 
wanj swědkowé na swé swedectwj A. 
B. podlé wykázanych otázek A, C, D. 
přjsahu stozili. 

Pra-
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Práwnj pre Mazem kunsstn 
rozumnt)ch. 

- < — • 

^ ů k a z str; kunsstu rozumné osoby, mezy 
které gen ti se počjtagi, kteřj dostatečné, 
schopnosti magj], aby mohli o wykázané 
wěcy náležitý vsudek dáti, nemá se vwá-
děti, krom kdyby wyrknutjm saudcowým 
aneb práwnjm nařjzenjm vloženo bylo; 
saudce ale geg nesmj nawrhnauti, lečhy 
toho zapotrebj bylo, nástedowně, azby, 
on o wěcy w saudu posiawené dokonalé 
známosti dosáhl. Rdyby ale k obáwánj 
bylo, zeby saudnj wěc ginau podobu na 
sebe brala, dřjw nczby saudce o nj doko-
nalau powědotnost měl, mohlby se tento 
důkaz na žádost gedné neb druhé strany, 
také bez včiněného vfudku neb narjzenj 
saudcowa, připustiti. Nylli tento, duka; 
práwnjm vznánjm zřjzen, a žádná stra-
na proti tomu stjznosti neměla, má na zá-
dost gednoho neb druhého djlu k prohljs 
dnutj té w saudu postawené wěcy den, 
hodina a mjsto se vstanowiti, a kunsstu 
rozumnj; gokoz take, kdyby saudce sam, té 
wěcy neprohljdnul, dwa od práwa zřjzc* 

né 
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né, f tomu se zwoliti; kdyby ale w tom 
mjste giz vstawičnj kunsstu rozumnj vsta-
noweni byli, nemá saudce žádných giných 
připustiti. R tomu důkazu nemá se žádný 
kunsstu rozumný potřebowati, gehoz swé? 
dectwj w práwě této při k zawrzenj aneb 
k pochybowánjby bylo podrobeno. Rdy-
by tedy saudce takoweho kunsstu rozum-
nepoj wywolil, stogj oběma, stranám 
swobodno, ze ho mohauzawrhnauti, a o 
zwolenj ginčho prosytí; musý to wssak w 
polowicy lhůty k ^rohljdnutj saudnj wecy 
vstanoweného práwnjho dne se státi, gi-
nak takowá žádost nebude wjce wylly-
ssána. 

Rdyz den k prohlednuti pře se vstáno-
wj, saudce má hned.k zaprawenj au-
trat gistau summu vstanowiti, a gj/ kdy-
by ten, genz důkaz vwádj, S saudccm a 
kunsstu rozumným sami od sebe se nesro
zuměli , od důkazy přjwáděgjcýho žádati 
má, a při prohljdnauti, kdyby gedna neb 
obě strany k tomu se nesessly. Od nepřj-
seznych kunsstu rozuniných má saudce před 
prohljdnutjm wěcy přjsahu nechat sobě sto-
žiti, ze wěc w saudu postawenau dobře 
prohljzeti a zkaumati budau. priprohlj-
zeni té wěcy stogj oběma stranám swo-
bydno, kunsstu rozumným takowé napo-
menutj dáti, které za potřebné býti vzna-
gj, H dostatečnému důkazu strže kunsstu 
rozumné stegné wyrknutj neb weypowěd 

dwau 
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dwau kunsstu rozumných strany každé 
wlastnosti wěcy w při postawené', genz 
se dokázati má, se žádá; kdyby byli ne-
swornj a shodnauti,se nemohli, masaud-
ce aneb geho zřjzený třetího k tomu potá-
hnauti, a to zdání, kterého třetj se přidr-
zj, za platné vznáno býti; kdyby ale on 
zdánj ani gednoho ani druhého za dobré 
nevznal, má se ta wěc s powolánjm gi-
ných kunsstu rozumných! ^prohljdnauti. 
Runsstu rozumnj magj co neyfpěssněgi, a 
syče geden z nich, dřjwe nez [\e strany po 
prohljdnutj rozegdau, swé zdánj pjsedně 
wyhotowiti, a ge, podepjssjc to swau 
rukau, saudcy ,aneb geho zrjzenému ode-
wzdati i mohau ale také swé zdanj auslně 
přednésti, saudce ale musy strany toho 
srozuměnitedlný protokol, na který; spo-
lehnauti se dá, zřjditi, a geg od kunsstu co-
zumných nechat podepsati; saudce pak na 
to hned zdánj kunsstu rozumných oběma 
stranám a gim, když po prohljdnutj pře 
serozegjtimagj, přecjsti, a kdyby w tem 
gaké zatměnj anob gakys nedostatek se na-
lézal, má se to hned naprawiti; zdánj kun'.? 
sstu rozumných máZse pak od práwa, ru 
Přepsaných listech, obem stranám ode-
wzdati, gim strany podstatnostiwěcy xp při 
postawené na dokonalý duka; býti, a nad 

. tjm zádně gine prohljzenj mjsia mjti ne-
.5iá> wyceněnj, (to gest) důkaz ceny, kte-. 

.rau gista wěc má, týmž způsobem se před-
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sewzýtimá, následowně nemůže se na před-
sewzaté ssacowánj (wycéněnj) zádně gine 
ssacowánj státi, neb připusstěno býti; 
lidé, genz wěc cenj, magj pod přjsahau, . 
prawau cenu powědjti, kterau wěc k wy-
ceněnj gim předložená, podlé dobrého a 
dokonalého vwázenj wssem okolostogično-
stj a podlé gegjch zdánj má. 

Přjklad' pre, gegjzto rozsauzenj 
na vsudku wecy rozumných l idj 

pozustckwli. 

Slawný saudný auřade! 

Vartoloměg Habr na statku IHoMolko-
wic w Rlatowě, poddaný panstwj 
Chwoysskowa zaluge 

proto. Matausse Norowičku 
na statku Měchorowic w 
Močině zdegssjho poddaného, 
poněwadz mu ' z potoka 
tak nazwanéhó w o l a w k a 
wodu, genz geho lauku pod 
meytem, zaljwá, na swau 
lauku odwádj. 
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ku giz na 42 rok, a strž tento celý čaS, 
tak gako předchůdcowé toho prawa vzj-
wal, ze na swau tak nazwanau lauku pod 
meytem wodu 3,potoka XVolavoly xo 
rowné linyi bězj:ýho wodu pausstěl, a gj 
tjm wláhu dáwál, tak ze ona ze wssech ge-
ho ostatnjch luk neylepssj byla, a kterau 
on pri postednj rektyfikacý welmi wysoko 
postawil. ' Nynj mu ale geho saused Ma-
taus' Borowicka tuto wláhu skoro celau 
zamezyl, poněwadz on swau lauku, kte-
rá nad laukau njze podepsaného lezj, a 
Hauska segmenuge, celý ten potok obra-
til, tak syče. ze woda 3 geho lauky gesste 
na ginau geho lauku teče, a teprw dále-
ko dole pod zalobnjkowau laukau do 
potoka N? o l aw ky zase wpada. Tjmto 
způsobem včinil lauku pod meytem 
nevrodnau, coz mu zagisté dobré a stegné 
býti nemůže. 

pročež prosy on siawný saudnj aurad, 
aby takowé wedenj wody sir; lidi wěcy 
té rozumné prohlédnauti dali, a pak za 
dobré vzňali, aby MatauS Borowička 
we 14 dnech, ginak ze bude exekucý na-
siedowati, odwedený potok w o l a w k u , 
w předesslé břehy zase zpátkem přiwedl, 
gemu w poléwánj lauky proti starému 
obyčegi žádných překážek nečinil, a au-
traty za pri sám wynahradil. 

Za-
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Zalobnj odpowed. 

Zalowany nezapjrá, ze lauka geho 
protiwnjka pod megtem nazwana, s 
wypusstěnjm na nj wody z potoka XV o-
lawky welmi aurodná včiněna byla, a 
ze s wětssj danj wysazena gest; on ale 
t>obre nepostawil, kdy; pxaxoy, ze žalo-
voany tak tu wodu obrátil, ze na lauku 
žádná woda wjc neteče, a on gj wj« z«-
dně wláhy dáti nemůže. 

Zalowany syče z swé lauky, Hau-
sky, do swé druhé,lauky několik malých 
stružek vdělal, kterými woda ze swrchnj 
do nj técy wůze; wssak dolegssj lauka giz 
drobet weys lezj nežli swrchnj / a protož 
nemůže na nj žádná woda přigjti, krom 
když se potok drobet rozwodnj. A toho 
času zůstáwá zalobnjkowi wzdycky gesste 
wody wjc, nežli k nawlazenj swé lauky 
potřebuge ^ naproti tomu ale, když na 
potoce malá woda gest, teče woda z Hau-
sty spjs nazpět do potoka, nez aby na 
mau druhau lauku tecy mohla. <Ďn sobě 
dělá naděgi, ze wěcy rozumnj weypowě-
dj geho potwrděgf,' ze totiž zalowany 
protiwnjkowi swému tjm způsobem žádné 
fstody nečinj, nýbrž ze toliko práwa swé, 
ho vzjwá. 

pro-



- 175 -

• protož prosy on, abystawný saudný 
auřad strž wěcy rozumné prohljdnauti 
dal, gak ta wěc sama w sobě gest, pak 
aby zalobnjka S gcho prosbau odbyl, 
a,geg k zaplacenj saudnjch autrat za-
wázal. 

Zalobnj odpow'ed. 
Zalobnjk zusiáwá westr; při swe wý-

powědi, a nepřipausstj tomu, ze geho 
spodnj lauka weys lezj, to gest, ze wysssj 
gest, nežli wrchnj lauka Haus ta na-
zwaná, ze woda z potoka w o l a w k y 
aen tenkrát, když rozwodnen gest, na ge-
po lauku pod meytem westi se múze, a 
odwolawá se na swau sstodu, kterau nynj 
trpj, poněwadz práwě nyní, když potok 
polowičně naplněn gest, dokonce žádná 
woda w tom mjstě, kudy gindy woda 
do geho potoka týkáwala, se nenacházý, 
a docela do druhé lauky zalowaného 
přetýká. 

