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jemu neb jim pán povinen b/ti toho zaplatiti ani toho vydati, leč
počet na místě úředníka pánu učiní.
* Nezměněn.
a V. Budovcem po straně v B: Rationibus [a]ccepti et expensi haeredes
et propinquos non teneri.

O glajtích".
S IX*.
Žádný z stavuov tohoto království aby moci neměl dávati
a nedával glajtuov žádnému z lidí poddaných proti panuom jich
v tomto království.
* Nezmíněn.
a V. Budovcem po stráni

v B: 55.

S X*.
Co se glajtuov dávaní od krále J . Mti. dotýče těm, kdož by
odpovědní nepřátelé byli anebo kterému jinému zhoubci zemskému,
má mu tak ten glajt dán býti, aby tůn, komuž má glajt dán býti
oznámil, kde do cizí země má jemu poslán býti: a hned proti
němu od krále J. Mti. nebo od země má posláno býti na pomezí,
aby jemu ten jistý za původa byl a jej na pražský hrad provodil
anebo tu, kdež by se o tu válku rokovati mělo, anebo o jinou
kterou věc, a po tom rokování má jej hned zase provázeti ven
z země až na pomezí. A kdyby komu měl tak glajt dán býti, má
hned mu do jmenovitého času dán a po zemi oznámen listem pod
pečetí krále J . Mti. býti. A žádný s žádným nepřítelem odpovědným
krále J . Mti. a země stávati ani jemu raditi co proti králi J . Mti.
a zemi nemá, kdož by za glajtem přijel. A také komuž glajt dán
bude, nemá s sebou voditi žádného do země v ten glajt jiného
odpovědníka, který svou válku má. A také žádného z poddaných
krále J . Mti. v ten glajt pojímati nemá. Pakli by kdo z poddaných
krále J . Mti. v ten glajt pojat by], že žádný ten toho glajtu užiti
nemá. A na které by místo do země ten přijel, komuž glajt dán
že ten nemá po zemi jezditi, než nft tom místě čekati, kdež by mu
v témž glajtu ukázáno bylo; pakli by po zemi jezdil, nemá mu ten
glajt pláten býti.
r

r

*

Nezměněn.
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SXI*.
Kdož by koli glajt od krále J. Mti. aneb od místo J. Mti.
držícího měl a jej sám v zemi zrušil a proti němu cokoli učinil,
že ten téhož glajtu více užiti nemá a muož od každého vzat býti.
Než pravil-li by, že jest proti tomu glajtu nic neučinil a to odvesti
chtěl, má k tomu připuštěn býti, a ten každý aby při sobě glajt
měl. Pakli by ho neměl při sobě a naň se volal, chtě jej ukázati,
má při tom tak zuostaven a zachován býti. A kdož by koli tomu,
kdož by glajt měl a jej pokázal, co proti tomu glajtu (věda o tom,
že takový glajt má) učinil a jej v čem jemu zrušil, takový každý
má králi J. Mti. v trestání upadnouti. A komuž by J. Mt. král.
ráčil glajty před mocí ku právu dáti, aby ty glajty do jistého času
dávati ráčil.
*

Nezměnln.

O ručnicích".
SXII*.
Co se ručnic dotýče, poněvadž se to skutečně shledává, že
mnozí lidé ze všech tří stavuov mnohé škody na hrdlech i jinak
jsou sobě činívali a jedni před druhými v mnohých nebezpečnostech
před takovou braní jsou bývali a zvláště dobří před zlými vajtrž
nými a podezřelými lidmi, i aby ty a takové lidem škodné příhody
pominouti mohly, toto jest za právo ustanoveno a zřízeno:
Předkem, co se stavu panského a rytířského dotýče, ti aby
mohli s ručnicemi krátkými, i služebníci jich, kteréž by při sobě
měli, po svých potřebách jezditi, choditi a jich nejinak než pro
ochranu svou a osob svých užívati.
Než ručnic mysliveckých, z kterýchž by ptactvo a zvěř střeleti
se mohla, s těmi aby nejezdili, nechodili a jich neužívali nikdež
jinde, než toliko v gruntech svých. Než chtěl-li by kdo na gruntech
svých komu s ručnicí myslivost provozovati odpustiti, toho každý
vuoli má, a ten komuž se odpustí, toho muož užiti.
;

* Nezměněn.
a V. Budoveem po straně nápisu v B: 56; nad nápisem byl přípisek,
jehoi první řádka při nové vazbě úplně zříznuta. Druhá řádka: men (?) evanoisse
et instar campanae absque malleo esse Yideťar.
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