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W drugim z kolei tomie Wielkopolskich rot sądowj/eh ^Y/1' — XV wieku 
znajdują się ])olskie roty ]>rzysiąg z ksiąg ziemskich pyzdrskieh. Z tek
stów tutaj zestawionych (1280 rot) nieznaczna tylko część została do
tychczas opublikowana. Roty przysiąg z księgi I, po rok 1400, znajdują 
się wraz z zapiskami łacińskimi w wydaniu in extenso J. Lekszyckiego^). 
Z księgi II prawie wszystkie teksty polskie wybrał F. Piekosiński^); 
w wydaniu swym skracał zapiski łacińskie, poprzedzające polskie roty, 
i opuszczał imiona świadków. Krytyczne uwagi o wydaniach Lekszyc- 
kiego i Piekosińskiego, poczynione we wstępie do naszego wydania rot 
poznańskich w pojirzednim tomie, odnoszą się również i do materiału 
z Pyzdr, tutaj zestawionego. Pojedyncze roty z ksiąg pyzdrskieh wy
dali: W. Nehring^), J. Przyborowski^), Żychliński ^), 8. Kozierowski®), 
B. Flanowski'^) i T. Lubomirski®). W Bibl. im. Raczyńskich w Poznaniu 
znajdują się odpisy polskich rot, również z ksiąg pyzdrskieh, sporządzone 
przez Lekszyckiego, o których wspomnieliśmy we wstępie do pierwszego 
tomu, omawiając krytycznie s])osób ich wypisania.

b -I. Lekszycki: JHe ältesten grosspolnischen (trodbücher, t. II, Leipzig 1899 
(oznaczamy skrótem Ij). — Por. rec. A. Kaletka i W. K uraszkieAvicz: Uwagi 
i poprawki do wydania wielkopolskich rot sądourydt w książce .7. Lekszyckiego „Die 
ältesten grosspolnischen GrodhücheU' t. ff, Lipsk 1899, Sprawozdania Pol. Ak. iTm., 
t. lAI (19r>l), nr 8, s. (t'3,'>.

P. Piek osiński: Wybór zapisek s<idowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich 
z XV wieku, Kraków 1902 (oznaczamy skrótem Piele.). — Por. rec. W. Knraszkie- 
Avicz, I'oprawki do wydania wielkopolskich rot sądowych w książce F. Piekosińskiego, 
Roz])raAvy Komisji JęzykoAvej Łódzkiego Toav. NaukoAvego, t. V, Łódź 19.58, s. 43 — 60.

’) W. Neliring: Das Wort ,,kry, krew" im Altpolnischen, Archia^ für slavische 
Philologie. 1. Ill, Berlin 1897, s. 479- 484. KÓAAnież Plin Beispiel einer seltenen 
Adverbialbildung im Polnischen, tamże, s. .525.

*) .1. PrzyhoroAA'ski: Vetustisshua adiectivoruin linguae polonae declinatio mo
nument,is ineditis illustrata, Poznań 1861. Program (tirnnazyum śaa'. .Marii .Magdaleny 
AA' Poznaniu na rok szkolny 1860—1861 (oznaczamy skrótem Przyb.).

®) Ży'chliński: Złota księga szlachty polskiej,!. VI,s. 233,t. XII, s. 17. Poznań 1891.
•*) S. K oziero Avski: Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg ziemskich i grodzkich 

w poznańskiem archiwum państwowem złożonych. Roczniki Toaa'. Przyj. Nauk w Pozna
niu, t. XŁin, 1915, s. 1-66.

’) B. Planowski: Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, .\rchiwum 
Komisji Historycznej .Akad. Pm. av KrakoAvie. t. III, 1886.

*) Lubomirski: Jlolnieza ludność ?r Polsce od -tl" A’P7 w.. Biblioteka
Warszawska, t. 111. 1861.
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Ogółem w Archiwum Wojewódzkim w Poznaniu jest 21 ksiąg ziem
skich x)yzdrskich; obejmują one lata 1390 — 1532, Polskie roty przysiąg 
występują tylko w księgach najstarszych, ISTaj wcześniej sza rota polska 
w księdze I pochodzi z 1392 r,, ostatnie, z 1444 r,, znajdują się w księdze 
X, Potem przysięga się tylko po łacinie, tradycyjnie jednak przetrwała 
])olska formuła początkowa taJco mi pomoży Bog, oznaczona skrótami: 
T. m. p. b. W tym samym mniej więcej czasie zanikają również polskie 
przysięgi w Poznaniu (1446 r,), lecz w łacińskich przysięgach przetrwała 
w Poznaniu polska formuła końcowa: jako to świadczę {-ymy). Wśród 
tekstów łacińskich znajdują się też w |)yzdrskich księgach polskie glosy, 
przeważnie terminy prawnicze; włączyliśmy je do zbioru tylko wtedy, 
gdy składały się więcej niż z dwóch wyrazów,

Eazeni zestawiono w tym tomie 1280 polskich tekstów. Stosunek 
objętościowy ksiąg do ilości zawartych w nich polskich rot jest nastę
pujący:

Nr księgi z lilt Format Kart Rot j Fisarz«^

I 1390—140Ü dutka
1

208 290 1 10
Tl 1410-1413 1(57 1 88 , 11 18

lir 1413-1418 254 ' 144 ' 15, 19-29
IV 1418 1423 383 209 29 34

V 1423-1427 330 141 1 29, 35-37
VI 1427-1430 ,, 330 165 ' 29, 35, 38-40

VII 1432-1437 ,, 386 74 41 -45
VIII 1437-1438, 1440, 1451 174 92 1 44-47

X 1441, 1443-1444,
144(5 1447 222 7 7 44. 49 50

Wszystkie księgi pisane są na papierze, mają format dutki, Stan 
ich zachowania i uporządkowania jest znacznie gorszy niż ksiąg poznań- 
skicłi. Ponieważ długo stanowiły dokumenty prawne i wielokrotnie z inch 
korzystano, są zaczytane, w wielu miejscach papier skruszał lub wystrzę
pił się, zwłaszcza na marginesach, W księdze I karty nie są chronologicz
nie ułożone. Zapiski z niej kolejno uporządkował i wydatował d. Lekszycki 
w swym wydaniu. Od księgi Tl zapiski biegną już według cłironologic*z- 
nego następstwa i dopiero X księga znów nie jest poiirawnie ułożona. 
Pierwsza księga prawdopodobnie nie była najstarsza, lecz wcześniejsze 
zaginęły, Xie dochowała się również do naszych czasów księga następu
jąca po zachowanej księdze I, Zawierała ona niewątpliwie lata 1407 — 1409, 
Xie ma również rot ani zapisek łacińskich z lat 1431, 1439, 1441—1442. 
Prawdopodobnie osobne księgi z tych lat zaginęły lub też nie zachowały 
się z niektórycłi istniejących ksiąg całe partie odpowiadające tym latom. 
Najbardziej zniszczona jest księga I. Jej ]iierwsze karty stanowią już
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tylko rozlatujące się strzępy. W dość dobrym stanie zachowały się księgi 
II—V. W księdze VI oderwana jest część pierwszej karty, a karty 321—337 
mają górny wewnętrzny narożnik zmurszały i wykruszony, tak że części 
tekstu nie da się już zrekonstruować. W ten sam sposób uszkodzone są 
karty 345—367 w księdze VII.

Z masy łacińskich zapisek wyl)raliśmy wszystkie polskie roty przy
siąg oraz inne j)olskie teksty. Przysięgi poprzedzone są łacińskim wstę
pem, zawierającym, w kilku najczęściej słowach, streszczenie sprawy, 
imiona pozywającego i pozwanego oraz sześciu świadków. W szeregu 
wypadków zapiski są podwójne i wymieniają dwunastu świadków, po 
sześciu z każdej strony (X duoit testes eontra Y ..., Testes pro parte Y... 
lub : Testes e converso...). Często zapiska wstępna wymienia tylko imiona 
pozywającego i pozwanego, bez świadków. Dotyczy to zwdaszcza spraw 
pieniężnych {...jako mam X grzywien szkody...). W kilku wypadkacii 
pisarz wniósł tylko łacińską część zapiski, a nie zapisał ])olskiej przysięgi, 
mimo że zapowiedział ją wyrazami: Rotha testium i pozostawił puste 
miejsce na uzupełnienie; czasem przy polskiej przysiędze z niewiadomych 
])Owodów nie zapisał łacińskiej części z nazwiskami śwdadków^ Częste 
są wypadki skreślenia całych zapisek. Jeżeli skreślenie nastąpiło z powodu 
jakiejś omyłki pisarza, wdedy z reguły zaraz po skreślonej zapisce wnosił 
on ją do księgi poprawmie. W innych wypadkach skreślenia odnoszą się 
bez wątpienia do spraw, które już po wpisaniu do księgi nie doszły do 
skutku w^ sądzie, np. z powodu pojednania się stron.

Całość materiału polskiego ])odzieliliśmy według rąk pisarskich, któ
rych w^yróżniliśmy 50. Niektórzy ]>isarze wnieśli wą)raw^dzie do księg 
jedną tylko lub kilka zapisek, ale są i tacy, którzy nieprzerw^anie pisali 
przez szereg lat. W poniższym zestawieniu są oczywiście wymienieni 
tylko ci pisarze, których ręką zostały wą)isane do ksiąg teksty polskie.

Pisarz!
Nr N u 111 eryr i ilość rot z lat

Księfia
Nr

j Strony i ilość rot

1

1. 1- 48 = 48 1392, 1395-139.7 I
1

14v, 63 66v. — Kot 48,
2. 49- 1 1394 I 20v. — Rot 1.
3. ! 50- 1 1397 I 34. - Rot 1.
4. 51 54 = 4 1397 1 j 34v - 35v. — Rot 4.
5. 55 - 59 = 5 139 7 1 67 —67v. — Rot 5.
6. ()0- 69^ 10 1397 1398 I 40, 66v, 72v, 74v, 75v, 

76. — Rot 10.
7. 70- 284 = 215 1396, 1398-1406 I 40v —46av, 46av —62v, 

64, 69v, 75, 76v- -148v, 
153-206. - Rot 215.

8. 285 - 286 - 2 1399 1 46av. Rot 2.
9. 287- 1 1404 1 149v. - Rot 1.

10. 288- 290 . i 1404 1 150v - 151. - Rot 3.
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Pisarz
.\r Numery i ilość rot Z lat

K sięga 
Nr Strony i ilość rot

11. 291 315 = 25 1410 11 8-33v. - Rot 25
12. 316-317 = 2 1411 II 37. — Rot 2.
13. 318-321 -4 1411 11 39-46. - Rot 4.
14. 322- 327 = 6 1411 rr 54v -58v. — Rot ó.
15. 328 397 = 70 1411 1415 11 50v, 70-94, 101,

16. 398 - 399 = 2 1412

III

11

107 126v, 127v—141,
141v—167v. — Rot 45. 
7-25, 34 - 36v, 42 -49, 
62v, 69v-75v, 99. - 
Rot 25.
96v —99v. — Rot 2.

17. 400=1 1412 11 127. - Rot 1.
18. 401- 402 = 2 1412 II 102v. — Rot 2.
19. 403-404 = 2 1412-1413 II 141v. - Rot 1.

20. 405-422 = 18 1414- 1415
III
HI

4. -- Rot 1.
29. 40, 50v--54v,

21. 423 -456 = 34 1414 1416 111

57-58V, 65-67V, 
79V-80. - Rot 18. 
38v--39v, 49v, 55.

22. 457 = 1 1415 111

63-64V, 84-94, 97, 
101-122V, 126v 137v.
- Rot 34.
96v. — Rot 1.

23. 458 - 1 1416 III 123. - Rot 1. •
24. 459=1 1416 III 138. Rot 1.
25. 460 466=7 1416 III 139, 142 - 148. - Rot 7.
26. 467 468 = 2 1416- 1417 111 140. Rot 2.
27. 469 -479=11 1416- 1417 III 154 179. Rot 11.
28. 1 480 481 =2 1417 rii I89v 190v. Rot 2.
29. 482 959 = 478 1417 1430 III 195V-254. Kot 41.

IV

960 961 = 2
962- 963' 2

1419
1420 1421

3- 93v, 99-279, 287- 
293V, 309 315, 320-
32Iv,324 379. —
Kot 199.
3-80v, 106 - lllv, 
125v-132v, 136v- 
148v, 162v, 177v -188, 
213 - 333v. - Rot 117. 
7 15, 25, 32V-42, 49-
92, 101-118V, 128, 
133-164, 185v-189v, 
205-234V, 251-269, 
277v, 280--289V, 
292V-296, 306V-313.
- Rot 121.
94 - 94v. Rot 2.
285. — Rot 2.
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JMsarz
\r X uiiior\ 

''
i ilość rot Z lat

Księga
Nr Strony i ilość rot

32. 964 - 965 == 2 1421 IV 296v 297. - Rot 2.
33. 966 1 1421 1\^ 318. Rot. 1.
34. 967 - 969 =-3 1421 IV 322 -323v. - Rot 3.
35. 970 - 1002 = 33 1424. 1428 1430 \- 96v 104, 114-121,

134v, 152v- 156. - 
Rot 14.

VI 93, 128v, 175v, 301, 
317-337V. - Rot 19.

36. 1003- 1011 = 9 1424 V 168 174v. — Rot 8.
37. 1012 - 1013 ^ 2 1425 200-201. - Rot 2.
38. 1014 - 1019 = 6 1427 VI 18 24v, 26v, 43v. -

Rot 6.
39. 1020 - 1030 = 1 1 1428 1429 VI 127v, 195- 198, 235- 

244v. - Rot 11.
40. 1031 1035 = O 1430 VI 274v- 277, 279, 289v.

Rot 5.
41. 1036 1062 27 1432- 1436 VII 12-38, 74v, 82-89, 

111, 131V, 136- 148V, 
251V-320. - Rot 27.

42. 1 063 1081 = 19 1432-1433 VII 70 7lv, 75 — 77v,
99v 101, 119v-124v,
134v, 156 199. -
Rot 19.

43. 1082 1095 = 14 1433 1435 VII 199v-216v, 234-242V 
- Rot 14.

44. 1 096 1238 = 143 1434. 1436 1438, VII 219V-230, 329- 357. -
1440. 1444

VIII
Rot 11.
1V 40, 40v 141a
154v, 170 170v. -
Rot 85.

X 86v 87, 116v -121,
139-141V, 149 -152, 
160 160v, 162-180V,
199 208. Rot 47.

45. I 239 1242 4 1436-1437 VII 357-386. - Rot 3.
VIII 40v. Rot 1.

46. 1243 1246 = 4 1440 VIII 143v-144v. - Rot 4.
47. 1247 1260 = 4 1440 VIII 165v -169, 172v. - 

Rot 4.
48. 1251 1259 9 1444 X 91v, 112v-115v,

133 134. Rot 9.
49. 1260 1279 20 1444 X 98v, 144v 147v, 155,

163v- 164v,
182v- 197. Rot 20.

50. 1280 - 1 1444 X 167. - Rot 1.
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w obecnym tomie rot ityzdrskich zastosowaliśmy te same zasady 
edytorskie, eo w tomie 1. W szczególności nie normalizujemy chwiej
nej pisowni przyimków i przedrostków s—z, ot—od ani grup spółgłos
kowych na granicach rdzeni i przyrostków. Wszystkie natomiast po
chodne wyrazy od imion j nazw piszemy wielką literą, niezależnie od 
tego, czy są nazwiskami, czy pospolitymi określeniami pochodzenia. 
Transkrypcja nazw i imion niekiedy budzi wątpliwości. Osobliwe lub 
trudne do odczytania zapisy wskazujemy znakiem (!), ale tylko wyjąt
kowo rezygnujemy z próby własnej lekcji i transkrypcji, zdając sobie 
sprawę z tego, że nasze propozycje mogą ulec zmianie w końcowyni 
tomie indeksowym.

Zamieściliśmy dużą stosunkowo ilość fotografii (razem 744); w razie 
potrzeby badacz będzie mógł w większości wypadków sprawdzić transli
terację z podobizną oryginału. U pisarzy kilku lub niezbyt wielkiej ilości 
rot wprowadziliśmy prawie wszystkie fotografie, u pisarzy większej 
ilości i^olskicłi tekstów (powyżej 50) daliśmy fotografie w obfitym wy
borze. Fotografie mają również zadanie zilustrowania kryteriów, zwłaszcza 
paleograficznych, podziału na ręce pisarskie. Niestety, jako materiał 
z konieczności wyrywkowy i mepełny, nie wykazują one ewolucji pisma 
poszczególnych rąk, co można zaobserwować na ciągnących się nieprzer
wanie zapiskach łacińskich w oryginałach. Zamieszczone tu opisy paleo- 
graficzne i językowe rąk pisarskich nie stanowią całkowitej charakte
rystyki pisarzy, lecz zawierają najważniejsze tylko cechy graficzne i języ
kowe, które skłoniły nas do wyodrębnienia grup zapisek jednej ręki. 
Czasem dukt pisma był tak zróżnicowany, że sam wygląd pisma wska
zywał na odrębność pisarza. U Avszystkich pisarzy poddaliśmy jednak 
badaniu cały alfabet, szczególnie majuskulę, zwracając uwagę na kieru
nek i sposób ciągnięcia liter piórem, kształt kaiid, łuków i pętli, a także 
na skróty łacińskie, które w kiłku wypadkach pozwoliły na wyraźne 
odróżnienie x>isarzy j)iszących równolegle.

Oto najważniejsze właściwości paleograficzne i językowe eharakte- 
rystyezne dla x)oszczególnych pisarzy:

Pisarz 1 (ks. I, 48 rot) ma dukt ])isma i sposób pisania poszczególnycłi 
liter tak charakterystyczny, że zapiski jego wyróżniają się wśród zapisek 
innych rąk. Np. tylko u niego występuje dwujiiętrowe a. Obie nosówki 
pisze w nazwach tradycyjnie przez an, am, ale jwzed szezelinowymi obok 
an występują dosyć często znaki a, o, nj). Czastohor 34 razy, Czostoch 39, 
wochowi 8, Swach 32. W wyrazach pospolitych uogólnione jest 0 w wy
głosie 25 r., przed płynnymi 5 r. i przed szczelinowymi 2 r., natomiast 
przed zwartymi niewargowymi obok najczęstszego znaku 0, 13 r., wystę
puje też an 3 r., a^ 2 t., dir., a 2 r. Świadczy to o wymowie nosówek 
różnej w pozycji -T wobec pozycji -S, -L i w wygłosie, więc z tendencją 
do rozszczepienia an-T. Po ])rzyimkn jest zattio 2(), namo jzalou-al 17,
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tile wrzefzfe 27, to fe jtalo 13, ezfo je wrzujzU 12. Utrzymana jest grupa 
ew^ lip. Grzegorzem 41, Maczeyeivi t3, Zbrojzew oczecz 3, meczew dobiwali 
43 itp. Utrzymana jest grupa chw-, np. Chwalicowo 9, Ghwalicowski 1.6, 
cfiwalicoivikim 38. Mamy ])ólnocnopolskie yachaez 20, przedrostek ot-, 
np. neotmotcil 41. Normalnie pisze: oczczu 3, zdraczcze 15, ale obok jivacz- 
czimi 8 r. wystęjmje jwaczimi 15 r., wyjątkowo jwathezimi 21, 25, 40. 
Miękkość spółgłosek nie jest oznaczana, np. gmena 2. Utrzymuje się 
Woyczech 6, 30, 35. Ściąga się a on na an 28. Dualis już bywa zatarty, 
np. ti dwe rani 44. Stałe czjo oraz niezj 27, wyjątkowo Oczegeft potr 
fzalowal 16. Stałe jzefcz 2, jzefcznacze 17. Normalnie iakom, anim, wyjąt
kowo tylko Jakofm 25, 34. Osobliwe są formy bierne imiesłowu prze
szłego: to newijzto, nejeno 23, także formy czynne imiesłowu teraźniej
szego: newodo, newimenago 46. Zamiast zawikłanego zdania jiobocznego 
wprowadził pisarz ,,mowę wprost”, ułatwiającą połączenie bezspójni- 
kowe: Piotr ślubil HeUzce, iże ,,wrzesz sie w TApie, nie dasz za to ni
komu niczs’’’’ 27. Ze słownika wymienić warto: zapis jzodo (tj. szkodę) 
13, 29; czasowniki częstotlhve dajał 38, 46, nie jimowal 22; Staszek przy- 
iubił s Pawiem 7, trzymał 35, lerzucil sie w me trzymanie 12, gdzie obok 
kiedy w funkcji czasowej, spójnik iże, np. iże przód mieczew dobywali 43, 
skracany przed enkłityką: iż nań przód noża dobył 18. Pisarz ten 26 r. 
przytoczył formułę początkową: Jalco to świadczymy, jako..., o])uścił 
ją 17 r., rozpoczynając rotę od drugiego spójnika jako, w dwu tylko 
rotach przytoczył formułę: tako mi pomoż Bog i święty t 17? nam. 
pomoży Bog i święty f 18.

Pisarz 2 (ks. ł, 1 rota) ma kaudy krótkie, lekko ukoŚJie; duże litery 
na ])oczątku zapisek większe niż pozostałe litery. W sposób nie si>oty- 
kany u innych pisarzy kreśli G, której pętla od góry pionowo przecina 
całą literę; y pisze dwoma pociągnięciami pióra, v ma szeroką, trójkątną 
])ętłę, J ma trzonek załamany w lewo w środku długości. Pisze: jwacz- 
czimy, czo, jimujz (tj. Szymon) 49.

Pisarz 3 (ks. I, 1 rota) ma niezbyt duże zaokrąglone ])ętłe przy literach 
w, h, k. Kaudy dosyć długie, ukośne. Litera g ma ])oziomą łączącą kre- 
seczkę dopisaną oddzielnym pociągnięciem pióra. Litera d nie ma zała
mania w trzonku, które wystęi)uje u pisarzy 2, 4 i 5. Pisze: yfzem przitem 
bili, dirfk poprawił na dirzek, cztirfzejtimi grziumami 50.

Pisarz 4 (ks. I, 4 roty) różni się od poprzednich ])isarzy duktem pisma. 
Skierowane ukośnie kaudy wygina nastęt^nie w prawo, szczególnie za
piskach łacińskich. Litera J w trzonku załamana trójkątnie w lewo, 
górna część tej litery tworzy poziomy daszek. Na końcu wyrazu stojące 
g nie ma kreseczki łączącej. Podobnie jak pisarz 5 podwójnie przekreśla 
krzyż (4^). Używa pełnej formuły początkowej: Taco nam pomofy 
bog 4^ iacoto fwatczimi yfe. Nosówki pisze tradycyjnie: penandzy 52, 
paridzejot 54, naprauota 53, ale rolnemoglfye 53.
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Pisarz 5 (ks. 1, 5 rot) ma pismo x)odobne do ręki 4, lecz różni się krót
kimi ukośnymi kaiidami, innym sposobem pisania liter J, g (z kreseczką 
łączącą na końcu wyrazu), y pisane dwoma pociągnięciami pióra. Nosówkę 
oznacza znakiem ę) (tzw. o rogate). Krzyż przekreśla dwukrotnie =^. 
Początkowa formuła jak u pisarza 4, ale pisze tako ])rzez k, choć iaco 
przez c, poniozi przez z, raz tylko poynojzi 58, jwadazimi 57, 58. Kobi błędy 
pisarskie, np. fzadczmii 55, hihi (tj. byli) 56, nehhral 57, fzo (tj. cso) 58. 
Pisze nosówki przez <), np. penódzi 57, fzwól (tj. wziął) 55, pocz(}tkem 58, 
ale fze vgednal 56, fze jtalo 59, też oczeflaw 57. Pisze czo 59, oczcza 57, 56; 
skrócone yfz nan 58; iacofm, kedifmgi vpominal 59; wtórny sufiks -ec 
w imieniu vöcenecz 55; zaczternaczcze grzywni 55; vzitek yma 55; zaiacuj- 
fowa oczcza 56; neicedzal bigdze czo mai 59; Czaflauem 66; Bogufal 56, 
Falicowicze 58.

Pisarz 6 (ks. 1, 10 rot) ma pismo łatwe do odróżnienia od innych rąk. 
Sprawia ono wrażenie ukośnego z powodu silnie odgiętych w prawo 
i w górę kaud i kładących się w prawo owalnych pętli (z wyjątkiem poło
żonej w lewo pętli litery d). Litera J silniej jeszcze niż u innych pisarzy 
załamana w środku przypomina gotyckie C Silnie skraca wyrazy łacińskie, 
szczególnie nadużywa skrótu końcowego na is, oddając nim takie nawet 
końcówki, jak: -ia, -io, -re, -te, -ius i in. Skraca początkową formułę: 
Tako mi po. h. y f- Nosówki pisze przez o, wyjątkowo a, np. jvo dzewka 
Phemko 61, nawet czofo derfkowi rani doftali tho jzomu doftali fzadzerf- 
kouim poczotkem 62. Waha się w pisowni fwacczimi 60, jivatczimi 61, 67, 
ftvaczimi 62, 64, też otcza 63. Pisze czo 63, 62, 64, Chwalicowo 62, Yoycech 60, 
yacofm 65, anifmu ohecala 69, zalowal ouol 64, rofgnal karczmarzom pyro 60, 
komu ten roi newcradzon (tj. nikomu) 64 itj).

Pisarz 7 (ks. I, 215 rot) wniósł większą część polskich zapisek do pierw
szej księgi. Mimo że pisze przez dłuższy okres czasu (10 lat), dukt jego 
pisma i sposób pisania poszczególnych liter zachowują swą odrębność 
i nie ulegają Aviększym zmianom. Wyróżnia się od innych pisarzy również 
tym, że skraca wyrazy formuł}' początkowej, np. Taco nam pomozi t 72, 
81, Taco mi pomozi bog t 73, Taco nam t 14, 75, 77, Taco nam po | 76, 
Taco nam bog f 78, od roty 83 zwykle ma: Taco nam {mi, gema, gym) 
p b. t, albo Taco p b -f 231, Taco 6 p t 409, T. p b f 214, T p b 225 itp. 
Pisze czytelnie i powoli, lekko drżącą ręką, Avskutek czego i)0Avstają 
nieznaczne zgrubienia w linii liter, widoczne zwłaszcza w laskach i pę
tlach. Nosówki w wyrazach pospohtych oznacza przez ć (tzw. o rogate), 
Avyjątkowo tylko trafiły się przykłady: o dzelnicza 76, na gofpoda 163, 
Borzijlaua 207, fandza 218, na dzefant 255, na dzelnicze 101, podfedku 163, 
gynendi 249. W nazwach częsta jest pisownia tradycyjna, np. Naczeflau^ 
197, 188, 156, Bandzinog 187, 241, jandziuoia 141, 235, fwanthoflaw 197, 
Wancenczou'i 139 itp. Wyraźnie jest utrzymana opozycja typu jg—fe



{13 Wstęp

zaimkach, iip. predmó Jöo, zaffó 19J, zaz(> 193, zaffz<} 213 wobec jze 
w(^zal 97, fe y<^cz nedal 275, vroczü je 260, to jze dzalo 124, abi jemu neftal 
'gwal(t') 169, czjomi jze dojtalo — tomijze dojtalo 103, jze ob(}jzal 115, jczo 
me petrek wroczil 251, wruczil jze 101 172 itp. Wyjątkowo tylko wystąpiło: 
czjo jzó jnym. pravovala 138, jczobiję nejromala 110. Normalnie pisze 
przez d formy: jwadczimi, jwadcńni, niekiedy błędnie jwadcini 83, 132, 
153, 169, 177, 196, 216, 236, 246, 274 lub jivadczim 79, 101, 106, 140, 
250, 260, 261, 262, 270, 275. Stale zachowuje Voyezech 83, 111, Voy- 
czeclia 109, Voyczecbovi 206. Normalnie pisze pomozi w i>oczątkowych 
rotach; zwykle pisze czjo, choć trafia mu się czo 78, 204, 215, 229, 245, 
także jczo 76, 108, 110, 111, 188, wyjątkowo też: jpujczicz zati pen(^dze 
zacze jam kupił 165, 166. Obok ch^zebna rzecz^ 86, 119 pisze też chójebnó 
121, 141, 149, 184, cli<}jzebno 231. Używa liczebników jzecz (tj. sześć) 
79, 107, 230, 252, hojm 265, hojmi 264. Często pisze r zamiast rz, n^). 
ręcz 155, reczo 231, pred m<} 155, ijgi prod ranił 182, prejprijz(j)jzena 212, 
neprejkodził 211 prejwynno 211, neprejkodzone 212. Obok najjza cri 90, 
112, prawa kri 153, mamy już formę nowszą najjza krew 152. Wyjątkowo 
wystąpił zapis Micołaie 271; nevcrad kone 142, stale jgechał 237, 250, 277, 
przigechał 88. Normalnie występuje iacojm, iakojzm, jtegojm 150, 162, 
iajm 143, rzadziej iakom 192, 202, tom 151, czjom 145, 150, 151, 222, 
tamom 163. Normalnie jest kedi 203, 204, 265, ale yegdi 202; obok nigdy 
241 albo nikdi 179 jest też nidi 229. Spójnik czasowy kdze 192, 193, 195, 
200, 201, 205, dze 109, doyód bił 183. Wymdenić warto zapis kgnam 224, 
co Piekosiński błędnie odczytał k<} nam-, prócz tego: margorzeta 256, 
daiał 242, daiała 203, veprza zabił 220, gynich rzeczi 178, ygine rzeczi 249, 
to prziłubiła 130, neprziłubił 235. Wielkopolskie pochodzenie tego pisarza 
potwierdzają normalne zapisy grupy ew po miękkich spółgłoskach, np. 
Micołaiewi 75, 142, 163, 184, 273, Ondrzegetvi 136, bogujjewi 259, 8an- 
dziuogewi 157, 191, 143, Maczeiewi 173, 240, Maczegewi 177, Maezegeva 
147, Maczegewy człorek 174, Oyidrzegewi łudzę 175, Ondrzegew<} kajn(j> 
175, najandziuoiewi kone 236, macujjewa 106, barthłomegew 87 itp., 
ale trafiają się też zapisy z 'ow, np. otvce ianujjowi 143, iacujjowi 165, 
czmjzowo 258, bogujjovi 234, ianujjowa 244, napotrajjowi 233, wan- 
czenczowi 139, wincenczow percza 108. Spójnik ijze 101, skraca się 
przed enklityką, np. yjmi 158, ijynu 168, ijz za 171, wyjątkowo ijz 
pirzwey 170. Normalny jest przyimek ot, nx>. ot nich 108, ot maczeia 
128, ot mego 163, ote wjzech 205, choć w przedrostku zdarza się też 
w pisowni odi(}ł 121, odpujcziła 138, 176, odbił 179, 207; częściej jest 
witrzimacz 100, tzima 100 itp. niż de^-zi 101, dzerjzał 180, dzerzjzała 145 
itp. Zapis pocz<}tk poprawił pisarz na początek 179, pisze też v^czenecz 
172, 177. Stale pisze f zamiast chw, np, Bogufał, Fałkowo, Fałikowice, 
Fałiszyce, Fałikowski.
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Pisarz 8 (ks. i, 2 roty) jest podobny do ręki 3, lecz inaczej kreśli litery 
U i ?/ (u góry zamknięte). Kreseczka łącząca w g znajduje się pod oczkiem 
litery. Kaudy mają wyraźny ukośny akcent. Pisze hog pomozi 285 albo 
hog pomoz 286, yz Jianek 285 obok yze hanek 286, używa znaku ó, np. 
penódze 285, 286.

Pisarz 9 (ks. 1, I rota) ma dukt nieco podobny do ręki 6, jednak litera 
d nie ma załamania. Pętle szerokie, trójkątne, kaudy wąsowate; sposób 
kreślenia szeregu liter odmienny, np. w (z pętlą) pisze przykładając trzy 
razy pióro. Inaczej pisze również B, y, z. Zapisał: pomozy Bog, fwathy, 
fwathczymi, yze przeczjlmc, neodgyal, czfo 287.

Pisarz 10 (ks. 1, 3 roty) ma owalne pętle, kaudy zakręca łukowato 
w prawo, załamania üter w m n są lekko zaokrąglone. Litery a i e uprosz
czone, w bez pętli; oczko w g trójkątne, kauda jej przecina kreseczkę 
łączącą wystając nad literę, pod oczkiem lekko w lewo się załamuje, 
następnie tworzy koło; literę / pisze dwoma pociągnięciami: na dół, 
następnie do góry, wskutek czego w lasce powstaje rozszczepienie lub 
zgrubienie. Nosówki są znaczone przez 0. Pisze on: pomofz 289, fwathczo 
290, kod 288, przifzand 288, przifanga 288, fwati 289, nafza krew 289, 
yfz rnicolay 290, clenothnik 290.

Pisarz 11 (ks. U, 25 rot) ma pismo cieniowane, z włoskowatymi, 
łukowato zagiętymi kaudami; niezbyt duże, zaokrąglone pętle. Nóżka M, 
łącząca się z następną literą, wysoko umieszczona; duże Ä podobne do 
greckiej ź, końcowe -.s* zamknięte w górnej części. Przed polską rotą 
])rzysięgi stawia zwykle wyrazy: Rotha huius. Skraca zwi-ot: pomoży 
Bog i święty krzyż na p. h. t. Normalnie pisze fumtczimi, wyjątkowo z błę
dem fwatczini 292, 307; stale czfo. Nosówki oznacza albo znakiem 0 

każdej pozycji ale głównie w wygłosie, albo tradycyjnie przez an, wyjąt
kowo przez a, np. roczil 306, ranczil 315, wjzayil 294, czan^sycz 293, gy- 
dacz 312, obok fyo doftiaUi 304 jest też sye pufczicz 297, yfze nyepodyol 
fye pafzek 311. Normalnie jest tom dala 292. iakom byli pofli 315, iakom 
304, 305, kyedim 309. Wymienić warto zapisy: woyznym 304, woyfzny 301, 
dawała darndla (tj. dla daru) 298, o ginno 306, fwey tfcze 311, kyedi 315, 
yedy 311, naffa cri 314, pfa zahyl 309, iakofem przitem bil 297, gdez (tj. 
gdzież) 300, matka 298, fyedmemi 303, geft żałowała 296. Wielkopolskie 
pochodzenie potwierdzają zapisy: Sandzywoyewy 305, de Strzeszewo 315; 
stale spójnik yfze lub yze, wyjątkowo yfz Hanka 300; ote trzi łat 300 obok 
od Rołantha 315; wtrzimanu obok wdzerfzenu 300; iachał 301, przymchał 
294. Stale Chvalcowo 299, Schwalicowicz 296, Cbwałicowicze 300. Wy
jątkowo wystąpił zapis wrzitka 303.