<dn opakuge swau w zalobe vwede-
nau žádost, a podáwá poznamenánj 
wssech autrat A. 

fti 
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Zalobnj zawerka proti druhc 
zawerce. 

Zalowany saudj, ze od swého pro-
tiwnjka toliko z neprjzně a zawisti, po-
něwadz ze zbytečné wody potokowé vžit-
ku sobě zgednati vmj, do této pře potažen 
byl. A on vgisstuge, ze geho protiwnjk 
každého času, a práwě y nynj, kdežto w 
něm gen prostředně wody gest, dosta-
tečné wody pro swau lauku pod mey-
tem má, a daufá, ze stawná kommissy 
k wyssetřenj té wěcy vstanOwená gemu 
za prawdu dá, a ze geho přičinliwost, 
s kterau žádnému nesskodj, žádný haněti 
nebude. 

<Z)n se konečné Odwolawá tta swau 
w zalobnj odpowědi přilozenau pros-
du, a protož žádá, aby od zalobnjka 
gemu včiněné, a Nro. 1. poznamenané 
autraty sám wynahradil a zaplatil. 

Mataus Borowička. 

Roz-
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R o z s u d e k . 

%e ta wěc: zdali zalowany wodu z ' 
potoka W o l a w k y strž swau lauku 
H a u st a nazwanau do swé spodnj lauky 
takowym způsobem wede, ze zalobnjkowi, 
když na potoce málo aneb prostředně wo-
dy gest, k nawlazenj geho lauky potřebné 
wody tjmto se vgmauti muze,,musý se od li-
dj, genz té wěcy rozumj, dát prohlédnau-
tu & tomu koncy má gedna neb'druhá 
strana , gestlize zadná appellowati nemj-
nj, zadost podati, aby strany toho kom-
missy zrněna byla, den, hodina a mjsto k 
tomu se vstanowilo; na to teprw w 
hlawnj wěcy, a kdo bude mjt autraty 
platiti, práwnj ortel nástedowatidude. 

Slawný saudný auřade! 
Njze poznamenaný vznáwá ;a weč 

dulezitau, aby pře s, Mataussem Bóro-
wičkau, strany odwáděnj wody z potoka 
na lauku geho brzy k stončenj pčissla, a, 
poněwadz stawný saudný auřad w swém 
rozsudku od 9tého toho měsyce za dobré 
vzňal, aby se ta wěc od lidj té wěcy 
rozumných prohlédnauti dala; tedy pro-
sý on: ( 

Aby stawný auřad te wecy rozum-
né muze, pak den, mjsto a hodinu k 

Djl tretj. m tomu , 
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tomu prohlédnutí vstanowil a wůbec 
oznámil. 

Bartoloměg Habr. 

Na to w přítomnosti wěcy rozum-
ných weypowěd gegich. do protokolu se 
wtáhne. 

Pre s důkazem ffrze h'lawnj, pak 
wyplnugjcl) a za stbe ffladagjcy 

přjsahu. 

a strana, kteráby práwo měla, tu při 
S smjřenjm narownati, muže také proti-
wníku swému hlawnj přjsahu strany oněch 
Okolostogičnosti, které druhá strana za-
pívala , vložiti. —- %byby 'ten, gemu; 
t)lawnj přísaha vložena byla, se vwolil, 
ze na mjstě swého swědomj důkaz na pro-
ti tomu vwede, má býti k tomu podlé 
rozsudku připusstěn; kdyby wssak tento 
důkaz podlé práwnj potřeby newypadl, 
nemohlby on sobě předložené přjsahy wjc 
přigmauti. Rdyby se byl w té při net>* 

wo-

T 
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wolil, ze na mjstě swého swědomj giny 
důkaz naproti tomu piixoebe, dylb), byl 
odsauzen, zeby byl přjsahu přigmauti 
musyl, aneb gj na swého protiwnjka 
přeložiti — přelozenau ale přjsahu musy 
protiwnjk přigmauti bezewssj weymluwy: 
Ten, gen; hlawnj přjsahu na sebe přigal, 
gest powinen toliko přjsezně tomu obpje 
rati, co druhý doswědčuge, ze wj neb 
nač ze se pamatuge. 

Ku prjkladu-
pawel w swých zalobnjch odpowe-

djch gednu od Petra w žalobě vwedenau 
okolostogičnost zapjral; poněwadz pak 
pawel tuto od sebe wyrknutau oko-
lostogičnost w swé replice dokázati w sta-
wu nenj, tu on vlo;j petrowi, aby na 
to hlawnj přjsahu stozil, totiž: ze tato v-
wedená okolostogičnost tak se nenalézá, 
gak w žalobě vwedena byla. Zde pawel 
gest powinen, od Petra přigatau přjsahu na 
to toliko s tjm přilozenjm stládati, gak 
mnoho on w j , a se pamatowati múze. 
Kdyby on ale na swé přednessené okolo-
stogičnosti přisahati měl, musylby přjsahu 
bezewsseho přilozenj stoziti. 

HIÍ2 Ku-
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Ku prjkladu. 
Petr vwedl w žalobě okolostogičnost, 

které pawel w zalobnj odpowědi odpjrá, 
a strany čeho on zalobnikowi hlawnj přj-
sáhu vkládá, ze se tato wěc tak nenalézá, 
gak on gi w swé žalobě vwedl; zde musy 
Petr, gestlize sodě vlozenau hlawnj přj-
sáhu přigme, gj bezewssého přilozenj sto-
žiti. Tomu, genz w swem wlastnjm gmé-
nu proces wede, můje hlawnj prjsaha gak 
strany wlastnjho,tak strany cyzýho gednanj 
se vložiti; onemu ale, gen; pod swým 
wlastnjm gménem pře newede, nýbrž to-
liko za tretjho, muže se gen strany geho 
wlastnjho,gédnánj hlawnj prjsaha vložiti. 
Rterý vznán gest za powineho, aby bud 
hlawnj přjsahu přigal, aneb gi na druhého 
přeložil, ma w té prjpadnosti w Z dnech, 
když vsudek swé mocnosti dosáhl, aneb 
gestlize wyrknutj v postednj insstancý wy-
nesseno bylo, we 14 dnech odedne, co 
práwnj wyrknutj do rukau dostal, se pj-
sebně wygadřiti, ginak bude vznáno, ze 
hlawnj přjsahu na druhého přeložili pro-
hlásyli se ale, ze přjsahu přigjmá, tu se 
zřjdj práwnj den, aby gi stozil, kterého 
dne on se dostawiti, a přjsahu stoziti za-
gisté musy, proto ze, kdyby nepřissel, wj-
ce k nj připussten nebude, nýbrž za praw-
du pokládati se bude to, nač on přisahá-
ti měl, ze tomu tak nenj. Rdyby on byl 
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ale přjsahu na druhého přeložil, aneb w 
té prjpadnosti podlé prČitého času swého 
prohlassen, nepodal, má druhá strana w 
nástedugjcých třech dnech k siozenj wey-
stowně aneb s mlčcnjm přeložené přjsa-
by o práwnj den k rjzenj žádati, a tam 
přjsahu stoziti, ginak bude se to, nač přj-
sahati měl, ze tomu tak nenj, za prawdu 
pokládati. 

Rdyz gedna strana znamenitau oko-
lostogičnost, která samau při rozsuzuge, 
syče žádného zauplncho, ale předc pólo-
wičnj aneb drobet wjc nez polowičnj 
duta; přednesta, a se vwolila, ze tuto 
okolostogičnost přjsahau doswědčj, múze 
se gj wyplnugjcý přjsaha vložiti, náste-
downě připustiti, aby ona důkaz ten S 
swau přjsahau doplnila. Rdyby se byla k 
tomu ani nepodrodila, ani druhé straně 
hlawnj přísahy nevlozila, nemělaby seta-
kowa okolostogičnost, kdyzby se pro-
tiwné straně ani nepřednesta, by ona 
přjsahy ze sebe složila, za prawdiwau 
držeti. 

^MMs^^^MO 

, Pij-
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Přjklad práwnj pre w hlawnj 
prjsaze pozustawagjcl). 

Slawný illagistráte! 

Oevbynanb Rncdler swému býwalému 
pánu Lváclawowi Táborstému, kupcy 
welwarskému swau před dwěma lety w 
Praze wyzdwjzenau otcowstau pozůsta-
lost, genz iF«;l-wynássela, když tam prá-
wé ropo času spolu přigeli, s tauprosbau 
odewzdal, aby mu tyto penjze vložil a opa-
trowal. Rdyz se domů nawrátili, pozá-
dal ho pán, aby mu tyto penjze půgčil, 
ze mu z nich dá 4 zl. ze sta roČnjch auro-
ku. Tak se stalo. Rdyz nynj zalobnjk 

' auroků za dwě léta žádal, nechtěl VOác* 
law Táborstý k tomu se znáti, zeby byl 
kdy od něho gaké penjze přigal, a když 
S njm krom toho, ze mu cely dluh vpjral, 
gesste zlé nakládati počal, b^l přinucen od 
něho ze stuzby gjti, a sweho býwalého > 
pána strany toho dluhu zalowati, a pro-
syti: aby slawný Magistrát za dobré v-
znal, 3« Xváclaw Táborstý gemu 13° 3l. 

dlu-
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dlužen gest, a aby ge y s auroky 4 ze sta 
za 2 léta az do té doby, když mu wy-
placeni budau, y S práwnjmi autraty w 
14 dnech zaplatil, ginak ze k tomu prá-
wně nucen bude. 

Zalobnjk nemá žádného důkazu, aby 
swého odpornjka strany wydluzeného ka-
pitálu, a vmluwených auroků přeswěd-
čiti mohl. Gemu tedy nic giného nezbý-
wá: nežli aby dluznjk na to přjsahu sto-
zil, ze 150 ;l. dne 13. ledna 1788 y S au
roky dlužen nenj. , ix> té prjpadnosti ale, 
kdyby on hlawnj přjsahu od sebe odstrčil, 
a gj nepřigal, tedy zalobnjk se vwoluge 
sám gi stoziti. 

