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tak, jakž o tom výš napsáno stojí. A mimo to žádnému v městě ležáku 
aneb podruhu ani sedláku takový list, aby po myslivosti jezdil nebo 
cbodil, od žádného z stavuov kromě náchlebnému myslivci dán býti 
nemá. 

i 1./10. — Viz sněmy české III, str. 67. 
* Nezměněn. 

T VII*. 
Což se ježdění s myslivosti dotyce, jestliže by kdo přes zápověd komn 

po gruntech jeho jakou myslivost aneb s jakou myslivostí jezdil aneb jestliže 
by po zápovědi též po gruntech jeho malou anebo velikou zvěř, též ptactvo 
střílel, aby s to a kop groěuov českých propadl. 

Jestliže by pak kdo koho jiného navozoval nebo navedl, a to 
naň uznáno neb provedeno bylo, že jest jezdil s jakoukoli myslivostí, 
ten v touž pokutu upadnouti má jako nahoře psáno stojí. 

A d kdož by komu grunty své s myslivosti zapověděti chtěl, aby tu zá
pověd tak a tlm zpuosobem a pořadem učinil, jako napřed (L XLTII) psáno 
stojí: kdož by komu grunty své pastvami zapověděti chtěl. 

a sto A; padesáte B a tisk 1564. 
b Přeškrtán jest především první odstavec Což se . . . propadl. 
« To se týká nepřeškrtané části Jestliže by k d o . . . psáno stojí, 
d Následující část ai do konce opět přeškrtnuta. 

O krčmách*. 
T VIII. 

"Všecky krčmy v koruně české, kteréž by mohly provedeny 
býti od třicíti let buď výsadami neb svědomím, že jest jich kdo 
v užívání byl a jest, ty mají při tom zůstati. A jestliže by která 
kde v té vsi svedena byla od těch třicíti let, ta má na jiný purk-
recht převedena býti od pána gruntovního v též vsi. Pakli by kdo 
nechtěl na tom purkrechtu převedené té krčmy míti, můž j i na 
jiný převesti, vše v té vsi. Než jestliže by kdo chtěl nespravedlivou 
krčmu držeti, kteráž by třicíti let v užívání nebyla, komuž by ke 
škodě byla, má dáti soused jemu věděti čtyři neděle napřed, tu 
aby krčmu zastavil. Pakli by jí nezastavil, bude jej moci ze dvacíti 
kop grošuov českých pohnati. A provede-li naň, že krčma byla ne
spravedlivá a že jí od třicíti let neužíval, dvaceti kop grošův čes
kých jemu daj a k tomu škody, kteréž by proto vzal. Pakli by kdo 
pustou ves měl, v kteréž by od starodávna krčmy neb krčma prvé 
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bývala, že vystayíce v té vsi, může krčem neb krčmy jakožto 
starodávní užiti. 

* Nezměněn. _ v v , , 

O řečnicích . 
UI*. 

Co se řečníkuov aneb těch, kteříž od lidí z peněz aneb z ně
jakých spolkuov mluví, dotýče, poněvadž v tom lidé mnozí obtížnost 
měli a mají, že v takových věcech, od kohož pře vedou, velikých 
svých užitkuov i s obtížením sirotkuov a vdov hledají a tím ně
kteří v krátkých letech dosti znamenitých statkuov jsou nabyli: 
i aby taková věc mohla slušně opatřena býti a zvláště vdovy a 
sirotci, takto se v tom všickni vuobec opatrují, a to aby na po
tomní časy držáno a zachováno bylo, co se napřed jmenovaných 
těch lidí, jako od jiných pře vedou, dotýče. 

* Nezměněn. 
a V. Budovcem po straně v B: 58. 

U II*. 
Kdož z těch lidí, kteříž od jiných pře vedou a službu od nich 

aneb jorgelt mají, to se při tom zuostavuje, aby takové služby a 
jorgelty brati mohli, kterak kdo s kým smlouvu o to má aneb potom 
měl by na peněžité a jmenovité summé. Než spolkův ani žádných 
díluov o pře žádný ten a jorgeltník míti s žádným (od koho by při 
vedl anebo vésti měl) nemá buďto od těch, od kterýchž mají jor
gelty, nebo od jiných, od kterýchž nemají a . A také řečník'8 řečníkem, 
jorgeltník s jorgeltníkem, jeden s druhým nemají žádného sroz
umění míti o to, jestliže by jedna strana proti druhé při obdržela, 
aby se o jakou summu neb o peníze spolčovati anebo děliti měli, 
totižto takto: obdrž kterýžkolivěk z nich při, aby oni měli se o to 
děliti nebo spolek míti, aby jeden řečník jako druhý měli v tom 
užitek. Neb jestliže by se který z nich toho dopustil, obdrž kdož-
koli obdrž při, aby oni řečníci toho měli společně v mále nebo 
v mnoze užívati. Neb by to věc byla zřetedlná, že taková věc jest 
nešlechetná a že by nemohli ti řečníci spravedlivě pří vésti a o ně 
povinnou péči míti, když by při obdržel kdo z těch anebo prosoudil 
to ten, číž by pře byla, a řečníci toho měli společně užiti. Neb 