Pisarz 12 (ks. II, 2 roty) ma dukt pisma odrębny od innych rąk. Wło- 
skowate kaudy zawinięte w prawo, niewiełkie trójkątne pętle hter. Duże 
T ma kształt trójkąta nakrytego daszkiem; kreseczka łącząca w g przy
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krywa oczko litery, końcowe .s- zamknięte. Pisze pomojzi 316, 317. No
sówki oznacza przez an, np. fwanti 316, dzejzanczorga yagyianth 316, 
ranczil 317, Crziwojand 317, w wygłosie zdarzył się zapis: nafzimanow 
dzedzinu 316. Por. też neiachal 316, gnewofzewy 317.

Pisarz 13 (ks. II, 4 roty) wyglądem pisma różni się Avyraznie od po- 
])rzedniego. Przypomina pisarza 14, odmiennie pisze jednak np. w z dwiema 
pętlami, kreślone dwoma pociągnięciami pióra, litera k ma nóżkę wysoko 
podniesioną, końcowe .s‘ zamknięte, d łamane u dołu. Osobłiwością jego 
])isowni a może i wymowy są przykłady rz zam. z, np. pomorzy 318, 319, 
320 obok pomozi 321, yrze 318, także yjz porziczl (tj. pożyczył) 321, naw^et 
newrzoly 319. Wymienić też warto: fwatczimi 318, czfzo 320, ot pana 319, 
Falikowsky 321, na dludze 321, ivofzny 320.

Pisarz 14 (ks. 11, 6 rot) ma pismo z przewagą pionu nad poziomem, 
litery dość duże, ze skłonnością do zaokrągłania. Inaczej niż pisarz po
przedni kreśli literę iv z jedną pętlą, ma charakterystyczne A, N. Litera 
k ma nóżkę x)ołożoną nisko, czasem łączy się z następną literą zupełnie 
poziomo; końcowe s pisane jest pociągnięciem kolistym od brzuszka, 
z dodatkową kreseczką u góry. Pisze czfo 326, czfofz 322, 324, niczjz 327, 
pomozi lub pornofzi 326, 327, fwatczimd 326, 327. Nosówki oznacza przez 
0 lub an, a, np. jwati 326, fwanti 327, poczotkem 325, czo fzo ftalo to fzo 
ftalo 325. O pochodzeniu wielkopolskim świadczą zapisy: Micolaewi
(^łmmlkowjkemu 323, yjze woczech 326, ifze Thomijlmo 327, lub yfz mu 
naprzoth 325, ijz Jaroflaioa 325; także o gwald o wibicze 323 z udźwięcz- 
nieniem międzywyrazowym. Wymienić też warto: geft odbił 322, 324, 
Micolaya Kotwicz 324. Zapis pzedal 327 nawiązuje do mieszania rz i ż 
u pisarza 13.

Pisarz 15 (ks. II i 111, 70 rot) ma zmienny wygląd ])isma, ale niektóre 
właściwości nie ulegają zmianie. 4est to ś])ieszna kursywa, litery często 
nie połączone, niektóre uproszczone, np. e w pisze jednym ciągiem pióra 
z dwiema owalnymi pętlami. Litery / i l tworzą ligaturę, w której luk 
litery / łączy się poziomo z wyżej położoną pętlą l. Podobnie łączy się 
/ z literą k. Bardzo charakterystyczny kształt ma litera A. Litery R oraz 
k łączą się z następną literą poziomą nóżką umieszczoną w połowie wy
sokości trzonka. W g pozioma kreseczką łącząca tworzy jednocześnie 
wierzch oczka. Końcowe s bywa otwarte lub zamknięte. Waha się w pi
sowni głosek rz i ź lub ź, np. pomorzy 329, 330, 333, 334, 349, 350, 384, 
391, 393, 396, ale też pomofzy 21 r., wyjątkowo pomozi 348, pomoj 337; 
również arze 377 obok ajze 354, do krzandza canclefzowi dzedziny 388, 
zemo za rzemo 342, ne zecla 351, za koziich 351, poi Ozechowa 343, nocna 
zecz0 340, chafzepna fzecza 367, Kathazyna 333, 335 obok Katarzynie 396, 
ot Katharziny 391, Margozata 332, newrzal 329, wrzał 340, wrzanl 359 
obok wfzal yeft 361 itp. Normalnie ma czfzo rzadziej czfo 331, 346, 379,
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wyjątkowo czo 391. Normalnie pisze fwatczimi lub fwathczimi, wyjątkowo 
jwanczimi 389, fwaezym 340, też po oczfzn 395. Obok fecz 392 ma też 
fzefcz 365, zajzefcz dzefzanth 392; stale fzedmi 397, jedmidzefzand 372, wo- 
fzmi fcoth 386. Samogłoski nosowe pisane są przez o lub ó najczęściej w wy
głosie i przed l, albo tradycyjnie przez an-, prócz tego przez a w wyrazie 
fwäti ca 25 r. obok ftvanti 331, 332, 334, 339, wyjątkowo też jicatoflaw 360, 
fwatoflawe 370, waczenecz, väczenczow 395, dzewacz 389, poraczal 385, klu- 
jacza 374, penadze 370, 371, famopat 362, na raky 33S. Wyjątkowo trafiło 
się on w zapisie wjczivngnocz 379, ronko 396. Niekiedy trafia się a może 
błędnie zamiast a: nepoftapywfzy 357, SwacJi, racogeniftwo 385, sa (tj. są) 
370, chafzepna rzeczą 373 obok chofzebno rzeczo 367, chanfzepna rzeczą 374, 
chafzepna rzeczą 375. Zaimek zwrotny się zawsze jest z nosówką, nepod- 
wanfzal fzo 348, prowadził fo 357, fz<^ nezamowil 368, yfz inu fzo nedal 
379, nafz0 dal 394. W związku z nosówkami stoją osobliwie na owe czasy 
zapisy: lift czczun 333, avn ge mai dacz 335, arn nepomogl 339, vn fcodzen 
341, avn 338, V7i 363, por. też pofwim manfzo 372. Zdarza mu się pomie
szanie dźwięcznych i bezdźwięcznych spółgłosek, np. kofpodo 349, druky 
354, rfzidka 373, 374, powczdkem 379, cliojzepno rzeczo. Zwykłe ma Jakom 
bil, np. Jacom przitim bil yjwatkem, yem bil 361. Wymienić warto: kędy 328, 
348, 371, Jedy 333, gdze 376 obok dzefz 363, woyfznym 384, też fwoy czechem, 
345, matky 393. Obok Boguchwał 390, Chwalicowicze 394, Chwalikowo 354, 
częściej jest Boguphal 360, 374, Falikowicze 372, Falikowo 376, 385, Fali- 
bogowo 378, Falkowsky 328, wyjątkowo Chalicowsky 394. Wielkopolskie po
chodzenie tego pisarza potwierdzają zapisy: yfze Jacufz 331, yfze kathazma 
335, yze michal 340 obok yjmi przód 356, yjzrnu 369, 383; iachal 334, 
otnich 335, ot micolaia 339, 388, otumarla 391 obok odpufczil 377; wahanie 
ew I ow, np. oczczewo czofcz 353, namicolaiewo 344, micolaiewim 357, 
Micolayewy 382, 393 obok dobefzow lift 342, namicolaiowim 347, Mico- 
layowi 373, 375, 383, micolaiowy- 369, väczenczow 395; por też wanczenecz 
395, wytrzimala 355, fiewitrzimal 376 obok nedzerfzal 364, widzerzal 330, 331.

Pisarz 16 (ks. II, 2 roty) ma pismo z wyglądu podobne do rąk 13 
i 14, ale inaczej pisze y (dwa pociągnięcia pióra), inaczej A, końcowe 
dwupiętrowe s rC góry zamknięte. Litera R łączy się z następnikiem kreską 
poziomą, wychodzącą w połowie wysokości trzonka. W połączeniu fz 
łuk / nakrywa literę z. Trzonki R i N u dołu silnie załamane, tak że mają 
poziome podstawki. Kaudy Liter krótkie. Pisze: pornofzy 398, 399, fwanty, 
poroczil, mefzocza 398 obok fw<jity, raczył, pofw^tem 399.

Pisarz 17 (ks. II, 1 rota) ma pismo di*obne, odrębne od innych rąk. 
Prawie wszystkie jego litery posiadają jakieś odrębne właściwości. Np. 
niezbyt dhigie kaudy ściągnięte pionowo (z wyjątkiem g i z). Litera w 
pisana jednym ciągiem pióra, z dwiema pętlami; w g kreseczka łącząca 
stanowi wierzch oczka i dopisana jest oddzielnym pociągnięciem pióra;
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/ rozszczepione av lasce, której luk znajduje się na poziomie niskich liter. 
Pisze: pomofzy, jwanti, jwathezimi, micolagewi, ja7nofofzd i dal tau 400.

Pisarz 18 (ks. II, 2 roty) ma pismo podobne do pisarza 19. Litery pisze 
grubo, kaudy natomiast są cienkie. Od pisarza 19 różni się m. in. sposobem 
pisania liter y oraz w (bez pętli). Pisze: pomofzy 401, jwanti 401, iaco 
hich bil naroTcy dal 402.

Pisarz 19 (ks. II i III, 2 roty) jest podobny do ręki 18. Litery ma 
podobnie grubo pisane, ale u- ma dwie pętle, tworzy Ugaturę z literą o. 
Pisze: pomojzi 403, jackal 403, Jacujzewy 404, PhaliJcowicze 403; robi 
częste błędy pisarskie, ii]). grzipni 403, pojeczk (tj. posiekł) 403, yeg bili 
(tj. jego było) 404.

Pisarz 20 (ks. III, 18 rot) ma dukt pisma i poszczegóbie litery ])o- 
dobne do ręki 16. Tak samo pisze dwoma pociągnięciami pióra literę y, 
podobnie g z daszkiem, podobne E i N z podstawką. Jednak w ma stale 
pętlę, a / w połączeniu z l tworzą Hgaturę. Jest możliwe, że pisarze 16 
(szczególnie rocie 399) i 20 to dwie odmiany pisma tej samej ręki. Pisze 
zwykle pomojzi obok pornojjzi 421, poin.ozy 422; normalnie jwathezimi
1 wyjątkowo jicathczmi 406, także ckleboyeczcza 420, czjo 419, 420, iacom 
410, 417, 421 obok w clodzejm gy ya wydzal 407. Nosówki normalnie ozna
cza przez a lub 4i n(). rabil 414, jwatego 413, wjzal 406, jw^zal 407, cz^jz^ 
409, jz<fidza 410 itp. obok tego wyjątkowo d oraz an w przykładach: 
podzewaczy 111, poczdtkkern 419, laulcy 418, 8\t]andzi'uogy 405. LTtrzymana 
jest nosówka w formach zaimkowych: czjo mvj^ dojtalo 419, yjz pirwey

[ ranił 419. Cechy wielko])olskie ledwie zaznaczone: othnego 410, nayacn- 
jzewo 419, trzimala 418, Ckwalicowski 420 obok tego odbił 409, pi'ziyechal 
407, naniicolayowe dzedzine 405, micolaiowytn 409, micolaiowi 410.

Pisarz 21 (ks. Ili, 31 roty) przypomina rękę 20, ])odobnie pisze np. 
literę B, ale niektóre litery pisze zu])elnie odmiennie. Np. y pisze jednym 
ciągiem pióra, T ma ]>rawy brzeg daszka zagięty do góry, E nie ma ])od- 
stawki u nasady trzonka, a kreska łącząca przecina trzonek w połowie 
wysokości, / pisane jednym tylko pociągnięciem nie ma znanego u więk
szości pisarzy rozszczepienia lub zgrubienia w lasce, końcowe s w górnej 
części otwarte. Normalnie pisze: pomojzi lub pornojzy, Avyjątkowo poniojz 
446; normalnie jwathczmii, wyjątkowo błędnie jwathezini 436, 438; zgodnie 
z tym p^czinatheze 433, othczyjłiye 436; normalnie czo 10 r., wyjątkowo 
dopisał czjojz 425. Nosówki oznacza normalnie przez 4, choć zdarzyły 
mu się zapisy przez an, ä, a, np. 7'anczü 443, 449, jwäti 433, icraczil 433, 
7ia dzedzma 440, por. wjzß 433, wjß 434, 435 nejzw^l 453, jwęl 431 itp. 
Znak ^ błędnie użyty zamiast a w przykładach: medziji 436, jtolow^ 445, 
zamiast n w i)rzykładzie dw rath^ 438. Zaimek zwrotny zawsze jest z no
sówką, np. wyjnal jz<ji 427, 444, jz^wazal mi jz^. 424, ti miijz^ dojtali 447, 
jz^.. dojtaly 447, ao7i jz^ gey dobial 447. Wymienić też warto: iahom 450,
2 Roty pyzdrskie
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wofz7iy 451, wojnim 429, też Voyczech 452, kędy 433 ale )iigdi 442, koyn 
434 obok kon 444, czai (tj. chciał) 431, 452, jzmianowych 428, zagaili 
(tj. zagony) 451, pofcze (tj. w poście) 424, powelczenoczy 423, yejt Jan 
przifeld 434, gejt myal jmow^ 456, gejt 7)czinil 435, fecz (tj. sześć) 443, 
gdze 436, gyna 456 obok J^ijzych 453, fwytlico 448. Wyjątkowo trafiają 
się błędy w pisowni rz, np. pred 7iami 444, pokrzad (tj. pokradł) 439, 
narzijicoymy dobył 453, urzywnye 456. Wielkopołskie pochodzenie pisarza 
poświadczają zapisy: 1) Maczeyewi 430, Jamifzewa 442, na^nicolayew^ 
dzedzin^ 426 obok po Jacufzowye 455, maczeyowy 442; 2) hoguchwala 449, 
zaboguchwalcowiji pyecz(liGz<ji 437, Chical^czwo 450, Chwalicowieże 436 obok 
Bogvphal 443, Chalicowicze 436; 3) nyeiacal (tj. nie jechał) 440; 4) Ijze 
Aiidrzey 439, Ifze pyrwye 441, ijze Maczków 444 obok skróconych przed 
enkłityką: ijz mv cz^jze 447, yjz gy M72, Tjz Troyan tvijnal 444, yfz 
rnu 435, wyjątkowo yjz yego 425; 5) wytrzimacz 445 obok uńdzerfzal 429; 
6) otpufczil 435, otey^nug^ 452, ot woyjlawa 456.

Pisarz 22 (ks. III, 1 rota) ma pismo zbliżone do tekstury, wyraźnie 
różne od innych rąk. Dukt zbity, małe pętle liter, krótkie łaski górne 
i dolne, ogonki liter ostro zakończone. Pisze: Chwalicowicze 157, Swath- 
czmi 457, t^ l^c<ji yrola oy^jzgi pyortli oh żalowi th^ trzymał 457.

Pisarz 23 (ks. III, 1 rota) ma pismo przypłaszczone, wielkość i poło
żenie liter nierówne; litera / pisana dwoma pociągnięciami pióra, trzonek 
wykazuje znaczne zgrubienie; charakterystyczne z załamaniem w nóżce; 
niewielkie, prawie okrągłe pętle, w bez pętli. Pisze: pornojzi Swaczo, 
czo 458.

Pisarz 24 (ks. III, 1 rota). AYygląd jego pisma wyraźnie różny od 
innych rąk. Wykazuje wyraźną skłonność do pisania jednym ciągiem 
pióra, co uwydatnia się av łączeniu liter w wyrazach. Litera g pisana jed
nym ciągiem, okrągła jej kauda nakrywa oczko i łączy się z literą następną; 
w ma pętlę i tworzy ligaturę z o; T w kształcie trójkąta pętli; krótka 
kauda h ściągnięta av dół; inne kaudy włoskowate, skierowane są ukośnie' 
w lewo, czasem podwinięte w praAvo. Pisze: j)omojzy 459, kedi, eony (tj. 
koń), na raky, czo, wjzanl, wiranczycz 459.

Pisarz 25 (ks. III, 7 rot) posiada szereg cech graficznych tylko jemu 
właściAvych. Między wyrazami staAvia kropki. T ]>isze aa" kształcie trójkąta 
nakrytego poziomym daszkiem; g z kaudą załamaną pod kątem prostym, 
ma kreseczkę łączącą dopisaną oddzielnym pociągnięciem pióra; w pisze 
albo jednym ciągiem, z dwoma pętlami, albo też stawia ukośną kreseczkę 
i w jej połowie wyproAA^adza drugim pociągnięciem pióra kreseczkę po
ziomą, zaokrąglając ją w literę v, czasem przy ukośnej kreseczce stawia 
V bez łączenia. Często stosuje skróty: b.p. Pisze: pornofzy 460, pomozy 
461, 462, jwathezimy 5 r., czojo 461, 463. NosÓAvki oznacza przez 0 w wy
głosie, np. ma wola 464, 465, w środku wyrazów pisze tradycyjnie an,
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rzadziej ä, \\\). poezaaihkem 4ł>3, pancz 402, minanla 401, fcheczdzeffanth 
400, fhlmanl 400, wzdl 404, fwdti 400 obok fwantJii 401, 402, 403, Stale 
oznacza nosówk^^ w formach zaimkowych, np. otho mo wprawo nyewjta- 
wyla 101, czjo jo dojtali rany 403, tho mv fo dojtalo 403, jo wprowadził 
404, też nam o zalotcala 401, 402. Właściwości wielkopolskie: Maozeiewy 
403, pancz a trzidzejczy 402, yjze iStanijlaw 405, yjze bil 405, yjze paney 
100 obok yjz zyeyo jynem 403, yeko 401 (tbok yako 402, 403, 405 itp.

Pisarz 26 (ks. Ili, 2 roty) jest wyraźnie różny od poprzednich i nastę])- 
nych. Kandy lekko zaokrąglone, ])ętle owalne, htery de tworzą ligatnrę, 
A i)odobne do greckiego a, w })isze jednym ciągiem z dwiema pętlami, 
k ma nóżkę wysoko nmieszczoną, / pisze z Inkiem dość szerokim, końcowe 
,s‘ n góry szeroko otwarte, podobne do cyfry 0. Pisze.: poynojzy 407, 408, 
jwathczwiy 407, czojz 408, yjze hronijz 407, Maezeyewa 407, pojzandzi- 
woyewy jzmerczy 408, jzapandzejzanth 408, wjzanl 407, waneze 407, ale 
też liczbo 407.

Pisarz 27 (ks. 111, 41 rot) ma tendencję do wydłużania hików i wąso- 
watych kand, które prowadzi irkośnie lub zagina w ]>rawo. Pętle hter 
duże i szerokie. Litery o nierównej wysokości. T przyj^laszczone, w kształ
tce trójkąta z daszkiem, trójkątny kształt mają również C i G, w z pętlą. 
Kreseczkę kryjącą oczko litery g dopisuje osobnym pociągnięciem, w wy- 
]‘azie bog kreseczka ta zakończona jest pętlą identyczną ze skrótem na 
łacińską końcówkę is. Pisze pomozy i 2 r. błędnie ponozy 470, 470, czjo, 
jwatczim-y i 2 r. błędnie jwatcziny 470, 470, także ojzmoronathcze 475. 
Nosówki oznacza ]>rzez an, am w śródgłosie i d w wygłosie, np. zamba 
172, porambyl 171, jwanthy 475, ranezil 470, lanca, lancze 471, zagyanth 
171, dzejzanez 470, oglandal 477, ezancz (tj. część) 479, ale jwatcz<ji 478, 

za.1<ji dzejancz 473, wyjątkowo tylko: na rokoyenijthwo 475, rzaczy (tj. 
rządcy) 478. Prócz tego Avymienić należy: micolayew 474, 470, woyaczewe 
470, ale grojcbowieh 470, tSyman 160, neodbyal 478, eze Barthlomey 478, 
kyedy tedy 470, gynym 473, woyjznym 475, woyjzny 477, aon graniczę 
neprzeora 400, Chwalijzieze 400 obok Phalimir 470.

Pisarz 28 (ks. 111, 2 roty) podobny jest do pisarza pox)rzediiiego, 
ale ma krótsze kaudy. litera T podobnie pisana, lecz mniej przypłaszczona. 
Litera U z j)odstawką. Inaczej kreśli litery B i w, inaczej skraca łacińską 
końcówkę -us. Pisze: pomojzy 480 obok pornojz 481; nosówki oznacza przez 
o, nj). wjzol 481, pyocz 481, penodzy 481, yo 480, nawet wtroczyla (tj. 
utraciła) 480, ale też przyjandz 481, jwyathy 481. Prócz tego: Micolaye- 
wych 481, yejt yey ne wynoumth 480, yejt yo wtroczyla 480, a dwa math,a 
przyjandz ijz prżytem biły 481.

Pisarz 29 (ks. 111 —IV, 478 rot) wjiiósł w ciągu dwunastoletniej pracy 
największą ilość zapisek x)olskich i jiismo jego przechodzi wyraźną ewo
lucję, staje się coraz bardziej jmbieżne. Kaudy początkowo niezbyt dłu
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gie w niektórych za])iskacłi wydłużają się i wyginają. Pisze bardzo szybko 
i upraszcza całe czę.ści wyrazów, oddając je poziomą kreską, ledwie sfa
lowaną, np. z wyrazu gemu najczęściej pozostają litery ge i kreska pozioma, 
z wyrazu ierminum niekiedy ])Ozostaje tylko t, znak skrócenia na er, długa 
pozioma kreska i wyżej dopisane m. Idtera R ma nóżkę umieszczoną 
wysoko i w różny sposób wyginaną pętlę, przecliodzącą następnie w trzo
nek, T ma brzuszek zaokrąglony. Wygląd pisma jest podobny do ręki 
pisarza 35, z którym przez pewien czas pracował równolegle, jednak 
wyraźne różnice w sposobie pisania niektórych liter, a zwłaszcza w skra
caniu wyrazów łacińskich, pozwalają na dokładne odróżnienie ich zajusek. 
Pisze normalnie jwijadezo, jwyadczyim, wyjątkowo fwyaczczo 484, 490, 
juyyaezczo 511, 535, jwyatczo 500, 507, fwyatczo 485, jioyatczymi 489, 
fwatczimi 503. Obok: zdraczeza 683, oczczyfny 581, 740, na oczczyfne 647, 
cJileboyeczcza 582, 585, gego czci (tj. tści) 872, fwemu czczewy 592, wystęjmje 
fzoczyfzny 524, często też po oczju 494, 523, 525, 794, 874, oczja 839, 840, 
899, oczfem 546, nawet po otfzu 709. ISiormalnie jest czfo, niczf 593, 642, 
798, wyjątkowo czofm 552, 557, raz napisane czo poprawiono na czjo 
487, raz błędnie czo 545, wyjątkowo też niczfey 684. Normalnie jest po- 
mofzy, wyjątkowo pornojz 501, 536, 548, 560. Nosówki pisze przez o głów
nie w wygłosie, przed / l i przed szczelinowymi, np. chofzebno rzecze, mofz, 
wfol, zayol, czojcz itp., dosyć też często przed wargowymi, np. robił itp. 
Stara pisownia an występuje głównie przed spółgłoskami zwartymi prze
dniej ęzykowy mi, rzadziej przed szczelinowymi, szczególnie trzyma się 
w imionach i nazwacłi, np. pyanczydzejzyanth 728, 731, pya^itdzefzanth 
obok pyotdzefzanlh 788, wjczyangnocz 608, bandocz 728, 731, bywa czanfcz 
obok cz^fcz 646, zwykle jest Swyanfzel' 594, 595, Swyanchna 632 itp. 
Przed zwartymi wargowymi wałiania pisowni są jeszcze częstsze, n]). 
rambil obok robił 598, albo rambił obok r^bił 648. Niekiedy trafia się 
pisownia a, n]>. jwathy 484, 486, 486, 487, penadze 580, 594, czafcz 545, 
Swyaclina 522, albo ^ czy a, ii]). g<lijzy 645, 'wjztjił 487, wfzał 486, niekiedy 
też zwykłe o chyba błędnie zamiast o, ii]). bodocz -482, mofzem 842, czyodzał 
obok czodzał też robyo (zani. rąbią) obok rzancza w rocie nr 754. Zwj*acają 
uwagę zapisy: zaintho, zayntho 797, także błędy typu: wgrabowczo 739, 
na dambcz^ 740, mofzo 628. Formy zaimkowe mie sie przy czasownikacłi 
stale mają koricÓAvkę -e, ii]). ftego mye luoyczech wyprawił 866, yjze mye 
pany czodzała 737, yako mye nye obfilał 919, fze doftało 486, 518, 556, 612, 
fzye do jtałi 558, jze jwada fioła 489, fzye bronił 527, wroczono fzye 890 
itp. około 100 razy, Avyjątkowo tylko raz wystąpił zapis athainufzo doftała
870. Po przyimkach stale pisane jest 0, np. naynyo 625, 804, 805, 844, 
944 nafzo 764, 824, zajzo 637, zazyo 559. W związku z nosówkami wymie
nić warto zapisy imienia Sy?nan 575, Szyman 710, 917 (w tekście łaciń
skim pro parte Syntonis de Szyrniky 575, erga Tymonem 917), Syman de
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iśzyrniky, parni ISymauou'n Syrniczjkemu -lllt, ISymanowy obok nobilem 
Symonem 900, Symaukowycz 718, wyjątkowo też wyraz zajem, w wyra
żeniu; yego jzayam za dzedzicztwo 900. Osobliwością'y)isarza 29 jest dosyć 
częste oznaczanie miękkości spółgłosek wargowych i n przed samogłos
kami, np. nye, Wyaiiczencz, Pyotrek nyebyefzal 630, fedwyema konyema 
751, w pyenyandzeeh 720, zapowyedzyenya 757, kmyothom 754, jwyadczo 
758 itp., nawet dosyć często ś i ć, ii]). pofzyekl 512, fzye bronyl 527, jzye 
zawyofal 568, wjzyol 756, 759, wfczyoijnocz 755, nafzyo 764 itp. Dosyć 
często jeszcze wystę]nije stara forma na -śm obok normałnej na -m w 1 sg. 
praet., np. normałnie: iakom, tom, czjom, yfzem, kedim, tegodlam 684, 
anim 727, 777, iichem ia riyedal 488, ztey nyemoczym nyewftayal 906, itp., 
ałe bywa też: iakojm 537, 538, 549, 602, 607, 625, 628, 639 itd., yakofim 
536, czojm 552, 557, yakom ia wfzyol obok icfzyolefmy (tj. wziąłeśm ji) 
773, yakofm ia nyeivjzyola ... ynye jojtawyalajmych (tj. nie zostawiałaśm 
jich) 697, pujcziJefmy (tj. piiściłeśm ji) obok yakom 701, czjojme (tj. 
csośrh je) 717, ezjofm/ii rynovath (tj. csośm mu) obok thom wynowath, 
uyczfjem iryoczey nyewymnraih, yakom ya nyezamowil fzye 798 itp. Dosyć 
często występuje posiłkowa forma jc6‘/ w 3 sg. praet., ii]). czjo iejt pofzyekl 
512, tko ieft roforal 495, czfo yeft eupil 490, left odbił 483, czfo ieft pan 
ofzep porobił drzeico iako ieft wofzny oglandal tam ieft porambil nafwem, 
516, ieft zaftmcil 519, czfo gich opolowyczo ieft obfzalowala ISmychna 521, 
czfo ge ieft moy kmecz v nyego polofzyl 624; ])od tym względem szczególnie 
są interesujące połączenia typu: czfo zayol pyotr ... tko ieft zayoł 484, 
albo odwrotnie: czfo gyeft pan pafek przedal konya dzerfkowy tho przedal 
prawein targem 753. lVyjątkowa natomiast jest posiłkowa forma 3 pł. 
praet.: przyyaczcle fo fkafzali 513. Z innych zapisów tego pisarza wymie
nić wai-to: normalne tele 718, 815, 852, 853, 876, 883, 897, 925, stałe 
wofzny 651, 817, woźny 53-1, 611, iroznim 664, wofnim 629, także Woy- 
czech 745, woyczechowego 778, 779, iroyczechowo 863; wahanie kegdy 592, 
909, nigdy 641, ałe kcdybych 913, tedy — kedim 894; wfzytko prawo 896, 
gynne 520, finncze 760, na wyeliconocz 729, na iryelike roky 744, tego dła 
6(>8, 689, tey copi dla 689, y tego dlam wfzol 689 na czwyoregu 689, rublow 
846, vdawycz 763, który 547, dayali 687.

Wielko])ołskie pocłiodzenie tego pisarza poświadczają zapisy: 1) stale 
grupa -'‘ew, np. mandelew 648, naczefzewye 622, copczew 516, kmeczewi 588, 
fwenin czczewy 592, poftawczewego 687, rrmagnufzewyczach 560 itp., wyjąt
kowo tylko micolayow dom 550, czynfow 506, grofzow 482, 537, 584, mila- 
yew0 529 obok milayowe 529, 559. 2) Stałe jest otemnye 488, oth nyego 
542, othnawyala 545, othmyenyayocz 516, otiacuba 714, otyodrzeya 721, 
otyaroflawa 713, oth iroyflawa 615, othbycze 646, Avyjątkowo np. nyeodwa- 
byal 678. 3) Stałe jest spójnik yfze obok yfz w ])ołączeniu z enklityką, 
np. yfze Zairifza 482, yfze pani 632, yfze pan 513, 519, 528, 533, 634, yfze



Wstę])

yemu 486, y\ze czjo 502, 514, yfze to 539, 743, yjze yujz 749 itp., ale yjzhi 
myal 568, yjzgy pyrzwe ranił 666, yjzy (tj. iż ji) 518, 513, 559, 572, 640, 
716, 768, 810, 832, yfzmy czofza odbyyal (567, yfzrnufze naprawo nyedal 
608, yfz jmtichmyaft 742. Odstępstwa od tej zasady są wyjątkowe, ni>. 
yfz gofpodarz 923, yfze nin zaftawyono 512, yjzegy pirice rauyl 499. 4) Zwy
kle jest Chwal 521, 522, Chwałkowo 557, 848, hoguchwala 499, 633, Bo
guchwał 503, 56(5, 609, (515, 632, 633, na chwałicowfkem (570, ChwaUcowycze 
20 r. itp. Od 1420 roku, od roty nr 664 — coraz częściej jest Bognphal 
773, Fałkowo 807, Fałikowsky 949, Fałicowycze 1(5 r. 5) Stale jeszcze 
Vyanczencz 5(57, 609, (559, 7(52, ckociaż Wawrzynecz 704, pyotrek 491, 
492, 493, 630, podujzek (587, wyjątkowo tylko concz ogroda 870 obok 
copyecz 870. 6) Wymienne są wyrazy: trzirna 624, w trzimanyu 512, 555, 
611 obok wydzerfzał 514, (526, 627, nyedzerfzy 612, nydzerfzałi 616, wdzer- 
fzenyii 709. 7) Normahiie jest wyachacz 788, nyeyachał 809, obyał 742, 
Czajław 539 itp. wyjątkowo tylko Thomko de Redzce 898. Powszechne jest 
tylho fedm 515, 553, 554, 777, 799, jędrny 847, 859, również jefcz 521, 
fzejcz 726, błędnie jedjcz 569. Me ściągnięty zostaje wskaźinlc nawiąza
nia a on, a ono w zdaniach typu: yakom ia wjzyoł mycołaya aon wyejze 
drzewo 773, aon roby 892, a ono roby o 771, a o)i gedze 85(5.

Pisarz 30 (ks. IV, 2 roty) wyróżnia się wśród za])isek pisarza 29 zu])el- 
nie odmiennym wyglądem niektórych liter, iSą). charakterystyczne w 
z szeroką pętlą, k z lekko podwiniętym trzonkiem i pętlą trójkątną, 
końcowe s u góry otwarte, ]>isane jednym ])ociągnięciem. Kaudy niezbyt 
długie, lekko ukośne. Skrót na końcowe -ns w łacinie w kształcie cyfry 9, 
co wyi*óżnia tego pisarza od wielu innych. Pisze on: fwaczymy obok fwacz- 
czyniy 961, wanczeuczewy nyer<jiczył otheirzech łath 9(51, yze Wanczofzka 
wyiała 960 obok yfz gey gwałtheni newygnała 960, yfze paffek 9(51.

Pisarz 31 (ks. IV, 2 roty) nie ])rzy])omina żadnej innej ręki. Pisze 
niezbyt staramde, zaokj‘ąglonynii pociągnięciami. Kształt wielu liter 
jest tu odmienny niż u i-eszty ])isarzy, ii]). w, A, R i in. Trzonki i laski 
ciągnie on z góry, naciskając silnie ])ióro. W ])odobny sposób ])isze on 
osobnym ])Ociągnięcieni kaiidę w h, przy czym górna część ogonka tej 
litery zachodzi na |)ętlę. Skróty w łacinie szerokie i zaokrąglone. Pisze 
on: fwyathcz^ 962 obok jwaczd 9(53; czo 9(53 obok czfo f^> (tj. się) fzaniye- 
•niły 962, dzerffzał 962.

Pisarz 32 (ks. IV, 2 roty) ma ■i)ismo o dukcie przypłaszczonym. Pętle 
raczej wąskie, tytko litera v ma pętlę trójkątną i szeroką. Kaudy włos- 
kowate, skierowane ukośnie w lewo i silnie zakręcone av ])rawo. Litera R 
ma trzonek u dołu załamany w prawo, zaokrąglona kauda g zakrywa 
wierzch litei’v. Lekko zagięty luk / wysoko umieszczony, odrębny 
sposób pisze także litery: A, (ł, V', m, h. Wymienić warto za])isy: pornofzy 
bog yfwydthy f yako yeft obfzyłał 9(54, yakom wkupył, do łyaffa 965.
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Pisarz 33 (ks. I\', 1 rota) [tisze starannie, łącząc wszystkie litery 
w wyrazacli. Kandy liter niezbyt długie. Charakterystyczna jest litera w 
z dwiema owalnymi pętlami, pisana jednym ciągiem. Ogonek q skiero
wany w lewo, osobnym pociągnięciem pióra dopisany wierzch oczka, 
przedłużony w kreseczkę łączącą. Nosówki oznacza przez ^ na końcu 
wyrazu i an w środku, np. fivanthi, jandka, iiandrzeyew(ji dzedzin^y ma też 
interesujące błędy: fw^ fzonw, yfw^lm^ (tj. wziął mu) 9B6. Wymienić też 
warto: pomofzy, yala (tj. jechała), fze fiirmy, czejcz — po fwem czn 966.

Pisarz 34 (ks. łV, 3 roty) ]>osiada szereg cech indywidualnych, szcze
gólnie zwraca nwagę litera / jtisana dwoma pociągnięciami pióra, często 
z rozdwojonym trzonkiem, z lukiem sibiie wydłużonym, nakrywającym 
nawet łaski Avysokicli liter. Kaudy, szczególnie w literach y i h, są ściąg
nięte pionowo, litera y na końcu wyrazu ma poziomą kreseczkę łączącą 
wydłużoną, koń(‘.owe ->s* n góry jest szeroko otwarte. W rocie 968 pisze 
nosówki j)rzez np. nye wjzijil ch^jzebna rzec^, zaś w rocie 969 ])rzez o, 
ri]). rzodu, wjzol, prócz tego fzwanthy 968, fzwantha 967. Wymienić warto: 
pomojzy 967, lakom jpowyedal 967, dirye nyedzeli 9(>7, kon za kon 969, 
fz7vath(iz^. 968 obok jwyadczo 969.