Ferdynand Rnebler 
kupecký stuzebnjk. 

Zalobnj odpowed. 
Zalowany nemůže se vpamatowati, 

zeby od swého zalodnjka byl kdy gaký,<Y 
130 zl. k schowánj obdržel, aneb se gc^ých 
od něhobyl wydluzil; a poněwadj tedy 
saudj, zeby powinen nebyl, aby ty pe-
njze y s auroky siozil, zadá: 
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Aby stawný Magistrát Rneblera s 
geho zqlobau odbyl, a geg % zaplacenj 

x processnjch autrat odsaudil. 
Razdy, genz doswěčuge, ze na dru-

hém práwo i pohledáwánj má , musý 
také swého prawa dokázati; když zalobnj 
ale fám wyznáwá, zelzádného důkazu nemá, 
pročež musý saudce na něho ortel wynesti. 
předloženou přjsahu traufá sobě zalowa-
ný s dobrým swědom,m stoziti, a poně-
wadz ten, který kroni prjfahy zalowané-
mu vložené žádného giněho důkazu nemá 
podlé práw k zaplacenj autrat odsauzen 
býti musý;, musý ledy zalobnjk k tomu 
býti přídrzán, aby ge zaprawil. 

Kalobnj zawerka. 
• i 

Zalobnjk pozůstáwá na tom, ze na 
wáčlawowi Tádorstém 150 zl. dluhu 
k pohledáwánj má, a saudj, ze geho pro-
ttamst dobrým swědomjm té prednessené 
včjsahy nebude mocy stoziti. protož ne-
cháwá on na to prigjti, aby zalowany 
přjsahu složil, a neopakuge giného nic, 
nežli w suje žalobě předne,senau prosbu, 
a přikládá spolu poznamenání autrat A. 

Opa-
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Opacnj zalobnj zaw^rka. 

Té; y zalowany má za to , ze geho 
protiwnjk swědomj swé s nedůwodným 
pohlédáwánjm obtězuge / a gest hotow 
na to, ze nepráwně 150 zl. od něho zá-
dá , přjsahu stoziti. <dn se konečně od-
woláwá na swau w zalobnj odpowědi 
přednessenau žádost, a k tomuto cýli při-
klada poznamenáni Nro. i. wssech autrat 
a wydánj. 

^ > € ^ ) € ^ € ^ « € ^ « « € ^ *«?»**« 

radost strany preloZenj prjsahy na 
druhého. 

íJÍ jze podepsaný prohlassuge, >ze od toho 
času, co S Ferdynandem Rneblerem w 
práwnj při wessel, a od saudce postednj 
vsudek a syče 4ho tého; měsyce obdržel; 
dobře se wssj pilnostj přemeysslel, zdaliby 

,se dyl'od něho předce těch 150 zl.. wydlu-
zil, a poněwadz se gemu nynj strany to-

ho 
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ho.giste pochynosti namjtagj, tak ie ne-
muzc sám sebe vbezpečiti, zeby těch peněz 
byl neobdržel, proto; obáwá se, aby 
swědomj swého neporussil, kdyby hlawns 
přjsahu flozil: protož přjsahu druhému 
vkládá, a prosy: 

Aby stawný Magistrát Ferdynando-
wi Rneblerowi přelo^enj Přjsahy té na 
něho oznámiti dal. 

waclaw Táborstý. 

Prosba ovlozenj práwnjho dne k 
siozenj prjsahy. 

poněwadz njze podepsaného dne 26. 
toho měsyce radním wyřknutjm mne ozná-
měno bylo, ,ze VOáclaxo Táborstý sobě 
vft:dem od 9tého t. m. přednessenau hlawnj 
přjsahu za sebe odstrčil, prosy njze psaný, 
aby slawný Magistrát den vstanowil k 
flozenj hlawnj prjsahy. 

FerdynandRnebler. 

Pr<t-
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PrawNj pre s přjsahau wycenenj. 

$byí někdo předně druhému proti prá-
wu s násyljm vblj;j; za druhé, wec dru-
hého prodá, zkazý aned gj vsskodttt ne-
chá, kdyz wj, ze rtetjmu Přináleží, aneb 
předc od třetjho požádaná bude; za tre-
tj kdŷ  neceho w glsty vstanoweny 
ČaS neodewzdá, nezaopatřj aneb newy-
koná coz odewzdati, zaopatřitt, a wyko-
nati měl, aneb dobře weděl, ze to geho 
powinnost gest včiniti; w takowé prj-
pádnosti m5ze druhy na swau Modu pri-
sahati; on má to prawo, zê muze wssecko 
do toho počjtati, co gemu obzwlasstne na 
tom záleželo, aby swého prawa w vr-
čitý a pristussný čas obdržel, nechk ono 
pozůstáwá wsstodě,,která se mu stala, 
aneb w vzitku. o který přissel. Rdyz ta-
kowy člowěk swau sstodu přilts wysoko 
vostawi to gest wyceni, ma saudce tuto 
N u w v M u podlé stussnosti drobet 
srazyti, ale wzdycky na to ohled mjti, 
a ialobnjkowi potom vlozitt, aby na to 
přjsahu složil, ze takowau Jodu mel. 
Rdyz někdo dokázal, ze neceho k pohle-
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dáwáni/má, ale na to mnoholi to wyná-
ssj, žádného dostatečného důwodu neb 
důkazy nemohl vwesti, má býti připusstěn, 
aby na tu summu, kterau k pohledáwánj 
má, přjsahu stozil, a tjm způsobem to-
ho dokázal. Rdyby sobě byl ale dosta-
tečného důkazu zgednati aneb vwesti mo-
hl, má syče, také býti k přjsaze připusstěn, 
musý přede saudce w sweni vsudku sum
mu tu, kterau druhý k pohledáwánj má, 
podlé swedomitěho vwazenjwssech okolo-
stogičnostj, a podlé sprawedlnosti změn-
M i , takáte, aby wzdycky gen wětssj ohled 
na Modu trpjcýho mel. 

Přjklad práwnj pre,gegjz wywedenj 
na Phsaze wycenenj pozustawck 

jze podepsaný asy před třmi tyhodny 
petrowi ^asstowičkowi zdeyssjmu plawcy 
dwa sudy s platném naplněné, aby ge 
do Ausstě odwezl, s tau weymjnkau 
odewzdal, ze za odwedenj toho zbozj stá-
ti , a od teto powinnosti ze nemá býti gi-

nač 

9? 
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nač oswobozen, krom kdyby se přjhoda 
stala, kteréby onodwráiiti nemohl. Ten-
to plawec skutečně také zbozj to na sw«u 
lodj naložil; poněwadz ale ona gi; we^-

Mi chatrná, a k tomu gesste zdozM piji 
lis přetjzená byla, tedy ta lodj giz dru-
hého dne v prostřed Labe se stroftotala, 
a vtonula. Geho zbozj bylo syče bljz 
Raudnice na břeh wytazeno, a welmi 
pokaženo. Náhradu sskody swe nemůže 
od Petra Lasstowičky w dodrotě obdržeti, 
proto; prosy: 

Aby stawný saudný aurad podepsa-
ného připustil k přjsaze, bv on tjm způ- ; 
sobem dokázal, ze při plátně 120 ;l. a 
pit ztraceném vzitku 130 zl. sskody měl, 
a aby zalowaného odsaudil, bý gemu we 
i4>.dnech těch 250 zl. y s věz>cými pro-
cessnjmi autratami {lozil, ginak ze geg i 
tomu práwně nutiti bude. , <Ďn spoléhá 
prosbu swau na důwody nástedugjcý: 

předně. Nemůže zalowany zapřjti, 
ze od zalodnjka zbozj přigal, ge na swau 
lodj naložil, pak ze ta lodj na řece vtonula 
a ze njze podepsaný sskodu gak na zbozj 
tak y na swém weydělku z toho má. p o -
hledáwánj tedy zalobnjka gest dokázáno, 
a protož musý on 

Za druhé: podlé 214H0 §. wsseobecné-
ho rádu práw k přjsaze wycenenj připu-
ssten býti. po této stozené přjsaze gest 

do-
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dokázáno, ze ta fitoba tu summu wyná
ssj , a protož mufy 

Za t r e t j : Zalowany k zaplacenj té 
jstody přinucen býti, a gi we, 14 dnech sto-
žiti, gestlize nechce exekucý ocekáwati. 
Gakoz také 

Za č t w r t é : musý wssecky autraty 
zaprawiti, poněwadz on gediné pčjčinau 
tohoto processu gest. 

tvogtech Nowák, 
Plátenjk. 

Zalobnj odpowed. 

zalowany nemůže, podlé dne 2H0 t. 
ttt. obdržené žaloby swého protiwnjka 
tvogtěcha Nowáka, zapřjti, ze od něho 
dwa sudy S plátnem naplněné k odwezenj 
do Ausstě na swé nebezpečenstwj přigal, a 
ze tak nesstastný byl, ze lodj geho na ře-
ce Labe se roztrhla a vtonula. <Ďn taU 
připausstj, ze zalobnjk na swé zbozj, gakz 

-y 3 toho, ze mnoho zystu ztratil, fífodu 
má; on ale přjmo zapjra, ze vtonutj této 
lodj příčina gest, ze lodj chatrná a přetj-
zena byla, a sskoda geho na zbozj a na 
ztrátě zystu tak mnoho wynássj, gak on 
swau summu wysadil. 
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proběh těchto nesstastnych okolosio-
gicnostj byl nástedugjcý: den, kterého lo-
dj geho od plynula, byl gasný a bezew sse-
ho wětru. Druhý den byl opět gasny ,«. 
tjchy; wssak k polednjmu strhl se nenadá-
le tak weliky wjtr, ze hned w tom okam-
zenj přehrozné, wlnobytj se.strhlo, tak ze 
plawcy, obáwágjce se, aby nevtonuli, S 
lodj k brehu'se obraceti počali; wssak bljz-
ko giz v břehu wrazyla lodj na stálu pod 
wodau strytau, a setauto násylnau ranau 
we dwé rozpůlila, a po několika Minu-
tách celá vtonula. 

