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ukazuje. A bylo-li by potřebí (po těch všech vedení práva) dále
dopomožení práva, tehdy ten má to vznésti na krále J. Mt., byl-li
by v zemi, aby J. Mt. ráčil do čtyř nedělí práva dopomoci. Pakli
by v zemi býti neráčil, tehdy na najvyššího purkrabí pražského.
A najvyšší purkrabě pražský má se zachovati tak, jakož se nahoře
píše, a na tom místě má se dáti najiti k dopomožení práva.
[B rukou p] :

Sem náleží artykul L 20.
*

Nezminin.
01

O cedulích zrádných .
LXV .
1

Jakož č v těchto předešlých časech někteří zlí a nešlechetní
lidé cedule zrádné, nešlechetné, hanlivé na všecky stavy tohoto
království i také na pány a úředníky zemské spisujíce zrádně, ne
šlechetně a pokoutně lepali, kladli a metali jsou: kteroužto tak
zrádnou a nešlechetnou věc páni Jich Mt., vladyky a Pražané vážíce
s pilností a chtíce zastaviti a přetrhnouti, aby takoví zlí, zrádní
a nešlechetní lidé v tomto království prospěchu míti nemohli, takto
o tom z rozkázaní krále J. Mti. a s povolením a dostatečnou volí
panuov, rytířstva, Pražan i jiných měst království českého na sněmu
obecním rozkazují, vypovídají a nalézají: Kdož by kolivěk po tento
čas z kteréhokoli stavu a povahy člověk v takové zradě a nešle
chetnosti postižen a vpravdě byl nalezen, ješto by takové zrádné
cedule spisoval, lepal nebo metal, kladl anebo takových cedulí
nešlechetných která příčina byl, že k takovému každému máhledíno
a sazeno býti jako k nešlechetnému člověku. A takový každý má
bez milosti čtvrcen býti jako zrádce.
A kdož by pak nejda takovou zrádnou ceduli, hned j i nestrhal
a j i komu jinému ke čtení neb k ohledání podal anebo poslal a
v tom byl postižen v skutku (že jest to učinil) a shledán, ten má
seděti rok v věži bez milosti, a za takového žádného žádný se
přimlouvati nemá zjevně ani tajně. A v tom roce bylo-li by naň
shledáno a usvědčeno, že jest on tu ceduli sám spisoval nebo kladl
a lepal, tehdy takový každý má trpěti pokutu svrchu dotčenou, to
jest, že má čtvrcen býti jako zrádce.
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A kdož by ji našel a čisti neuměl, má ji ukázati jinému, kterýž
čisti umí a přečtonc má ji strhati.
*

Nezměněn.
Má pHjtii za K XXVI. Viz tam.
a V. Budovcem po straně v B: 33.
? V. Budovcem po straně v B: [D]e iniariis et [fa]mosis libellis liber 47.
titalus 10. Je to opět odkaz na Digesta.
1

O vpádu do země" a o honěníK
LXVI.
Což" se panského, rytířského stavu i městského dotýče: jestliže [B rukou ji]:
by křik sšelT aneb dáno bylo věděti, že by koho zranili aneb zabili Zatím škůdoe
aneb jali aneb jakoužkoli (vpádem do země) škodu loupežem neb
l '
ohněm učinili aneb jakžkolivěk, a kdo z panského aneb z rytíř
ského aneb z městského stavuov nehonil neb honiti svým svévolně
nekázal, tehdy má ten obeslán býti před soud zemský listem od
úřadu, a tu aby souzen byl vedle příčiny provinění na hrdle.
Pakli by z panského, rytířského neb městského stavu neb lidí
duchovních svým poddaným nedal aneb zapověděl, aby nehonili [B rukou p]:
anebo sám maje honiti a nehonil anebo kdožkoli je fedroval, ten kdo má koho
také aby obeslán byl před soud zemský, a bude-li naň to uvedeno,
otaítatl?
aby na hrdle trestán byl. A taková napřed psaná obeslání mají býti
ku pátku Suchých dní postních a ku pátku Suchých dní letničných
a k nazajtří sv. Jeronýma. A má předkem po první při aneb ko
nečně po druhé při puohonné (jako o mord) slyšána býti.
Také jestliže by kdo pravil, že jest vězněm (aneb by i vězněm
nebyl) odpovědníka aneb zhoubci zemského a nepřítelem se toho
království učinil, takový hrdlo ztratiti má, a na takového každého
bude neb budou moci každý sáhnouti jako na jiného zhoubce a
psance, a v ty ve všecky pokuty upadnouti má.
A kdož by pak k lidem jezdil aneb k sedlákuom do vsi, dá- [B rukou p]:
vaje jim výstrahu, aby nehonili nepřátel aneb zhoubci zemských, Kdo Jen muž
pravě, jestliže by honili, že vypáleni budou anebo jakýmižkoli
pohruožkami, ten nebo takoví má hrdlo ztratiti jakožto zhoubce
zemský a fedrovník nepřátel tohoto království.
t a k
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« 9Í rukou a po straně:
Viz zde L XVII
nový.

0 vpádu do země. Sněm léta 1610 folio 69.
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