Pisarz 35 (ks. \' -VI, 28 rot) ma pismo z wyglądu podobne do ])i- 
sarza 29, jednak wyi’óżnia się sposobem ])isania niektórych liter. Litera 
T ma dużą pętlę, inaczej pisze B (u ])isarza 29 trzonek tej litery jest nieco 
ukośny w leAvo), dAvonia ])Ociągnięciami ]>ióra ])isze / z grubym trzonkiem 
i lekko tylko zgiętym Avysokim Inkiem, ogonek 2 jest bardzo krótki. Kaudy 
i laski są zgrul)ione, pętle niewielkie, zaokrąglone. Różni się od ]>isarza 29 
sposobem skracania niektórych wyrazÓAC łacińskich, ii]). terminns, iurahit. 
Pisze stale pomojzy^ fzrcaczś t>70, jzwyacz^ 983, 987 obok jzwathczimi 
994, zgodnie z tym ooza 1003, rzanczd 983; ozom 971, czofz 992, 993 obok 
oso 983. Wyjąktowo jnż tylko użył znaku o 2 r.: na jodze 990, ir yodzyno 
977, normalnie pisze am, an przed zwartymi, ii]). nyeramhH damhiny 
zolandney 979, yancza 971, dzyejanezy 996 it])., nawet ezanjzn, ezanfzy 
(ciąża) 980, natomiast a d Avyglosie, ])rzed / i ])rzed szczelinowymi, 
np. th^ azajzoz 987, yawjzy 981, a>jzal obok wjzijil 983, zayal 971, wol^ 975. 
Waha się av pisowmi form zaimkowych: w rocie 977 napisał fzajfya obok 
pujczayancze (2 r.), ale ma też przykłady: jzya iveupil 979, mnjz(ji rany 
doftaly 985 (2 r.). Stale ma iakom, ozom—tom 974, tedym 898, yedy 971, 
woczyechowy 975, dwye nyedzyeli wyjzle 977, ktorego dnya 990, jyedniy 
976, yechacz 973, ivdzyerjzenn 970, 983, my colay ewa 973, jzdzyejfewjky 
nye wyjzyial micolayewy 978, othnyego 992, hoth pana 995.

Pisarz 36 (ks. V, 9 rot) ma dukt przy])łaszczony, łączy starannie 
litery. Kaudy niezbyt długie, ukośne. Litera T ma daszek łukowaty, 
R pisze z podstawką, o nóżce położonej wysoko. Inaczej niż u innych 
pisarzy wygłąda litera te, czasem podobna do m, końcowe -s u góry sze
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roko otwarte. I^isze on; poniojzy 1003; iSwyathczimi 1003, fziryathczo 
1009; czfzo 1011, czfo 1000, czjzofz7u 1011, czjzojm 1010; yfze niczfz 1000, 
if ze czfzo 1010, ifzef^u 1010 ifze mi dal 1005; JUaczeyowy 1001; otetrzy- 
dzefzanth 1003; woczech 1005; Szedm 1001; Jaeo fmi 7ni biły 1007; nosówki 
pisze przez pw, an, ä, (ji, o, np. ISaramba 1001, any rambili 1010, laneze 
1000, pyancz 1007, Santhhy 1010 (2 r.), nawet wyjątkowo wfzanl 1010, 
fziväti 1003, wäyerßy 1005, dzefz^cz 1005, dz^cuyoczy 1000 obok wfz^l, 
wfz(jili, wfzol, wfzoli 1010, yo 1003, za i^m dal 1011; tom wfzol 1010; Cbwal- 
cou'0 1011; interesujący ])rzykład na Gen.-Ac. du. czfzofm wfzanl dic 
czloivyeku 1010; Avymienic* Avarto także czfzo wfzßi moyy parobczy lyndzy 
1010, gdzie forma ludzi może być zarÖAvno Ac. jak i Gen. pl.

Pisarz 37 (ks. Y. 2 roty) ma odmienny AA^ygląd pisma, ze skłonnością 
do zaokrąglania liter. Wyrazy łacińskie skraca szerokimi lukami. Skrót 
łacińskiej końcÓAAki -p.v podobny do litery y. Laski zgrabione, podobnie 
kaudy Avydłnżone i lekko tylko zgięte. Pętle niewielkie, zaokrąglone. 
Jńtera w pisana ukośnie av lewo. PodstaAAka av 7? dopisana osobnym po
ciągnięciem, ])rzecina trzonek; litera B pisana czterema pociągnięciami 
pióra; A, G, k z podAAiniętym trzonkiem. Pisze on: yakom 1012, 1013, 
fzefczydzyefzanth 1012, nyeranczyl dw fyekyru 1013.

Pisarz 38 (ks. VI, 6 rot) duktem ])isma nie przy])omina żadnej innej 
ręki. Zaokrągla ttętle i luki liter. Dolne części lasek i kaudy ma ostro 
zakończone, lekko skierowane av leAvo. Litery A, v, p, m, n zaczyna od 
zaokrąglonych łukÓAA’^; ma dwie owalne pętle, luk / na poziomie niskich 
hter załamany \a' praAAn) pod kątem prostym, k ma trzonek podA\inięty, 
.s końcowe n góry otAvarte, pozioma nóżka B wysoko umieszczona. Za
miast L i F pisze podAvojone U i ff. (''zęsto zdobi -/ (hviema poziomymi 
kreseczkami av środku trzonka. Pisze on: pomofzy 101(1, fwathczimi 1019, 
tele 1015, 1018, fhcncza 1015, przyieli 1017, ydmi ya dobitek woczechow 
zayal 1010, przy dobitcze 1010, ario (tj. a ono) 1010, Maczeyewy 1011. 
A’osÓAvki oznacza ]>]‘zez an, d, d- a, o, AAyjątkoAvo Jendrzey 1017, choć 
dandrzich 1014.

Pisarz 39 (ks. \'I, 11 rot) Aviele lite]’ ])isze aa’ s])OSÓb sobie tylko wła- 
ściAvy. Brak pętli av AAysokich literacli (z AA^yjątkiem d), Litery M, N i h 
pisane dAAoma pociągnięciami od góry. Kauda <j tworzy owalną pętlę 
i łączy się z następną literą, ])rzechodząc ])oniżej oczka. Trzonek B dwu
krotnie przekreślony, zamiast pętli B ma ukośną kreseczkę. Pisze on: 
pomofzi 1021, fwadcza 1021, fwadczimy 1025, ale oczczn 1027, czfo 1025, 
1027, niczfzem 1030, stale iakorn, fzaczem ranczil 1030, yvfzem mu bil dal 
1020, anim 1021, fteyom yy wyprawyl 1030, nyczfzem nye wynowath 1030. 
NosóaaLI oznacza przez am, an, ä, i jeszcze pi'zez o, np. ra7nb 1022, pyancz 
1022, icfczoynocz 1025. Regularna opozycja ifze czfo 1025 obok yfzfzye 
'mu nyedal 1025. Por. też woczechowy 102tb
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Pisarz 40 (ks. VI, 5 rot) ma dukt pisma ])od()biiy do jdsarza 38, lecz 
w inny sposób ])isze niektóre litery. Trzonek T przedłuża się w dużą, 
owalną pętlę i nakrywa wierzch litery, inaczej pisze li i Tc, w bez pętli, 
kreślone trzema pociągnięciami pióra, kauda litery q nakrywa oczko, 
końcowe -.v szeroko otwarte. Pętle liter niewielkie, trójkątne, kaudy 
ukośne. Pisze on pornofzy 1032, yakom ya 1031, yefzrn 1035, woczecha 
1031, fzeaz (tj. sześć) 1034, irelkyern 1035, mieoJayewa 1034 obok grojfow 
1034; nosówki oznacza przez am, an, a, <ji.

Pisarz 41 (ks. VII, 27 rot) ma laski liter zgrubione, pętle niewielkie, 
trójkątne. Kaudy i laski ściągnięte do dołu. Charakterystyczna dla tej 
ręki jest opadająca litera 2; w ligatimze fz. Inaczej niż u reszty pisarzy 
wygląda i? bez x)ętli. Wyraz Rota skraca na Ro. Ijiterę w pisze ukośnie 
w lewo bez pętli, v dwoma pociągnięciami pióra, w y kauda twmrzy pętlę 
u dołu ostro załamaną, następnie nakrywa oczko litery; końcowe -s 
u góry otwarte. Pisze 011: pomofzy i03^ ohok pornojfz \0ol, fzwyathczymi 
1037, ficyathezą 1040, czfzo, niczfz 1054. NosÓAvki oznacza zwykle przez 
an w śródgłosie, ii]i. wfzanl 7 r., zayanl 9 r., manfz 1040, R^u'yanch 1057, 
czanfcz 1041, 1042, przyjzandne 1057, czelantha 1039, 1040, czelanth 1040, 
ranczyl 1041, 1042, pyenyandzech 1057 itp., wyjątkowo rakoygmya 1055, 
przyy(rl 1001, pen^dzy 1041, wjzala 1055, wjzrjila 1055; w wygłosie przez 
a i iji, np. ohrnavyaya 1057, nyemoczrji, fzlofzonrji 1053. Obok krneezom 1045 
jest 3Jylayevy 1039, yakiiffzeicy 1047, jzolthyjzew jzin 1058. Zanotować 
warto zapisy: fkokofzk 1058, yal 1000, oth boga 1053, po myajfzparzech 
1000, tegdi, tegdim 1053 ale kyedirn 1053, kdzye 1050, any (tj. a oni) 1038, 
(‘zfzom, tom 1038, yffz yejt 1037, wyjątkowo yeffz 1057.

Pisarz 42 (ks. VII, 19 rot) ma kaudy lekko ukośne i tym m. in. różni 
się od lusarza 44. Litera C ma kształt trójkąta, którego górna część prze
dłużona jest ukośną kreseczką. Trzonek T zastąpiony kreseczką ukośną, 
daszek z lewej strony o7)uszczony. Nóżka R w postaci ])oziomej kreseczki 
])rzekreśla trzonek ])od pętlą. ])óźniejszych za])iskach zanika pętla 
w literze k. Pisze on; pomofzy, fzivatkczimi 1003 obok Hzwadczimy 1073, 
ozom 1009, 1081 obok cfom 1077, stale yakom. Nosówki oznacza przez ^ 

wygłosie, przez a przed l i przed szczelinowymi, przez a lub an przed 
zwartymi, np. wtrzecz^ czafcz 1000, ozajzcz 1008, wjzal 1009, 1077, 1081, 
fzwachna 1074 ale ^wanchna 1080, Rwanchnina 1073, dzyewancz 1080 
obok dzewyrjicz 1068, nyeranczil 1067, 1075 obok newr-aczil 1066, pyenyandzy 
1075 obok pyemyadzmy 1068 itp. Wymienić też warto: otetrzydzefzath 
1065, yfze yandrzey 1068, do falicowycz 1073, Falikowycze 1074, woczecJiowy 
1080, fedmidzeffad 1074, mikolayewy 1075, Jarrdrzeyemy 1076, aon yedze 
1081 itp.

Pisarz 43 (ks. VII, 14 rot) ma dukt staranny i wyraźny, odmienny od 
innych rąk. Litera A% z nóżką wysoko umieszczoną, ma trójkątną, wy-
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dhiżolią pętlę, ])rzekreśloiią w środku ])ozioiiią kroseczką; koiieowo ,s‘- 
zamknięte. Większość liter ma kształt odmienny niż u innych ]>isarzy, 
Pisze on: pomozy wyjątkowo pornojzy 1082, fwyatiwzyrny 1084 obok 
occza 1089, stale czfzo 4 r., czfzom, yakom 4 r., dałem 1095, obok yakofjm 
1092, Phalicowycze 1090, Andrzeyewy 1085, oihney 1095, jfedm 1095, 
woczech 1091. Is^osówki przed zwartymi pisane są przez an, nawet przed 
szczebnowymi, np. zobyanzal 1083, rnanjz 1085, manfzii 1080 obok czafcz
1090, ale normalnie przed 1 także w wygłosie jest zwykle a, np. wfzal
1091, zayal 1082, przyyal 1095, Izjtrym chlehoyeczeza 1088, rÓAvnież yakom 
fya nye zobyanzal 1083.

Pisarz 44 (ks. \'H—X, 113 roty) kreśli ])oszczególne litery i)odobnie 
jak pisarz 42, jednak dukt jhgo pisma jest bardziej przy]daszczony, litery 
drobniejsze, kaiidy (z wyjątkiem c i y) prosto])adłe lub lekko wygięte 
w prawo. Pętle niewielkie, owalne, końcowe -.s- otwarte. Trzonek T ukośny 

* lub w ])ostaci poziomej kreseczki. Stale ])isze potno jzy, wyjątkowo po- 
mojz 1117, fwyatJiGzimi 1157, jzwatliczim 1210, fzwathezd 1209 obok fwadczd 
1103, 1105, nawet jwanczd 1222. Stale czo, ozom ale niozjz 1102. Xosöwki 
przed zwartymi pisane są częściej przez am, an, rzadziej przez a, natomiast 
przed szczelinowymi i przed l jest zwykle a, w wygłosie najczęściej 
np. rambyono 1112, rambyd 1108, dambyeoz 1108 obok rabyd 1108, dabynd 
1120, rabili 1105; dzyemyanoz 1101, dzefzanczy 1122, 1183, dzyewandzcz- 
dzyejad 1099, rancził 1090, 1099, 1103, 1111, 1112, 1140 it]), obok dzyo- 
fzaoz 1100, 1110, 1138, 1195, raozil 1 107, 1108 it]).; ozanfoz 1199
obok azajoz 1175, czajzozy 1125, 1 120 it]).; wfzal ca 50 r. jzayal 1197 itp. 
Formy zaimkowe zawsze z nosówką, ii]). yakom fzę njioobyajzala 1093, 
kyedijzmd obfilal 1130, również nafzd 1171, przeffya 1187. Wyjątkowo 
zaj)isano pyenyedzy 1229. Stale jest w 1 sg. ])raet. yakom lub yakom ya, 
ozom, tom, tobyem myal oddaoz 1120, ktorim jipal 1194, fon em Hdzerjzal 
1145, yjzem it]). Wyjątkowo jeszcze bofztno tobyo zaplaozila 1230 obok 
iakom ya nyewinowatha 1230. Normalnie jest yfze lub yjzem, wyjątkowo 
yjz mano 1111, yjz tam 1102, Avyjątko)vo też yejzem ya 1114. Normalnie 
tedy, yyedi, kyedi-, stale yinych 1100, 1130, ginym 1101; stale vojzny 1119, 
1197, woczeeh 1210, 1119. Normalna jest grupa ii]). Vyanczemczewey
1097, 1130, micolayemy 1112, 1123, 1119, 1209, Bogujjewy 1108. Milayewy 
1128 itp., Avyjątkowo trafiło się ßoltijjowey 1102, ozitijjow 1181, Normalnie 
jest otli boga 1198, 1225, 1230, oth nyego 1118, hote trzydzejezy 1150, othe 
mnye 1100, 1132, ot mycolaya 1200, otmnarl 1181, wyjątkowo od boga 
1124. Stale jedm 1144 itp., yala 1172, w dzerjzenu 1201; waha się grobla 
1109 obok grobya 1105, spójnik a on 1123, 1179 obok ściągniętego ano 
1126, 1158, ane 1151. Wymienić też warto: jlmiezem 1200, wlencznch 1114, 
placzel 1141, za katarzinya 1133, iSimotiowi 1114 obok Simana 1223, 
nyegda 1234, Stry moy 1100, yalcom ya tobye ten kon wroozil 1102, wjzal
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con 1159. Częściej jest Falanczino 1141), Falicoiricze 1184, 1207, 1224 
niż Chwalicowicze 1201.

Pisarz 45 (ks. VII—VIII, 4 roty) ma kaudy krótkie, proste, z koń
cami lekko zagiętymi w lewo; pętle liter male; oczko // jest szeroko u góry 
rozwarte. Charakterystyczne są również litery T i A. W literze T daszek 
z lewej strony xtodniesiony, z ])rawej 0])uszczony. Krzyż przekreślony 
X)odwójnie +. Pisze on: pomolzy 4 r., firathczini 1239, też othezem 1240, 
czo 1240, odbił 1239, wyjątkowo jeszcze ir w przykładzie icidzirfzal 1240 
obok winem dzerzenyn 1241; wahanie tedy kyedi 1239 obok hyegdy 1242. 
Nosówki pisze przez an Inb «, ii]). fwanthi 4 r., xancz 1239, ranczil 1242, 
v'fzczagn^cz 1239, porabil 1239, nyerahil 1241.

Pisarz 46 (ks. VIII, 4 roty) ma dukt ])isma odrębny. Krótkie, proste 
laski i kaudy zgrubione; uderza zupełny brak ])ętli w wysokich literach, 
również w d. Częściej niż inni x>isarze używa okrągłego .s na x^oozątku 
wyrazów; y pisze jednym ciągiem xdóra, T bez trzonka, daszek wsparty 
jest na x>§tń. Większość liter jusze inaczej niż reszta pisarzy. Warto za
notować: pomofz 3 r. obok poniofzy 1240, jwadczynii 1244, nicz 1243, 
fefcz 1240, pyen^dzy 1245, wfz^l 1243, fwanti 1244, yakoni 2 r.

Pisarz 47 (ks. V^II, 4 roty) ma cienko zacięte x>ióro i odrębny od 
innych xüsarzy idaski dukt xńsma. Litera K, z ])odgiętym trzonkiem, 
ma zamiast iiętli ukośną kreskę; T ma x^ęllę podwójną, w y kreseczka 
łącząca doxjisana na oczku, y u góry szeroko otwarte; z, l, k, J, c rów
nież xdsze inaczej już imn pisai'ze. Pisze on: pomofzy 4, yakoni ya 1249, 
1250, jzkodzenem 1248, yjze rny (tj. iże nd) 1248, l^chiniana (Simonis) 
1250, othwyefzcz 1248 obok nyeodwyefzenini 1218, za nioyd jtarś macz 
1247, ranczil 1248.

Pisarz 48 (ks. X, 9 rot) ma odrębny dukt jjisnia i kształt x>o«zcze- 
gólnycłi litei’. T bez trzonka, r x)i‘Sane dwoma ])ociągJiięciami xdóra od 
góry, odrębne d, R i inne. Pętle juewielkie, dość wąskie, najczęściej w kształ
cie przechylonego trójkąta. Pisze on: pomofzy 1 v. obok pomofz 4 r., iakom 
3 r., czom 1258, 1259, czo 1250, jjfze rabdno 1250 obok yfz przeorano 1258, 
yfz vnyem 1259, oth nych 1255, oth boya 1251, othbycz 1257, niicolayew^
1250. Nosówki x>iszc ])j-zez fi Inb a, iij). wfzal 1259, fzato 1259, njibano 
1259, zayijil 1255 it])., wyjątkowo jeszcze pocz 1250 i osobliwie penydzy 
1255, fzvythy 1255, fwythy 1253. Osobliwością tego x'>isarza są zapisy: 
nya mey 1258, nyayey 1250, nya borzenyczach 1250, oranyo 1258, ffzcza- 
ynyal 1250, 1258, także sx)ójnik hy (tj. i) 1259 3 r. obok y 1 i‘.

Pisarz 49 (ks. X, 20 rot) ma dukt przyjjlaszczony. Trzonek T x)rzecho- 
dzi w okrągłą i nakrywa wierzch litery. Kaudy końcowego m i n
biegną ukośnie w x>rawo, inne x^i’ostopadle lub lekko zgięte w lewo. Pętla 
B zastąpiona kreską na końcu zagiętą, trzonek u dołu zagięty. Litera ic 
X)isana trzema pociągnięciami, w y kauda tworzy ]>ętlę i nakrywa oczko
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litery. A jest ])odobne do greckiej a. Pętle zaokrąglone, często ])rzyx)łasz- 
czone, górne laski i trzonki niewysokie. Pisze on: pornojzy K)r., ozom wfzol 
{wfz^l, wfzal) 1277, 1278, 1279, yakom fzTcodzeu 8, iakom jzkodna 1276, 
anim nafza mai dacz 1266, yjze mego othcza 1276, yfze voyjlaw 1261, Bogu
chwała 1261, wawrzinczeuw 1267, 1269. Nosówki pisze przez aw, wyjąt
kowo o 3 , tom icfzol a on orze 1277.

Pisarz 50 (ks. X, 1 rota) z wyglądu i)isnia nie przy],)omina żadnej 
innej ręki pisarskiej. W literach wysokich najczęściej brak pętli. Nie
kiedy jednak pętle są, w literze zaś k kilka razy pętla jest nie wykończona, 
co wygląda na przejściowe stadinni pisma. Litera T bez trzonka, jak 
n ])isarzy 46 i 48. Trzonki i laski hter zaakcentowane pionowo. Pisze on: 
yakom ya fzkodzen dzefancz 1280, jivathcza, hothpana 1280.

Zestawione wyżej właściwości graficzne i językowe, dobrane dla 
charakterystyki językowej pisarzy, i)okaznją ówczesne powolne urabianie 
się norm graficznych i językowych w kancelariach sądowych. Wzięto 
tntaj pod uwagę następujące zjawiska:

1) Formuły początkowe przysiąg za])isywane w całości, jak u ])isarzy 
nr 1, 4, 5, albo skracane av różny sposób, jak u pisarzy nr 6, 7, 11 itp.

2) Wyraz krzyż oznaczany znaczkiem zwykle o dwu | hib trzech A- 
kreskach u pisarzy 4, 5, 45.

3) Formy 2 sg. imper. pomoży lub pomoż pokazują wahanie dłuższej 
i krótszej postaci wyrazu, także różnice w sposobie oznaczania głosek 
ź i. Postać krótsza, zapisywana zwykle pomojz (wyjątkowo pomoz u pi
sarza 8), Avystępuje tylko jako oboczna, rzadka lub wyjątkowa u pisarzy
8, 21, 28, 29, 41, 44, 46, 48. W ustalonej formule ])rzysięgi panuje postać 
tradycyjna, dłuższa, zapisyAvana najczęściej pomofzy, np. stale u pisarzy
16, 17^ 18, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, lub stale pomojzi 12, 19, 23, 39, albo stale pomozi 7, 8, pomozy
9, 27. AVahania aa' ])isoAAUii tego Avyrazu ])okazuje tylko kilku j)isarzy, 
A\dęc normalnie pomozi, a AvyjątkoAA'o porno jzy n ])isarzy 5, 14; zwykle 
pomozy, a AA^yjątkoAco pomojzy 43; odAvrotnie, zAA^ykle pomojzy, a Avyjąt- 
koAvo pomozy 25; ZAA^ykle pomojzi, a AcyjątkoAAa) pomozy, pomojzi 20; 
pomojzi obok pomojzy 21. Wreszcie u dAvn pisarzy \Aaha się ]>isoAAmia 
pomorzi, pomozi 13, pomorzy, pomojzy, pomozi, pomoj 15.

4) Zapisy formy 1 ])1. ])raes. świadczymy pokazują już AvyjątkoAvą ])ostać 
krótszej jwathczwi 20, 44, 45, jicadczim 7 lub jwaczim 15, ale niejasne 
są błędne zapisy jwaiczini 11, 21, 22, 45, jwadcini 7, jwatczhiy 27. Nor
malna jest jeszcze pełna postać na -my, zapisyAA^ana przez -mi lub -my. 
W tym Avyrazie bardzo rozmaicie zapisyAvana jest grupa spółgłosek dc. 
Najczęściej oznaczona jest ]>i'zez tez lub thez, np. u ])isarzy 9, 11, 13, 14,
17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 36, 38, 41, 43, 45, 50, ])rzez dcz tylko u pisarzy 
5, 7, 39, 46, ]>rzez thez obok dcz 34, 42, ]>rzez czcz 2, przez cz 23, yn-zez
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\czcz lub (‘Z 30, przez thcz lub cz 31, 35, przez tez, ccz, cz 1, 6. Najbardziej 
oryginalnie z dysymilacją: fwanczimi 15 /389 ol)ok tez, cz u pisarza 15, 
fwancz(ji 44/1220 obok thcz dez 44. Podobne wahanie widać w wyrazie 
othezyfniie 21, oczezyfny lub oczyfny 29. W związku z tym problemem 
stoją zapisy form zależnych wyrazu oeiee, np. oczeza, -u 1, 5, 39, occza 43, 
ocza 35, otcza 6, otheza 49, othezem 45, otheza obok oezczu 49, także z roz
sunięciem wymowy po oczfzu 15, oczja, oezjem, po oczfu, nawet po otfz'u 
(709) u pisarza 29. Por. też zdraezcze 1, zdraczcza 29, rzancza 35, chleho- 
yeezcza 20, pączinatheze 21, ojzmoronatcze 27, zaczternaczcze 5, także pyot- 
dzefzanth lub pyatdz.efzanth 29. Również w formach zależnych wyrazu 
ćeśe (tj. teść) mamy wahanie w pisowni: czefcz, ale po fwern czu 33/966, 
ezczewi 29/592, także jwey tfcze 11/311, gego ezczi 29/872.

5) Za])isy zaimka eo pokazują wahanie ezo lub czfo, ezfzo. Postać 
stara ezfo, ezfzo występuje wyłącznie u pisarzy 1, 9, 11, 13, 14, 20, 25, 
27, 29, 36, 39, 41, 43, uproszczenie ezo występuje wyłącznie u pisarzy 2, 
5, 6, 23, 24, 26, 44, 45, 48, 49, wahanie ezfo obok ezo występuje u pisarzy 
7, 15, 21, 29, 31, 35, 42. Na ogół u starszych ])isarzy przeważa ilościowo 
starsze ezfo, u młodszych młodsze ezo. Pisarz 29 raz poprawił rzadkie 
u niego ezo na zwykłe ezfo. Lepiej się trzyma niezfz u ])isarzy 14, 29, 
39, 41, 44, niepewne jest niezfey 29/681, wyjątkowo tylko wystąpiło niez 
46/1243. pisarza 7 wystąpiło 5 razy rozitodobnione fezo. Na bliższe 
zbadanie zasługują zapisy ocze 1/16, zaeze 7/165, 166.

6) Samogłoski nosowe‘•’) w nazwach osób i miejscowości ])isane są 
najczęściej tradycyjnie ])rzez am przed spółgłoskami zwartymi wargowymi 
(-P), ])rzez an przed zwartymi przedniojęzykowymi (-T) i przez an łnb 
a ])rzed szczelinowymi (-S). Osobne znaki o łuł) ^ w nazwach są rzadko 
używane. Natomiast w wyrazach pospolitych niektórzy pisarze uogólnili 
znak o luł> ^ na wszystkie ])ozycje mniej łub bardziej konsekwentnie, 
np. pisarze 1, 5, 6, 7, 8, 11, 20, 34, 48; stara pisownia an resztkoAvo tylko 
występuje w pozycji -T, np. 1, 10, 28. Inni pisarze używają znaków o 
łub ^ tylko w wygłosie, |)rzed /, ? i |)rzed szczelinowymi, natomiast av ])o- 

zycji -T piszą częściej po staremu an łub d (tj. skrócone an) niż o łuł) 
np. 15, 29, 34, 35, co świadczy o tendencji do rozszczepionej wymowy 
rezonansu nosowego. Inni znowu pisarze mają osobne znaki 0 łub d- tylko 
w Avyglosie, gdy w śródgłosie używają ])ołączenia an łub a, np. 25, 27, 
33, 41; albo inni mają an, a tylko w pozycji -T, ale zwykłe a przed szcze
linowymi, jjrzed l ł, gdy znaki o fi są tylko w wygłosie, ii]). 42, 44. Znak 0 

(u jDisarzy 5, 7, 8 pisany z wąsami ó) szybko wja‘.hodzi z użycia, wypie
rany przez (ji, już np. pisarz 20 nie używa 0, ma tylko 4 obok an, d, a,

W. K ur as z k i e w i (• Z: 77« sijołeczne rozwoju polskieyo języka iiterackieyo. Z dzie
jów powstawania języków narodowych i literackich. Warszawa Ifiod, s. 37 97.
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u pisarzy zaś 35, 48, 49 znak o jest jnż ziptelnie wyjątkowy. Niektórzy 
pisarze, iip. 43, w og’ole nie nżywają znaków o piszą an -T, częściowo 
aij -!S, a -IS, a -Jj i a w wygłosie. Zamiast znaku o niekiedy, szczególnie 
u pisarza 29, występuje zwykłe o. Interesujące są też błędne zapisy zna
ków 0 (ji^ zamiast litery ?/, np. (hc ratli^. 21/438, na dambaz^ 29/740, logra- 
howcz^ 29/739 albo odwrotnie litery u, w na miejscu nosówki, ii]). na 
jzimanow dzedzinn 12/310, jw^ jzonw 33/996. W związku z tymi przy
kładami trzeba zestawiać za])isy czczvn 15/333, a vn 5 r. u pisarza 15. 
Żaden jtisarz nie wyróżnił jeszcze nosówki przedniej od tylnej, ale zda
rzyły się przykłady pisowni przez e, np. Jendrzeif 3.8/1011, na dzelnicze 
7/101, podfedJcn 7/113, (fjfnendi 7/249, pyenyedzy 44/1227, mniej wy
raźne są Oczeflaw 5/57, Najzeynew 11/293, Maryorzeta 7/526 itp. Należą 
tu też chyba przykłady pisowni przez y łub i, np. zamtho zayntho 29 797, 
jzwytłiy 48/1252, jirythy 48/1250. Wtórną nazałizacją można objaśniać 
zapisy w rotacłi połskicłi: Syman 27/463, 29j 7 razy, Schimana 47/1248, 
Simana 44/1221. Szimanowych 21/428, na ^zimanov' 12/316 (x)or. też 
Shnufz 2/49) zajimvna 7/195; również w wyrazie pospolitym zagani 
'zagony’ 21/451 oraz w wyrazie fzayain (tj. zajem) 29/901 ^o).

7) Formy zaimkowe 'mię, cię, się po przyimkach u wszystkich ])isarzy 
mają nosówkę, np. zamo 1/26, zajfa 7/191 itp., natomiast przy czasowni
kach u niektórych pisarzy również stałe mają nosówkę, np. 6, 14, 15, 
20, 21, 25, 31, 33, 43, 44, u innycłi natomiast systematycznie pisane są 
])rzez e, np. rojnyemogl fye 4/53, jtego myc wyprauril 29/366 itp. u pisarzy 
1, 4, 5, 7, 29, 39. Tylko nieliczne wyjątki jzn przy czasownikacli zamiast 
normalnego jze mają pisarze 7, 29. Wyraźne wahania fzo obok jze wyka
zują pisarze 11, 35.

8) Miękkości s])ółgłosek początkowi pisarze nie oznaczają wcale, 
dopiero ])isarz 29 i następni oznaczają zmiękczenia wargowych i >?, nie
kiedy też ź ś dź 6 przed samogłoskami. N]>. w przykładzie jwyadczo czy 
jzwyadczimi ])isownia wya wyslęi)uje u x>hsarzy 29, 31, 34, 35, 36, 41, 
43, 44, choć pisownia fwaiczinii) jest wciąż częstsza także u ^ńsarzy 30, 
38, 39, 42, 45, 46, 50. W związku ze zmiękczeniem sx)ółgłosek zanotować 
należy j)isownię koyn obok kon u pisarza 21, też eony 24/459.

9) Antycy|)ację miękkości pokazuje ]dsownia wyrazu woyfzny, woy- 
jznym u x)isarzy 13, 21, 27, 29, 44. IIiper])0])rawnością w tym zakresie są za- 
])isy imienia Woczech u x)isarzy młodszych 14, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 
44 obok Woyczech u pisarzy starszych 1^ 6, 7, 15, 21 i często u x^isarza 
29, który też ma stałe irofzny.

“) W. K uraszkieAvicz: Poznuńnkie imię Siamko — Siemko i mazotvieckie bJufa- 
miati — Eujemian, SlaAMa Occidentalis. t. XX, Poznań I960.
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10) Pomieszanie ])isowni rz i z iia^vet ź pokazują pisarze 7, 10, 11, 
13, 14, a szczególnie 15 i 21

11) Udźwięcziiiającą fonetykę między wyrazową pokazują przykłady: 
o (iirald o wyhicze 14/323, jamojolzd i dal ma 17/400.

12) l^rzysłówki kiedy^ tedy, jedy już uogólnione bez y u pisarzy 1, 11, 
15, 21, 24, 27, 35, 44, ale pisarz 7 obok kedi ma jeszcze yeydy 7/202, pisarz 
41 obok kyedim ma jeszcze teydi 41/1053. Pisarze 29 i 45 używają na prze
mian kyedi i kyeydy. Stale trzyma się nigdy u pisarzy 21, 29, nyegda 
44/1232, wyjątkoAco tylko ])isarz 7 zapisał nidi 7/229 obok nikdi 7/179, 
też nigdi 7/241.

13) Obok zapisÓAc |)rzysłówka gdze, u pisarzy 1, 5, 7, 21, występują 
za])isy kdze, u pisarzy 7, 41, nawet dze 7/109, dzejz 15/363 obok gdze 15/376

14) Utrzymuje się stara wymoAva słuńee u jusarzy 29, 38, 44.
15) WskaźniJc uaAviązania a on utrzymany u pisarzy 27, 42, 49 ściąga 

się na an u ]>isarzy 1, 38, 41, zaś x>isarz 44 użyAva obu postaci: a on obok 
ano, ane.

16) Obok utrzymanego li av Avyrazie na wyelicmioez 29/729 Acystąpilo 
już skrócenie welkym 40/1028, powelczenoezy 21/423.

17) Rzadko używane są protezy: hy 48/1256, hof^n 7/265, hojmi 
7/264, hot li pana 35/995, 50/1280, hote trzydzefezy 44/1156. U tychże pi
sarzy normalnie /, ofm, ot.

18) Obniża się yl na el av Avyrazie tele u pisarzy 29 i 38, AvyjątkoAvo 
też placzel 44 1141.

19) Stale jest siedin, siedmi u pisarzy 11, 15, 29, 35, 36, 42, 43, 44. 
Obok szeM byAva też azee u pisarzy 7, 15, 21, 40. AvyjątkoAV(ł fedfcz 29/569.

20) Stary biernik żyAAOtiiych rzeczoAvnikÓAv męskich, np. zalowal 
oHol 6/64, kon za kon 34/969, yakotn ya tohye ten kon wroezil 44/1102, 
ivfzal eon 44/1159, tile byAva już ps‘a zahyl 11/309, veprza zabił, togi zabił 
7/220.

21) W formie 1 sg. praet. mamy jeszcze -.św, np. iacofni, jtegojni, 
dalefni itp. u pisarzy 5, 6, 11, 36, 40, dosyć często też u pisarzy 7, 29; 
przykłady ze -św trafiają się jako Avyjątki przy normałnym -m u pisarzy 
1, 20, 43, 44; AA Szyscy inni itisarze mają już ujuoszczoną formę, np. iaeom, 
anim, dałem.