Zalowany domnjwa se, ze práwo k 
té žádosti má, aby slawný saudný aurad 
zalobnjka S geho žádostí odbyl, a geg 
krom toho k wynahrazenj autrat zawá-
zal; nebo 

p ř e d n ě : gest widěi ze wssech ofólo--
siogičnostj této nesstastné přjhody, ze se to 
gen náhodau a s bozstym dopusstěnjmsta-
lo, čemu; on se nemohl se wssj'opatrností 
wyhnauti, a,on maudrým způsoben: ne-
mohl se zawázati, aby w takowé přjpad-
nosti ;a zbozj státi měl. 

z toho dělá on záwérku 
Za d r u h é : proti wssem práwnjm 

důwodům swého protiwnjka, ze gemu 
podstatného důkazu, Na který on spoléhá, 
totiž: zeby zalowany tjm nesstestjm wi-
nen býti měl, se nedostáwá, a také 

sám 
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sám w sobě málo platnosti má, neymé-
ně ale 

Za třetj : aby na něho wynahraze-
nj autrat vwaleno býtimohlo; poněwadz 
on, gsa wsfj winy prázden, se předcpro-
ti žalobě sweho protiwnjka hágiti musý, 
a poněwadz statečně důležité důwody k 
swému osprawedlněnj vwesti múze. 

Zalobnj zawttka. 
Zalobnjk vwádj předně, ze okolostogi-

cnosti přjběhu, které on připomjná, ?yk 
mysstené gsau, a odpjrá tomu, je lod) w 
bauxva v prostřed wlnobytj vtonula. Ti 
lidé, genz gesste ziwota swého zachránili, 
vgisskugj gednosworně, ze den gasný a 
tjchý byl bezewsseho wětru, a ze lodj na 
takowém mjstě se strostotala, kde žádného 
nede,;pečěnstwj nebýwá. proto; saudj za-
lobnjk, ze geho weymluwy nezastuhugj, 
aby se saudce měl při njch zdrzowati, aneb 
na ně gakéhos ohledu mjti. Gdyčegnym 
Způsobem žádná dodře zřjzená, a dobře 
od plawců wedená lodj nevtone; a když -
se to stane, tu gest wina bud zpráwu 
wedaucýho na lodj, aneb ze lodj stará 
neb chatrná gest , anê b ze na nj prjlis 
mnoho zbozj naložili. Lehoz wsseho w 

ta-
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takowych přjpadnostécl) toliko wlastnjkloc 
dj winen a přjčinau býti má, a ten, genz» 
by w té prjpadnosti weymjnku činiti chtěl, 
musŷ  toho dokázati. 

Zalobnjk také zůstáwá na tom, ze ge» 
ho žádaná náhrada za sskodu a ztraceny 
zyst w tom neymenssjm xoeyě wysazena 
nenj, obzwlasstne ale proto, poněwadz 
nic giného neočekáwá, nez aby swé pohle-
dáwánj,ze sprawedliwé gest, s přjsahau po-
twrditi musyl, nebo on nemyslí sobě S 
falessnau a neprawau přjsahau zystu do-
býwati. 

poněwadz konečně toliko sobe práwa 
swého tauto zalobau pogistiti mjnj, a 
geho protiwnjk bezewsseho duwodu tuta 
wěc a; k práwnj při zrůsti dopustil; pro° 
toz očekáwá, ze mu autraty od zalowa-
ného nahrazeny budau. 

Opawj zalobnj zawirka. 
Zalowany gen přede na tom stogj, 

%e geho lodj toliko v welikém powětřj na 
stryté stále pod wodau se strostotala; a 
ze geho zalobnjk dobře o tom wěděti mu* 
sý, gen ze pro swůg zyst schwalne to za-
pjrá; aby totiz od ialowaného, genz bez 
toho pri ztrátě swé lodj welikau sikod» 

Bjl tretj. n • mí 
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má, náhradu na swau nepatrnau sskodu 
tjm gistěgi obdržeti mohl. <Ďn se ale tě
ssj, ze saudce geg podlé vznalosti sauditi 
bude; poněwadz k nahrazenj sskody pro 
takowau.winu nucen býti mí, která mu 
gesste dokázaná nenj, a protož také od 
Ladného práwnjho auřadu, geho; duwo-
dy toliko w důkazých pozůstáwati ma-
gj, za prawdiwé přigaté býti nemo-
hau. 

Zadaná summa za náhradu, gest ta-
fe přjlissna, poněwadz zalobnjk toffecřo 
swé zbozj zase dostal, a w krátkém čase 
zase ge prodati muže, gak mile ge, co; 
fe strownými autratami včiniti dá, dro-
bet připrawj. 

protiwnjk mohl konečně dobře na-
před wěděti, ze tato pře k geho dobrému 
wypadnauti nemůže; poněwadz gi ale 
předce začal, tedy at autraty gegj za-
platj. 

On opakuge toliko w swé zalobnj 
odpowědi vwedenau žádost, a přjkládá 
poznamenánj wssech wyběhlých autrat 
Nro. i. 

' XVoQtlcb VlovoáK 
plátenjk. 

Dr-
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O r t e l. 

Ze zalowany Petr LasstowiČka na 
mjstě žádané summy na penězych, od prá-
wa zmenssenau summu 80 zl. gakozto ná-
hradu za, geho zkažené zbozj, 030 zl. za 
htxacený zyst, gen tenkrát we 14 dnech 
powinen gest zaplatiti, nechtěli býti k 
tomu práwně nucen) když wogtěch No-
wák přjsahu ceny, ze totiž při vtonujrj 
L.asstowickowe lodj stutecně 80 zl. Mody 
a 30 zl. ztráty na zystu měl, před prá-
wem stozil. proto; má on, gestli;e zá-
dná strana nad tjmto ortelem stížnosti so-
bě nepowede, po proběhnutí 18H0 dne 
y s tjm dnem, kterého mu ten, ortel dodán 
byl, o vstanowenj dne k stozenj prjsahy 
požádati,; ginak, kdybŷ  se to nestalo, 
geho práwo se zadá, a zalowany bude 
z swé powinnosti propusstěn. 

Autraty každá strana swé zaplatj. 

VÍJi Za-
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Zadost o vstanowenj dne k sloZenj 
pi-jsahy ceny. 

ogtechowi Nowákowi na geho před-
nessené pohledáwánj na Petru Lasstowi-
ckowi zdeyssjm plawcy , po zawrenych 
austnjch potřebnostech s ortelem dne oho 
wyhotoweným a dne íoho gemu doda
ným, za porussenj geho zbozj při vtonutj-
lodj na Labi mjrné wynahrazenj 80 zl. a 
za ztrátu zystu Fo zl. S tau wyminkau 
přiřknuto bylo, aby předběžně přjsahu 
wyceněnj na to, ze mnoho sskody měl, 
před práwem stozil. A) podtud ani on, 
ani geho protiwnjk nad tjmto ortelem zá-
dné stjznosti nepřednest, pročež žádá 

aby stawné měststé práwo k stozenj 
prjsahy wyměrený práwnj den vstáno-
wilo. 

wogtěch Nowák. 

Prj-

W 
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Přjklad zadosti strany wydanj ka
pitálu. 

X*Já sem 'strany 1000 zl. spolu y S auroky 
od tho dudna, 1737 a; do iho 1788, a 
mjrněgssjmi práwnjmi autratami na ortel 
A. od 1H0 máge,1788 práwnj zástawu B. 
a také wyssacowanj C na bům na mail 
straně pod Nrem. 38 lezjcý wedl, konečně 
dyl on podlé wyrknutj D. gakz w proto
kolu E. stogj, Panu N. prodán. 

Tento penjze ;a dům, gakz předně-
sseno gest, w Lit. E. giz práwně odwedl, 
tak, země pohledáwánj,; toho zaplaceno 
býti múze. To pohledáwánj pozůstáwá 
w 1000 ;l. kapitálu, a w aurocých od 
1 dubna 1787 az do ,ho dubna 1788, 
gen; 10 zl. wynássj, a w mjrných práw-
njch autratech 12 zl. dohromady we 1022 
zl, a dalssjch wydanjch. , , 

Gá tedy prosym^Slawný Magistrát, 
aby mně mé pohledáwánj, gen; 1022 ;l. 
wynássj z stozených peněz za dům wypla-
ceno bylo. 

Po/ 
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PoMhnj dluhu, a gakym zpstso-
bem se požádati má. 

\Dá sem Antonjnowi Ralausowi měststé-
MU punčocháři 1000 Zl. podlé vpsanj A . 
zapůgčil, které mně w <5ti letech zpátkem 
zaplatiti ma. 

rvssak ale od Martina Tunklera Z 
strany looo zl. a od Jakuba puntjka stra-
ny 10000 zl. ,na propadly list směny čili 
na prominuly wechsel, zalowángest, které 
mi ale nebude w stawu zaplatit: nebo on 
swého obchodu s tau pilností newede, 
z kteréby mohl člowěk poznati, žehy nás 
mohl časem zase vpokogiti, obzwlasstne 
kdy; se wj, ze giz strž 3 nebíle na mjste 
djla w kuželkách lezj. 

Gá widjm patrně, zebych o mých 
tooo zl. prigjti mohl, gestli ze žádného 
povgisstění nedá. 

protop gá tjmto žádám, aby stawný 
Magistrát gemu vložil, by mně na těch 
1000 zl. gistotu zaopatřil. 

pkj- ' 
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Přjklad druhé zadosti. 
Gá mám od Tomásse Jandy podlé 

, weytahu A. z řemestnické knihv 600 zl. 
za odwedené truhlářské djlo k zádánj. 

Abych strže toto pohledáwállj pogi-
stěn byl, chcy sebe na geho dům w vlicy 
,Sw. Anny Nro. 330 lezjcý, dát před-
poznamenati. 

Ga tedy prosym stawný, Magistrát, 
aby mně toto předpoznamenánj powolc-
no bylo, a co potřebj gest, do gruntow-
Njch knih se zastalo. 

P r i licytacy statku, gak se ma po-
dle c. k. praw prwe pokracowati. 

<^hyčeg gest, ze wyceněnj (wyssacowá-
ni) statku, na něm lezjcý břemena (c>««3) 
a weyminky, pod kterými se on prodá, 
k nahljdnutj pro kupugjcý na kanceláři 
pohotowě přichystány býti magj,, poně-
wadzby ale každý neb mnohý giny kupu-
gjcý před licytacy se wyptati opominauti 
směl, přikazuge práwo, aby prwnjho dne 

před 



— 200 — 

před licytacy dřjw ne; se začátek včinj, 
stvrchu,poznamenané okolostogičnosti při-
tomným kupugjcym se oznámily, ady pak 
potom od gednoho neb druhého, genz 
gako wjce podáwagjcý statek na sede za
psati dal, pak se s tjm newymlauwal, 
Íjakoby newěděl, gaká břemena na něm 
ezegj, a gaké wýminky při tom gsau, a 

kdyby to wssecko napřed byl wěděl, zeby 
toho statku nitdý byl nekaupil, Takowý 
musyldy wzdycky tvyflyssán býti, kdyby 
se dokázati mohlo , ze saudce wycenenj, 
na statku lezjcých břemen, a wymjnek kaupe 
ani na swé kanceláři přichystaných nemel, 
ani před začátkem licytacy kupugjcým ne-
přednést. 

XV té ale prjpadnosti, kdyby w vsta-
nowený čas a hodinu s licytacy Začátek 
se vdělal, a gesste wjce kupců sse nassto, 
nebylby saudce neb k tomu zřjzené osoby 
wjce powinni nowe přichodjcym kupcům 
weymjnek znowu powědjti, ,nebo oni 
musegj sobě sami winu přičjsti, proč 
dřjwe a časněgi nepřissli. Nahljdnutj ale 
gakoz y obyčěgná čtwrt hodina, která k 
rozmysslenj wywolané prodá ge kupugj-
cŷ m se propugčuge, gim nemuče se ode, 
prjti. 

Rdyby dwa stegnau cenu podáwali, 
a pak žádný wjc nepodáwal, má ten pře-
dek mjti, který z nich prwnj wjce Opodál. 

pri 



— 201 —' 

pri třetj licytacy musý wjce podáwa-
gjcýmu statek neb wěc za podanau cenu 
se přepustiti, nechť potom přes wyceněnj 
wjce gest neb n e , aneb bytby y méne 
wypadlo, nez při ssacowánj se wyřklo. 

Tato ale w práwjch včiněna opatr-
nost prawi dále, ze práwnj lhůty, aneb 
pořádná oznámenj licytacy na wlas seza-
chowati, a kde se wěřitelowé hlásegj, 
předběžně wystechnauti se magj, zdaliby 
geden neb druhý z nich tohoto na prodeg 
stogstýho statku přigmauti nechtěl, po-
siednj článek gest tjm potřebněgssj, poně
wadz wěřitelowé wlastnjcy takoweho na 
prodag pricházegjcyho statku gsau, pro-
toz gim stogj wzdycky swobodno, takéli 
oni ten statek raděg sami podržeti, aneb 

eg lacyněgi ne; wyceněn (wyssacowán) 
yl, prodati chtěgj. 

Rupcy nemůže se statek dřjwe přepu-
stiti, dokud wssech peněz za něg na hoto-
wósti nesložil, aneb, ze w vložených lhů-
tách platiti chce, dostatečného rukogem-
stwj nestozj. 

Tuto bezpečnost wěřitelowé a dluznjk 
neydokonalegi obdrzegj, gestli ze sobe 
práwa wlastnjka na takowý statek az k 
swému celému zaprawenj podrzegj. VO 
tatoxol prjpadnosti múze kupugjcýmu sta-

• tek se wydatl, a gemu se Přepustiti, aby 
ho pozjwal, s tau ale weyminkau, aby ze 
wsseho , co nan dlužen zůstáwá, auroky 

, pla-
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platil; wěřitelowé ale a dluznjk podrzu-
gj sobe toho práwa, kdyby kupec w vlo-
zených lhůtách kapitálu nesplácel, ze ten 
statek bez toho gim patřjcý gemu zase 
odegmauti mohau. 

Práwnj autraty, která strana pla
titi Nlck. 

do swau při v práwa prohrál, ten 
wzdycky druhému wssecky práwnj,autra-
ty nahraditi a zaplatiti má, krom kdyby 
saudce z důkladných přjčin za dobré vzňal, ' 
aby každá strana swé autraty pro sebe 
Zaplatila; w nástedugjcých přjpadnostech 
ale saudce nemá k tomu práwa. 

i. Rdyz ten, genz swau při ztratil, 
swé wlastnj gednanj, na němž stončcnj 
celé wěcy pozustawa, zapjral, a pak z 
toho přeswědčen byl. 

( 2. Rdyz takowý proti patrnému wy-
lození práwa odpjral. 

3-

K 
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3, Rdyz w hlawnj wěcy dokonce ni-
Čeho; newywraecl, nýbrž ke wssemu ml-
čel, a wssemu připausstěl. 

4. Rdyz proti wyrknutj prwnj instancý 
k appellacý přikročil, a y v druhé odsau-
zen byl, w které prjpadnosti wzdycky ten, 
gen; prohrage, autraty platiti musý 

6- Ten, genz před vznánjm od pře 
vstaupil: naproti tomu nemůže onen, genz 
wyrknutj saudcowa k swému dobrému od-

> držel, od wrchnjho saudce k zaplacenj 
autrat odsauzen býti ; , když žalob-
njk w tom kragi, kde se má proces westi, 
dosti možný nenj, má on s prwnj zalobau 
zalowanemu bezpečnost, která se při-
gmauti múze, k práwnjm autratám ob-
gednati, aneb se k přjsaze vwoliti, ze 
gich platiti nemůže, ginak žaloba nemů-
ze přigata býti. 

Ro-
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Nekurs (Rewizý 
k§m způsobem ncgen w m M ale 

y wenku se predstwzyti ma. 

"Pri Rewizý tak se pokračuge, gako pri 
Appellacý. Stjznosti k rewizý musegj se 

^faudcowi prwnj instancý podati. Gny 
musegj druhé neb opáčnj straně o geho za-
lobnj odpowědi dodané býti. R ozná-
menj rewizý gest rowně i4dennj lhůta, 
gako v appellacý, která se prodlauziti ne-
bí,v wysazená. R dodánj stjznosti ale 
múze saudce gesste 14 dnj powoliti. Za-
lobnj odpowěde musegj podobně we 14 
dnech od toho času, co stjznost takowé re-
wizý obdržel, a syče dwognásobně (in du. 
pln) se podati, pak ta dwognasobnj stj-
znost druhé straně se odwede, a také w 
té prjpadnosti, kdyby oznámenj k rewizý 
pozdě bylo se stalo, ge předce, gestlize 
druhá strana gi; o Kxekucý Sentence ne-
žádala, dodati, a na tu okolostogičnost, 
zdali odpornjk po;dněgssj ohlássenj do swé 
zalobnj odpowedě postawil neb ne X ohled 
se wzýti, tak dále w prwnj prjpadnosti 
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od faubce rekursnjho, ze se oznámení k re-
wyzý přigmauti nemůže, vzňati, w po-
stednj prjpadnosti ale w hlawnj wěcy 
mluweno neb wyřknuto býti musý. 

Gak z ohledu appellacý tak také, z 
ohledu rewizý ne^ysssj vstanowitel práw 
pod 31tým měsýce řjgna 178,5 k vlehčenj 
stranám wenkowstým narjdil, aby.se gittl 
dowolilo, by w té prjpadnosti, kdyby 
sobě na ortel prwnj neb druhé instancý 

Ítjznost wedly, gakoby se gim křiwda by-
a včmila, swé,ohlásenj v appellacý a v 

rewizý mezy práwnj 14ti dennj lhůtau, 
od toho dne, co ortel obdržely, počjtagj-
ce, v saudce prwnj instancý podati mo-
hly, která potom práwnj den vstanowiti, 
odě, strany ktomu powoíati, a od appel-
lacý ho k rewizý, appellačnj, a rekursnj 
gakoz y neplatné stjznosti y s zalobnjmi 
odpowědmi do protokolu wtahnatij a to 
wssecko s ostatnjmi akty l wysssjmu saud-
cy zastati se musý. 

^dyz sy gedna neb druhá strana nad 
práwnjmi autratami druhé instancý stj-
znost wede, bud ze gsau wysoko posta-
weny, aneb málo sraženy, má podobně 
cestu otewrenau, ze se múze k rewizý 
vtécy. •• 

w čas takoweho rekursu strany stu-
tečného pokračowánj od saudce gesste ne-
ssončeného, nesmj se drjwe, dokud geg 
neodbyl, s wynássenjm ortele pospíchati, 

ný-

http://aby.se
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nybrz tak dlauho čekati, az lhůta k při-
kroceni k rekursu ku koncy dogde, aneb 
az mezy těmi 14 dni, od wrchnjho saud-
ce prestwzateho rekursu potwrzugjcý na-
řízen, k mzssjmu pčigde, aneb když při 
weltke wzdalenosti prwnjho saudce od 
appellacncho prawa rekursu zádaucý stra-
na xo připomenutých 14 dnech o wymě- . 
vene prodlauzenj lhůty přigde, ma se s 
ortelem také po prwnjch 14 trnech acfttě 
tak dlauho počkati, dokud i S g \ v 
pádnosti odpowed appellačnjho prawa 
strany rekursu nástedowati nebude, aneb 
w druhé prjpadnosti gestlize prodlauzenj 
lhůty gtz dossto. ' 

Kbyby ale vsudek neb narjzenj w 
druhé instancý potwrzeno bylo, tedy ne-
ma proti tomu rewizý tak málo, gako w 
giných, přjpadnostech, kde se dwa stegné 
zněgjcy ortelowe sessti, žádného místa. 

Ap-
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Appellačnj ozuamenj, a stjznost, kdy 
a na gaky způsob dělati se mck, 

a kdo tary w te prjpadnosti 
platj. 