22) W formie 3 sg. praet. niekiedy jeszcze Avystępuje x)osiłkoAvy cza
sownik, np. jest zawołała u x>isarzy 11, 14, 14, 21, 28, 29, 32, natomiast 
w 3 pł. już zu])ełnie AAyjątkowo trafił się zajiis przyyaezełe jo jkajzałi 
29/513.

^^) W. KuraszkicAvicz: Najdawniejszy przejaw zbieżności wymowy rz i z u pi
sarza pyzdrskiego z 1418 r., Język I’olski XXXIII, 5, KrakoAV 1953.
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23) AV zaimku jinny podwojone mi mają pisarze 11, 29, iiatoiuiast 
zapisy z i)ojedynczym iip. gynych, mają pisarze 7, 21, 27, 44. (Ibok 
yyna 21/456 trafił się zapis Jnjzych 21/453.

24) Dualis u niektórych pisarzy dosyć dobrze zachowany, ii]). dwg^ 
nyedzyeli wyfzle 35/977, dum maiha przyfandz ifz przytem biły 28/481, 
ale już u pisarza 1 bywa zatarty, np. U dwe rani 1/44.

25) Interesujący jest słownik tych rot, np. groblą 44/1169 obok gn-obya 
44/1164, nasza cri 7/90, 112, 11/314 prawa kri 7/153 obok jfza krew 7 /152, 
10/289 za moyś starś 7nacz 47/1247, matka 11/298, rnatky 15/393, stry 
■moy 44/1100, wfżytko 29/896 obok fwytiwo 21/448, przylubil 1/7, 7 /235, 
daial 1/38, 46, 7/242, dayali 29/687, jtego fwata naon 35/1001, doyo^d bil 
183/7, vdawycz 29/763, gegdy lub gedy u pisarzy 7, 35, 44, nyegda 44/11232; 
])rzyimek dla na drugim miejscu, np. darudla 11/298, tey copy dla 689, 
komu w znaczeniu hiikonm’ przy zaprzeczonym orzeczeniu: kotmn ten 
roi newcradzon 6/64 itp.

26) Z wielkopolskich cech gwarowyclD^) (ox)rócz rozszczepionej! wy
mowy nosówek, form rnie, c4e, sie i innych właściwości wyżej ornówiornych) 
najczęściej występuje grupa ew po miękkich spółgłoskach u pisarzy 1, 7, 
ll' 12, 14, 17, 19, 25, 26, 28, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 48, 49, u niektóóryeh 
pisarzy obok ew trafiają się sporadyczne przykłady z analogicznymi ’oic, 
np. u ])isarzy 7, 15, 20, 21, 27, 29, 40, 44, u trzech pisarzy jest 1 tylko 
'ow: 5, 6, 36, ale ich materiał jest szczupły.

27) Utrzymuje się grupa chw bezwyjątkowo u pisarzy: 1, 6, 111, 20, 
22, 36, 49, np. C hwal, Boguchwał, Chwaliszyce, Chwalikowo, Chwalikoowice, 
Chwalibogowo, Chicalkowo, Ghwalowo, Chwalibog, Chwalęcmo itp. Wy
łączne przykłady z uproszczeniem na / mają pisarze: 5, 7, 13, 199, 42, 
43, więc Bogufał, Faliszyce, Folkowo, Falikoicice, Falikowski, Faliboipgowo, 
Falmiir, Falęeino itp. U pisarzy: 15, 21, 27, 29, 44 wahają się zizapisy 
z chw obok /, ale u pisai-zy 21, i 27 częściej jest chw, u pisarzy 15 5 i 44 
częściej jest /. Pisarz 29, od którego pochodzi najwięcej zapisek, w pipierw 
szej połowie materiału ma wyłącznie chw (45 r.), ])o roku 1420 wprowwadza 
coraz częściej /, głównie w nazwie Falikowice (16 r.), wyjątkowo Bo<guguphal 
773, Fałkowo 807, Falikowski 949. AAldae więc u autorów większej ij ilości 
zapisek, tj. u iiisarzy: 7, 15, 29 i 44, dążność do w])rowadzenia ncnormy 
z / zamiast I'odzimego chw.

28) Przejście ’a na e ledwie jest zaznaczone: Micolaie 7/271, , ko7ie 
7/142, yelco 25/464 obok normalnego yako 25 (3 r.). Częste jest ipacachacz, 
yachal itp., u pisarzy: 1, 11, 12, 15, 19, 21, lub krótkie yal, yala, 2929, 33,

’ ^) W. K u r a s z k i e w i i‘, z: Foehodzen ie polskiego języka literackiego w śicietle w;y}oynikó}i 
dialektologii histoi-ycznej, Studia Staropolskie, t. III, \Vroclaw 195B.
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41, 44, wymowy" jfechacz,. przifiechai, prziyeli zacliowali tylko pisarze
7, 20. 35, 38.

2D) Ledwie zaznaczyło się uproszczenie przyrostka -ek na -k i -ec, 
na -c w przykładach: fkokojzk 41/1052, eomz ogroda 29/870, także w po
prą wkacłi: dirfk na dirzek 3/50, poczotk na poczotek 7/170. Xalezy też 
tutaj Vyanezencz u pisarza 29 1 r., gdy u innych już vaczeneoz, 5, 7, 15. 
Stałe jest użytek^ Fiolrek, dobytek itp.

30) Powszechnie trzyma się jeszcze przyimek i ])rzedrostek ot, ote, 
ale trafia się już anałogiczne od (nigdy ode), ii]). odpujczila u pisarzy 7, 
15, odbił 14, 20, 45, od boga 44, odwyejzeHmi 47, więc przed spółgłoskami 
bezdźwięcznymi i dźwięcznymi, wyjątkowo tylko odioJ 7/121, neodgyal 
9/287, od Rolantha 11/315, więc przed s])ółgłoskami ])ólotwartymi, gdzie 
panuje oF^).

31) Powszechny spójnik iże bywa skracany na iż normalnie w połą
czeniu z enkłityką u ])isarzy: 1, 5, 14, 15, 21, 29, 30, 36, 39, 41. Skróconą 
postać iż w szerokim zakresie (nie tylko z enkłityką) stosują pisarze: 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 25, 28, 44, 48, 49, por. też yfze my 47/1246.

32) Wyłącznie trzymał, trzymanie mają pisarze 1, 20, 22, wyłącznie 
dzierżał dzierżenie 31, 35, 44, 45, oboczne użycie oł)ii rdzeni mają pisarze 
7, 11, 15, 21, 29.

33) Zestawienia liczebnikowe wiązane przez a, np. pancz a trzidzefczy 
25/462.

WydaAvcy składają serdeczne ])odziękowanie Dyrekcji Arcłiiwum 
Państwowego w Poznaniu za udostępnienie zbiorów. Wojewódzkiej 
Kadzie Narodowej w Poznaniu za czę.4ciowe pokrycie kosztów wydania, 
prof, dr Brygidzie Kiirbisównie i ])rof. dr Stefanowi Saskiemu za recenzję 
i kontrolę materiału.

'•*) W. Kuraszls ie^vicz: f^turopoluku wy-uiiana przyimku ot — (nl wedle nad, 
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PISARZ 1.

1. (1 14 y r. 1392) -- Sandiiiogius Mocronoski i‘ece])it ad domiimiii 
Vinoejicium Nakelski:

s^ sn:

])<>wec'/d'zczi o gwałt a o])()W'(d'zcczi i)owiefć|ści o gwałt a ()])()wieś[e]ci. 
L. :J3ó.

2. (1 f)3 r. 1395) —-lołiaiuies (łc Pcnki (łucit Pastes c.oiitra klagnej^) 
lloszankam: ]»rimus łlindrzicłi de Ołszicze, Nicoiaus ił)ideni, Floriamis 
Mareowsky, Dirszco Pocłatłika, I^)elathca Nicolaus. Pctrasiiis de Ol- 
szicze:

! >

t daeo to i rwaeziiiii Jaeo -łan ne- t Jako to swia^'d czymy, jako Jan 
1‘zdziP) holzaneze gmena ; tako \ve- Jiie żdżył Hoszanee j{i''mienia tako 
le jaeo fzeizez grziuen wiełe jako sześć grzywien.

i 1. 13fl: .rayjieni, ncizdzil.
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:i. (63) Zbrosz de linszeowo dnoit testes eoiiti-a liartosziiim de 
Grabowo: primus Przeezsiaus daneowo, I’etrassius de Thomieze, Paulus 
de Czeluscziiio, Mathias Prvsski^), Wasil de ('zeluseziiio. I'etrus l>asz- 
eoAvski:

t daeo ! to Iwaczimi rJaeo zbrol’zew 
oczecz iiewzol na barthlomege- 
we‘" oczczuG <lzef0czi grziueu 
ani gego dobra

fj. 457: Pruski (Pro.ski?). oczctza.
2) ('ala Z'jpii^ka przekreślona.

t -Jako to swia<d;czymy, jako 
Zbroszew oeiee nie wziął na P>ar- 
tłomiejeweni oecu dziesiąei gi'zy- 
wien ani jego dobra.

4. (63) — Michael de Micolewieże ducit testes contra MtM-zek Ylarzi^) 
de Micolage<ui>cze: Przibislaw ibidem, Witus ibidem, Nemii- de Dzecz- 
marowicze, Ste[)hamis il)idem, daszek de MalczcAvo:

t daco to I waczimi [daco {fcze- f dako to swia<d >czyniy, jjako 
pan} michal bel'zalp) j daco meczko Szczepan Michał bieżałl, jako Miec- 
belzał namicłiałowo golpodo ' lu- ko bieżał na Michalow(^‘ gospod«,» 
millem, ydałmv rani. s umysłem i dał mu rany.
') L. 45S: wijrazji ir nawiasie opuścił. Ylurii.

3. (63) — Przedbor ducit testes contra Przeczslaum de Głicliowo: 
Albertus potcone de Chudzicze, Gregorius de Szlacłiczino, Włost ił)idem. 
daszek ibidem, danusz de Ossek, Gardosz de Ijol)ez:



>Ja(‘() to I'waczimi -laco j)rz(Hn)or 
ii(‘ roczil y)rzeczriaowi zaiiaozka 
il'zbi niv neczinil Izkodi wcłiii- 
(•'howo ’)
') ('ala Z(ij)isl,d jn'zekrrKloiia.
!j. I'ill.

Jako to świard>czyiiiy, jako Przed- 
l)or nie i-ęczyl Przeesła(w)owi za 
>ia(;zka, iżby nni nie czynił szkody 
w /riicliowie.
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(). (OJ) P)i“onka de ’\Jicola<fi:eüi>ez<* diicil testes contra Alberturn 
de Aadarszicze: priimis Daniiamis jilebanus de Nechanosbi;o, With de 
Micola<geui cze, P.oi^usz de (Joczah'ov.o. Marcusz de Micola<geui)cz<e>. 
Ad testiinoninm alii: Mieliaei (ie ?dic(dage<uiJcze, Tlioinislaw ibidem:

t |Jaco to iwaczimi] Jacoirni 
])i*zitem t)ili gdze \vo\A'zeeh poinal 
broncze ])olcz\varti grziw iii y ])ol- 
poitawa inknaA-
Primi qnaluor (lireiii, sed duo in 
testimoiiiu m.
p Cala zafiinka przrl.rc.Hoiia.
L. nu.

t fJako to świa<d>czymy], jakosmy 
])T‘zy tern byli, gdzie ^^mjeiech po
zwał Ib'once ))oi czwarty grzywny 
i ])ol ])ostawa sukna.

t. (OJ) 1’aulus wlodariiis de Wola ducit testes contra Staszconein 
sccdtetum ił)idein : ])j‘inms testis Albertus ibidem, Jacobus de Slauoszeuo i),
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Thuorek de Vola, Petrus molendiuator ibidem, Andreas de \'ola. Plii- 
lippus de Thwardowo:
t Jaeo to Iwaezczimi Jaco j ftalzek Jako to świadczymy, jako Staszek 
przilubil Ipaulem Tfz mai przeth-; x>i‘zykibił-) s Pawiem, iż miał przed 
prauem Itaez prawem stać.
b L. 462.: Slavoszewo.
2) Zob. nr 130.

8^ ((33) _ Zotfca dncit testes contra Wenczeslaiim kinetlionem de 
Meszowo: primus Nicolaus Grabouecz, secundus Gzeley de Łobez, Ma
thias Grabouecz, Dobro^ost de Krzan, Gregorius de Glowczino, łb-zedbor 
de Glowczino:

/■<

t Jaco to Iwaczczimi Jaco 1‘zowka t Jako to świadczymy, jako Zofka 
węchowi kobili vlzithka nenia iYięcłiowy kobyły użytka nie ma.
L. 463.

9. (63 v) — Meczslaus de Gunicze dncit testes contra Zemantlia; 
primus Stanislaus de Chwalicowo, Albertus ibidem, Andreas ibidem, 
Nicolaus de Gorinino, Petrus Meuiszewski, Laurencins de Wan^ri:

I

/:
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t Jacol'iiii poili bili^) dokatiii'zet dakosiiiy posły byli do Katusze, 
bi Ifvini ilugoj Twego Tliigo obro- by |swyni sługą] swego sługę obrę- 
ezila na prano ezyła na prawo.

L. 464: heli do Katusze.

10. (03 v) — Priini dicent sic, sed alii quatuor in testiinoniuni:

t daco to Twaczinii daco nieczko t dako to świa<d uczymy, jako 
Tlał dokatliuTze^) biniY parobka Miecko sial do Katusze, by mu 
roczila * na])ra,wo parobka ręczyła na prawo.
1. 464: do Katusze.

II. (03 v) — Zauisza de Wrzesna ducit testes contra Andreain de 
Cboczicza: primus Petrus de Staw, Kartholomeus ibidem, dacobus de 
Gunicze, dołiannes de Scanipe, danusz ibidem, Yłosczibor de Małczewo:

t daco to Twaczczimi daco Au
drey mal zauiTzi pol Choczicze 
wzdacz i)i trU)ns marcis et qun- 
draginta

t dako to świadczymy, jako An- 
dr\z)ej miał Zawiszy poł Ohoeice 
wzdąć — — —

L. 466.

12. (03 v) — Albertus iurabit:

t CzTo Te drogo Tlaw wrzuTzil wnie | sie Drogosław wrzucił w me 
trzimane tego mam cztirzi grzittuii trzymanie, tego mam cztyrzy grzyw- 
Tzcodi^) ny szkody.

Zapiska przekreślona.
L. 465.
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13. (63 v) — fJamisz de Ossek dueit testes contra Derszcoiiem: 
JS'icolaiis plebanus de (logoleuo, Petrassius Drogoszewski, Janusz Sze- 
lewski pelfirzim, Nicolans Vsloezski, Petrus Sziplowski:

tl<S£A

t Jacolnii prziteni bili kedi Janiiiz 
V dzerizka ku])il dzedzino, tedi 
niv" fliibil ktorobi oto Izodo Janufz 
nial tabi bila dzerlzcowa

]j. -Jaf).

t -Jakosiny przy tein byli, kiedy 
Janusz u Dzierżka kupił dziedzinę, 
tedy mu ślubił: którą by o to 
sz<k>odę Janusz inial, ta by była 
Dzierżkowa.

14. (63 v) — Mathias kmeto de Graboszewo dueit testes contra 
dominarn Bardska: primus Petrus Wangrin, Peczko, Andreas Bak de 
Orampcowo, Nicolaus Nowak, Johannes de Oapcowo, Mathias Cho
rze! a ibidem:

t Jaco to Iwaczini^) Jaco anka 
zabiła Maczegewi weprz^) | i na- 
wa"grodze my nedala pafcz

1. 467: swaczimi, weprcz.

t Jako to świa(d>czywy, jako Anka 
zabiła Maciejewi wieprz i na wą- 
grodzie mu nie dała paść.
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IT). (()3 V) Peti'iis de ('e(,‘USszeuo dueit testes eoiitni Meezeoiiem 
de (iuiiieze: Derszco de VVangri, dohannes de Potrowo, Zeniaiitha de 
('limaTHJzieze, Andreas de Nicolayewieze, -Johannes viearins de Mis]il)oi‘z, 
I’etnis viearins de Staw:

■:;.^.. .

t -Jaeo to rwaezezimi -Jaeo inecz- 
i'law rzeki bognllaowi | yotonegol 
zdraezeze ot])otra ezlo {bi’aezo zdi'a- 
dza} yzatinii ranil
L. 40fi.

4^Z'

•Jako to sAviadczyniy, jako Mieesław' 
rzeki I)Ogusla<Av>owi ,,i ot onegoż 
zdradźce ot Piotra, eso bra(*i<}; zdra
dza”, i za tym ji i-anil.

1(). (04) Meezko dncit testes contra J^etruin: Ihitriis viearins de 
(Iraboszewo, Nieolans Toporek de Gorinino, -Johannes Piiehoezski, Staszek 
Wigrozowski, Andreas Chwalioowski, Derszeo de Galezino:

S3^:

I

t Oezegelt ])otr fzalowal ; na ineez- O eo jest Piotr żałował na Miee- 
1‘lawa to niv naprzód otpnlezil Sed ^ sława, to mn na])rzod otpiiścił. 
primus dicet: f -Jaeoin przite™ bil^) — — — t dakoni przy tern był.

(-ała zapiska przekreślona. 
L. 469.
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17. (64)

kś 1

Taco mi pomolz bog 5^i\va'‘thi t 
('zfo 1 namo wanczencz Czalowal 
o izefcznacze i g^^bven, tegom fgego 
wolo iicdzeri'zal
L. 469.

Tako mi pomoż Bog i świ^Ty 
cso na mię ^Yi^cel^c żałował o sześć- 
iiacie grzywien, tegom s jego wołą 
nie (izierżał.

18. (64 r. 1396) — l^rzespraw de Strzałce wo dncit testes contra Win- 
cencium: primus rJohannes de Melszino, secundns Micłiael i})ideni de 
Melszino, tercius Petrus filins Johannis ibidem — Pota:

T"3(^***

Taco nam pomolzi l)og i l‘wa"thi , 
t Jaco Czio przelpraw vczinü ^ 
Maczegewi t(> vczinü zagego ^ ])0- 
czotkem ilz nan ])rzod noiza ; dobił 
nagich dzedzineb
^) Polska rota 'j>rzekreśloita.
L. 474.

Tako nam ])omoży Bog i święty t- 
jako cso Przezpraw uczynił Ma- 
ciejewi, to uczynił za jego począt
kiem, iż nań ])rzod Jioża dobył na 
jicłi dziedzinie.

IP. (64) — Mathias Grabowecz et Xicołaus Grabowecz iurabunt

Jacofmibili ])ofł{i}[emj odwirzban- 
thi ! aotłi Janufza domargorzathi

rłakosmy byli posły od Wii*zbięty 
a ot Janusza do Margorzaty a do
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3Pc:i5na*BncssBa5«ra<^^

iB>u^
dx£^

ado I Jadwigi bi brali Iwe peiiodze Jadwigi, by bral> swe pieniądze 
za ! {dzedziiio} iieezinoez Izeodi za dziedzinę nie ezyniąe szkody.
b Pnczątkołco tijlko: Molliias Crriihowecz iurahil. Wyrazu: et Nieolaus Graboweez 
dopisane wyżej.
L. 475.

20. (01) — Tworzian inrabit

Vk<&Jk£3l^ł%Of

t Jaconi ne])()ziwal I oinaezegewob Jakom nie pozywał (» .Maciejetvo 
bidlo ynekazalmv ITobo naroki ya- bydło i nie kazał mn s sołtą na 
ełiaczb >‘‘'ki jaehae.

L. 482: Maczi,\ ewo.
Zapiska przekreślona.

21. (0 i v) — iSieolans Sluiieezski dneit testes eontra Strzałek: ])rinius 
testis Widzga de Jlndzilowo, Bartlioloinens Butlieoniez, Laiii*enciiis de 
Staw, Jolianiies de Seanipe, Ste])hanns de Szithniki, Derszeo de Gałęziiio:

T~"_>***^9

12^ 9c!

t daco to Iwathezimi Jaeo inieolay t Jako to świadczymy, jako Mi-
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Jiewidal Itrzalcowicli (tobil i (‘lioie- kolaj nie wydał Strzalkowycłi kobył 
łmo frzeczoj ani "ich vl'zitiika ma^) ehąsiebno |rze(‘ząj, ani jich nżyt-

ka ma.
') (Utld 'H/iisItd przdkreśloud.
L. nt7.

22. (()! v) Hartholomeus (łe Kzewaneliowo (łncit testes conti'a 
Stanislanni Wigrosowski, Peti'iis l’amssowski, .Mathias .Mo(łerski, do-
liannes Ibirnsowski:

t -laeoto Iwaczimi daeo {dobelław} t dako to świa\<ł>ezymy, jako 
llwajitho riawj negimował lamo- l)oł)iesław fŚAviętoslawjj nie jimo- 
Izolt rtalzka ani go do (*ło(łi j)o- wal samoszost Staszka, ani go (ło 
wo(łzil. k]<)(ły |)owo(łzil.
L. 498.

2d. (dl V) - Wirzbantlia (łe Oraboweez (łneit testes contra scoltetum 
(łe Trzebeslawicze: ])rimns Przibisław de Wogaczewo, Benak (ł(^ l)z(H;zma- 
rowieze, Dobrogost de Skrzinki:

t daco i to fwaczimi ezl'o Bartłdo- f 'Jako to świa<d' ezymy, cso Bar- 
meye|-]lwi^) ])ocra(łzono to ne- tlomiejewi pokradzione, to nie wy- 
wifzto^) zwirzibanczina domv, ani szto z Wirzbięeina domn, ani



4r» ]. ks. I r. 1 :UMi

doyego doimv ] lu^leuo, uni tego do jego domu ni(‘sioii<). ;yii tego 
vizitlika ma iiżytka ma.

Poprawiono z Harf hlomeya. L. PP): l>ai'1 h()l(»iii('yo\\ i. ii(M\ is/lo.

21. ((M v) Nieolaiis de ('zmaii contra Wielmam:

t .laeom nekazal gwałtem na -la- t -lakom nie kazał gwałtem na 
rołlawikaełi ])ał'ez, aiiiiii kazał od- -łarosławkaeli ])aśe, anim kazał od- 
bigaez dol)itłika mim kmeezem bijać dobytka mym kmieciem gwal- 
gw^ałtem teni.
X. ÓOO.

2-‘>. (b l V) Krezon^) dneit testes ])ro łioiiore, videbeet poliazek', de 
Modlibogowo contra Wło.st de liogaszicze: ])rimiis Mszeziszek ('ziszewski, 
Trogan (’ziszewski, Staszek ISiari ibidem, Panłns de Hogiisławieze, Dobek 
ił)idem, Lanreneins de -laroszewieze ł?ota:

I ^ r ^ X

t -laeo to Iwatliezimi‘^) -Jaeo krezon t -Jako to świadczymy, jako Krezon 
wloCtowi^) ])()łiezka nedał^) Włostowi ])ołiezka nie dal.
b Jj. 501: Kiczan.

Żpchl. Vf 235: iswialhczciiny. Wlaslowi.
®) (Uiła zapinka przekreślona.

2(). (114 v) — Wineeneins Strzałeowski inrał)it contra i])snm:
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t -laeo zawiiza nera])laczil zamo t -Jako Zawisza nie za])łacił za 
XXII ; g:rziwen wlzidi mię 22 gi'zywien w Żydy.
L. Ó02.

27. (()4 V) — llelszka ducit testes Lipska contra Petrum (üonyczski: 
Winceneiiis de Paulowdcze, Petrus de Lorowo, Nicolaus de Szoldri, Przi- 
bislaus de Potrowo, Hlizborius ])lebanus de Prodnicza, Petrus vicarius 
eins:

y . ~

frf^ U Jś5^ y 0tV*- |f-»4^^

^ l*f~ -**f ^

t Jacom przittmi bil ,a,'dze ])o{r t -lakom ])i‘zy tern byl, ^{dzie Piotr
1'lubil helizcze ilze wrzetzLe wliju* śliibil ileiszce, iże ..wrzesz siew lii-
nedaiz zato nicomvi{ni)(‘ziP ])ie, id<* dasz za to nikomu ni)cs".
Primnft sic dicet, sed alii i)i tcstimo- — — 

nium.

Litery ni sploirinle. L. -jot]: iiicuin V .. <‘zl'.

2<S. ((15) — Sandziuo^ius Mocronoski ducit testes contra W (mczslaiim

If — (.4.

i'



de Potharszieza: Janusz de Ossek, Strzałek de Strzałkowo, Czele de 
Łobez ^), Gardosz ibidem, Mathias de Yszczoiiowo, Petrus ('zarthek:

t I Jaeo to Lwaczczimi Jaco lSa}i- t Jako to świadczymy, jako 8ę- 
dziuogius obłiłał^) , wanczfława bi dziwoj obsyłał Więcsława, by mu 
niY połtawił kłanlzłkego I na[pr^woj postawił Księskiego na fprawoj 
])rzil‘ajjo anmv te^o nerczinił ]u-zysię^ę, an mu te^o nie uczynił.
1) L. '>11: Lobes, obsela.t.
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(().■)) — Wenczesłaus idem iurabit conti'a Sandziuofi^ium:

Ha }ne Deas adiuraf et saiida t — - tł jakośin nie śłubił S(^‘- 
Jacoi’m nerłuł)i! Sandziuog<e>{wi}i) dziwojewi, by na mnie przez przy- 
])i namne ])rz(‘lprzirogi 1‘wo Izofło sięgi swą sz 'k)o(łę wziął, 
wzoł
L. 012: Saiidzivoü'iowi.

M). (♦).“)) — Mincencius ducit testes de Gutliowo contra Wincencium 
Strzalcowski: ])rinms IVtrns (łe (iiiniczc, Paszco ił)idem, .Meczko ibidem, 
Mroczko de Staw, Dzerszko de Szolcz, Tomislaw de Soł)esirzne:

+ Jaco to fwaczczimi : Jaco Woy- f Jikko to świadczymy, jako Woj- 
czech ])(>rzedl othwaczencza | nocz- ciecli poszedł ot Więceńca nocną 
no reczo neoladziw mv roleJ) r z)eczą, nie osadziw mu rołe.

Cała zapislo przekreślona.
/:. Ö26.
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81. (Of)) Miirtiiuis Wager.ski diicit testes eontni Petnuii Meiii- 
szewski^); primus NicoUms Sekirkü, lloguslaus Sekirka, Nicolaus Po- 
clatlika, Janusz de Budzilowo, Sziiuan Biliński, W'idzga Budzilowski:

6^,

t Jaco to Iwacziini Jaco marczin t Jako to swia<d>czymy, jako Mar- 
nevcradl i)otrowi cojia anigo vizi- ein nie ukradł Piotrowi konia, aid 
thka ma^) go użytka ma.

L. 52G: .Maris/^ewski.
*) (^af-a zapiftla przelreślona.

82. (1)5) - S])itek ducit testes contra Benak de Sohesirzne: Petrus 
Guiiiczski, Petrus de Staw, Swacli de Nadarszicze, Oweczka Tliomisław 
de Sobesirzne, Przeczslaw de " ’ ' , .Mathias de Dzirsznicza:

t*

" CLX.
TTi

I Jaco to Iwaczlczimi (izlo rpitek f dako to świadczymy, cso S]>ytek 
vczinil leucowy^) to vczinil | zayego uczyni! 7>deńkowi, to uczynił za
lioczatlikem i I z mv layal kurwę 
maczerze lini

jego początkiem, iż mu lajal kur
wie macierze synv.

b fj- -527; SlaiTOwy (!)

2650
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38. (65) - Wldzgii IJudziłowski ducit testes contra kmethoiieiii de 
( olaczcowo: ])iiinus Pacoslaw de Grodzecz, Nicolaus de Slunczicze, 
T’otrasz Mentus de Potrowicze, Martinus de Wangerske, (05 v) Dzetrzich^) 
de Mroczcowo, Swanthoslaus de Poloszevewo:

I t daco to iwacziiiii Jaco ])aulow t dako to świa<d>czyiny, jako
I C'on cholebno rzeczo | newedzon do Pawłów koń cłiąsiebną rzeczą nie
I AMdzgi wdoni ani go , przedał ani wiedzion do Wydżgi w dom, ani
: go vfzithka ma go ])rzedał, ani go użytka ma.
i Z. -539: Drzetrzich.

I 34. (05 v) — Petrus Gorziczski ducit testes contra Bogumił: Dobro- 
! gostius ])łebanus de Miłosław, Albertus de Dzberki, Petrus ibidem, Cza-
I stobor de Panthcowo, Widzga de Budziłowo, sandza de Gorzicze Albertus;
1

t dacołm przitem | bił gdze yełt 
bogumił nelwich penodzi | vpotra 
wzol, ale potr fwicłi mv fpenodzii | 
poizicził.
Primi ires sic dicent et alii ires 
in testimonivm.
L. 540.

4 Roty pyzdiskie

dakośrh przy tern był, gdzie jest 
Bogumił nie swych pieniędzy u Pio
tra wziął, ale Piotr swych mu 
fpieniędzyl pożyczył.
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35. (05 V r. 1397) — Albertus de Wiszlauicze ducit testes contra 
Boginil de Wisszlauicze: primus Jacobus de Moyanicze, Stanislaus de 
Bodzeporowo, Jaszko de Micolayewicze, Tworziam de Marcowicze, 
Johannes de Penki, Prandotha ibidem:

ly
ni

1^:

t Jaco to rwaczini^) >bico j negi- t Jako to ś\via<d; czy//?y, jako nie 
na^di woyczecli colow tkiiol | [yegd] jinędy Wojciech kołow tknął fjeddj, 
yedno gdze oczecz yego trzimal^) jedno gdzie ociec jego trzymał.

7j. 344: swaczim.
Zapiska skreślona.

36. (65 v) — Marcusz de ATicołayewieże ducit testes emitra Jacobum 
de Wiszłauicze: primus RogusłaAv de Vzczicowo’), Jacobus de Strzeszco- 
wicze, Petrus de Staw, Petims de HodzeporoAvo, Ihdrus (luniczski, Bronek 
Malochowski:

I

t Jaco to Bvaczini Jaco Jaculz f Jako to świa<d)czymy, jako Ja- 
przejdał marcufzewi dwa wołi kusz przedał Markuszewi dwa woły.

L. 346: Uzczicowo
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37. (35 v) - - >Iic*olaiis de Sc()racze<wo> iurabit:

T .Jaeo i benak Hruczcowa iiekupil | Jako Bieniak Briiczkowa nie 
naweki kupił na wieki.
/.. ÓJG.

38. (65 v) — IVroczslaw de Grabonowicze dueit testes eontra San- 
dzinoginra: primus Andreas Micolayewski, Hylarzi ibidem, Thomislaw 
ibidem, daszek Drachowski:

t 3aeo to rwaezimi daco Bogufz t dako to świa<d >czymy, jako 
nezaitajwal ebwalieowlkim nag^^- łtogusz nie zastawiał Cliwałikow- 
bonkach, ani >birjiiołtłi dayał pe- skini na Grabionkacli, ani Jarnolt
nodzi Iboguize] nato zaitawo^)

P Cała zapisla przekreślona. 
L. Ö47.

(łajał pieniędzy [BoguszeJ na tę 
zastawę.

39. (65 v) Derzszco Comorski diicit testes contra Aicolanm Pi- 
glowski; Nicolaus Scoraczewski, Janusz ibidem, Petrus de Sziplowo, 
flarosłaus Glowczinski, (66) Potrasz Tharnowski, Martinus ibidem:

ßLsi> ‘&»■(»=•
-»1

! -i;
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t Jaco to 1'waczinii Jaco [Cz{o}l'tO| f 'lako to ś\via<d>czymy, jako 
rzoftoch i na nemala katharzini opal' ICzęstoj Ozęstocłma nie miała Ka- 
zbiwacz lati ale kedibi fe znego tarzyny o ]>as zbywać laty, ale 
napomonola, tedibi ; gi mała wro- kiedy by sie z niego naponiionęla.
ezicz
L. 548.

tedy by ji miała wrócić.

40. (60) — Petrassius ducit testes contra Paulum, aiiibo de Wiszla- 
uicze: primus Bogusław de Szczicliouicze, Janusz de Krzinki, Dobrogost 
ibidem, Nicolaus Sroczinski, Joh?jiines de Wilcouia, Staszek de Penki:

t Jaco to Iwatczimi Jaco j)otr t Jako to świadczymy, jako Piotr
])aulowi nevcral trzli Crow Iwo Pawłowi nie ukra<d>ł trzy kro^^
ł)raczo ani gicłi vlzithka ma <s> swą ł)i-acią, ajii jich użytka ma.
L. 56J.

41. (60) — Sziman Coszutliszki iurabit:
'—■—• . > - —

A

t Jacom i tego roku neotmowil grze- t Jakom tego roku nie otmowil
gorzeui^) | czfo krnothowno^) mai Grzegorzew!, cso kmiotownę miał
prasowacz
^) 7 . 562: Grzegorzem, Kunotliowino.

42. (66) — Kunatłi iurabit:

prawowac.

vV*jj



5,‘i I’isarz 1, ks. I fr. 1397

t Jaco ini ti trzfi ! rani dal Ita- t ,Ja.ko ini ty ti-zy rany dał 8tani- 
nillaw czlo (ye) wozni ogladal sław, rso je Avozny os^lądał.
L. 563.

+3. (dd) — Hoguniil dueit testes contra Przeczsłauin Golii^cłiowski'); 
Albertus de Dzberki, Petrus filius eius, daszek Othmar de Szlachczino, 
(iregorius ibidem, Wlost ibidem, Widzga de Hudzilowo:

ftj pi? fbiCS

t daco to Iwacz czimi acz l‘o kthoi'e t dako to świadczymy, acz są które 
rani dani Maczeyewi ' ayanoAAi to i‘any dany MaciejcAvi a Janowi, 
fe Italo zagięli ]H)czotłikem ' ilze- to sie "s>stało za jicłi ])oczątkiem, 
przód mcczcAA' doliiAA^ali iże przód iniei'zeAA" dolivAvali.
L. 56 L

łi. (d»d Kuliatli inrabit:

t daco |toJ I ti {(hve} luni czlb t dako fto] ty ihvie rany, cso 
woźni oglandal ti mi , jiacoilaAv dal Avozny oglądał, ty mi l^akoslaAA' dal.
L. 565.

4T). (di;) — Hogumil ducit testes contra Mathiam de Szolcz: primus 
A'icolaus de Poclathki, Paszek de Wiszlauicze:

t daco bogumiloAA' lin ncAvzol Ma- t dako PogumiloAA' syn nie wziął 
cz(‘yeAA'i crowi ani ye doyego dorm’ 3Iaciejewi kroAA^y, ani je 'do jego
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wodl aiiige ' bogiiniil vlzithca ma domii wiódł, ani je F)Ognmił iiżytka 
— — ma.
L. 506.