«3l&0 se domnswá, ze práwnjm wyřknu-
tjm potlačen gest, ten múze w 14 dnech 
odedne, co wyrknutj dostal, na proti to-
mu appellowati: krom kdyby strana pro 
weliké a dokázané přjčiny w 14 dnech 
podati toho nemohla, kteréby se ale dokázati 
musyly. Appellačnj Wnosti, genz se 
dwognásovné neb in duplo wyhotowugj, 
muže strana po každé v toho saudce ode-
wzdati, který wyrknutj, strany něhož se 
appelluge, wynest. VO appellačnj stjz
nosti nenlagj ani gine okolostogičnosti 
ani gine důkazy státi,, nýbrž ty, gessto v 
prwnj instancý pýebnetfeny byly; gesste 
gest k poznámenánj, ze s appeUalnjm 
ohlásenjm zárowen stjznosti nenj zapo-
třcdj podati. Nebo Apppellacý musy se 
y tenkrát za platnau vzňati, gak mile 
oznámenj w 14 dnech podáno bylo. prá-
wě proto mohau stjznosti bud oddělené 

od 
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od lohlásenj, aneb také obogí w ge-
dnom spisu, nagednau se podati. Co se 
teyče exekucý, proti které appellacý ozná-
měna byla , má se S nj a; do přjsstjho 
appellačnjho ortele čekati, wssak gemu 

• mezy tjm časem povgisstěnj, bezpečnost, 
aneb ginj prozřetedlnj prostředkowé od 
saudce na žádost powoleni býti. Z ohledu 
i placenj přicházegjcých tax gest nařjzeno: 
aby, když wyrknutj prwnj instancý po-
twrzeno bylo, ona strana, která appellowa-
l a , dwognasobnj taxu,, kterau ona za 
vsauzenj prwnj instancý zaplatila, ,od-
westi má; odbogná ale strana w té přj-
pádnosti neplatj ničehož; kdyby ale ortel 
prwnj instancý změněn, a přidělán, te-
dy každá strana ty; autraty za ortel pla-
titi musý. 

Formulář appellačnjho ohlasenj. 
Mezy mnau, a Pawlem N. strany 

od něho zádanyho zpátkem nawrácenj 
200 zlatowé obligacý neb vpsanj pod 15 
t. r. wyřknutým ortelem A. widjm fe 
býti potlačena, chcy tedy proti tomu, 
krom pčjlozenj důwodů mé stjznosti B, 
k appellacý tjmto se ohlásyti. 

For-
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Formulář appellacnjch stjznostj. 

G tjm: mezy mnau a pawlem N . 
strany Od postednjho —>zádaného,v;nánj, 
ze w práwnj bezpečnosti pozůstáwagjcý 
stawowstá obligacý Nro. k pozůstalosti 
Macka Wogtěcha přinálezj, pod wyrknu-
tým ortelem, saudjm, ze bych bylpotlačen; 
proč gá, také proti tomu w stussném času 
appellacý sem oznámil, a nynj mé stjzno-
sti podlé dosazené dalssj lhůty B. na 14 
dnj S nástedugjcými důwody podawám. 

pawel N , nedokázal, ani pak nev-
wedl, ze sem w otázce stogjcy obligacý 
wzal, aneb zebych byl w prigjmánj této 
obligacý gake lsti neb austoků vzjwal; 
a protoz za prawého wlastnjka této obli-
cjacý Vrzán býti mám, a poněwadz od 
wssech důkazu, tjm způsobem oswobozen 
gsem, neměl sem co dokázowat, ze mně 
tu obligacý Wogtěch Macek darowal. 

Ačkoli giz z ohledu toho druhá stra-
na gakozto zalobnjk bez odkladu se swau 
zádostj melby býti odmrsscěn, poněwadz 
nedokázal, zebych gá bezpráwně této 
obligacý pánem byl, gá gsem přede be-
zewsseho podezřenj, gakobych sobě tu 
obligacý nedowoleným způsobem bvl při-

Djl třetj. <V wlast-
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wLastnil, hotow na to přjsahu stoziti, 
ze mně U?ogtěch Macek tuto obligacý to-
ho dne před smrtj darowal S tjm doloze-
njm: «Zde to wás, Čin s tjm co chceš, 
gest to twé wlastnj." Gá tedy daufám, 
5e wysoce stawné appellačnj práwo mne 
bud tuto obligacý budbezewsseho záwaz-
ku, aneb aspoň s tau weyminkau pristjbj, 
abych na to přjsabu složil. 

Appellačnj zalobnj zadost zalowa-
něho, a gak st stlckdati ma. 

<ibydy strany od Girjho N. proti appel-
lačnjmu oznamenj (coz gedno gest gako 
appellačnj stjznost) odewzdanému proti 
orteli mezy mnau a njm dne — wyřknu-
tému, mau appellačnj žalobu odwesti a 
podati mohl, připomjnám toliko to, ze 
sprawedliwé wlastenstwj w přjtomné 
prjpadnosti kočekáwánj nenj, kdezwlast° 
njho wyznanj proíiwnjka gista wěc gest, 
ze wogtčch Macek několik hodin,pčed 

swým 
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swým stonánjm wlasinjk tétO obligacý 
byl. . . . , 

Rdyz člowěk žalobu k dobýwanj swé 
wěcy přednássj ̂ gako gá sem zde w ti pa 
včinil: gest toliko wlastenstwj takowé do-
bywagjcý wěcy k dokázánj, aby se mohlo 
vložiti, dy ta,zpátkem wydana byla. 
Rdyz sem tedy gá wlastenstwj w při po-
zustawágjcy oblíčjacý dokázal.,, saudjm, 
ze stawná prwnj Instancý dobře vsud-
kem swým poznala , ze tato obligacý k 
pozůstalosti rvogtecha Macka přinálezj. 
S tjm se tedy také těssjm, , ze wysoce sta-
wné c. k, d. hořcgfij, a p . appellační 
práwO ortel prwnj instancý potwrdj. 

Zadost o pogisstenj, gak se fflada. 
— < — _ _ — . 

SvtelemA, od 2F t. m. byl pawel N. 
za to vznán, ze mně 1000 zl. odwesti po-
winen gest. poněwadz ale on dne 30. 
— proti tomu — Appellacý ojnámil, 
saudjni, ze to práwO mam, Še prozatjm 
pogisstěnj na těchto 1000 zl. od Něho ;á-
t»ati mohu; proto; prosým, 

<l>2 Aby 
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Aby stawné práwo pawlowi n . po-
gisstěnj na těchto looozl. vložilo. 

Druhy Formulář. 
S přepsáním, neb s weypisem při-

lozené, a dne podané žaloby 2lnton,na 
'Iwykysalého odwedení 1000 zl, gemu 
pugčených, prawem sem powolal; strany 
-této žaloby, na den 23. — byl vstanowe-
ný den práwnjho rjzenj, pri kterém proti-
wnjk rozličné weyhybky prehnest, zeby 
mé pohledáwánj nepráwé bylo, a spo-
lu žádal, aby se ta celá wěc w pjsebnau 
pri vyvedla. , 

podle toho on mau žalobu obdržel, 
aby na nj zalobnj odpowed wyhotowil. 

poněwadz tedy protiwnjk při práw-
njm rjzenj wyznal, ze přjtomné vpsanj 
B. M. itutecnl wlastnj rukau postawil, 
a podepsal, a gá naproti tomu, co se 
mého,pohledáwánj tkne, ani rukogmjm 
ani zástawau pogisstěn negsent, proto; 
podle §. 298 wsseodecnjho práwnjho rá
du tjmto žádám: 

Aby stawné práwo mému protiwnj-
f otvi vložilo , by on mně těch 1000 zl. 
pogistil. 

Sát 



— 213 — 

Zadost na exekucý, gak se ma stlii-
dáti. 

přiloženým ortelem d. d. — bylo vzná-
no, ze mně Petr Rnobloch we wesni-
cy Trpanu lezjcý dum pod Nro. 144 we 
14 dnech odewzdati ma. Ačkoli tato lhů* 
ta giz odběhla, nechce on předc z toho 
domu se wystěhowati, a.mni ho postau-
piti. Gá gscm tedy přinucen žádati: 

Aby stawný wrchnostensty auřad 
1. k wlastenstwj tohoto domu přiwe-

dl , k tomu cýli swrchnj ortel do knihy 
obrany přiwtělil,, a mně w té přjpadno-
sti obrany a zastánj vdělil. 

2. Aby prwnjmu postu nařjdil, by 
ho z domu wyhostil, a gemu potřebné 
k domu kljce odejmul; a mně potom dům 
odewzdal; konečně 

3. aby w tom domě bydljcým na-
gemnjkům s radnjm vfudkem připomenul, 
ze mně ten dům nynj přinálezj. 

For-
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Druhy pijklad. 

G prjlezjcým ortelem d. 6. — bylo 
vznano, ze pecr Rnobloch mně.we we-
snicy Trpanu lezjcý dům pod Nro. 144 
we 14 dnech odewzdal. podlé tohoto 
ortele, protiwnjk mně připomenutý dům 
také stutecně giz odewzdal; protož zálezj 
to genom na tom, abych ;a wlastnjka 
tohoto domu stussně dosazen byl, protož 
prosým -

Aby stawný wrchnostenský aurad, 
z tomu1 cýli tento ortel do knihy ochrany 
puwcělui byl, a mně ochrana se dala. 

TB»M^^^B^!B^^BtzB^HMBtzMMM^B>^BW 

Zadost owycenMj. Přjklad. 

"odlé obdrženého ortele A. cl. i) — a 
pak w B. pod. — wymozeného předpo-
znamenání geho na dům wc.wesnicy N. 
lezjcý prosým — 

aneb: 
3 * 
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Iozěf Chmelka ortelem A, d. d, — 
byl odsauzen, ze mně powinen gest 100 
zl. mimo 4 ;e sta r. auroků od i ledna 
1788 a práwnjch autrat, genz 17 zl. wy« 
nássegj, we 14 dnech odwesti. poněwadj 
lhůta tohoto zaplacenj gi; prossla, a gá 
od mého protiwnjka ničehož nedostal; 
protož chcy na dům gemu patrjcý a we 
wsy N. w Nře. 30. lezjcý, na kterém gá 
dle weytahuz gruntownjch knih B. ty pe-
njze k pohledáwánj mám, a bez toho giz 
napřed w knihách poznamenán gsem, exe-
kucý westi, a k tomu cýli zadati , aby, 
slawný wrchnostensty aurad tento dům 
dal wyceniti. 

Nakladanj w dobrotě s swymi Wh-
riteli. 

^Mnohe a časté nemoce a gine nesseastné 
přjhody tak mé gměnj ztenčily,, ze sem 
byl přinucen dluhy dělati. Gá nynj po-
dlé poznamenání A. nemám wjce na 
swém gměnj gen 2000 zl. mým ale wssem 
weřitelum B. 8000 zl. dlužen gsem. 

Abych 
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, , Abych docela w záhubu nevpadl, 
která mně bez toho giz nastáwá, mug 
otec N. N. vwolil se,podlé swedectwj 
sweho prohlássenj C. mým wěřitelům po
lowicy toho dluhu , který v mně k pohle-
dáwánj magj, w hotowosti zaplatiti, 
gestlize mně druhau polowicy prominau. 

poněwadz vwolenj mého otce k za-
placenj polowice téhož kapitálu mým wě-
ricelům zystnegssj gest, nežli aby na to 
cekati měli, coby na ne z mého gměnj 
wypadlo; tedy nepochybugi, ze mogi 
wěřitelowé té polowicy přigmau. Gá 
tedy prosým: 

Aby stawné práwo den k práwnjmu 
rjzenj vstanowilo, a mé wěřitelé strany 
gegich mjněnj a wule wystechlo; kdyby 
pak z nich ne wssickni ate predce wětssj 
částka z nich S tjm spokogeni byli, aby 
ostatnj se k tomu donutili, by takowé na-
rownánj w dobrotě prigjti musyli. 

We-
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Mzenj , kdy a proti komu ono m> 
sta ma. 

ězenj má opatrným způsobem proti 
těm mjsta, kteřj strany powinowaného 
placenj w podezřenj g/au, zeby vtecy 
mohli. Rdyz tedy w takowé prjpadno
sti wezenj na,druhého zádagjcy takowé 
potwrzené vpsanj přednese, které, dokon-
ce kdy; druha strana k njm se přiznáwá, 
swé pohledáwánj gakozto dokonalé wy-
kázal, má zadané wezenj dezewssech oko-
lostogičnostj powoleno, býti. Rdyby ale 
takowý wezenj zádagjcy dostatečného du-
kazu nevwedl, wezenj gen tenkrát múze 
se přiwoliti, kdy; wezenj zádagjcy dosta-
tečné gistoty zaopatřj na tu přjhodu, kdy-
by se wěznowi křiwda stala, ahy onza swau 
hanbu a ss^odu náhradu obdržeti mohl. 
Lpězení múze se gen v toho saudce žádati, 
ku kterému ten,/ na něhož wezenj se žádá, 
potahowán býti muže, krom , kdyby se 
wědělo, ze prchnauti chce, aned ze giz 
na auteku postižen byl. Rdyz ale v wě« 
zenj wsazený rukogmjho za sebe dostawj, 
musý býti z wezeni propusstěn. -

Pij-

W 
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Přjklad zadosti o whzenj pro dru-
heho. 

^)akubowi Rlobastowi bylo dne — vlo-
zeno, aby on mne swau celau mohowi-
tost we třech dnech poznamenal, ginak 
ze stutecnym wezenjm trestán bude. po-
newadz ale tety třj dnj podlé podepsa-
ného listu dodánj A. lhůta giz minula, 
on ale swé vložené powinnosti newypl-
nil, tedy prosým: 

Abý stawné práwo proti němu wě« 
zení powolilo, a k geho wystechnutj ostat-
nj, coz k tomu potřebné gest, nařjdilo. 

Kdy se nemD appellowati. 

předně: proti stegnému orteli, s 
cjm; hlawnj wěcy žádného gména nepři-
bude. Za druhé: proti žádnému wy-
tknutí, s kterým hanění obau stran pře
trženo bylo. proti druhým vsauzenjm 
má appellacý bez wyminky mjsta, a ? 
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ten appellowati múze, který se domnjwá," 
ze geho práwnj autraty k ztenčenj geho 
sraženy, aneb zweMny byly. 

Zapowedd, kdy a gakym způsobem 
se stciti mohau. 

Zápowěd tenWát na wěc dluznjkowi pa, 
trjcý a w, rukau třetjho pozůstáwagjcý 
múze se státi, když wěntel v swého dluz
njka pro nedostatek peněz a giných pro-
středků k wyplacenj w nehezpečenstwj 
stogj, musý zápowěd bez průtahu powo-
lená býti, krom kdyby zalobnjk vpsanj 
přednesl, které dluznjk za swé a za 
dokonalé vzňal, a zalobnjk swého po-
hledáwánj náležitě dokázal. Negsauli 
ale dostateenj duwodowe, před rukama, 
a on toho dokonale nedokázal, múze zá-. 
powěd gen tenkrát býti powolena, kdy; 
zápowěd zádagjcy dostatečnau kaucý vwe-
de, by zalowany za swau hanbu náhrá-
du dostati mohl. Ten ale, který podlé 
zápowědi dluznjkowy wěcy m á , nesmj 
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dokonce ničehož dát wydati; gsauli ty w 
zápowědi postawené wěcy, takowé, kte-
réby porussenj wzýti mohly, aneh když 
gegich chowánj a hljdanj prjlis mnoho 
stogj, magj na žádost gedné neb druhé 
strany se,dát wyssacowati, a pak wjc po-
dáwagjcýmu prodati Rdyz zalowany 
swému wěřiteli za sebe rukogmě dostawj, 
musy hned zápowěd wyzdwjzena býti. 
Na to musý hned zalowany we 14 dnech 
V prawa se ohlasyti: ginak muže znowU 
na geho wěcy zápowěd se státi. 

Přjklad zadosti o zapowch na we-
cy druhého. 

^odlé přiloženého ortele A, d. d. — byl 
J a n Weleran za powinného vznán, 
aby mně iFo zl. w 14 dnech odwedl, 
poněwadz onale az pod tu dobu toho dluhu 
nezaprawil, chcy v geho inspektorálnj 
kassy, w B. na geho ročnj mzdu, která 
w 600 zl. pozustawa exekucý westi, a s 
tjmto spisem žádati: 

Aby 
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-v Aby.stawná wrchnost powolila, aby 
mně geho mzda, gak daleko se mé pohledá-
wánswstahuge od měsyce k měsycy wyda-
na, a mávčinéná zápowěd v swrchu gme-
nowané kassy poznamenána vyla, krom to-
ho aby také strany wyplacenj vpaMato-
wána byla. 

Přjklad. 

<Vrtelem odedne — byl Iozef Missta 
vznán,, ze powinen gest mně 100 zl. mi
mo auroků we,14 dnech, od prwnjho 
ledna 1788 r. za včiněné práwnj autraty 
17 zl. 12 kr. odwésii, poněwadz tato lhů-
ta giz prossla, gá ale swého dluhu gesste 
neobdržel, rozmystil sem se, ze na geho 
gine penjze, které Gstěpan Zaubek we 
wesnicy N. w Nče. 13. w swém opatrowá-
nj má, exekucý powedu, proto; prosým, 

Aby stawná Tprchnost práwnjho stu-
zebttjka k Gstěpanowi Zaubkowi postála, 
uby z toho kapitálu, který Iozef M issta 
v něho má, tak mnoho newydáwal, gak 
on mně dwzen gest, a co auroky a prá-
wnj autraty wynássj, a pak aby mni pe-
njze mé odewzval, na které kwitancy ode-
mne dostane. 

3a-
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Zapowed na mzdn cys auredlnjkg 
.aneb na penzy, gak se ltta stclti. 

fe«f5 l">?^""Fuzbu Cýs. auřed-
Nsta děla, aneb n« rif. penzy, a 0 do-
wotoi t, «í>y ,se° tokat i mohlo se z H 
tnuly zadaglcy po každé takowau zZvH 
trognasobně zadati, a každý arch musý 
IF kr. sstemplemopatren býti;'aby se tjm 
způsoben: podle powolenc žádosti - t kane-
ralni kase podati mohla/ 

\ Ůte$i 
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N e a i ft t \ l 
wssech hlawnjch wěcý, které tato knjzktz 

w sobě obsahuge. 
. . . 

A. 
Strana 

vldwočatů pwinnoff' pki wedenj pre k 
swpm stranám. 05 

Akcydencye, strany toho patent pro wsse-
cky wenkorvfke aukednjky od r. 1769 
<p 8 wysivetlenjm od r. f. 1781. 3 

Appellačnj prawo kolikeré gest a kde. 51 
Appellačnj oznamenj, a sljznosti. 309 
Appellacý , kdy se nemůže k nj clowck 

obrátit, to gest, kdy se nesmj appel-
loroati. 218 

Aucty ktcre se eraryum rknau. 1 0 , 
Autraty práwnj, která strana ze má platit. 30* 

Au-
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V***'' C. 
Concurs. patr Ronkurs. 92 -r- i I I 
<lýrkular wystvetlenj Normálu hospodak-

stých Akcydencyj obsahugicp. i 2 

D. 
Desátky, gak se magj podle cysarsteho 

narjzenj dawan, a brati. 3% 
Dedicu zadost konkursu. 93 

G. 
Exekucý, a gine rorchnostenste tresty k pod-

daným a poddaných k wrchnosti. 22 
ikcaryalnj aucty. vide aucfy, 125 

F. 
Fisstalnj žaloby kam patregj. 52 
Formulář stlcídanj auctu 122 
Formulář zalobn/ho spisu na handlownj 

knihu se potabugjcyho 81 

G. 
Gednanj 9 wcritcli xo dobrotě, prjklad. 215 
Gmcna wssech instancý. vide. instancý. 48 

O 
Handlownj knihy kupců, fabrykanti i?; 

gakc býti magj, kdy; yieb prawcm za 
palowicnj duka; flauzit! magj. 79 

Inssancy kolikera gest. 49 
Ititabulowanj, zadost o pogissrenj. 2 < t 
ludicium delegátům mixtum , kdo se má 

k ncmu dostawit, a potahowat. ,50 
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K. 
Ronkurs. t i n 
Rnihy kupců, fabrykantu,' remestnjku, 

gak magj býti spořádané kdy; magj 
, polowicnjho důkazu doscíhnvuti. 7Y 

Runstu rozumj, kterj magj býti ku komis-
sy wzati. , jo 

Aryda oznamenj strany nj. i ig 
Rwitancy k rozwrzenj stawowstych vá* 

matek. 13 
L. 