4(). (d()) - Dzerszek P>araiiek ducit testes eoiitra Pi-zibek potftole: 
Hiiiak de C'rziszaiiowo, Paszco de Zimnawoda, Lutłiognew Szamek, 
daeusz de Strzeszcowieże, Jakub ibidem, Janusz Wastwal;

SbtŁ»v\

t Jacolmi przitem bili gdze dzer- t Jakosmy przy tern byli, g<lzie
fzek dayal | ftafzka naroki newodo Dzierżek dajal Staszka na i\‘ki^),
go zdobra anewijnienago grodzllaa nie wiodę go z dobra, a nie wymie- 
ani elo])otu potftolego niaję Grodzsla^w^a, ani kło])otu
Prim us sic dicet, sed a l ii i u tesUiiio- ])odstolego. 
u i urn. _ _ —
1) Może ZOVI. 11 a roki.
/. 507.

47. (dt) v) — Johannes TharjiOAvski diieit testes contra Petrum Lansz- 
ski: primus Gardzina, ASiclos, Czeszka, Petrus faber:

|>4rvYł^ I
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t fJacoiriJ Jaconi widzal gdze potr 
nagabal Janowa parobka 
Alii in festimoninm.
L. f>68.

t fJakoinl .Jakom widział, gdzie 
Piotr nagabal -łanowa parobka.

48. (f)(> v) — Nieolans Bloszeyew<sk i inrabit contra Wiszak

U** ‘.

^>^**»^<2-
if tŁ ■

4 Jaco ma | manka neizandala pirz- 4 -Jako |ma) Manka nie żądała 
we praAva vmne nifz ya vne pirzwie ]>raAva u mnie, niż ja n nie.
L. 569.

PISARZ 2.

49. (ł 20 V i‘. 1394) — I^aulns de Grał)oszvo (!) ducit testes contra 
Simonem Grodowski: i)rimiis testis -Tacobns dominus de Grał)osze vica- 
rius, secundus Nicołaus de V{o}gryG- qni eciam circa iioc fiiit, Di-zcho de 
Vogry ad testimonium, Petrus de Guncz, Oszep de StralcowoG, Meczko 
de Lucomszki:

Uui li/cöÄi

^ cli

t -Jaco to [Iwaczczmi iaj j czo li- 4 4ako to [świadcz<y)my ja|, co 
muiz viol eony to vczinil Izgego Szymusz wziął koii, to uczynił 
vol0 2) X jego wolą.

L. 628: \'iiigry, Strzalcowo.
*) Zapiska przekreślona.
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1‘ISARZ 3.

50. (I 34 r. 1397) - Nota testes, qiios i)ro(lucit Nieolans de Luba- 
thowo contra Dirskonem de Malgowo: primus Dampiar, <iiii interfuit, 
secundiis Wanceslaus Potharsziezkyi), qui eeiam interfuit, tereius Jm^a 
Belawski, qui eeiam interfuit, quartus Johannes de Grzisziiio, (pii eeiam 
interfuit, quintus Thomislaus de Sbrodzewo, (}ui interfuit, sextus l>enasz 
in testimonium. Sequitur I'otha:

t

CO-

/ .

Tako mi pomifzi (!) bog yfwan- Tako mi ]>omoży bog i swi^dyf. 
thi t 1 yfzeni^) przitem bili Jaeo iżein przy tein byli, jako |Uzirżk| 
fdirfkj dirzek j przeyednal mieolaya Dzirżek przejednał Mikołaja eztyr- 
fetrj CztirfzeftiJni^)grziwnami wfzir- ddestymi grzywnami av Żyrkowie. 
koAve

^) L. 5H0-. iszem, cztirszrsti 4, l*o1 liarsziczski.
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PISARZ 4.

r>l. (1 34 V r. 1397) — Testes Derslay de Beganovo contra dacsam 
de Kosczankj^: primus Potrasz StaAvsky, Potrek^) Parusowsky, Potrasz 
Potrowsky, Zemanta (runiczkAA Jan PotroAA^sky, Micolay Sliineczky:

"łn> ►HI

m

'bvcC

YHłir

Taco nam ])omory bog -p iacoto Tako nam pomoży Ibig t. jako to 
Iwal ('zimi yic iaco Jaxa lapoue- sAviadczymj^, iże jako Jaksa ^:a])0- 
<lzal der riaoiii^) wfdane taco gy wiedział I)ziersła<;AV>oAvi wzdanie, 
natemerczeM ; i>orval‘b tako ji na te<m> miei^cie i)ozAvał.
P L. 581: l’('tr<‘k, Di^rslaoni. iiatein osczc.
2) Zapiska pr:rkreślo)ia.

~yj. (31 v) — Testes Floriani de Marconicze contra Stepliannm de 
(iaye: primus ^nncencius Radzimsky, secundus Tomislaus 8zunsky, 
tercius Mikosz I)i‘oszinsky, Sandziuogius Przemantsky, Albertus Phu- 
dziezsky, Laurencins OstroAvsky:

ymi
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Taco nam pomofy bog’ ^ iaco to Tako nam pomoży Eog t, jako 
i'watczi|mi itye Sczepan nechcczal^) to świa^^czymy, iże Szcze])aii nie 
zaplaczicz I penandzy tworzyanovi eh[c]cial zapłacić pieniędzy Tworzy- 
za fftramicze] | ])oI itramicz Janowi za [kStramice| poł Stramic.

L. 583: iiechtczal.

53. (35) — Testes domini dohannis Soboczsky contra Jacobum Go- 
reczsky: primus Petrus Zorzewsky, Nicolaus Slawsky, Wirzbanta Ku- 
charsky, Florianus »Janowsky, Jan T^isku])sky, Stanislaus Trompka:

H ■

rr

Taco Jiam i)omol'y ])og to
l'wyat|cimi yie pan Bartol' kędy 
gy ])an Jan Soboczsky^) Myal jłoi- 
tauicz Jacul)oui ' naprauota tedy

3^ako ]iani i)onioży l^og f? jako to 
świadczymy, iże ])an Bartosz, kiedy 
ji pan ,Ian Sobocski miał postawie 
Jakubowi na x)rawotę, tedy roz-

rorneniogiriu^ ])rzettim | rokem yv- niemogl sie przed tym rokiem
marl

Przyh. 7: Sotoczsky. 
L. 584.

i umarł.

5 1. (35 v) - Testes .Jolianiiis de Blozyouieze et Nicolai de il)idem 
(9>nti‘a dominam Margaretam de Mlin: ])rimus »Jan Pyotrowsk^’, seciindus 
Matias de Pyotrouicze, tercius Michael de Pyotrouicze, ((uartus Dzetrzieh 
de Mroczkouieze, (iiiiutus Naczek de Mroczkouicze, sextus Oerslaus 
de Poklatky;

f

- tfe
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Taco iiain pomoli bog iaco to 
Iwatczimi | ife Margorzata myal (!) 
wgednany fmi i colagem ifianeni 
[w gednanyj yfe gim | myala wro- 
czicz lift atim iicwroczenim | vczi- 
iiila giro pandzefot^) grziven fkody

b Jj. 690: s tiin lunvreczeniin, ])aii(lzo8et.

Tako nam j)omoży Bog f? jako 
to świadczymy, iże Margorzata 
mial('a) njednani<c> s Mikołajem 
i s Janem [ujednanil, iże jim miała 
wrócić list; a tym niewrocenim 
nczynila jim pię(ć)dziesi({t grzy
wien szkodv'.

IMSARZ 5.

55. (I 57 V r. 1398) — Nota testes, (pie (!) dneit Stachna civissa de 
Górka: primus Stańko de Górka civis, seenndns Gracowka civis ibidem 
in Gorka, tercins Johannes carnifex in Gorka, (piartns Johannes Veze- 
chouicz ibidem, (piintns testis Micolay Balek, sextns Nicolaus P(!icz- 
brzucli — Kotha eornm testium:

4^mmUt4

-=k tako nam ])omozi bog Jaco to 
fzw^adezimiG iaco v()ceiiecz |rtach- 
nina] fzwol ftaclmina zyta za- 
czternaczcze grzywiii 1 itego vzitek 
yma;2) — —

t Tako nam ])omoży B()g, jak(^ to 
świadczymy, jako MJęceniec |Stach- 
nina| irńąl Stachnina żyta za czt(“r- 
iiaćcie grzywny i tego użytek ima.

^) L. 609: swiidcziiiii. Przyb. 6. 
Zapisku przekreślona.



.-)6. (()7 r) — Nota toste.s Oczeslai do Kaczslawiczo (*.ontra dacobim: 
filiastrum suum ibidem: primus Bodzotha de Biszowicze, secimdus Chebda 
(iorzinszki, qui interfuerunt, tercius Wenczeslaiis de Marszelewo, qiiartus 
Swanthoslaus PoloszeAvszki, (piintus Bodzotha Borzuiewszki, sextus 
l>ojyufal DzeezmarzeAA'szki - Rotlia:

J'isarz 5, ks. 1 r. 1397 (>(

^4Kl>ęeOC5 ^
łU4

Tres Meant primi: Tako nam bog f--------- Tako nam I>og f, jakosmy
Jacofzmi przitem bibi (!)i) ; dacoize ])rzy tein by/i, jako sie Ocięslaw 
oczeilaw zaiacufzowa oczcza vge- za Jakuszowa oćca iijednał, ale 
dnal alezan penodzi nebral zań pieniędzy nie liral.
L. 610: bili.

57. (07) ' Et tres ultimi:

'VtU

'm

Tako nam jujinozi bog f daeo to Tako nam ])omoży Bog f, jako to 
izwad(*zi nii iaeo oczeilaw zaiacu- świadczymy, jako Ocigslaw za da- 
l)owa ()(‘zcza ]ieiiodzi nebbral (I) kiibowa oćca pieniędzy nie brał.
5. 610.

58. (07 v) — Nota testes dacobi de Staw contra Bauliini ibidem:

/ ■■
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jriimis Jacobus in Staw, .seciuidus Dobromir ibidem, tercuis Adam ibidem, 
uartiis Jacobus de Falicowi(*ze, quintus Prziyast de Grzibowo, sextus 
^otrek de Gribowo ~ Kotha:

Cako nam porno Izi bog ^ iaco 
K\adczimi Izo Jacob ranił paulla^ 
o gy ranił Iza gego ])oczót!kem wła, to ji ranił za jego począt-

Tako nam pomoży l>og 4-, jako 
świadczymy, <c so Jakob ranił Pa-

yl‘z nan^) []>o meczu 
meczą dobił.

q Ij. 622: Paulo, iiani.

pyrwey kiem, iż nań ||)o mieczu dobyłj 
])irwiej miecza dobył.

09. (97 v) — łłaranek sic iurabit contra Stanislaum

viifiiiH'M

fh'£o k:ęi>fV«^ fey iP»juvl

tacomi bog poniozi t iacofm neve- 
dzał bigdze czo mai [nazenii bimij! 
Janifłau nazemi bind Ize fnym 
prano 1‘tało kediłmgi v|)omiinał

L. 623.

Tako mi Hog pomoży f, jakośm 
nie wiedział, by gdzie co miał 
[na ziemi, by mij Stanisław na 
ziemi, by mi sie s nim prawo 
-(s'; stało, kiedyśm ji u])ominał.

IMS.UiZ 6.

60. (I 40 r. 1397) — Item testes Wysaconi Grziszinskj" contra Mco- 
laurn de Rzemochovo: primus Przecsłaus Potrowsky^), Yołwram Go- 
deczsky, Opat Cocorzinsky, Sandko Kaczcowsky, Wo5^cech0 Gełigowsky \), 
Dersłaus Gełencewsky. - Rotha:

Tako nam po.b.y t yaco tłio fwat- Tako nam po<moży/ B<og> i 
ozimi I yfze {micołag}^) Czmanłky jako to świadczymy, iże Mikołaj 
famo ofm wyfzaeovoO opelcane Cmański samoosm <w) Wyszakowo
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fi

.

przigal^) ywczinil gwałt yrolgiial ^ opiekanie przyjął i uczynił gwałt 
karczniarzoui pyvo. i rozgnał karczmarzowi piwo.

i) L. 634. Przeczslans Jk^rowsky, Wycecli Jeligowsky, Xicolag, Wyszakow. przy
czai.

()1. (60 V r. 1398) — łtem nota testes Wymiri^) de Aieszkovo contra 
Płiemkam de Cverdzino: x)rinius Gregorius de Głowczino, Iłoro ibidem, 
Czełegius de Ijobes, Drogosłaus de Corzqui, Dersłaus de Meszkovo, Sta- 
nisłaus de (hirovo - Kotka:

r;vv^r
'I

Tako nam porno łzy bog yłwotłii t i Tako nam pomoży I łog i święty t? 
yaco to łwatczimi gywan jako to świadczymy, jako Jiwan



ypo|izalzil fv0 dzewka Phemko wyposażył swą dziewky Femkę i za- 
ylzaplajczil^) płacił.
') L. 601: Wy mir.

Cala zapiska przekreślona.

i3 Pisarz (i, ks. I r. 1398

02. (72 v) — Item testes Michaelis de F^otroiiicze contra Derslaum 
ibidem: Mathias de Paruszovo^), Petrus rector ecclesie de Kokawezino, 
Johannes vicarius de Staw, Mathias vicarius de Oirłełino^), Vincencius de 
Chwalicovo — — -- l>oguslaus frater insiiis:

ßL

Idiaco nam p.b. y 1‘vothi f iacotho 
XAva]czimi czoło deri'kowi rani doł- 
tali tho i łzomu dołtali łzadzerłko- 
iiim poezotkem i yl'ze pirzve Michała 
ranił
b fj. 688: l*aniszow, Cerlclino.

Tako nam ]). B. i swigty Jako 
to świa<d>czymy, co się Dzierszko- 
wi rany dostały, to się mu dostały 
za DzierzkoAvym początkiem, iże 
])irzAvie Michała ranił.

03. (72 v) — Item testes Martini: Pasko de ('urovo, .łasko ibidem. 
Botłia Martini:

T

Thako mi p, b. ytvothii) | t czo Tako mi p. B. i święty t, Zbąski 
fbołtky raciłi) łzaniego occza ! temu ręczył za mego oćca, temu trzy 
trziłatha minołai) łata minęła.
b 7/. 689: swtlii, rocil, miiiolo.

04. (72 v) — Testes Johannis de Penky contra Petrum de Wissłauicze: 
Fłorianus de Marcouicze, Gregorius ibidem, Nicolaus de Mroezkowsky, 
Nicolaus de Poclatky, Mcolaus de Olszicze, Jacobus de Strzeskouicze:



Pisarz 6, ks. I r.

?* t

Tliacoiicim p. b. yivothi t yacotlio Tako nam ]). B. i święty jako
iwaczilmi^) czo ])otr zalowal ouol to świa<d/czymy, co Piotr żałował
na Jana 5 wteg^) g\" rzeczi potwarza o woł na .lana, w tej ji rzeczy
komu I ten yoI newcradzon^) ])otwarza, konin ten woł nie ukra-

dzion.
1) L. 690: swatczimi, wetego, iieAvoradzeu. Cała zai)i,:ka przekreślona.

()5. (74 v) — Item nota testes .lołiaimis de Penky contra Martiimm 
ibidem: Primus Jannsius ibidem, Przecslans Ohwdzicsky ^), Derslans de 
Poclatky, .lohannes de Rosskovo^), Andreas Ołsziczsky, Petrus ibidem — 
Rotłia:

j;
*rCOn***> (

Tłiaco nam {mi} po. ł>. yl'votłii t ya- Tako Lnam] mi po. 4b i święty ja- 
colm : przitem bil yaco voiziii fpa- kośm przy tern był, jako woźny s pa- 
niczi cafal I copecz roiucz^) nicy kazał kopiec ro<z>siić.
1) Jj. 1(20: Cłiwantsky, Roszoav.
*) Gała zapinka nkreślona.

Gt). (7Ö v) - Item nota testes Jaroslaij de Colovo^) contra Czasłaum: 
primus Mathias Grabonecz, Dzetrzich de Mrocconicze, Jasko ibidem, 
Nicolaus de Wislanicze, Yoytko^) de Wwarzotsky, Tłioina Coscanka:

Takomi p. b. yivothi t yacoim Tako mi p. B. i święty t? jakośm 
vcinil roc rnedzi Czaiłanem ame- uczvnil rok miedzy Czasławem
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(Izi Jarollaluem yriiemal rocu naii a miedzy Jarosławem, iż iiie miał 
ftae czo gy ! uf tał roku nań stać, co ji ustał.

L. 7)7: Jaroslay de Colow, AVytko.

67. (75 v) — Item testes Volimiri de Meskovo: Derslaus de Stramicze, 
(’elegius de Lobes, Stanislaus Curowsky, Johannes ibidem, Florianus 
ibidem, Gregorius de Glowcino — Kotha:

Tako nam ]). b. yfwothi t yacotho Tako nam p. F>. i święty t? jako to 
fwatczimi | yaco A'olimir Crane świadczymy jako Wolimir Kra<j>-
nccafal fwe dzcdzini otg(5) >unena^) nie (?) nie kasat swe<j) dziedziny

ot je imienia.
b L. 7SH: crave ('?). occzy(‘.

Cała zapinka przekreńinna. “) fj. ^oddzieiaV.

68. (75 v) — item testes Johannis de Penky: Yoytko de Vislauicze, 
Czaslaw Grabouecz, Towrzian (!) de Marcouicze, Nicolaus de Vislauicze, 
Gregorius Marcowsk^b Derslaus de Poclatk^^ — Eothća):

Tako nam ]). b. etc. D yacofm -i)rzi- Tako nam p. I>. etc., jakośm przy 
tern ] bil [yco| yaco panel obecal | tern był, jako Paweł obiecał za 
|pau] fza I Janem przifodz^) Janem przysiąc.

5 Roty pyzdrskie

b L. 739: etc. y f.
Cala zapisjra przekreślona.
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69. (76) — Item nota: rotha domiiie podfnndcone eonti-a civem de 
I^isdri:

|> :W-V ,4

/\*łlł^

Tako nd ]) b. y f yacolni , ya Tako mi p. B. i t, jakośm ja u dana 
Vrlana [nebrala in^)] neen])owala | [nie brała snj nie kupowała sukna, 
fnena anifnm ol)eeala go ra])laeziez aniśm < ni)n obieeała go za])łacić.

L. 743: opuTicU xkresleiiia.

PISAK/ 7.

70. (ł 6 1 r. 1396) - Yiezga de Hndzilowo dneit testes eojdra kme- 
tłiones de ^^'szeł)orze: itrimns doliannes, (ini sedet in (Iral)oszewo, seenndns 
Joliannes de Słaełiezino, tereins łkikoslans (Irodzi/ski, (piartns Nieolans

A . -ik<Ä
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filius Staiiislai de Poklathki, (luintus O.ostoboms Pantlikowski, sextiis 
-laeussius ^^treszkowski, >se])timus Petrus Ment\us)^) de Potrouicze, 
oetavus Johannes ibidem, nonus Mi(;zek de 8hinicze, deeinms Przeslaus 
Rap’owski, undeoimus Stanislaus de Grodzeez, duodecinius Tworzian 
de Markowe. lurat Wdcz^o:

t Jako to Iwadezimi Ize marczi- 
nowi ne],)oeradl koni ani^'^zitka , 
mai ehofzebno rzeczO. — yko Woy- 
ezeeliowi. '^)

') Wyraz obcięty na itrzeyu haiiy.
■•“) 7j. iHb: opuszczono yko.

Jako to świadczymy, iże Marci
nowi nie })okradł koni, ani użytka 
miał chąsiebną, rzeczą. — j(a)ko 
M'oiciecliowi.

71. (Ü9 V r. 1398) — Item ducit testes Velislaus de Kuchoczino erga 
Jaroslaum de Czołowo: primus A'olimir de Meskouo, seeundus Nicolaus 
de Ossek, tercius Tliomislaus Koszeiiski, (piartus Olszam de Buskowo, 
({uintiis INincencius de Stralkovro, sextus Dzywissz Stralkowski — JRotha:

'SS St

r;kv>,.v

Taco {ini} fnamj ])omozi bog t Tako mi fnam] pomoży Bog f? 
iaco gelt to | mey rodzini velillaw jako jest to mej rodziny Wiełisław 
y mego fcitlia^) i mego szczyta.

L. 6'ó-J: sczitlio. ('ala zapiska przekreślona.
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72. — Alia rot ha

6«

- >■= » ■' N. V. '

-tfe
Taco nam pomozi t iaco to Iwad Tako nam -i)omoży j, jako to 
czinii iCz to geit veliflaw drogo- świadczymy, iż to jest Wielisław 
ria|vicz clenota - - — — ^) Drogosławie kleiiota.
M Jj. 656. Zapiska j>r.iekreślnna.

73. (69 v) — Jaszco de Gorzynino super Petrum de Goj-zicze lucratus 
est tres niarcas Ipkiipuj pokupii dominis jiresidentibns: Thomkone ca])i- 
taneo Maioris Polonie, Xicolao indice Kalisiensi, Petro siibindice Pozna- | 
niensi^) et aliis fide dignis — Rotha:

* 'Tf .jf ■’’T'

/ ..M- .'
,VN •■ .-■i"' /'■ 5^^''

Taco mi pomozi bog | fzom-) Tako mi pomoży Pog |, <c>som 
dobił i napetrkn^) oto fcodi man dobył na Pietrku, o to szkody 
iaco I dwadzeffcza grziwen ma>// jako dwadzieścia grzywien.
b Ten wyraz dopisany za lid»“ dignis. 

fj. 658: szoiii, 1’otrku.

74. (41) — Item nota testes i;*etri de (ionicze contra Vbislaum de 
Biiscowo: ])rimus iMatliias de Parnssowo, secundns Dziuoss de Strałcowo, 
tercius Petrus de Parnssowo, (juartus Tlioma Kosczanka, cpiintiis Grzi- 
mała Wsezoski, sextus Nicolaus Drajiessz de ^^'a^gri - Potłia:

'W'iAvMX
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Ta.cc) naiii t c,zIo vbiflawowi kon 
A'CraJdzon te^o potrek vzitka nema^)

*) Zupi.f<h(i przckreftlona. 
L. 668.

Tako iiani t? Ubysławowi koń 
iikradzion, te^o Piotrek nżytka nie 
ma.

7.'). (41) — Item ducit testes TS'icolaiis (.risowiiisld contra Nicolaus (!) 
de VVajigri: primus Potrek de Poclathki, secnndus Nicolaus de Podatki, 
tercius (’zaslaw de Grabowecz, cpiartus P)Odzetha de Comorniki, quintus 
Adam Gowarzewski, sextus Vincencius Gowarzewski — Rotha:

Taco nam t iaco to rwadczini 
ifze ! Micolay (Micolaiewd nezaftawil 
tey j roley nageyfzemu Micolay zi- 
t.ho ! pobrał
Fj. 669.

Tako nam f? jako to świadczy/wy, 
iże Mikołaj Mikołajowi nie zastawił 
tej rolej, na jejże mu Mikołaj 
żyto pobrał.

70. (41) — Item Boro ducit testes de Głowcziiio contra Adam de 
llucłioczino: primus Potrek Meiń^ssowski, secundus Nicolaus ibidem, 
tercius Gregorius de Glowczino, quartus eJanussius de Osek — Rotha:

. .

liU-vGuvu» cxpUucy 

tÄ- %
\ M .K A A t fc - inrŁ - - ^

'Oaco nam 7)0 | iaco to l'wadczimi | 
ic,zo żałował adam naboro olwey^) : 
maczerze dzelnicza to czerzi dobro j 
wolno |tr] trzidzefczi lat y trzy- 
łata^)
q L. 670: ai swey.
2) Zapiska przekreślona.

Tako nam ])0. |, jako to świad
czymy, cso żałował Adam na Boro 
o swej macierze dzielnicę, to dziorży 
dobrowolno trzydzieści lat i trzy 
lata.

77. (41) — Item ducit testes domina Nastka de Starcowecz contra 
I^rzeslaum de Chudzicze: primus dominus Adam plebanus de Liithiua, 
secundus dominus Johannes plebanus de Cothlino, tercius Nicolaus 
plebanus de Nezamisl, (piartus Sczepan Stredzewski, quintus Jaszek 
Korzkowski, sextus Mathias ibidem:



;; t

<2^ec«i$kł£a^ /vKLVa t iS> ■

y HvCAfcA ^
__________

Taco nam t iaco t() rzwadczimy Tako nam j, jako to świadczymy, 
iaco Czcclioilaw ncwiioil do | jako Czcchoslaw nie wniósł do Na- 
naftki ye^o 0mena zadwadzefcza stki jego jimienia za dwadzieścia 
grzwen (!) grz<y>wien.
L. 671.

78. (41 v) — Item dncit testes Johannes de Penki contra Martimim 
ibidem: ])rinms Floriamis de Marcowicze, secundus Derzscone (!) de Po- 
clathki, tercius Voyczech de Vislawieże, ąiiartus Petrassiiis de Ilolzicze, 
quintns Gregorins de Maj'cowieże, sextus Paidiis de Vislaiiicze - Rotha:

Taco nam bog t 1'wadczinii Tako Jiarn l>og t, jako świadczymy,
iaco I ian Itawal marczinowi ty ko- jako Jan stawiał Marcinowi ty 
ne I czo ge ianulf Aviroezü an gicłi konie, co je Janusz wyi-ęczyl, an 
nechczał prziyocz jicłi ni(' cliciał przyjąć.
L. 675.

70. (41 A’) - Item testes Petrassius de IhiriisseAvo contra Grzibonem 
de Gribowicze: ])rimiis Petrassius de Gunicze, secundes Meczko^) <łe 
Gunicze, tercius Petrassius de PotroAvicze, (piartus Petrassius de Po- 
trowicze Brick, quintus Johannes de Potrowieże P>rickczewicz, sextus 
Dzhviss de 8trałcoAvo:
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Taco nam | iaco to fwadczim czfo | 
maczey obroczil iacoboAAÓ [d| dzei- 
fOcz griwen tey mu zaplaczil | lecz 
Icoth y trzi griwni^)
^) L. 676 \ Meczk. '

Tako nam f, jako to świadczym, 
eso Maczej obręczył Jakobowi dzie
sięć gi‘\z)yAvien, tej mu zapłacił 
szeć skot i trzy gr<z^yAA"ny.
Zapisla przekreślona.



(SO. (75) — Sic iumbit Michael dc (irabo.sscwo contra Nicolauiii Mlo- 
dzcYCWski:

i5vc-
'yi\if)>€x-KD

Taco mi i)oznozi^) t iacom ncka- Tako mi po[z]»MJży .lakom nie 
zal^) vcha vrznOcz kobile vmlo- kazał ucha urżnąć kobyle u Mlo- 
dzeyeuicz dzieje wic.
1) L. 72f>: ])oiuozi, ii(‘liazal.

(75) _ Item sic iurabit Nicolaus de Mlodzeieuicze contra Mi- 
chaelem de Grabosseuo:

‘ ^tp
VUX^> c> ^ ^

^^v(e Lc-c^iv ^ Z^,ix^ńXĘ^*.'^ ^
, y,0y^ ' '■• v' ;•

Taco I mi ])omozi t »aco mi michal Tako mi ])omoży f, jako mi Michał 
obrzOcJ^il zakmecza czto mi lau- obrjzJęczyl za kmiecia, eso mi ław- 
niczi icazali^) {aza}co mi feazali nicy skazali a za (*o mi skazali

Pisarz 7, ks. I r. 1398

dwe kopę
1) TAtera 1' przerobiona z i. 
L. 729.

dwie koi)ie.

^2. (75) — Item sic iurabit domina Afca de Grabosseuo contra Paulum 
km et bonem ibidem :
Taco mi pomozi f I iacolzm ya Tako mi pomoży jakośrii ja nie 
nellala napaulow oj^rod i ani geniu słała na Pawłów ogrod, ani jemu 
żela poiwano aid vzithka ylmam ziela porwano, ani użytka imam.

L. 730.

83. (70 y) — Item nota testes Alberti de Dzeberki contra Nicolaum 
de .Sebasezeuo: primus 3axa, interfuit, Dobess, qui interfuit, Sandziuo-
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gius Magnussewski, (Ti-egoriiis de Koniegeuicze, F^rzeslaiis de Bagrowo, 
Przeslaus de Chudzicze:

Taco nam p b. f Bvadczini (!) 
iaco i voyczech wiróczil paula ze- 
klodilfkulj kn wlodiczemu fcaza- 
nu^) na I pirzwe poroczki^)

L. 765: scazami.
*) Cnla zapisJco przekreślona.

Tako nam p. B. t? jako świadczymy, 
jako Wojciech wyręczył Pawła ze 
kłody ku włodyczenm skazaniu na 
pirzwe poroczki.

84. (77) — Item nota, quod Voyczech de Dzberki sic iurałńt:

t iacom nevii*ocził vmicołaya kona 
napoftawene^)
q Cala zapiska przekreślona.
L. 757.

t Jakom nie wyręczył u Mikołaja 
konia na postawienie.

85. (77) — Item testes Alberti de Dzberki contra Nicołaum scułtetuin 
de Sebasczewo: prirnns Manek de Płaczkouicze, Naczek de Mroczkouicze, 
Boguslaus de Płaczkouicze, Fałibog de t^aloczicze, Voytek de Roscowo, 
!\[athias de Grabouecz:

Taco narn p. b. t iaco to Iwadczi- 
mi I iaco voyczech viroczil v mico- 
łaya | dobitek ku wlodiczemu ^) fca- 
zanu I fl] na pirzue poroczki ^)

L. 758: Wlodiczeimi.
^) Cała zapiska przekreślona.

Tako nam p. P>. f? jako to świad
czymy, jako Wojciecli wyręczył 
u Mikołaja dobytek kn włodyczenm 
skazaniu na pirzwe poroczki.

86. (77 V r. 1399) — Testes Cesłai de Grabonecz contra Symonem 
de Coszuthi: primus Petrus Sekyrka, Seczłai, Petrus de Sekyrki, Petrus 
de Strzeskowski de Szagerze, Jacobus Streskowski, (piintus Thomisłaus 
de Boyaczewo, sextus Jandrzych de Ołzicze:

Taco nam p. b. f iaco to fwadczi|mi Tako nam p. B. j- jako to świad- 
iaco Czallaw nelupił kfodza | vita^) czymy, jako Gzasław nie łupił
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chozebna rzeczo ani tego | vzithka księdza Wita cliąziebną rzeczą, ani
ma‘ tego użytka ma.
b L. 763: Vita tho.
*) Cola zuf iska itrzekreślona.

87. (to v) - Ducit testes Bartholomeus de Grabowecz contra zapa- 
rios (!) Pysdrenses: primus Nicolaus Grabouecz, secundus Petrus Sekirca, 

!| tercius Stanislaus de Scrinki filius Janussii, quartus Czasslaw de Gra-
j boueez:I
j Taco nam ])o. b. t iaco to Iwad- Tako nam po. B. f, jako to świad- 
1 czijmi iaco barthlomegew czlouecz czymy, jako Bartłomiejew czlowieA- 
I newTOCzil volott' przeczlatvo ^ Avymb nie wrocził wołow Przecławowym 
I ludzem^) ludziem.
j L. 767: l*rzczlaw()\vyiii.
! Zapiska przekreślona.

i
I 88. (40 V) — Petrassius de Potrouicze ducit testes super bohaimem 
[ de Penki: primus Mathias Moderski, Petrus de Panissewo, tercius Nico- 
I laus Sluneczski^), quartus Petrassius de Gunicze, cpiintus Petrasius de 
I Parvo Potrouicze, sextus Petrassius Gurowski de Petrouicze:

ccn\>
"'hiv h,/"

1 i
fti

Taco nam p. b. t to fwadczi- 
ni^) I kedi maczey przigechal do 
penjcow tedi gi ian vignal [zgego| ! 
|Za£tawi| ftey czolczi kegey j Ma
czey rOcziP).
q L. 768: Ghmeczski, to swadczini. 

Tekst całej zapiski przekreślony.

Tako nam p. B. t> .jako to świad
czymy, kiedy Maciej ]trzyjechał do 
Pieńków, tedy ji Jan wygnał [z jego 
zastawyl s tej części, kiejej (!) Ma
ciej ręczył.

89. (46) — Paulus ducit testes de Boscowo contra Jaroslaum de 
Sczepancowieże; primus Johannes de Roscowo, secundus Sandziuogius 
de Eoscoaa^o, Stanislaus de Scrinki, Swanszek de Slachczino, quintus



Saiidziuogius de Mroezeowieze, sextus doiiiiiius .hicobus i)lebanus Ro- 
niej^enicze:
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i\ /V-Ä'^lVivCv p

Ta(‘<» nam p. b t iaco to fwadczimi Tako nam ]>. Ib jako to świad- 
kedi zodal darollaw vy)afka prana ezymy, kiedy żądał-Jarosław ii T^asz- 
na])anla a on |tedij Avten czalT ka ]>rawa na Pawła, a on ftedyj 
gego ezłekem nebił^) w ten czas jego człekiem nie był.
1) Zapisk(t przekreśloHU’.
L. 77!).

!H). (U)) — Testes Oregorii Pencowski contra -Jacobiim ^Tsławski 
]»ro jioł)iłitate: ])rinms -lasko Scłonow, Martiims filius i])sius de 8zabicze, 
Grzimala Vodka Grzybowski^), Grzil) de Grził)owo, Samek de Załesse, 
Nicołaus frater ipsius Małechowski^) :

W

's<

■(

SŁ.

?*W{UO

:.^aWWWM»I^I^UÜH■■^».«. .. i' _____

Taco nam ]). b. t'^) Grzegorz Tako nam p. B. |? Jako Grzegorz
gelt nas ' ł)ratłi y naffa cri y naf jest nasz brat i nasza kry, i nasz 
clenotłi. klenot.
b fj. 7,9-7: Przyhowski.
2) Zapiska łacińska przekreślona. Ul. 2f)\ i (-rzisz.



1)1. (!()) — item iilii qiiatiior:

Taco nam ]) b y^) iaeo to Iwad- 
ezimi^) 1 iaeo ^jrze^orz gel't prawi 
riaeheziez
1) UL : i crzisz.

L. sMiuU-ziui.
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Tako nam p. 1>. y, jako to >świad- 
ezymy, jako Grzegorz jest prawy 
ślaolieie.

1)12. (1(>) — Testes Laureneii de Staw erj^a doUannis (!) de (dioezieza: 
daeobns de (binieze, Przibco de Climoezieze, Miroslaiis de Potronicze, 
Nieolans Drapess de Yan^ri, Adam de Glowezino, \Most de Ro^yassicze:

Taco gym b t i> t iaeo twadezimi 
iaeo A awrzineez ne])rzeprorzil iana 
«’I'idniiM ale zeinfkimi penoezmi-)

b Uiel:. 8: groszmi.
“) Cała zajttiika przckreT^lona.
Ij. 790.

Tako jim 1>. tll’-tk .jako świad- 
ezymy, jako \\ awrzyinee nie prze- 
])rosil Jana g'roszmi, al<' ziemskimi 
])ieni<,v/smi.