Lhůta k zalobnj odpowedi. 72 
Lhůta když ma bytí na dalssj cas prodlau-

zena. 73 
Licytacy gaki se magj k nj prjprawy dělat. 199 
List potwrzeny, kdy; k ztracenj prigde, 

aneb wjce k ctenj nenj, co ge tu dělat 84 
Listu ztraceného aneb necitedlneho tri for-

mulare k zalowanj 86 

m. 
Mjsto, na kterém se muže strana od saudce 

ku práwu potahowat, když někde ne-
cc^platit prifljvila. 6o 

N. 
nápisy pri pjsebnych žádostech gak se wy-

hotowugj, zewnitř. 6» 
Nápisy pri pjsebnych saudnjch žádostech, 

gak se wyhotowugj. 63 
Narownánj xo dobrotě w!z Gednanj. 21F 
Nahljdnutj strany vpsanj pock)ybneho. ' 83 

Djl t«tj. p O. 
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H. 
Odegmutj domu a rolj poddaným gak si 

stati muže. Z« 
Vznamenj v appellacý. 20/ 
Vznamenj, toho přjklad. 208 
Odpowed zalovnj v appellacý zalowaneho.ígl 
Otázky wsseobecne které se swcdkum před-

kladagj. 16.1 
Vznamenj se, strany krydy gak se ono de-

lati ma. n g 
Obligacý vide vpsanj. 
Vpácnj zalobnj zaweka zalawaniho. 1 3 7 

patent fcarty Akcydencyi neb rnimo^ ra
dného platu pro hospodářské aurcdnjkp. 3 

práwnj pre padle konkursu, gak se w nj 
pokracuge. • m 

prosba strany potwrzenj kaupcnc ziwno-
sti aneb strany odewzdánj wecy neb 
statku. 14 

prosba, kde kupugjcŷ  zadagj 0 wrchno-
sienste vwedenj. 15 

prodlauzenj ibůív vide Lhůta. 73 
pazadanj w pf.inj, když někdo pod dru-

hau práwnj mocnostj stogj. 57 
prosba strany erckucy, gak ma stladat. 213 
pohledáwánj v někoho, když se na to ne» 

muže žádný důkaz vwesti. 115 — 162 
pr.ía?o, práwnj mocnost, co gest i 46 
práwnj cučaoy gak gsau rozwrzenj wiz 

instancý. 41 
pra-
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práwnj pre, které ausine skoncowati se 
mohau. 68 

pogisstcnj. 195 
'práwo zemské, 'které osoby podnjm stogj. 

a gake pre k němu patrj. . 53 
práwo mjsta w malých městech, gessto 

práwnj mocnost wykonáwagj> kde 
gegich, wlastnj zysk w wcdenj pre za-

. , pleten bytí muzc, co tenkráte dělat 55 
pre, co z počátku dělat, a se pozorowat > 

ma. 6g 
pre, které se austne wygebnáwagj, gak se 

njmi pokracuge: a co k pozorowanj 
gest. 69, 

pre,,kolikerých Způsobu. 89 
Pre s důkazy podle prjznánj, co podle 

cys. narjzenj k pozorowanj. 124 
pre pjsebnymi důkazy, a vpsanjmi. 125 
pre která se pomhuge na pjsebnc, a z prj- • 

rozenosti wzatc důkazy, pkjklad cele 
pre w ncylepssjm pořádku. 129 

Pre s dokonalými důkazy skrz swědky, to-
ho formulář. 142 

Prespr5wodni>ni clanky. ,48 
pre skrzswcdky na wecncm památku, s 

prjkladem. 163 
pre 9 summownjm důkazem strže swědky 

«prjkladem. 166 
pre s důkazy strž osoby wecy rozumné 169 
pre přjklad gak se wede. 172 
pre stladánjm hlawnj, wyplnugjcy, a od 

sebe stladagjcy prjsahy. J78 
pre 
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pre (pcjklad) takowé s hlawnj prjsaha u 
y se wllemu spisy.' 187 

pre S prssahau wycenenj. >88 
pre takowé přjklad. — 
pruwodnj clánkawe. 150 
pre podle wyzwanj co wjce pri tom té$ 

přjklad. J 01 
přjklad pjsebne žaloby weritele a kon-

kurs proti swcmu dluznjkowi. 9» 
přjklad práwnj pre podle konkursu. 113 
powinnosti adwokaiu. vide. Adwokat. 65 
práwo regimentnj. 50 
pit práwnjho, pre polityckeho obsahu gak 

se má poznati. 42 
pre mezy poddanými a wrchnosti, k gake 

mu prawu patregf. ' iv.Q 
pogisstenj dluhu. 198 
práwo mennicni, neb penězoměnců, co k 

němu patrj. $4 
pre strany auctu. 121 
přjklad žádosti w cestě milosti. 44 

R. > , 
Rozwedenj manzelsté s prjkladem. 96 
Rjsstá dworstá rada, kterc osoby k nj pa-

tregj. \ 50 
Regimentnj práwo 56 
Robota, w cern poz ístáwá a na gaky zpu- /.'; 

sob od poddaných se wykonáwat má, 
weytah z cys. patentu. 16 

Rekurs aneb Rewizp, ke dworu, gak so 
magj wenku a gak w rneste nastrogiti.2c>4 

Ro-



Registr jk . ^ 

Rozepře, w i ; pre. H O 
Rozepře saudnj a politycke gak se rozezná-

wagj. F2 

S. 
Stjznosti appellačnj. 209 
Stjznosti sedláka strany kontrybuce. 43 
Stjznost sedláka za wsstcky ostatnj, strany 

roboty. 23 
Ssacowánj neb wycencnj. 214 
^wedkowe, k gessto pri procesu k prjsa-

ze ncbywagj pripussteni. 158 
Swedkowe gessto pochybnj gsau, ale ne 

ř zawrzenj. 159 
Swedkowe, kdyby na fxoi swedectwj prj

sahy siřiti nechtěli, wiz pre sum-
mownjho důkazu. 166 

Swědek, kdyby prwe vmrel nez swedec-
twj swe přjsahau parwrdil. ,25 

V. 
Vpsanj porwrzeni, které v práwa wssecku 

wjru magj. 78 
Vpsanj weregnym potwrzenjm a které si 

• , ;a takowé vzňati magj. 71 
Vpsanj neb weregne potwrzenj, když' wj-

ru mjti má, gak spořádáno býti musy. 8* 

W. , 
Wogensstj práwnj auradowe, kdo k njm 

muže byt potažen. 49 
Wyzwánj, podle ktnreho se pre zacjna wiz 

pre podle wyzwánj. , 97 
Wy-
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wyZwanj pri predscwzatem stawenj. 98 
wezenj ; kdy a komu patrj přjklad tako-

. we žádosti. 217 — 2ig 
Wycenenj práwnj, gak se má predse-

wzyti. 187 — 214 
wycenenj přjklad. 224 

Z. 
Zápowěd, gak a kdy.se mohau žádati 

přjklad žádosti. 219 — 220 
Zápowěd na službu cys. aurednjků, a cys. 

penzy. 222 
Zástawa, kdy se muzc'dělati. ( 91 
Způsob a rozličnost práwnjch pri, a gak 

si dagj nawliknauti. 89 

Z. 
Žádost na exekucý gak si má wyhotowiti. 213 
Žádost strany rozwedenj manzelsteho. 96 
Žádost, na wydánj wecy, která v práwa 

složená gest. 92 
Žádost 0 potwrzenj kaupe. 14 
Žádost , w které prigjmac neb kupugjcy 

statku za odepsánj a pripsánj téz za 
wrchnostcnsté odpowjdánj téhož prosy. 15 

Žádost o pogisstenj, gak si má wyhoto-
witi. \ t 198 

Zadost, o zastaupenj prawidla pri stládánj. 56 
Žádost nahljdni prosby pjsebnj. ic>6 
Zadost dedicu, strany konkursu, genz" má 

býti strany pozůstalost,' prohlassen. 93 
3a-. 
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Žádost cestau k milosti přjklad. 44 
Zalobnj odpowed appellačnj, gak si má 

wyhotowiti. ^214 
Žaloba fisskalnj, kam patrj. H» 
Žaloba, kde si přednese, khyz zalobnjk 

pod ginau práwnj mocnostj stogj. 
přjklad gak si takowá žádost dělati 
ma. 67 

Žaloba kam patrj, kdy; wjc osob nage-
dnau bywá obzalowáno. 59 

Žaloba nedospělých, marnotratnjku, ko-
stelu, pořádku, a obcy, str; koho má 
byn zadaná> y prjkladem takowé \á* 
dosti. 63 

Žaloba, kdyby si w prwnjm spisu byly 
okolostogičnosti zaporncly, co potom 

v děláte ' r 15 
Žaloba k práwu nad zástawau. 90 
Žaloba, když nenj w rukau žádného du-

kazu. 162 
Žaloba, kde weritel na dluznjka konkurs 
„ Zadá. 92 
Žaloba strany kaupeného koně. 94 
Žaloba k wyzwánj, kde se prednássj 60' 
Zalobnj odpowed wyzwaného 104 
Žaloba zástawnjho práwa. Formulář. 90 
Zalobnj zawerka zalobnjka. ,06 
Zalobnj zawerka obzalowaného. 109 
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