1)3. (4d) — Testes ('ztliani de J)rosgoAvo eontra Przeslanm de Go- 
luehowo: ])rimns Gregorins de Romegewieze, secundus Petrus I)z(J)erki. 
Johannes de Slaehezino, Swanthoslaiis ibidem, Nieolans‘) Gzeezirad, łbo- 
Jiissins de Czai'thki:

!

(4() Y) Taeo gym ]). b f iaeoto Tako jim p. P>. jako to świad- 
l'wadczimi iaeo | przefezlaAv [iie]i'zar- ezymy, jako Przee<vlaAv |nie| zasta- 
taiiil [Cl| {(Tlianowi}!) DrOfgowo wił GztanoA\i I)r(z)gzgowo i s ga
li'] ifz gagem jem.
b L. 797: Xi<-()l.i, Tcliajloui.

91. (4(1 x) — Sie inrabit Pogufal eum fratre sno Dobeslao eontra 
Oczeslaum:

taco nam ]> b t kodi ])o gedze Tako nam p. II. t? kędy ])ojedzie 
bogufal Sdobeflawem poti | inafti Pogufal s Dobiesławem, po ty mias-
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^pS/uA> 0o€5:ir€xo ; i

\ '1

ni.czflawike nalewo anapr:i:wo bo^’ii- ty Racslawskic na Icavo, a na jirawo 
lalowo. lioffnfalowo.
L. 79!^.

95. (4t) v) — Tc.stcs Oczeslai dc Tiaczslaniczc contra Bojtnfahmi dc 
(lorca: Bo^’ufal Dzcczniarzcwski, NTicolans ColaczcoAA^ski, Nicolaus Mico- 
lagewski, Stephanus Dzcczmarowski, .Jacobus Vitacowski, I4rogoslaus 
ibidem - Rota:

i ■ “£*os ^ .

I ijm Ł

iaco nam b t iaco to Iwadczinii Tako nam B. f, ja.ko to ,ŚAviadczyiiiy, 
iaco , droga IraczJlawcouicz do górki jako droga s Racslawkowic do Gorki 
to j droga vekuya ynalli ftarti gd- to droga Avickuja i naszy starszy 
dz.il i jeździli.
L. 790.

96. (16 a ) — Sic iurabit Nicolaus Ki-ziskoAvski contra, dominam Tho- 
mislaAvam dc I-'^ali(*OA’iczc:

I'

Taco mi ]> b t iaco naezeoAv'a Tako mi p. B. t, jako NaezkoAva 
czofcz I zapocz azapOczdzelTotłi grzi- część za pięć a za pięćdziesiąt 
Aven I pr^'{e|dana}^) — — — grzywien przedana.
9 Tj. 800: })rzi(lana. Zapiska przekreślona.
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97. (46 v) — Testes Johannis de Szireowo contra dominarn tJaukam 
de Lagewniki: Johannes de Gomorze, Swanthoslaus ibi, Volimir de Mes- 
cowo, Dirsko ibidem, Dobrogostiiis Marzelowski, Albertus Pruski:

Tl

Taco gyin j) b f iacoto Iwad Tako jim ]). 1>. f, jako to świad-
czimi iaco prane 1‘tym üui'zebni- czyniy, jako jirawie s tym słu-
kem ; brał czi‘o vmarl |aj com Cpra- żebnikiem brał, cso umarł [aj, (*om
wem 1'ze wozał s ])rawem sie wiązał.
J. <so/.

98. (46 v) — 'Testes domine uxoris Martini Iłarszi de Penki contra 
rlohannem ibidem: Petrus de Yisłauicze, Smałek^), dominus Egidius 
])lebanus de Głesczowo, Martinus <le Yisłauicz(\ Paulus ibidem, Przedwo- 
aius ibidem:

F

(16a) Taco gym p ł) t iaco to 
fwadczimi iaco ian bezał nagagnei- 
czyii^) dom noczno j-cczo gwałtem 
yj’anil gey cło weka‘^)

Tj. H02-. Siiiiilek. iia (rafiresrzyii.
Za'pisla przekreślona.

Tak(> jim ]). B. jako t 
czymy, jako Jan bieżał na - 
czyn dom nocną r(z)eczą 
i ranił jej człowieka.

o świad- 
lagniesz- 
ffwałtem

99. (16 a) — Testes Jacussii Yislawski contra {Martinum Yangerski} 
IPrzeslaiim de Bagrowo]: Albertus de Dzberki, Gregorius 81achczinski, 
\Ylast^) ibidem, Stanislaus Rodzeporowski, Swantłioslaus de T^adarzicze, 
Petrassius de Staw:

Taco gym \) b t iacoto Iwadczimi Tako jim p. b. jako to świad- 
iaco ^ Jacuir nepogradl Marczinowi czymy, jako Jakusz nie pofcradl
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vangerii‘kenm coiii ani tego vzithka iUareinowi Węgiei‘skiemu koni, ani 
Ilia'“) tego nżytka ma.
1) L. 803 ■. Włosi.
“) Z(ipisl<a przelreśloiia.

100. (lOa) - Testes Paszkoni de Grabosszewo eontra Michaelem et 
Ajidreani et matreni ipsonim de Gralioszewo. |prinins Derszco de Mingri, 
(irzymala de Vsezöezino, Pldli])])iis de iMlodzegewo, Mathias Moderski 
de Pariissewo, dominus .Nicolaus presbiter frater AVlostonis, dominus 
Ooliannes ])resbiter de Rzewoc-howoJ Item Michaelis testes: dominus 
Stanislaus plebanus Korithski, dominus Petrus plebanus Palothski, do- 
minus Albertus plebanus Gosczöski^), dondnus Albertus ple/banus) 
de P>ard(), .Johannes Strzegowski, Petrassius Sbiluthowski:

Taco gym p b t iaco to I'wadczind ' 
iaco katharzina tzima^) [ielczO | of- 
czino dzedzinoj ]ia zaftawa af{ca} I 
]»ol'zobila gey ])rawey dzedzini | (hva 
Uadi tego gey |neloJ ne | *lala ])Oivi- 
ku])env witrzimacz : ti*zi latli alz 
zazwala

P Ij. 80Ö: (‘osczoski, czinia.

Tako jim p. P>. t? jako to świad
czymy, jako Katarzyna t{r)zyma 
[jeszcze Ofczyiw dziedzinę| na za- 
staAV(;; Gfka ])osobila jej prawej 
dziedziny dwa ślady; tego jej |ne- 
lo| ne dala i)o wyku])ieniu wytrzy
mać trzy lat, aż zazwala.

101. (40a v) Testes domine advocatisse: inlnius Pernhardus de 
Poznania, (]ui rece])it pecuniam, Petrus dominus ])re])Ositus ante Pysdri, 
.Johannes (Meycznar, (jui interfuit, Gardzina, interfuit, Nicolaus Hen- 
drich, .Jacobus ])ellif‘ex;
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Taco ji’.yin ]) b t bico to IVadczini [ 
yvenii |I] ilze {na} ])i]‘zwo^) {fwó} 
(Izelnicze wizol gedcn naezczc grzi- 
wcii tego nevicii])0 : wrznczil l‘ze 
Avdzal yderzi to’^) nioczo'^).

L. H0i)\ ])rzrw(), yderczi i to.
■■^) /(Ipiska j)rze},reśU)}ia.

Tako jini ]). Ib t? jako to świad- 
czyin i wiemy, iże na ])ivzwą swą 
dzielnicę wziął jedenaćcie grzytvien; 
tego ]iie Acykupię, Avrzncil sie w dział 
i dzierży to mocą.

102. (40aA ) — Item idem (!) (bnnina testes coiitra Jascojiem: ])i‘imus 
4banek Parvus^), ({iii pecuniam numeravit, 2siczlos Mocronos, Forstek P 
de Cesie, Daniel de BeganoAvo, fiasco molendinator de Choinna, Martimis 
molendbiator de Kotlii:

fi^ircs'VvW '
—» z Jl, ^

VS4>£C'’* LVvifCJ^^ XtV^CO rVNO^C-V\*t‘"l
i>«n*

<u>v<n wv'.n

<a30ectPiA\

Taco gym p b | paco to lAA^ad- 
czimi ; iacoim ])rzitem bil kedi rn- 
czel ! liczil ])enodze y])en0dze liczi! 
zati ' zato i czofczP)

Tako Jim ]). B. t, [jako to świad
czymy, jakośm przy tern byl, kiedy 
Kneel liczył x)ieniądze; i ])ieniądze 
liczył [za ty] za tęż część].

b L. 807: ])fr nunc, Fiustek.
■^) Zapiska przekreślona. Jj. przysi(pje polsk([ opuścił.
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103. (40av) — Martiiius de Tharnowo solus sic iurabit contra Petras- 
sium:

Taco i mi p b f czfomi | ize doitalo Tako mi p. b. t, cso mi sie dostało 
polu fledze tomifze doftado pra- połuśledzie^), to mi sie dostało
vim dzalem -)

Przyb. 8: półśledzie {niediux mansus). 
-) Zapiska przekreślona.
L. 815.

104. (46a v) — Item alia

prawym działem.

Tacomi p b f czfo mlinarz vifdel Tako mi p. B. j, cso młynarz wy- 
pirzve ywtore |ytrzecze| to orno szedł pirzwe i wtóre fi trzeciej, to
vino nevifdePj

L. 815: mu.
*) Zapiska przekreślona.

O mą winę nie wyszedł.

105. {40a v) — N^icolaus Krziskowski solus liabet iurare:

tJi

Taco mi p ł) t iacofni ])rzedal Tako mi ]). B. t, jakośm przedał 
nacz cowO czOlcz macullowa zapocz ]S'aczkowę część JMakuszowa za pięć- 
dzelfot ^rziven yzapocz dziesiąt grzywien i za pięć.

L. 81(1: Krziskuwski.

100. (40a ^') — Item alii test<^s noł)iles, quos ])otest ])revalere, sic 
iurabunt:

Taco gym p b f i^co to ' Iwadczim Tako jini p. B f? jako to świad- 
{uł supra] iaco micolay i przedal czym, — — jako Mikołaj przedał 
naczcowo czoIcz maeuffewa ! za])Ocz ISTaczkowę część Makuszewa za pięć- 
dzelot grziwen yzapócz dziesiąt grzywien i za pięć.
L. 816.

107. (47) — Ducit testes Grzimalo contra Bohemissani de Pysdri:
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Petrus de Parussowo, Andreas Falicowski, Nicolaus ibidem, Laureiicius 
de Staw, Paulus Symanovicz de Staw, Thoma Grabonowski:

Taco gym p b t iaco Iwadzczimi Tako jim p. H. j^^ko świadczymy, 
kedi i iaroflav ]u-zetravil lecz grzi- kiedy Jarosław pizetrawił szeć 
ven vdo|rotki ftegoj {tedi} grzimala grzywien u Dorotki, [tego] tedy 
dzelnicze gego ! nemal ani ponein Grzymała dzielnice jego nie miał, 
dobitka pobrał-) ani ])0 niem dobytka pobrał.

L. 820: swadczinii.
Zaciska prze kreślą lui.

108. (82 v) — Tres cives de Jaroczino querulaverunt su])er VJnceii- 
cium de Volicza, quia ce]ńt iuvare iusticie compłementum cum hominibus 
suis pro (piimpie eqnis. Qnando con])arnerimt terminis

%4"^rr7^r ;

t-C ^ f

ü Roiy pyzdrskie
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tedi nieli | £we Ooue poprzilodz tedi 
taiHi I rok ftali yoto fze tnOli^) de 
Xo[dzey^) Yincenczow percza [ di
xit: Subiudex, opytay gych j j)ozi- 
valili vOcencza czi mefjcziczi fczo 
ot nich nan zaluge (83) apercza 
gych tako poziwali ] tedi rzek v0- 
czenczw perzcza | nepoziwah owo 
lift, lift mv : pomogl, aza tym rzek 
vOczen|czw ]>erzcza tym ia liftem 
vo\lo hier are.

Tedy mieli swe konie poprzysiąc. 
Tedy tam rok stali i o to sie tnęli 
do sędziej. Winceńcow pierca dixit: 
Subiudex, opytaj jich pozywali-li 
Więceńca ci mieścicy, eso ot nich 
nań żałuje. A pierca jich: tako, po
zywali. Tedy rzek(ł> Więceńc<o>w 
pierzca: nie^) pozywali, owo list. 
List mu pomogl. A za tym rzek<ł> 
Więceńc<o)w pierzca ^): tym ja lis
tem rolo luerare.

L. 834: taioli, do sodzeii. Frzyh. 8: tcnoli, HkneW 
1)“^) Frzyh. 8: opuścił.

109. (47) — Manek Placzcowski 
Slupy. Unus iurabit, qui interfuit:

ducit testes contra kmethones de

r „

1

■5i r

Taco I 1) p t iacom przitem bil 
dze 1 manek nefluboval zato zito | 
tym ludzem naüupy dze vnego | 
fpolu orali

Zapiska przekreślona.
L. 839.

*orc“viriw>tM»/
--■•«i/ •.

Tako B p. tj jakom przy tern był, 
\g>dzie Maniek nie ślubował za to 
żyto tym ludziem na Słupi, <g>dzie 
u niego społu orali.

110. (47) — Testes Grziboni contra Mathiam de Parussowo: Mathias 
et Phihppus de Grzibowo, Janussius ibidem. Jacobus Parvus ibidem, 
Petrus ibidem. Vodka ibidem:

Taco gym p. b. f i^^co fwadczimi i 
iaco Moderfki roczil grzibowi | za- 
plafcz zactrzi grziwi yzafuk|n0.

Tako jim p. B. fj jako świadczymy, 
jako Moderski ręczył Grzybowi za 
płaszcz za czt<y>rzy grzyw<(n>y
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fczobil'o iiefrornala mejdzi panarni i za sukuią, csoby się nie sromała
miedzy paniami.

L. 8-51.

ill. (17) ~ Testes Alberti de Faliconice contra Vinceiiciiim ibidem 
de Faliconice: Stanislaus ibidem solus debet iurare sicut sex:

Taco mu ]) b f iaco Iwaczi 1‘czo j Tako mu p. B. t? jako ŚAYia<d>czy, 
ranyl voyczech vOczencza to gy oso ranił Wojciecłi Więceńca, to ji 
ranił ge^o ])oczOtkem ; ilgi ])irzwey ranił jego początkiem, iż ji pirzwiej 
camenem Anlerzil kamieniem uderzył.

Tj. 852: ])irz\ven.

112. (17 A") — Stanislaus de ScOpe ducit testes pro iiobiłitate contra 
Jacobum de Sta.AA- Petrus BodzojioroAA^ski. Stanislaus ibidem, Mathias 
et Johannes de Clandowo fratres, Domeczco de StaAv, Laurencins ibidem:

-ui«>
..... ■ ' -.. .i;

. '.SiRiV,*' •• . ■' ■
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Taco nama j) b f^) ftaffek
geft naff brath ynaffa cri y iiaff-j 
clenoth Ite7n guatuor: Taco iiam 
p b t^) I iaco fwadczimi iaco ftaffek | 
geft pravi flachczicz^)

Ul. 27: i crzisz.
*) Zapiska przekreślona.
L. 853.

Tako nama ]). B. t? jako Staszek 
jest nasz brat i nasza kry i nasz 
klenot. — — — Tako nam ]>. B. 
jako świadczymy, jako Staszek jest 
prawy ślachcic.

113. (47 v) — Testes Nicolai Crziscowski contra Nicolanm Ceczirad: 
primus Gnevomir de Krestcovyce, Gyvan de Sobotka, Sandziuogiiis 
Kniszinski, Jasco de Drogocino, Symon Golinisewski, Andrich de Hol- 
szice:

tx

Taco gym p b f iaco fwadcimi ^ 
iaco micolay rniicolagem ceci| radem 
mal vniovO od trzidzeflczi grziyem(!) 
mal dacz ctirzi grzivni^)

Zapiska przekreślona.
L. 801.

Tako jim p. B. t, jako świadczymy, 
jako Mikołaj s Mikołajem Cieci- 
radem miał umowę: od trzydzieści 
grzywien miał dać cztyrzy grzywny.

114. (47 v) — Testes Andree de Celmice contra flohaimem knietlio- 
neni de Cirekvicza: Petrassius de Ceberki, Nicolaus Piglowski, Bronis- 
sius de Czartki, Benak Dzeczmarowski, Johannes de Roscowo, Przeslaus 
de Chudzice:

^Vv»a^vwi4 i
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Taco gym p b t iaco to I wadczijmi 
iaco ian foltis nevifedl pred panfk > 
criwdo animu [cridi] c.rzidi vczinil^)

b ZapiNka przekreślona. 
L. 8H2.

Tako jini ]). b. t? jako to świad
czymy, jako -łan soltysz nie wy
szedł pi-(z>ed })ańską krzywdą, ani 
mn j|krzy<w^dy| i krzy(w;.dy uczy
nił.

115, (17a) — Testes Nicolai indicis Kalisicnsis contra Manum civein 
de 8roda; primus Pechno de Modlisewo, dohannes (Landowski, Mathias 
ibidem, -lohannes de Melszino, luithobor de Slavossevo, Nicolaus de Mo- 
dlisevo:

I flrtcs

Taco gim p b t iaco to rwadczimi Tako jim p. B., Jako to świadczymy,
ia|co l'e manek obolzal Izodzi ftacz 
weczu wgego prave wdobrove

L. 8(>4.

jako sie Maniel: obiązal sędzi stać 
<(w) wiecu w jego ])raAYie w Dą
browie.

116. (47a) Testes Petri de Vislauice contra 
Nicolaus (Tziscowski, Derzco de Deczmarouice;

-Jacobum ibidem:

Taco gim p b t iaco to Iwadczi- Tako jim ]). B. t, jako to świad- 
mu (!) iaco ])otr zaplaczil iacubowi czym//, jako Ihotr zai»lacil daku-
trzi grziwni 
L. 8(i.'i.

b(»wi Irzy grzywny.

117. (17a) — Testes Vasilli de (b'omoiice contra Lutliognevo ibidem 
de Cromoli(‘.e: primus .lacussius ('onarrowski i), Andral (lorzuhski, Zauis- 
sius Conarowski, castellanus Moderski, dominus ])resbitei' de Sdunowski, 
plebanus POpowski:

Taco gim ]) b t iaco to Iwadczini 
iaco vafil nevczinil gwałtu lultlio- 
gnevowi anigerny yecza rozbił ‘^)

L. 881: (‘oiiaiowski.
-) Zapinka przekreślona.

Tako jim ]). B. f? jako to świad- 
vzymy, jako Wasil nie uczynił gwał
tu Lutogniewowi, ani jemu wieca 
i‘ozbił.



Pisarz 7, ks. I r. 1400 86

118. (47a) - 8ic iurabit Oezeslaus contra Bogulaluni de Górka:

^ ^ ^ ’I

Taco gemu b ]> fi iaco Iwanthek Tako jemu B. i), jako Świętek 
rOczil mi zaczitirzi grziwiii tych ręczył mi za cztyrzy grzywny, tj^ch 
nabogiifale dobił na Bogufale dołiyh
Z. 882.

119. (47a r. 1400) - Testes doniine de Tahssice contra scułtetum 
de St0])oczino: primus Andreas de Choczicza, secundus castełlanus Mo- 
derski:

(47a v) Taco gyin p b t iaco 1‘wad- Tako jim p. I>. t, jako sAviadczyiny, 
ozimi I iaco łiełfka nezabiła veprza ; jako Hełszka nie zabiła wieprza 
vithofłavovi chozełiiio rzeczo ! anigo Witosławowi cłiąziebną rzeczą, ani 
vzitka ma. go użytka ma.
L. 899.

120. (47av) — Sic iurabit Włost^) de Eogassice contra Nicolaum de 
Koszubec:

Taco geniu p ł) t hico moy | ro- Tako jemu ]). B. t- jako moj 
koma nemal t'tavacz vo|low wko- ręko:'j)mia nie rniai stawiać wolow 
fzubczu ale wrniiloflavu w Kozubcu, ale w Miłosławiu.
1) L. 900: Vlost.

121. (47a v) - Testes Zeniothe de Yeiaves contra Luthognewm de 
Oromolice: primus Nicolaus de Buscovo, Nicolaus de Ołimoczice, Nico-

v\»
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laus de Scoraczevo, Borzislaus de Peczinouiee, Vlneencius de (xlowcziiio, 
Vincencius de Peczinouiee;

Taco gym^) p b f iaco Iwadczimi | 
iaco luthogiiew vranil zemOtłio cho- 
febnO rzeczo ylczith gemy | odioP)

Tako jiiii p. ł). t? jako świadczymy, 
jako Lutogniew uranii Ziemiętę chą- 
siebną rzeczą i szczyt jemu odjął.

L. 910: gim; kauda litery y ledwie widoczna.
®) Zapiska skreślona.

122. (47a v) — Testes Przespraui^) de Ötralcovo contra Yincenciuni 
ibidem: primus Mathias Moderski de Parussevo, Johannes ibidem, Tho- 
mislaus ibidem, Vincencius Fabcovski, Boguslaus ibidem, Petrassius 
de Potrouice filius Mathei:

Taco gym p b t iaco to Iwadczilmi Tako jim ]>. B. |, jako to świad- 
czlo przefpraw ranił maczelia temv czymy, eso Przezpraw ranił Ma- 
trzi lata minOla^) cieja, temu trzy lata minęła.
’) L. 911: Przeslavi.

Zapiska skreślona.

123. (47b v) - Testes Oibrachtoni de Celcza contra Benasconem de 
Cessovo: primus presbiter Mathias conventor in (48) Celcza, Drogoslaus 
cum Nicolao de Ossek fratres^):

Taco gym p b f iaco to fwadezimi 
iaco philip nepobral ezinfa be|na- 
cova ftrilatj trzilat Wrofeove

Łacińska zapiska skreślona. 
L. 914.

Tako jim p. B. jako to świad
czymy, jako Filip nie pobrał ezyn- 
sza Bieniakowa ftrzy latj trzy łat 
w Bożkowie.

124. (48) - Testes Benaseoni de ('zesseyo contra Sandziiiogium Mo- 
cronoski: primus Wlost de Slacłicziuo, Gregorius ibidem, Bodzotłia de 
Gorzice, Jannssius de lUidzilevo ^), Michael de Szełniski (!), Petrassius de 
Czberki:

4 ....______
' '■äff'
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Taco gym p b t Sandziuoy
zajloval odlwich mefciezew iiabe- 
na|ka odvadzeXcza grziveii zal'kodi , 
to fze dzalo fWlaJ Walki

P L. 919: Piulzilovo.

Tako jiiii X). 1>. t, cso .Scdziowoj 
żałował od swych mieścicew na Bie- 
niaka o dwadzieścia grzywien za 
szkody, to sie działo fwła] (u) wał
ki (“?)'

125. (48) — Testes Petrassii de Ciichary contra -Johannein de Cis- 
vicza: priniiis Janussins de Setlevo, Panłns Curovski, Stanisłans ibidem, 
Johannes ibidem, Mathias (hirovski, Nicolaus de elarossino:

1
to aSW vW 

,tz /vwvj VMi^^r^tvP 1

Taco gym ]> ł) t io-co to iwadczimi 
iaco fcz(‘ch łiiwał nadzedzine lAvyni 
bidłem i)ox)irzvem z dana’) |)rava 
aianek in\ nechczal [])omoczJ 
i‘nyn’)(!) jirava ixnnocz-)

P Przyl). S: zodaini. suym; Sci<Mli.
Zapieka przekreślona.

L. 920.

Tako jim ]i. 1>. f, jako to świad
czymy, jako Źdnecłi’) liywał na 
dziedzinie <s) swym bydłem po 
pirzwem żądam'# ])rawa, a Janek 
mu nie cłiciał f])()moc| s ni/// x>i’o,wa 
])omoc.

12(). (18) — Testes dncit domina l^^ałka de Nadarszice erga Petrum 
de Kzognowo: primus Thomisłaiis de Nadarszice, Matłiias de Gołczeuice, 
Phili])pns de Grzibovo, -łoiiannes de Gzołce, Albertus de Golczevo, Prze- 
słans de (rrzibovf»:
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Ta(;o gym p b f iacoto 1'wadczimi 
iaco I falka polozila nanadarfzice 
fwego polfzagv dwadzeCcza grzi- 
wen •
P Zapiska przekreślona.
L. 938.

Tako jim p. B. f? j^ko to świad
czymy, jako Falka położyła na 
Nadarzyce swego posagu dwadzieś
cia grzywien.

Pisarz 7, ks. I r. 1400

127. (48 v) — 'testes Matliie de .Marcoiiice contra Petrum de Tar
nowo: primus -Jacnssius Rogaliński, Dobesłans de 8wekothki, Mathias 
Orabouecz, (yzaslaw de Grabonecz, Petrassius de Vislanicze, Derzsco 
de 1 izeczmaronice:

yocfUl!

'taco gyni p b 4 iaco rwadczimi 'tako jim p. B. jako świadczymy, 
iaco ma|czei ])otroiiich kobil iie- jako Maciej Piotrowych kobył nie 
gonilG gych i)oczlol‘^) gonił, ani jicli poA:lol.
P L. 939: negonit.
2) Zapiska przekreślona.

128. (48 v) Item testes Petri de 'riiarnovo contra Mathiani de 
Marconice: ])rimus .lasek <le Szirniki, S]dtek advocatns de Kostrzin, 
Johannes Gulunski, Bognfal Kolaski, Nicolaus de Vsczoczino, Grzimala 
])ater Nicolai ibideiiG):

Item testes Mathie de Marconice sipier testes Petri de 'Fariioyo: piämus 
])resbitc]- Martinns de X'iscoczice, .lacobus de Strzesconice, Ste])hanus 
de 81achczino, Laurencins de Grabonecz filins Mathie., Bartholomens 
Grabonecz, .lasek de Slachcino’:

'taco gym p b t iaco to fwadczimi 'Pako jim ]>. B. ja<ko to świad- 
iaco dzerzka ot maczeia fmerczi ; czyniy, jako Dzierżka ot Macieja 
|neg] nenia anigei dzeczi śmierci fnegl nie ma, ani jej dzieci.
P Zapiska przekreślona, po niej wolne iniejsee na wjiisanie roty przysięgi.
“) Laeińska ezQŚe zapiski przekreślona.
L. 940 941.

121). (48 v) — Sic Zemantha solns inrabit:
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iivt Y (i^\U£D !

^ Gtrtx^v

Taco mi p b t iaco rani czfo ge | Tako mi ]). B. t, jako rany, cso Je 
woźni oglidat^) (!) togę otlntho;- woźny ogknla?, to je ot Lutogniewa 
gnewa ma ma.

L. 946: oglidal.

130. (18 v) — Domina Katherina de Bnrziigewo. Testes: primus Ma
thias Crzisowniscski^), (49) Venceslaus de Jagodzino, Johannes Silnowski, 
Johannes de Koscowoi), Sandziuogiiis de Mroczcowo^), Jaroslaus de 
Jagodzino:

Taco gym p b f iaco to Iwadzcimi Tako jini p. B. f? jako to swiad- 
iaco I helfka ])rzitem bila 1‘wim ii- czyniy, jako Helszka przy tern 
nem ke|di ko])ce fnthi^) ito przi- byla <s> swym synem, kiedy kopce 
lubiła 2). suty, i to przylubiła.
P L. 952: Crzisownisosky, Busfowo, Mirczkowo, suchi.
2) Cała zapiska przekreślona.

13J. (49) — Testes Mathie de Marcouice contra Ih-zibconein: -lacobus 
de Strescovo, dahannes de Lubovo, Stanislaus de Penki, Jacussius de 
Rogalino, Johannes de Slachcino, Mathias Drabouecz^):

Taco gyni p b f iaco to Iwadcimi Tako jim ]). B. jako to świad- 
iaco i maczey nedal vfdi naiirzib- czymy, jako Macicy nie dal uzdy 
cow kon i anigo vzitka ma. na Przybkow koń, ani go użytka

ma.
P Zapiska łaeińska przekreślona.
L. 953.

132. (49) — Testes Vincencii de Glowcino contra dominam (Iregorii 
ibidem: primus Gregorius ibidem, Boro^) ibidem:

Taco gym p b t iaco to [wadczini^) ; Tako jim ]). B. jako to świad-
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ę-iJh P.V Jl4-łC* łwicfe^

fc^CwU

^ ttiiwt3 bt?tvivvt\4n

■y

C7V»'
iivn yc^*> f

kedi Iwanthoriaiia ftedi nebilo vz ; cz<y, my, ' kiedy Świętosława ftedy 
pczol ani iohi dobiła na vinceniczn nie było <j"iiż jiczoł ani sołu| 
tedi tamo nebilo komnati ani ■j)ezol dobyła na Winceńcn, tedy tamo

nie było komnaty ani pczoł.
1) L. 9ÖÖ: Buro, swudczimi.

133. (19) — Testes Wal])urge de 8czicłioviee contra JS'icolaum ibidem: 
primus Jacobus Tłoianski, Grzimala de YscOcino, Nicolaus filius Grzi- 
male, Johannes Lubowski, Nicolaus ibidem, Stepłianus Boianski:

UVCto fci> t\ St^

'|3ajpVv-^\ I ^ t j

Taco gim ]) b t iaco to lwadczi|mi Tako jim ]). B. t, jako to iiwiad
iaco {iacob} |niicolayJ nebil dzelczo 
medzi Walpurgo amedzi gey i ])a 
firbi^)
’) Zapi.shd przekreślona.
L. 979.

czy my, jako Jakob {Mikołaj | nie 
był dzielc^{ miedzy Walpurgą a mie
dzy jej ])asirby.

134. (49) — Sic iurabit sola domina de Graliossewo contra Pasconem:

rJSÄ
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Taco mi p b t ia-lcol’m iiepol'lala 
iwego luda [ czlo^) pałkowi pocra- 
dzono zita ! yreczi anitego wizitka 
mam -)

b X. 980: czo.
*) ('ala zapiska przekreślona.

Tako mi p. B. j, jakośm nie po
słała swego łuda, cso Paszkowi 
pokradziono żyta i r<z>eczy, ani 
tego użytka mam.

135. (49 v) — Testes domine Affcze de (irabossewo contra Pasconem 
de (Jrostowo: primus |Nicołaiis .lohannes de Beganino, Sandziiiogius de 
Zacrzewo, .Johannes de VirzchosłauieeJ, Michael de Lgotha, Nicołans 
I*opowski, (yhebda de (Torinino:

Taco gym p b t iaco to Iwadczimi 
iaco paney bidze nepolgh^) pafTa 
gey kalno

b L. 980. iieposgali.

Tako jim ]>. B. i, jako to świad
czymy, jako ])aniej indzie nie pożgli 
Paszka jej kaźnią.

139. (49 v) — Testes Bogumiłi de Visiauice contra Aiidream kme- 
tłioiiem de IMowce: Albertus de Dzłierki solus iurabit:

1'aco gemu ]> b f {iaco 'to iwadczo} Tako jemu ]). B. t, jako to świad- 
(izio (Jiidrzeigewi pocradzeiii 2) ko- czę, co Ondrzejewi pokradzieni ko
lie togob bogumil \4‘zitka iiema^). nie, tego Bogumił użytka nie ma.

b X. 980: ,\ii(li'zege\vi.
-) Pocradzeiii poprateione z^ vcradzeiii. ita iiun<jinesie jeszeze raz (lopi.saao po.
®) <'al(t zapiska przekreślona.

137. (49 v) — Testes Beiiacoiii de daroczewo contra Benasconem de 
('zessowo: primus Sandziuogius MagnusseAvski, secuudiis Michael de 
l^arsx smrbnik:

Taco gin (!) p b t iaco to Iwadczi Tako jwi ]>. B. |, jako to świad- 
czlo załoAcal lienak nabenaka oro- czy, cso żałował Bieniak na Bie-
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koieinl’two teniv trzi 
lat ne
L. 99 L

lata iiiiriolal niaka o lękojemstwo, temu trzy 
{lata minęłal lat nie.

188. (49 v) — Testes Boguslai de Sczichouice contra Golaiikaiii: 
X>rimus Bodzantha de Comorniki, intertiiit, Johannes de Grzibowo, inter- 
fuit, Stanislaus de Penki, Petrus de Vislauice, Derzsco^) de Sczichouice, 
Mathias Mariczewski:

(50) Taco gini ]) b t iacoimi^) | Tako jim p. 1>. t ~ • jakośm przy
przitem bil kedi hellka i odpufczila tern był, kiedy Helszka odpuściła 
boguflawovi I [oti] kone ito^) czfo Bogusławowi |oty| konie i to, cso 
Izo fnym | pravovala. się s nim prawowała.

4. 992 \ Derzco. iakosiui.
Poeząt1cou’o ita, następnie przekreślona kreseezke n' literze a.

189. (50 r. 1401) — \'incencius de Meczewo ducit testes su])er domi- 
nam de Poluice^: inimus Henrich de Olsice, Jacussius de Rogalino, 
Nicolaus de Olsice, Doł)eslaus de Swecotki, Dobrogostius de Scrinki, 
.Miroslaus ibidem:

Taco gym ]) b t iacoto 1'wadjczimi Tako jim p. B. |, jako to świad- 
iaco lianca ])laczila > Wancenczowi czyniy, jako Hanka ])łaciła Wię- 
dzewocz rkot I ]datu 7)omozu ceńcowi dziewięć skot płatu po

mężu.
*) Piek. 107: I’oliiice.

140. (50) — Testes Sandziuogii Mocronoski contra Johannem: primus 
Martinus de Jaraczewo, Kot de Pnissi, Johannes Wangrzinowski. Janus- 
sius de Oszek, Drogoslaus iłiidem, Nicolaus ibidem:

Taco gym ]) b f iawjto Iwadlczim 
cfzo ian zalowal nafanj dziunia 
ochmel tego landziluoy newzOł

Piek. 108.

Tako jim ]>. 4>. jako to świad- 
czyni, cso Jan żałował na Sędzi
woja o cłimiel, tego Sędziwój nie 
wziął.
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141. (.50) — Item testes Saiidziuo^ii Moeroiioski eoiitra idem (!) 
.Johaiinem: ]>rimus elohamies de Parzenczewo, Mathia de Vsczeiiowo, 
Mathias alter ibidem, JJerszeo de Priissi, (50 v) Saiidziiio^ius de Mag- 
missewo, Derszco ('Zartek ibidem:

4 V V

I L<\cO’to I^SVivF

t'’K^'C’

4'aco gym b f iacoto fwad'czimi 
el'zo iaii zalewał na ! landzinoia okoń 
tego 1'andzi uoy neAvzöl ale rokome^)

b Cała zapiska przekreślona. 
Piel-. 168.

Tako jim ]). P>. t, jako to świad
czymy, eso Jan żałował na Sę
dziwoja o koń, tego SedziAvoj nie 
wziął, ałe ręko<(j>mie.

142. (50 v) — Nieołaus de Koprziwnieza contra dapiterum de (l)ł- 
nicze; ])rinms Msczignews de Pantkowo, Michael .'icnrbmk de Parxs^), 
1’etrns de Szałessze — ----- :

^ ''ß-l

/UVCI>
ClJrClvC^

*1^ X1^1X

1'aco mi p b t iaco to Iwadczo ' Tako mi p. H. f, jcako to ŚAviadczę, 
iaco niico{fz}|layJ ^) nevcrad kone ; jako Mlkosz paj| nie iikrad<ł> ko- 
mieolaievi chOlebnO reczi^) ' ani te- ni« Mikołajewi chąsiebną r{z)e- 
go vzithka ma czą, ani tego nżytka ma.
b Tj. Parsk.
b Pieli. 169: Micolo. rzeczi.

143. (50 v) — Testes Jamissi de Budzilowo contra Micolaum civeni 
de Pysdri: primus Stanislaus de Grodzisce, Pacoslaus ibidem, Martiiius 
de Roscowo, Nicolaus de Ossek, Czóstobor de PantkoAvo, Drogoslaus 
de Ossek:
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CiVtX^ vvvv Ip j

s>vr# asT5

Ovvcitw

Taco ini p b f iaco to fzo owce | 
ianuffowi^) czfo iafm genm przeidal 
poczoro idwadzefcza czfo j zaiol vpo- 
traila wtarnowo^) ty |to] fo [tap) 
wtich owczach^)

Tako mi j>. B. t, Jako to są owce 
Jaimszowy, eso jaśm jemu przedał 
pięcioro i dwadzieścia; eso zajął 
u Piotrasza w Tarnow^e, ty |to| 
są fta| w tych owcach.

P Piek. 170: lanussowa, av 'Faniowo, to so ta. 
*) Cala zapiska przekreślona.

,144. (51) — Item alii sex:
r'

wVtiM if ‘Ä-j^-uveo

■ ^^vyVt&^C-

Taco nam p^) b t iaco j to Twad- Tako nam p. 14. -f, jako to świad- 
czimi iaco ty owcz (!) iaiimirowi czymy, jako ty owc(c> Januszowy 
fprave] fzo prawe ! czCo zaioti wtar- {prawe| są prawe, eso zajęty w Tar- 
iiowe'^) — — — nowie.
1) Poprawione z b.

Zapisku przekreślona.
Piek. 170.

145. (51) — Testes Olbrachtom de Vsczecino^) super dominam Prze- 
slauam uxorern Jasconis de Grzibowo: primus Meczslaus de Gunice, 
Mcolaus Grabonka, Thoma de Solce, Andreas de Falicouice, Micos Dra- 
chowski, Jochannes de Scampe:

Taco gym p b t iaco to fwadci|mi 
iaco margorzeta dzerzfzala | [trzi-

Tako jim p. B. f? jako to świad
czymy, jako Margorzeta dzierżała
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latał powkupena trzilata pokoy- 
no‘^)

Piek. 171: \'.sczetiiio.
Cal/i zajyiftka przekr‘>.Ho)ni.

;Ł\4"

[trzy lataj j)0 wku])ieiiM/ trzy lata 
pokojiio.

146. (5J) 
de ('amino:

Sie Beiiaseo de Cessew(» solus iurabit contra Mathiain

Tacoini ]> b f czloin ia vinoviP) I Tako ini ]). B. esom ja umówił 
fmaczkem potei yrnowe nevaidzil s Maćkiem, po tej umowie nie 
ani wkupu bral^) wadził, ani wkupu l)ral.
1) Fiek. 172: vmovil (s).
*) (Uiht zapiska przekreślona.

14 7. (51) — Testes Mathie de Glowcino contra dominam Tbomi- 
slauam ibidem: primus Wlost ibidem, Nicolaus de Prussi, .lohannes 
ibidem, Derszco ibidem, Janussius de Sovina. Albertus de Sovina:

Taco }j’ym p b f iacoto ivvadczilmi Tako jiin p. B. fj to świad-
iaco to oczczifna prava Maczejgeva czymy, jako to oćczyzna ])ravva
athomiilauina nygdi ' nebila —-----Maciejewa,^ a Tomislawina nigdy

nie była.
Fiek. 17-l.

148. (51 v) — Testes Johannis de Bnyno^) contra Bogusium de Gra- 
bouecz: primus Johannes de Dassewo, Petrassius de Scitniki, Joliannes 
ibidem. Mączko de Grisownicz.ski, Johannes de Rosscowo, Jacussius 
Rogaliński:

Taco gym p b t iacoto rwadjczimi Tako jim ]>. B. f, jako to świad-
iaco [micolj Jan micolaya i nezabil czymy, jako [MikolJ Jan Mikołaja
ani kazał nie zabił, ani kazał.

Fiek. 174: Bnyiio.

149. (51 v) — Sic Vissotha de Long solus iurabit contra dominam 
Yocenciam sororem ipsius:
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Taco mi }) b t iaco vOcencia po- Tako mi p. B. f? jiiko Więceiicyja 
bra|la ftolow i drugil (!) rzeci^) pobrała stołow i drugic/i rzeczy 
chöCebno rzeczo {ktemu prava ne- chąsiebiią rzeczą, k temu prawa 
ma} itego vd'zitek ma-) nie ma, i tego użytek ma.

Fiek. 175: rzeczi.
)) Cała zapiska przekreślona.

150. (51 v) — Paulus de iSynmauoda debet solus iurare contra Johan- 
nem de darocino pro fideiussorio VTT1 marcarum - — — :

-Taco mi p 1) j czioni rpciP) prze- Tako mi ]). B. f, esom ręczył 
ci|vo ianovi ftegorm rOkogemftva ^ przeciwo Janowi, s tegośm ręko- 
vipravO'ii. jemstwa wyprawion.
^) Fiek. 175: i(tczil.

151. (51 v) — Bogusłaus de Plaezcouiee solus del)et iurare contra 
dominam Agnetem de Płaczcoiiice;

co ^ ' ł U^>CO -ti>

Taco mi p 1) t iaco to ezrom i)re;orał Tako mi p. B. jako to, esom 
yzatłdaiiP) |to na mey prauey ' i)r<z>eoral i zatkwił {to na mej 
rolij tom vezinil namem j)rauem ])rawej roli|, tom uczynił na mein 
I— - - prawem.
^) Fiek. 177: zatlikiiil; opuścił ivyrazi/: {(o iia iiu'v praiWN .

152. (52) — Testes Jacussii de SczicliouiceJ) yiro nobiłitate: So-
beslaus et I^rzeslaus fratres de Bagrowo, de cłenodio (Jelnia (52). Item 
de duos debet ducere de cłenodio Wsczele, item duos deliet ducei'e de 
cłenodio Samsonowe:

Taco nam ]) 1) t iaco iacus-) naiz Tako nam ]>. B. f, jako ,lakusz
7 Roty pyzdrskie



Pisarz 7, ks. I r. 1401 98

W-lt-VM ^ {^1 Wlo> Vł\C-»-'»^ Vk\^

y/wtvCß'ii -p^t'
|tSStAnl*c^t4>-hv jłpiv.t

])ravi^) brat y naltza krew 
Iczelmi iiaifego clenota^).

Fiek. 178: Scłiitliouice. prawi. 
Foprmcioiio z iaciib.

3) Ul. 41: <*lenotn.

Icej i nasz ])i*awy brat i nasza krew [see] 
s Olniy naszego klenota.

153. (52) — Item qnatnor:

- V D—[ - iJi*'rtfG ty>
ts, v»vt tiwrc t<vc-iiG <So ' ^

JŁah/ ..... ' _ ... .. ..........___________

Taco gyni p b t |iaeubj to Tako jim p. 1>. t? jako |JakiibJ t(>
Iwadlczini iaco iacnb pravi brat świadczy?yiy, jako Jakub prawy brat 
Sojbeflaw' y przeczllaw' fclenota i Sobiesław^ow) i Przecsław<ow> 
celmi y riachczicz {i} gym prava ! s klenota ("elniy i ślachcic i jim 
kri^ — — — ])rawa kry.

Fiek. 178: swadcziini. 
q Ul. 41: krwi; ntr. 194: ('clma.

154. (52) — Sic Yissota solus iurabit:

Taconii ]> b t pobrała Tako mi ]>. 1>. t, (*so mi ])obrała
vicencia rzeczi to fzo taco dobre Wi<n)cencyja rzeczy, to są tako 
iaco cztirzi^) i grziwmi dobre jako (*.ztyrzy grzywny.
1) Fiek. 179: cztirze.

155. (52) — Martinus de FseborzeJ) solus iurabit contra Janussium:

--4>ivcö» y iüV voeSf

i “VKiVl
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Taco mi b^) ]) | ta ręcz iaimf- 
iojwa predmo neprzichodzila okoń | 
predpoiwem ani^o vfzitka mam

Piele. 180: Ffs<‘l)orze.
Podprawione z p.

Tako mi 1>. p. t> jako ta r(z)ecz 
Januszowa pr<fz^ed mię nie przy
chodziła o koń ])r(z>ed ])ozwem, 
ani go użytka mam.

150. (52) — Ducit testes 8wanthoslaus contra novercam siiam ambo 
de JSJadarzsice: primns Nicolaus scultetns de Novo Brzisglino, Albertus 
de Nadarsice, Andreas de Nadarszice de Poducłiowo, Voyczecli de Gol
czewo, gener Miczconis, Przeslaus de Grzibowo, Przeslaus alias de Na
darszice nunc de Gorasdawo:

I

»WV, Y “ ,1

Taco gym p b t iaco to Twadcimi | 
iaco {[to|} iinaczellaj 1‘wantłioria- 
luojwouo ! rado ani kafzno ani po- 
velenyiG) i ani gego vedzenyni pa- 
ney nace | (52 v) llawe roku ])rze- 
bito ani {gey} ran ' dano^)

Piele. 181: ]K)weleiiyii (s).
(Jola zapinka przelereślo)ia.

Tako jini ]). B. t, jako to świad
czymy, jako [to| INaczęslaJ Swię- 
toslafwą|wową radą. ani] kaźnią, 
ani ■j)Owieleniw, ani jego wiedze
niu! ])aniej Na(*.zęsławie i-ęku prze
bito, ani jej i'an dano.

157. (52 v) — Testes 8andziuogio Mocronoski super Derszconem de 
f Stolowo: primus Harnek, qui interfuit, Msczyw de Magnussewo, Derszco 

ibidem, Nicolaus de Ossek, Sandziuogius de MagnusseAvo, Vassilo de 
Cromol ice;

Taco mi p. b iaconi przitem | 
bil kdze dzirfel (!) roczil Sandziuo-| 
gewi zamargorzetłio^) poldzeffoty

Tako mi p. B., jakom i)rzy tein 
był, f/dzie DzirżeA: ręczył Sędziwo- 
jcAvi za Margorzetę ])ołdziesięty
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grziwi kedibigey kii])i‘a\vo : ne[poff| grzyw<n)y, kiedy by jej ku pruwo 
poltawil. nie [possj ])o.stawil.
1) Poprawione z I).
^) Piek. 182: Mał gorzat Im

158. (52 v) —

X 9^'

>\>vü5S^ 'y-tikS? A'^ ' r ^
^>vłr\W AU»/

«a»!"»WQ*WWyÄ

Taco mi ]) b t czlo gOl czloveka Tako mi ]>. B. |? człowieka
voyczecha fmego] maiicowo^) tomi Wojciecha |mego| Mańkowa, to mi 
gi {me} prawo podało yw])0czesm ji me itraAvo podało, i w pęcie-śm 
gi i trzimal yTmigi prawo . ji trzymał, iż mi ji ]>rawo ])odało.

Piele. 18'i: MaiH'owo.

159. (52 V) — Przesłaus de (lołutowoB sołu.s iiirtił)it coiiti’a San- 
dziuogiiim de .larocino:

•Vf>VC.CłUiVv6 j ^4^

^#CIVJ5f0»**A><etwą, t»V^rfT£»ł»,'Cł>

.>^.«3a6aSSto*fc^'?iiFC»«. • 'Ä' ' b"*' ' .-H

45
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Taco mi b.^) ]). '\ iacom tcy vmowi 
nemal Sandziuo^eoi bieli go | ne- 
iiaP) (!) trzimi lati fbiwacz a | |r0- 
eogemftwaj o])0(*z ^^rziwen rOco- 
i^emitwa^).

Tako mi B. ]). f? jakom tej umowy 
nie miał <(s Sędziwojem, bych go 
nie miał trzymi łaty sbywać [a] |rę- 
kojemstwa] o ])ięe grzywien rę- 
kojemstAva.

‘) I*iek. IS-J: Solni liowo. no mai. recoycmsl \va. 
0 Poprawione z j).

100. (.12 y) — Testes Dobrostii de Mroviiio super Grzimconem de 
MurzinoAvo: primus ^ueołaus de Melno, Nicolaus de CosmoAvo, Albertus 
de Chudzice, .Johannes Gałosca, Albertus de Oberki, Sbiluth de Popowo:

Taco [na^)J gym ]) b t iaconi 
])oLlem j bil od dolirogolta do grzim- 
ka (5.3) przedAA'gednanyrn ylbi przi- 
nem i l'tal OAiroidi yozaplaceiie czfo 
l)i ! tamo ]U’ziyacele naleOi.

Piek. ISö: ma.

Talco |na] jim ]). B. f? jakom po
słem był od Dołirogosta do Grzymka 
])rzed ujednaiiim, iżby przy iiiem 
stał o AAu-ożdy i o zapłacenie, eso 
l)y tamo jirzyjaciełe naleźb.

101 53) - Al ii (piin([ue

.t-kAw y _4-

l>t W4i> % yürcK: eft^

Taco nam ]> 1) f iaco to lAvadcziimi 
yle mieołay mełnynfki Cmilcolaiem 
Iczfoj de (U)smou'() poili | bil (!) od- 
dobrogofta do grzimka ' j)rzedvged- 
namyn^) (!) yibiO przinem | ftal 
oAvroidO iozapłacene czCo | bi tamo 
])rziyacele nałeiłi

Piek. 18ä\ vgetlnanym. isln (s).

Tako nam p. B. f, jako to świad
czy; my, iże Mikołaj Miełniński s Mi
kołajem [esoj de Kosmowo posły 
byl(i> od Dobrogosta do Grzymka 
lirzed ujedna??im, iżby przy niem 
stał o Avrożdę i o zapłacenie, eso 
by tamo przyjaciele nałeźli.

102. (102) — Paulus Symno\a)dski debet iurarare contra .Johannem 
civem de .Jaroczino per tres septimanas:
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Taco mi p b t [iJico meP) czloiii Tako mi ]). 1>. t Ijako miej, esom 
rOczil 1 przecivo iaiiovi fte^ofm ro- ręczył przeciwo Janowi, s tegośm 
koiemftva i vipravon^) rękojemstwa wyprawioii.

Piek. 195: nie oznacza skreślenia.
•) Cał<i zapiska przekreślona.

163. (106) — Xicolaus dc Lubomirze qnerulavit ex ])arte fratris siii 
Przeslai dicti Czarnosca^) super Nicolaum de Tarnowo:

?tv
l J ?

N-

/ ■

Tago zalugo nanilcolaia natarnoM - 
fkego ot 1 mego brata przeflawa 
kdzel ! fedl nagego gofpoda^) yra- 
non 1 gett gego poczotkern [ylj yzob- 
mn^) vibit yto vozni | vidzal, A mi- 
colay respo7idit Ipi|tay podfedkn 
kdzegeft ta go f|poda biła gego,

TaA:o żałuję na Nikołaja na Tar
nowskiego ot mego brata Przesława, 
gdzież szedł na jego gospodę, i ra- 
nion jest jego początkiem, i ząb 
mu wy bit, i to woźny widział. 
A Mikołaj respondit: spytaj pod- 
sędku, .^dzie jest ta gosipoda była



tedi on i vkazal in Carnino tedi 
dixit (106 v) percza ge^o tamom 
ia fedl i pomem maftu ypomey dzej- 
czine^) nullam violenciam faciens \ 
tedis me ty nagabal verbis \ malis 
dicens: Filius meretricisl j. Tunc ego 
sustmui primo et secu udo, teditti 
cum 7ueo socio hahui'\sti^) elo])ot

103

jego. Tedy on ukazał in Karnino. 
Tedy dixit pierca jego: tamom ja 
szedł po mem miastu i po mej 
dziedzinie nullam violenciam faciens 
tedyś mie ty nagabał — — — Te
dy ś ty cum meo sodo habuisti 
kłopot, a ja o tern ni<c>s[e] nie 
wiem. Tunc [Mi| Przesłań pierea

Pisarz 7, ks. 1 r. 14(»2

•t? *

|i.tv^ -

,v*vC.^

4-c<ü.ov,)

7^"^ <VvkA^

- - ‘ ' '^x\

aia otem nifze ' neve]i, tunc [mip) cognovit, iże: Mikołajowi winy nie
Przeslai \ pereza cognovit yze mi- daję, ałe jego sodo.
colajgewi vini nedago ałegego | so
do.

Piele. 197: Czaruosci, y z doiiiu, lamom, dzeJziiie. łiabuistis, ita.
Litera [) ■po'prawiova z b.

164. (53 r. 1402) — Testes Nicołai de Raczibowo contra dominarn 
Olbrociam: primus Petrus Symnynski, Sułek de Fałcowo, Johannes de 
Rassewo, Nicołaus de Parzencewo, Petrek ibidem, Maczek de Bałegezori:

Taco nam ]) b t iaco l‘wadczi|mi Tako nam p. B. f? j^ko świad-
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iaco {cechiia.} czechiia Wraciborowe I czywy, jako |Ci€'clniaJ Ciochiia 
mehil non habet w TJaciborowie — - —
Fiek. 300.

105. (53) — Testes Pascoiiis de Crzostowo contra dacussium Jaka: 
Bognslans de EzOgnowo, qni interfuit, Stanislaus de Olesko, qui inter- 
fuit, de Gilouecz Swanthoslaus, Stanislaus Grabonowski, Xicolaus de 
Jaroslawki, Mcolaus Szamson:

V4iyi\<VM-l>Uvr 

UV^pOc^i.\^t;Vvv% VaVCt> ^
rvtVru^o\£M G\ v^*ł^“VvCä^Vv

J^AtT ‘^iX’CCC.
r^'/'

I i

-.■älafc'15»'’ -S. £Snn:.. V.,

Taconii p b t iacolnii przitem bili \ 
iacofe pafek nezaniouil iacuffowi ' 
birzgbnow rpuCczicz zati yienódze | 
zacze (!) fam kupił ^).

Cala zapiska skreślona.
Por. w nycze Psałterz P'lor. 107, 11. 

Piek. 301.

106. (53) — Item quatiior:

Taco nam j j) b f iaco fwadzimi^) 
iaco fe pafek j nezamouil iacuffowi 
birzglinow i fpufcicz zati penOdze 
zacze (!) fam | kupiP).
q Fiek. 301: swadczimi.
*) Zoh. nry 16, 165.
®) Zapiska skreślona.

Tako mi ]). B. f, jakosmy przy tern 
byli, jako sie Paszek nie zamówił 
eJakuszowi Birzglinow spuścić za 
ty 7ueniądze, za (*ze-) sam kupił.

Tako nam p. B. jako świadczymy, 
jako sie Paszek nie zamówił Jaku- 
szowi Birzglinow s])iiścić za ty 
pieniądze, za cze^) sam kupił.

167. (53 v) — Testes Venceslai de Marszelewo^) contra Petrum cita- 
ristam de Pysdri: primus Johannes de Gorinino, Xicolaus de Eaczslaw- 
couice, Przeduogius de Vislauice, Jaszco ibidem, Meczco de Lucom, 
Jaszco ibidem de Lucom:
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Taco nam ]> b iaco to Iwadczim^) 
czfo ranił dobrogolt Xubiflaweni 
potrą to gi ranili gego poezötlP 
kem 2)

b l*iek. 302: Marszelowo, .swadczimi. 
Cala zapiska przekreślona.

Tako nam p. B. f, jako to świad- 
czym<y>, cso ranił Dobrogost s Uby- 
sławem Piotra, to ji ranili jego 
początkiem.

108. (53 v) — Testes Venceneii^) de Falicouiee contra kmethonem 
ibidem: primus !8wantlioslaus de Nadarsice, liaureneius de vStaw, Marcus 
ibidem, Johannes de Scope, Petrus ibidem, P>orzislaus de Xadarszice:

. vv#\ vv_A |\v

^ ^ ^^rv^vv;l
Cfvr -fettt>vvi\cvv'■i '‘f"

'J'aco nam p b t iaco to Cwadcijmi 
czfo vOce[celnecz ranił iana to : 
gi ranił gego poczOtkem ii'mv | 
łaiał kurvimaczerze lyni il‘ ! fzekiro 
nan bezal.
') Piek. 303: Viii(-<‘iicy.

Tako nam p. B. |, jako to świad
czymy, cso Więceniec ranił Jana, 
to ji ranił jego początkiem, iż 
mu łajał kurwy macierze syny 
i s siekirą nań bieżał.

109. (53 v) — Testes Marci de Lgowo contra Nicolaum de Brodowo; 
primus Tłioma de Lobes, Manek cum uno ocuło de Idaczcouice, Johannes 
de Cłonowo, Bogussius de Głowcino, (Jemens ibidem, Adam ibidem:

W>ci> «»CljtuA>wi<Krtau*.
4^(Vł,V'f

r^£v»v«CAtł^^i5w]

Taco nam p b f iaco to Iwadcinii) j 
iaco Marek nefłubował micolaielwi^) 
abi lemu neltał gwał fokarjbanol

Tako nam p. B, f? jako to świad
czymy, jako Marek nie ślubował 
Mikołajewi, aby sie mu nie (s>stał
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zakarbanó wge^o dze dziiie.

1) Fiek. S04: swadcimi, Nicolaiewi. 
'liodzaj pojazdu'.

gwal<t> |o karbanęl za karbaiię^) 
4v jego dziedzinie.

170. (54) — Testes Nicolaus de Falicouice contra Mathiani kinetlio- 
nem ibidem: primus Tlioma de Falicouice, qui interfuit, Andreas ibidem, 
Thoma ibidem:

Taco mi ]) b t iaeoini przitem bil ! 
czlo niicolaig^) maczeia ranił to 
gi ! ranił ifz ])irzwey gego czloweka ] 
raniP)
q Fiek. d05\ Nicolaeg.

Cala zapiska przekreślona.

171. (54) -

Taco nam p b t {iaco to} Iwadcimi 
czfo 1 micolaig maczeia ranił togi 
ranił | ifz zagego poczótkem gego 
czlo I weka raniF)
1) Zapiska przekreślona.
Fiek. 305.

Tako mi p. B. jakośm przy tern 
był, cso Mikołaj Macieja ranił, to 
ji ranił, iż pirzwiej jego człowieka 
ranił.

Tako nam ]). B. jako to świad
czymy, cso Mikołaj Macieja ranił, 
to ji ranił, iż za jego początkiem 
jego człowieka ranił.

172. (54) — Testes Vincencii de iStrałcowo contra dominum abbatem 
de Land et conventum eins: primus Johannes de Scope, Albertus ibidem, 
Mirosłaus de Jełittowo, Stanislaus ibidem, Nicolaus ibidem, Andreas 
de Drachowo:

Taco gym p b t iacoto fwadcimi 
iaco I fe vocenecz nerofegnal opa- 
towi dzeldzini moczO igego gro
madzę anifeimu wlaC wruczil^)

Tako jini p. B. Jako to świad
czymy, jako sie Więceniec nie 
ro<z>żegnał opatowi dziedziny mo
cą i jego gromadzie, ani sie mu 
w las wi*<z mcił.

1) Cała zapiska przekreślona. 
Fiek. 306.
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173. (51) — Testes Dobrogostii de Lobes contra Mathiani et Mar- 
tinuni krnethones de Prziclino fratres: priniiis Nicolaus de Prussi, Andreas 
ibidem, Sczich de Noskowo, Derzsco de Stolowo, Nicolaus de Medziborze, 
Andreas de Prussi:
Taco gym p b t iacoto 1‘wadcinii 
czlb^) dal ondrzey nazaftavo lift 
wtem {zal'tawe} marciliovi ynia- 
czeiewi nevadzo

Piele. S07: czo.

Tako jini ]>. B. jako świadczymy, 
eso dał Ondrzej na zastawę list, 

.w tein zastawie Marcinowi i Macie- 
jewi nie wadzę.

171. (51 v) — tSic Nicolaus de IStarczinowo solus iurabit contra An- 
dream Sobeiucłiam in hunc niodum:

n ■

,L >>vnw-A ' '
Taco mi p b f Andrey | nebil 
ondrzegewy^) czlovek|em te| wten 
czai' kedi gi |fdzedzinel gwal|tem
fprzef])rawal wol fczedzini^ 
wa nezodaio

pra-

1) /'iek. Oiidref^ewi, s ('zedzini.

175. (51 v) — Item alia:

Tako mi ]). P>. t, jako Andr<z>ej 
nie był ()ndrzejew[y] czlowiekfem 
tej w ten czas, kiedy ji |s dzie
dziny j gwałtem |przez prawa j 
w<z>iąl s dziedziny, luawa nie żą- 
daję.

E

ł-A. 'tK/cÓ ^ ^

Taco mi pi) b iaco ondrze|gewi Tako mi p. B., jako Ondrzejewi 
ludze ranili mego czloweka^) on- ludzie ranib mego człowieka On- 
drzegevö kaino. drzejewą kaźnią.

Poprawione z b.
*) TAtera e poprawiona z a. Piel:. 308.



170. (54 v) Sir debet doriiiiia snbiudieis de Mienssewo:

Taco mi p b t? iacom kazała derz- Tako mi ]). Jb t? jako kazała Dzierż-
Icolvi vczinicz pirzwey ny- kowi szkodę uczynić pirzwiej, niż-
zem I iancowi »iiczino odpulcziła em .Jankowi jiścinę od]niściła.
/V/,. :wj.

177. (54 v) — Testes Vincencii de Stralcowo contra kmethoiiem de 
Mocownicza: primus VTxika de Grzibowo, .Jacobus Ołowani ibidem, 
Przecłi de Scope, .Johannes de rełustcziiio, liaurencius de .Micołaieuicze, 
.Jołiannes de .Jelitłiowo:

Taco nam p ł) t iacoto łwadcziTii Tako nam p. H. t? jako to świad- 
czio wzOl Maczegewi vocenecz I kone czy my, cso wziął Maciejewi Wię-
nadrodze to ge dał narocze j pirz- ceniec konie na drodze, to je dał
wego dna^) na ręce ]>irzwego dnia.

Cała zapi-'<ka jirzekreślana.
Piel-. 3/0.

178. (54 v) — Testes Stachne de Staw contra Laiirencium ibidem:
])rimus Mrokco de Staw, fb’zesłaus de Sczó])e, Syman il)idem:

Taco nam ]> V) f iaco 1'wadczimi ' Tako nam p. Ib t, jako świad-
il‘z rtaclina |v| nevcradl lekiri to- czyniy, iż Stacłina nie ukradł^a)
])o|ra i gynicłi rzeczi wawrzkowi siekiry, topora i jinycłi rzeczy
zagrziwiio Wawi'zkowi za grzywnę.
PM-. 3/1.

179. (54 v) — Testes Jtenaconi^) de \hingri contra Scardmiro de 
Penki: 7)rimus .Jacobus Olovani de Grzibowo, Vodka ibidem, Itodzatha

J’isarz 7, ks. I r. 1402 108
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ibidem, Stephanus Gnadek ibidem, Martimis ibidem frater Gnadi, Bogu- 
slaus Szekirka — — —

Taco na”i p b | iacoto Cwadcimi 
czfo ranil benal j <fkar)dmira (!) to
gi ranił zagego i^oczotkeni y{o}ten 
[poczOtkl poczOtek go fnidj nikdi 
prawem ne i odbil
1) Piek. 312: Beiiaconis.

Tako nam p. B. jako to świad
czymy, cso ranił BieniaA; <Skar>/>mi- 
ra, to ji ranił za jego początkiem, 
i o ten fpoczątki ])Oczątek go 
fnidj ni(/di prawem nie odbył.

180. (55) — Swanthoslaus de Miłoslauia ducit testes contra Micha- 
ełeni de Grabossewo: primus Ałbertus de Chodzieże subagazo, Petrassius 
Czarkowski, Gregorius de Słachczino:

Taco nam ]) b t iaco to Iwadcimi 
iaco fdzerfzał andrzey bardo mi- 
chałow I oczeczj philip dzerzfał od 
ondrzeia j bardo fzewfzem prauein^)

Tako nam ]). B. f, jako to świad
czymy, jako fdzierżał Andrzej Bardo 
Michałow ociecj Fiłi]) dzierżał od 
Ondrzeja Bardo se wszem prawem.

P Fiek. 313: prawem. (Jula zapiska przekreślona.

181. (55) — Testes Aicołai de Staw contra doniinam Stachnam ibidem 
(łe Staw: primus Vitaslaw de Staw, qui interfiiit, Stanisłaus, eciam in- 
terfuit, de Staw, Andreas de Staw, qui interfuit, Aiidi*eas de Calicouice, 
Nicołaus ibidem, Bogusłaus ibidem:

Item contra mar<i>tum predicte domine Stacline de Staw idem Nico
laus testes ducit: ])rirnus Johannes de Grzibowo, Derzsco ibidem, Thoma 
sartor de Falicouicze, Yadka (!) de Grzibowo, Thomisłaus dc^ Nadar- 
szicze, Przeslaus de Grzibowo:

-w— - I t 1

Taco nam p b t iacomfmi ])rzitef'i ! 
bili czfo ranił ImiłJ inicolayM ftach- 
nO I toiO ranił ifz gy pirzwe kame- 
nem I vderzila.

VVł

Tako nam ]). B. t, jako] nijsmy 
przy tein byli, (‘so ranił 
kołaj Stachnę, to ją ranił, iż ji 
])irzwie kamieniem uderzyła.

Piek. 314: Xieolav.



Pisarz 7, ks. 1 r. 14((2 U O

182. (55) Item alii in testimonium:

vtVv*'l
'v-'e»A<yvi / (

Item taco nain p b t iacoto Iwd- — Tako nam p. T>. jako to 
cimi (!) I czlo micolay^) ranil tcze- ,sw<ia)ciczyniy, cso Mikołaj ranił 
cha^) togi I ranił zagego poczotkem, Ź^Z^iecłia, to ji ranił za jego po- 
ifgi prod i ranil ifzgego^) zono. cz^tkiem, iż ji pr<z>od ranil i s jego

żoną.
^) Fieh 311: Xicolay, 8eze<-lia. sz ^ejro.

183. (55) — .lołiannes debet solus iurare de tStramice contra iNico- 
laum de Vslaczino:

<cvwvv»**rt-<, I

itVn> ^

jCjjrru^uv^ ' II<r%V4*

'Paco mi ]) b t ! iaco micolay nezO- Tako mi p. B. jako Mikołaj nie 
dal prana naftaf'ca doyod gego żądał prawa na Staszka, dojąd 
czlouekem bil !--------- jego człowiekiem był.
Pick. 31.5.

184. (55 v) — Testes Ada)iii de Staw contra Xicolaum ibidem: primus 
Stanislaus de Scope, Mathias de Scope, Bartholomeus de Rzewo(‘,howo, 
Andreas de Falicouicze, Petrus de Parussewo, dohamies ibidem:

Taco nani p 1) t iacoto fwadcijini Tako nam p. B. jako to swiad-
iaco adam nevcradl micolagelvi dwu czymy, jako Adam nie ukradł Mi-
volu^) choiebno^) rzeczo | anigich kolajewi d^^al wołu chąsiebną rze-
A^zithka ma — — — czą, ani jich użytka ma.
P Piek. 310: Avolu.
^) ł) 'poprawione z d.
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185. (55 v) — Nota testes Nicolai de li-ka contra Jaimssium (31e- 
cliiar^): primus Martinus de Czirekuicza, Szydowka de Rogaczewo, 
Czewley de Helowo, llelbrach de Kadonii{r}sko, Martinus de (logolowo, 
Nicolaus fSgyzrzaj {Sgyrza}. Primus testis sic. iurabit:

^ yv'fLiV

1'^'CxC-A'^^
xak&

>i>£»vrv^

Taco mi ; ]) b f ylzeui tedi I'uiico- 
layge"™ ; bil wgyrcze^) kedi cleii- 
cluairowi [lee.] fveno pobrano ani 
ten czas otem vedzal aui telgo 
vzithka ma — — —
') Piek. 317: (‘lecinar. w (Tyiicz(‘.

18(i. (55 v) — Item alb testes:

Tako mi p lb t, iżeni tedy s Mi
kołajem był w Jirce, Iciedy Klen- 
klnarowi sukno pobrano, ani ten 
czas o tern wiedział, ani tego użytka 
ma.

i>iVn
rß:vi^fU<%vt5^M

p'ifi^va 'vvitCvnf

taco nam p b f iaco to 1‘wacijini Tako nam p. H. t, jako to świa{d - 
iaco micolay clenclnarowi | Inkna czymy, jako Mikołaj Klenklnarowi
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nabrał ani prziteni bil ' ani te^o sukna me brał, ani przy tom był, 
vzithka ma----- ---  ani tego użytka ma.
Piel. 317.

187. (5b) — Testes Ijaurencii de Ocłila contra 8andzhiogium Mo- 
cronosky: primus Nicolaus de Vigono wo, qui interfuit, item Nicolaus 
de Kobilino, Zenvicz Martinus de Gogolowo, Zenvicz Vernerz de Gogo- 
lowo, Martinus de Pudliscowo, Janussius de Strzełcze. Item ])rinms in 
testimonium, qui interfuit:

Taco nii ]) b t iacofm przitem bil ; 
fkdi fandl iaco Wavrzinecz prze- 
gedinal fandziuoia odzedzino y fan- 
dzi|u()gmv io fpofczil^) — — —

Piel. 318: s])vs<-zil.

Tako mi p. B. t, jakosni przy tem 
był fkdi SędJ, jako Wawrzyniec 
przejednał Sędziwoja o dziedzinę 
i Sędziwój mu ją sp?/ścił.

188. (51)) Item testes Naczesłae^) de Nadarszicze contra Swan- 
tłioslauni ibidem: primus Voyslaus de Staw, Thoniislaus de Micolaiewo, 
dasco ibidem, Voyezecli de Dracłiowo, Bodzetha de Grzibowo, Miczek 
de Menussewo:

^ * Ci 4,-^

^7~"' '7"

Taco nam ]i b f iaco to Fwadczimi 
iaco l'wantldaw ranił naczeilauO ' 
idal gey ])0cz ran ana zatimi ra
nami acz 1‘czo \a*ziniła to vczinüa ' 
zagego ])ocz()tkem
q Piel. 319: X'aczcslai.

Tako nam ]>. B. f, jako to świad- 
(‘zymy, jako Swięt<os>ław ranił Xa- 
częsławę i dał jej ])ięć ran; ana za 
tymi ranami, acz c,vo uczyniła, to 
uczyniła za jego ])oczątkiem.

189. (59) Item Praclina de ('irznino diicit su])er Zauissium de 
('łioczicza: primus Ste])łianus de Stredzewo, Albertus fiłius suus ibidem, 
dohannes iłiidem, Miczeł de Stbiki, Vincencius de Peczinouicze, Mathias 
ibidem:
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2,

■<Viv-

''’i-S-'’;1 ^
^t-.S

Taco nam p b t iaco to Iwadcimi 
iaco zanifla flal L'wc üugi^) fwejgo 
domw [yfzabili ondrzeia 1 Igego rado 
ypracbne V ivlnera \ dali ^)] yzabib 
fandziuoia yprachlne rani dali^)

■ ■ -ł':
Tako nam ]). ß. j^ko to świad
czymy, jako Zawisza słał swe sługi 
<s) swego domu |i zabiü Ondrzeja 
s jego radą i Prachnie 5 wulnera 
dalij i zabili Sędziwoja i Praclinie 
rany dali.

Fiek. 320: sial sługi; z tehnhi skreślonego zostawił tylko wyraz Andrzeia. 
2) Oała zapiska przekreślona.

190. (50 y) -- Testes Andree et Dersconii) de Potrouicze super Vicz- 
gam de Budziło wo et uxorem suam: primus Petrus Pauli de Vigrossewo, 
Nicolaus de Cołaczcowo, Nicolaus Kitha de Sc0])e, Przeslaus ibidem, 
Holbrach de Slebicze, Syman de Vsczonowo:

Taco nam p 1) t iacoto fwadczimi 
iaco Andrzey idzerzkek (!) pojiadl 
[fcO] fcodö dzelfzocz grziwen kathe| 
rziiiim a yiczgowi zatrzimanim 
lifta pozapłaczeny])enodzi‘^)

Fiek. 321: Derscoiiis, zaplaczeiiw. 
*) Cala zapiska przekreślona.

Tako nam p. P>. j^J-ko to świad
czymy, jako Andrzej i Dzierż[kjek 
popadł [skąl {-vv) szkodę dziesięć 
grzywien Katerzyninym a Wydż- 
gowy(m) zatrzymanim lista ]>o za
płaceniu pieniędzy.

191. (50 y) - Testes Sandziuogii de daroczino (łontra Nicoiaum de 
Symnauoda filium Pasconis: primus Mscziw^ de Magnussew'O, qui inter- 
fuit, secundus Vassil de Cromolice, eciam interfuit, Nicolaus de Ossek, 
Janek de Vangri, Przibisłaus de Bruczcowo, Nicolaus antiquus de Vslo- 
ezino;

Taco nam p b iaco llwadczimij | 
iacofmi przitem bili kedi palTek | 
obroczil fam zaffo fandziuogelwi^)
8 Roty pyzdrskie

Tako nam p. B. f? j^^ko [świad
czymy}, jakosmy przy tein byü, 
kie^iy Paszek obręczył sam za się
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vipravicz koiie od voyczejcha prze- Sądziwojewi wv])ra\vić koine od 
Fa quatnor in lesiimonimn '^). Wojciecha ])i‘zeze szkody. — — —

h Piele. 322: Saiidziwof^ewi.
Cała zapiska przekreślona.

192. (od A' r. 1403) — Testes Jacobi de Xadarszicze (‘ontra Johanuem 
de iSoleczna: ])rinms 8Avanch de Xadarszicze, (pii iiiterfuit, Johannes 
ibidem, eciam interfnit, Stanislaus de Solcze, Stanislaus ibidem, Panins 
Virzik ibidem, Goslans ibidem Solcze — (57) Hotha:

T5

tVta> /v*-^
ux

^ Lvt

•wv^T y*“

,vvł.vUrvC^V 
J ^ ^ ^ '

óił^ Ctfit' I fit ! /£

Taco mi p b f iacom przitem bil Tako mi ]>. B. t, jakom ]>rzy tern
kdze iaenff ranil Jana zagego poi- był, //dzie Jaknsz ranil Jana za
czotkem yi gi pirzwey kigezem jego ])oczątkiem, iż ji pirzwiej kij-
vderzil amifmi iemv nepomalgali ^) cem uderzył; a myśmy jemu nie

])omagali.
^) (Jata zapiska przekreśloua.
Piek. 600.

193. (57) — Sandzinogins Mocronoski dneit testes sn])ei Petrassium 
de Ocliła: ])rimns Andreas de Magnnssewo, ipii interfnit, Msczvog(!) 
ibidem, qni eciam interfnit. In testimonium (piatnor: Petrassins Poroś, 
Przibislans de Brnczcowo, Jannssins de Ossek, SAA’anthoslans de Mess- 
cowo:

Taco mi b ]) f iacofm przitem bil 
kdze potras roczil fam za j zo^) 
trzidzefczi grziwem (!) zadzedzi|no 
fczfo vfandzinoia ku])ilj | fandzinoie- 
Avi czfo vnego knpiP)
b Piek. 501i zato.
*) Cala zapiska przekreślona. ,

Tako mi B. p. f, jakośm ])rzy tern 
był, //dzie Pietrasz ręczył sam za 
się trzydzieści grzywien za dzie
dzinę |cso n Sędziwoja knpił] Sę
dziwój ewi, eso n niego kupił.
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191. (57) DoniiiiiLs .Jaiiussius canoiiicus de CeloAvo ducit testes 
eolitra Potrassiuin de dezora; primus dominus Xicolaus plebanus de 
Nezamisl, qui interfuit; et alii quinque in testimonium: Przibek de Placz- 
eouicze, Manek ibidem antiquus, quartus Itogussius de TwardoAvo, San- 
dziuogius de Magnussouieze, Henricus de Vissaeouicze. Primus plebanus 
sic iurabit:

Taco nii V) p t iacofm ])rzitem bil 
yze 1 ])otrall^) vmouil iianutiem ne! 
biuacz^) go lati odzeffocz grziiien 
rokogemitAA'a
q Piek. 502: Potrassz, iieljlemac.z.
■^) Cald zapiska przekreślona.

Tako mi B. ]). f? jakośiń przy tern 
był, iże Piotrasz umoAAÜl s Janu
szem nie sbyAA^ać go laty o dzie
sięć grzyAvden rękojemstA\^a.

195. (57 A") — Testes iStanislai de Bobri contra super ('elegAv^) et de 
Lobes et Janussiiim de StrzezoAvm: primus Mathias de Kuchari, qui inter- 
fuit, Johannes de ölcudli, eciam interfuit, Seczeeh de Magnussouice, 
eciam interfuit. Nicolaus de Grodzelski, eciam interfuit, Andreas de 
Magnussouieze, eciam interfuit, üerzsco eciam interfuit JelinczeAvski:

. hSi^y

7 dr

9* i

Taco nam p b f iacofmi juzitem 
büi I kdze iaiiufl rczeleiem róczil 
ftaf|coAAń zafimAoia poftaAvdez gy \ 
])redpraAAem az praAA'o przebelzip

q Fiek. 503 : Celegium.
Cała zapiska przekreślona.

Tako nam ]>. B. t. jakosmy przy 
tern liyli, i/dzie daimsz s ('zelejem 
ręczył StaszkoAA i za Hzymuna posta
wić ji prćz)ed ])raAvem, aż prawo 
])rzebieży.

196. (57 v) Testes Pebronie de Sedlemino contra Nicolaum de 
Koscoaao: primus Philippus de Szethlewo, Stanislaus frater ipsius ibidem, 
Paulus de Kurowo, -Johannes de Biskupicze, -Johannes de Modlą, Andreas 
ibidem:

(58) Item alii testes Nicolai: primus Beiiak de -Jaraczewo, Henricus 
de Czelmicze, Przibacus de Czerekuicza, Andreas de Prussi, Clemens 
de Glowczino, Dobrogostius castellanus (tdethski:
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Taco nam ]> b t ia>coto I wadcziui 
iaco fteii fla(l| l‘tey dzelnicze vkui- 
pil ten llad beriiatii^).

Cała za']tinka przekreślona.
Piek. 504.

Tako nam p. B. t» ja-ko to świad
czyłby, jako [ten śladj s tej dziel- 
nic(‘ ukii])il ten ślad Biernat.

197. (58) Item te.stes Swantlio.slai de Nadarszicze contra N'acze- 
slauam novercam ipsiiis ibidem: ])rimus Borzislans de Nadarszicze, Al, 
bertns ibidem, Aieolaus scnltetus de Pirz^lino, Mathias de Golczewo- 
Przeslaus de Grzibow<o>. Vovslaus de WaiiOTi:

-\3^Wvirttv

Taco nam ]) b t iaco to Iwad!- 
czinii iaco rwantliollaw ne trzema^) 
gego oczcza dzielnicze , anile wno 
wrzucił ale to dzelnicze trzima 
czio nw na zaltavacli vidzelono-)

Piek. 505: Irziina.
Cała zapiska przekreślona.

Tako nam ]>. B. t? jako to świad
czymy, jako Świętosław nie trzyma 
jego oćca dzielnice ani sie w nię 
wTzncil, ale tę dzielnic(' trzyma, 
cso imi na zastawach wydzielono.

198. (58) — Testes llydano de Malgowo contra Xicolaum de Glu- 
cliowm: primus Petrus de Ossek, Symon Scolowski, Nicolaus de Ossek, 
Vassil de ('romolicze, Mscziw' de Magnusseuicze, Sw'anssek de Gromo- 
licze:
Taco nam |) b t iacoto Iwadlczimi, 
czfo ranił hydan marczhna togi 
ranił za gego poczotikem yl‘ ruranth 
wfcopal [ml nan ichezal gi ranicz

Tako nam p. B. t, jako to świad
czymy, cso ranił llydan Marcina, 
to ji ranił za jego początkiem, iż 
Kurant wskopal nań i chciał ji 
ranić.

Piek. 500.

199. (58 v) — Testes Pacoslao de Grodzecz contra Symanum de 
Cossuthi: primus Nicolaus de Ossek, Viczga de Budzilowo, Marcus de 
Marszelowo, Vbislaus ibidem, Szczepan de Slachczino, Petrassius de 
Krethcowo — Kotha:
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/VV^A
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Tako nam p b t iaco to iAvad.czi|ini 
[iaco Laiirencii iaco pacoflaua I wau- 
rzinecz przod ii iiagabal | yraiio 
mv dalp) czfo zabil pacodlaw Lau- 
rencium to gi zabil yze | gy iiagabal 
nadobroiiolney ' drodze yzafvi po- 
czetkem geimv rano daP)

b Fiel'. 507: opuszcza tekst skreślony. 
Cala zapiska przekreślona.

Tako nam p. B. t, jako to świad
czymy [jako Laurencii jako Pako
sława Wawrzyniec przod [n] na- 
gabał i ranę mu dał], cso zabił 
Pakosław Laureticium, to ji zabił, 
iże ji nagabał na dobrowolnej dro
dze i za swy<m) poczrftkicm jemu 
ranę dał.

2ÜÜ, (58 v) - Testes ISandziuogi de Jaroczino contra Hurantho de 
Głuchowo: primus Bogussius de Prussi, Włodek ibidem, Johannes in 
ibidem, Msczw de Magnussewo — Rotha:

Taco nam p b t iako to I wadczimi ' 
kdze Sandziuog vkazowal {voCznym} 
[tu] tu i ruranth powrofzi pobrał

Tako nam p. B. fj jako to świad
czymy, ^dzie Sędziwój ukazował 
|tu] woźnym, tu Purant powrozy 
pobrał.

Fiek. 508.

201. (58 v) — Symaii ducit testes de Scampe: primus Przeslaus de 
Bagrowo, qui interfuit, Mathias de Scampe, eciam interfiiit emcioni, 
Petrus ibidem in Scampe —------

Taco nam p b t iaco Iwadczimi \ 
iacolmi przitem bib kdze [vda| 
vtargowal lyman vmeczka | dzedzi- 
ni pro sex et viginti marcis \ yza- 
placzil
Piek. 509.

Tako nam p. B. jako świad
czymy, jakosmy przy tern byli, 
^dzie |uda] utargował Szyman 
u Miecka dziedziny — — — i za
płacił.
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202. (59) — In causa Viiicencii de Colniczc ciini Nicolao Verczikig', 
prefatus Viiicciicius ])roducit testes: ])riiiuis Drogoslaus de Ossek, (lui 
circa hoc fuit, Spitek Gowarzewski, liodzantha de Coinorniki, A<iani 
Govarzewski, Nicolaus de Bniuo, Mathias ('rziszewniski:

------- —-----------^;----------- T ^---- ------— * . - -
^ y Ca Su

' / ^ ^ c- r.(v
6,a i

- .. . //A/7'^ .. .

Taco mi ]) b t iacom ])rzitem bil ' 
yegdi micolay mai potltolemu wroi- 
czicz Iwey fzoiiy lift vanni Ceteri^] 
in testimonium — — —
1) Piek. 510: Alij.

Tako mi ]). H. f, jakom przy tern 
byt, jegdy Mikołaj miał podsto- 
leiim wrócić swey żony list wian- 
ny---------

203. (59) — Testes iSwanthoslai de INadarszicze contra Hankam de 
8taw: primus Domarathus de Vigrossewo, Mathias de Golczewo, Sczepaii 
de Grzibowo, Michael Smolczicz ibidem, Dobeslaus films Pliihppi ibidem, 
Borzislaus de ISiadarzsicze — Eotha:

Taco nam p b t iaco to fwadczimi Tako nam p. B. f? jako to świad- 
ia|co banka daiala^) roku mico- czymy, jako Hanka dajała roku 
laieyi 1 mimo rOkoymO wten czai Mikołajowi mimo rękojmią w ten 
kedi I gey duas mareas placzoni^) czas, kiedy jej duas marcas pła

cony.
^) Piek. 511: doiala.
®) Cała zapiska, przekreślona.

204. (59) — Testes domino Margarethe cum sorore sua de Fatissieze G 
super Dobeslaum de Ganszorowo: primus Mathias castellanus Moderski 
de Parussewo, Potrek ibidem, Martinus de Nladarszicze, Włodek ibidem, 
Przeiasd^) de Grzibowo, Phihppus ibidem:

Taco nam p b | i^co to fwadcziimi 
czo dobeflaw porObiH) quatuor quer- 
eos^) j et viginti (wgich zapufcze}^) |

Tako nam p. B. ja^ko to świad
czymy, co Dobiesław porąbił----- —
w jich zapuście s tej strony drogi.
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/ Ov^'4«*v(^ !L dy>rf<^o'^^ /
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ilcy 1‘troiii drogi kedz^) i patio trzi- f/dze ])anio trzymały trzy lata s po- 
mali trzi lata Ipokoiem kojem.
^) Piek. 512: Ffalissicze, ąuercos, w gicłi zajmscze.
^) Życlil. XU 17: Przerasd, porol>il, kędy.

205. (59 v) — Prodiioit tost os Iloguslaus Sra])ka su]>er Potoiiciam 
do Vangri: Tliomislaus, (pii (*iroa hoo fuit, socundns -lohamies de Grzi- 
bowo filius ()lowiii, tercius \5)dka do ibidem, Przeiastd in ibidem, Prze- 
slaus ibidem, Stephanus ibidem, Stanislaus Rabezicz ibidem Rotha:



Primus, qui circa koc fuit: Tacomi 
p b t iaco|mf przi] | ian ybognf- 
flaw receperunt me \ in testimonium 
fobu ftromi ybil | lem przitem kdze 
potencia | obrOczila ciim duobus filiis 
suis I zaiana varowacz zatrzila (!) | 
yvipravicz ote\Adzec]i zaftaw jnikeni 
trzilladi. Alii quinque sic iurabunt: 
t p b iaco po|tencia obrOczila 
cum duobus^)

Cala zapisku przekreślomK Fiek. 5J3.
*) Zob. nr 355.

Pisarz 7, ks. I r. 140:{

206. (59 v) — Producit testes Przespraw de IStralcowo super Albertum 
kinethonem ibidem: primus Dersco de Potrouicze, secundus Miroslaus 
ibidem, tercius Potrek de Parussewo, quartus Mathias castellanus Mo
derski ibidem, quintus Andreas de Falicouicze, sextus Andreas de Wan^i:

----------Tako mi p. B. t? jako|sm
przyj Jan i Bogusław ~ — — s obu 
stromi. 1 był[ł]eni przy tern, 
r/dzie Potency ja obręczyła — — — 
za Jana wiarować za trzy la<ta> 
i wyprawić ote wszech zastawni
kiem 2) trzy ślady.----- -t. p. B.,
jako Potencyja obręczyła — — —

120

( ?

T. p b t iaco to Iwadczimi |iaco| 
{czio} Janek wczOgnOl woyczechovi 
{cone} togy wczOgnOl prziprzefpra i 
woue [robocze yprzyiegoj chrofcze^

Cala zapiska przekreślona. 
Fiek. 514.

T. p. B. jako to świadczymy, 
[jako] cso Janek wciągnął Woj
ciechowi konie, to je wciągnął przy 
Przezprawowie [robocie i przy jego] 
chroście.

207. (60) — Sic iurabit Nicolaus de Grabonouicze^) contra dominam 
Borzisłauam ibidem:

T mi p b t iacofm Borziflaua [o] 
neodbil | czozey nagey [dzedzine] 
oczczilzne----------
^) Fiek. 515: Crrabanouicze.

T. mi p. B. tj jakośm Borzysławę 
[o| nie odbił ciążej na jej [dzie
dzinie] oćczyźnie.
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208. (00) — Testes Henrico de Celmicze super eastellammi Xansz: 
primus Przibislaus de Bruczcowo, Przibislaus de Cyre-kquicza, Zauissius 
ibidem, Janussius de Strzessouicze, Dobro^ostius oastellanus Kgeszki, 
Msczvog de Magnusseuicze.

Item testes Henrico castellano Xansz super Henricum de Celmicze: 
primus Petrus de Gorzice, Xicolaus de Bytyn castellanus Starogrodski, 
tercius Xynognew de Vissoczsko, quartus Wirzbantha de Vissoczsko. 
(piintus Bogufal de Szadowo, sextus Mathias de Parussewo castellanus 
M oderszki:

Tako nam p b t iacoto fwadczimi 
iaco I gyndrzicli |nepobralJ [twar 
tworka | kmecza gw|nepoflal po- 
bracz twor|ka kmecza gwałtem mo- 
czo ylgego | ymenym^)

Cała zapiska skreślona.
Piek. 516.

Tako nam p. P>. t? jako to świad
czymy, jako Jindrzych |nie pobrał 
[twar] Tworka kmiecia gwjnie po
słał pobrać Tworka kmiecia gwał
tem mocą i s jego imienim.

209. (60 v) — Henricus Xansz producit testes contra Janussium 
(declmar de Pysdri: primus Johannes fiUus Koti de Prussi, secundus 
Bartholomeus ibidem, tercius Xicolaus de Poloszowo, quartus Viczga de 
Scichouicze, quintus Xicolaus ibidem, sextus Andreas ibidem de Sci- 
chouicze:

Taco nam p b | iacoto Iwadczimi i 
iacoffm xanfki| gyndi*zich ne | kalal 
Iwym tovarzilfom po|bracz clechna- 
rowa fucna | ffj zadveXcze grziven 
anite|go vzithka ma^)

Cala zapiska przekreślona.
Przyh. 5: Jędrzych.

Piek. 517.

Tako nam p. B. f? jako to świad
czymy, jako|śm Księski| Jindrzych^) 
nie kazał swym towarzyszom pobrać 
Klechnarowa sukna za dwieście 
grzywien, ani tego użytka ma.

210. (60 v) — Bogufal de Górka producit testes contra Albertum de 
Koskowo: primus Janussius de Langewniki, qui sibi equum restituit, 
secundus Ogerz Zagagewski, qui testis fuit super Albertum, quod aper- 
tuit equum recipere, tercius Xicolaus quondam de Sroczino, qui eciam 
testis fuit sicut Ogerz, quartus Xicolaus advocatus de Środa, qui eciam 
testis fuit sicut anibo, quintus Albertus plebanus de Gorka, qui de hoc 
seit, sextus Clemens vicarius de Gorka:

Taco nam p b t i^-co {to} IX marcas Tako nam p. B. f, jako to 9 marcas, 
czof|m0^) vbogvfalö wzOl tey |bo- cośńi (j)ą u Bogufału wziął, tej
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giifall woyCzech [neprzelkodzil] na- fiJogufałj W^ojciecli [nie przesz4o- 
bojgufala neprzerchodzil ni bogufal dziłj na Bogufała nie przesz4:odził, 
zaplaczil ale nui | yo kazał ])rzei- ni Bognfał zapłacił, ałe mu ją kazał 
wynno za])łaczicz. przezwinno zapłacić.
P Pifk'. ■~)18: czoliiio.

211. (61) ~ Item producit teste« Albertus de Roskowo contra Bogu- 
fałum de Górka: Sandzluogius castełłanus Premotski, secundus
Dobrogostiiis castełłanus Gedzski, tercius Albertus subagazo de Cłiu- 
dzicze, quartus .lołiannes de Dassewo, quintus Dzeczko de 8tarcowecz, 
qui de hoc seit, sextus Stanislaus de Grodzecz, qui eciam de hoc seit. 
Sic Janussius iurabit primus:
T ]) l) t iaco to /X marcas czo j 
mi bogufal za})laczil tey voyiczecli 
nabogufala ne])rel‘koidzil ale mu 
ye kazal ])rerwyn|no zay)laczicz
q Calo zapiska przekreślona.
Piek. 519.

T. ]). B. I, Jako to h marcas, co 
mi Bogufal zapłacił, tej Wojciech 
na Bogufała nie ])r<z>eszkodzil, ałe 
mu je kazał prćz)ezwinno za])łacić.

212. (61) 
t mv p b t

Item sic OgerzB iurabit:
iacoin fwadkem ł)il 

navoyczeicha kedi fwoy kon pref- 
prifzO|fzena prziyoł |tj yto do
brze I wem yfz nepretkodzone pe- 
npidze kazał [b] zaffze bogufalolvi 
zapłaczicz
Item alii ciao testes iurahuut sieut 
Ogerz.
q Piek. 519: O^eicz. sic.

T. 11111 p. B. tj jakom świadkiem 
był na Wojciecha, kiedy swój koń 
pr<z>ez pr<z>ysiężenia przyjął, i to 
dobrze wiem, iż nie pr<z;eszko- 
dzone peniądze kazał za sig Bo- 
gufałowi zapłacić.



21.S. (()!) — Item duo ])resbiteri:

T iym^) b t iaco I to IVadczimi 
iaco VoyCzech ' kazał iie])i‘zerko- 
dzone ])enodze ^ bo^ufalovi zaldzo 
za])laczicz
1) riel,-. ÖI9: nam.
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T. jim p. I). t, jako to świadczymy, 
jako Wojciech kazał nie ])rzeszko- 
dzoiie pieniądze Bo^ufałowi za się 
z an łacie.

211. (()1) item Czaslaw de Grabovecz producit testes contra 8cze- 
drziconem: primus Mathias Grabouecz, secuiidus Johaimes ibidem,
terciiis Petrus de -lezora, quartus Stanislaus de Scrinki, quintns Stepha
nus de Slachczino, sextus Nicolaus de Chiidzicze —------

(bl v) T. ]) b t iaco to iwadezimi 
czo czefilaw wroczil Iczedrzika wed- 
ve I grzywnę to gy vipravil ])rzed 
rokem prel'zefkodi
Pirk. ■')20.

T. p. B. t, .jako to świadczymy, co 
Czeslaw wręczył Szczedrzyka we 
dwie grzywnie, to ji wyprawił ])rzed 
rokiem ])r^z)eze szkody.

215. (61 v) - - Item Nicolaus de Staw ])roducit testes contra Stacłmam 
in ibidem de Staw: ])rimus dohannes Granda, secimdus Bogusłaus de 
K'alicouicze, tercius Swanthosłaus de Nadarszicze, (juartus Thoma ibidem, 
quintus »lacussius Sołeczski in ibidem, sextus Andreas de Palicouicze

-tiV VtWv» Cp»-<

T. ]) b t iaco to fwadeimi, czo 
mi|lay ranił rtachno togo ranił 
[yf mv| zagey poezotzkem^) yfmv 
pyrlvey rano^) dała czo go woźni 
ok nodal
q Piek. 521: poezotkem, raii:i.
*) Cola zapinka przekreślona.

1 m
T. ]). B. t, jako to świadczymy, co 
Mi<ko>łaj ranił Stachnę, to ją ranił 
[iż mu| za jej początkiem, iż mu 
pirwiej ranę dała, co ją woźny 
of/łądał.
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216. (61 v) — Item iStaehiia prodiicit testes de 8taw eoiitra Nico- 
laum iu ibidem de 8taw: primus Nicolaus Gezko de Falicouicze, secundus 
-johannes de Scampe, tercius Stanislaus MislOtkowski, (piartus Nico
laus de Scampe, quintus Nicolaus de Slunczicze, sextus Jacobus Nudatl 
de Staw — — —

T ]> b t Iwadczini^) iaco T. p. B. jako to świadczymy,
mi|lay dal Itacline trzy policzki jako Mi<ko>łaj dal Stachnie trzy 
keldi yo ranił2). policzki, kiedy ją ranił.

Piek. 522: fwadcziini.
(Uiła zapiska przekreślona.

217. (61 v) — Producit testes Jacobus Soleczski de Nadarszicze contra 
Thomam in ibidem: primus Mathias de Grzibowieże, secundus Philippus 
ibidem, tercius Paulus Virzek de Szeldcze, quartus Andreas ibidem, (62) 
quintus Stanislaus in ibidem, sextus Visszak de Jehthowo

T. p b t iacoto fwadezimi czo T. p. B. t, jako to świadczymy, co 
weraidzen thome konon tego Ja- ukradzioii Tomie koń [on], tego 
cussz vzitka nenia. Jakusz użytka nie ma.
Piek. 523.

218. (62) — Nota testes Alberti de Vislauicze adversus Gregoriurn
ibidem de Vislauicze: primus Jaroslaus, qui circa fuit, secundus Virz- 
bantha Grabouecz, tercius Johannes J3odzeporowski, (luartus Albertus 
de Ganszorowo, (juintus Dzethrzich de Czasolthowo, sextus Andreas 
ibidem ~ —

Taco nam p b f ia>coto fwadezimi | 
iaco przeduog ygrzegorz roczili 1 
mi^) zapotraffza zafzedzezoro fcota | 
penodzmi zaplaczicz iaco fan|dza 
feaze ale newvOzacz wgejgo dzel- 
niezo 2).
q Piek. 524: rni (s).
*) Cała zapiska przekreślona.

Tako nam p. B. f, jako to świad
czymy, jako Przedwoj i Grzegorz 
ręczyli mi za Piotrasza za sześ
cioro skota pieniędzmi zapłacić, jako 
sędza skaże, ale nie wwięzać w jego 
dzielnicę.

219. (62] 
ill ibidem:

Sic Vincencius de PaUcouicze solus contra Kaherina<(m)

T p b t iacofm ya fboguflavem T. p. B. f? jakośm ja s Bogusławem 
zamelnil przecziwco karczmę yfa|- zamienił przeciwko karczmie i sa-
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dovi nivo wdobrowe tym ; ^emm\' dowi niwę w Dąbrowie, tym jem 
doCzicz vcziniD) mu dosye uczynił.

(Jała zajyiska przekreślona.
Piek. nie notuje.

220. (62) — Jaroslaus producit testes de Grał)onouicze ad versus 
Vincencium de Falicouicze: ])rimus Marcus de 8taw, Mroczek ibidem, 
tercius Paulus ibidem, quartus Gardomir ibidem, quintus Nicolaus de 
Grzibowo, sextus (62 v) Rudolt de Staw —----- Rotha:

♦ ^xv.t>4.r V j

f ^WvV '^'U&VWL f«an /V ■' *

A \ f -wC

1 Taco nam p b t iaco to Ewad czimi Tako nam i). 1>. t, jako to świad- 
I czEo Jaroflaw vfcenczowi ve])rza (^zymy, cso Jarosław \Męcem;owi 
j zabił togi zabił Eprave'^^ ^ Ezname- wieprza zabił, to ji zabił s j)rawem 
I nito y yaEiio medzi dobri nii ludźmi znamienito i jasno, miedzy dobrymi 
‘ {necbóEebne} Ecził ludźmi, nie cłiąsie1)nie żdiyl.
I Piele, vie notuje.

j
I
; 22J. (62 v) — Sic debent duo testes iurai'c, ([iii circa fuerunt, Alberti
I de Msłauicze contm (tregorium ibidem:

jilJt 2,

^ Taco, mi ]> b t iaco Em i)rzitem Tako mi p. B. t, jakoś iii przy tein 
j lodzę|bił kdze przeduog rocził igrze- sądzie był, żydzie Przedwoj ręczył 
I go|rzem zapotraEEa voyczechoui s Grzegorzem za Piotrasza Woj-



*is;uz 7, ks. 1 v. I4Ü15 126

rzeilc-zoro Tcota zaplaczicz podług ’ 
laiidzina fczazana newgego dzeidzi- 
ue wOzacz ale penódiui zaplalcziez.

Piele, nie notuje.

eieehowi sześcioro skota za])lacić 
podług sędzina sÄ^azania, nie w jego 
dziedzinie <\v)więzać, ałe ])ieniędzmi 
za])łacić.

222. (139 v) Mic.łiaeł de Grabossewo łiabet terniinuin ad priiuos 
terininos particiilares post festum Sancti Bartholoinei Apostoli, (pii prius 
eelebrabuntur. Debet eonfirinare iuramento su]ier viginti marcas racione 
danipni super dominam Vichnani de Wrzesna metsecundus cum uno 
dominicello. Ad ininoram ])ecui]iam ])otest iurare, sed non ad maioram 
et istud iuramentum adiudicavimus sibi et adiudicatuni solvit

T mi p b t ezrom dobit (!) napa- 
ney zauilfiney dwvdzeltu grzuen ^)i 
gyfezini oto man dzeflOcz grzi!ven 
IcodO.
‘) Piek. Ö48: firziucn.

T. mi 1), B. t, esom dobyi na paniej 
Zawiszynej dwudziestu grz<i>wien 
jisciny, o to umm dziesięć grzy
wien szkodę.

223. (139 v) — Et altei' dominicellus iurabit in testimonium:

taco mi ]) b t I ia(*,oto fwadezo Tako mi p. B. t? jako to świadczę,
czfo michal dobit ' napaney zauil- eso Michał doby/ na paniej Zawiszy-
l'iney etc. nej etc.
Piek. ö48.

224. (140) - Gristiims de dezewo debet adducere in Pysdri Nicolaum
de Piglouicze super terminos jjroximos ventimos post festum sancti Bar
tholomei Apostoli ad recognoscendum ex una parte Cristini et ex alia 
parte Henrici castellani Xansis cum (pio, vel per quem, wlgariter:

kyni fze , ty rzecz rolzerii^) [fucze Kirn sie ty i'zecz<y> rozeszły |sucie
kopezow 1 ygine caj cause czfo kwani kopcow i jine cause, eso k warn
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pu l'(*zoni|2) oty kopcze ozoT one puszczony] o ty kopce, coż o nie 
crzon zalowal yoni i-zeczi czl'o Kr<;szc>zon żałował, i <o; ony rze- 
naiejzowe^) fizo oj yogine rzeczi czy, eso na Jeżowie fsą oj, i o jine 
{czlo} tamo : wten czalT IbiliP) rzeczy, eso tamo w ten czas fl)yły| 
k(iiiami)2) fpoj puiczolni^) biłi. k wam puszczony były.

Przyb. 8 fh. roseszli. kqnaiii ''knam\
l‘iek. -ińO: npuxzeza iri/razii skre-Hour: k(ł nam, |»u.scz('iii, ,l<'zeAva.

225. (U<Sv) — Philip])us de Oelcza astitit termino suo pro octodecim 
marcis pro eqiio super Yissotłiam de .Mechinino et adindicatum dedit. 
Sic debet sołus łdiilippus iurarc suj)ei‘ decem marcis in (piatuor septi- 
manis:

T p b t cziomi) Itał I nauiifoto T. p. ł>. f, esom stal na Wysotę 
rok okoń tego mi vinowath dzef- rok o koń, tego mi winowat dzie- 
fzOcz gri|wen sięć gr/z>ywien.
’) Piek. Ö6J: czson (s).

226. (148 v) — Et alter dominicelliis:

t czf(» dobił pilili]) naiiiffoczO ! ofmi t Oso dobył Filip na Wysocic ośmi
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gTziwen |okon| ty mu ; winowat grzywien 

zakon. za koń.

Piek. -5 6'/.

koń|, ty mu winowat

227. (153 r. 1404) — item Paulus de Chrzaustowo produeit testes 
contra Michaelom de Grabossowo: primus Czewley de Dobszino, secundus 
Johannes de Olsze, tercius Włodek in ibidem de Olsze, quartus Michael 
de .Jaroslauicze, quintus Janek in ibidem de Jaroslauicze, sextus Nico
laus in ibidem de Jaroslauicze — Kota:

Taco nam p b t iwadczilmi
iaco paffek ftaval bogui‘la|va przed 
bifkupem tydzeii po obeflanv

Piek. 708.

Tako nam ]». K f, jako to świad
czymy, jako Paszek stawiał Bo
gusława j)rzed biskupem tydzień 
po obesłaniu.

228. (155 v) - Przeczslaus de Melszino ])roducit testes contra 8ta- 
iiislaum kmethonem de Wirzuthowo: primus Andreas de Drachowo, 
J^obeslaus in ibidem, tercius Laureiicius de Micolaieuicze, quartus Sta
nislaus Vecowski, quintus Jacobus in ibidem, sextus Petrassius de Orzes-
kowo —

Taco nam p b | iacoto Iwadcinii , 
czo ftanillaw zaloual naprzefllaua 
otrzi policzki tymu od ])uLczil pyrz- 
we nilli gy poiwal | y gine nierz- 
XzOiiki
Piek. 710.

Tako nam ]>. H. jako to świad
czymy, CO Stanisław żałował na 
Prze (c>sława o trzy ])oliczki, ty 
mu odpuścił pirzwie, niźh ji po
zwał, i jine mierzzioiiki.

229. (15()) -- Grzimka de Meskowo produeit testes contra V'olmirum 
de ibidem: ]jrimus Gregorius de Glowczino, secundus Petrassius de Stra- 
micze, tercius Derzsco ibidem, quartus Petrassius Poross de Vola, quintus 
Philippus de Ossek, sextus Nicolaus de Medziborze;
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|AJ Taco na™ p b t iacoto i‘wad- 
cimi ! iaco ta niva czo żałowała 
Grzinka^) | iiauołimira ta orana 
zagey mOza I keg dzedzinei) 2) anidi 
nezaftavona®)

Tako nam p, B. t? ja^ko to świad
czymy, jako ta niwa, co żałowała 
Grzymka na Wołimira, ta orana 
za jej mężak <'j>ej dziedzinie, a nidy 
nie zastawiona.

Piele. 711: Grzimka, aneiia (1), dzelniczi.
*) Wyraz ten poprawiono z innego, widać jeszcze, że zakończenie brzmiało: czi.
®) Cała zapiska skreśłona.

230. (157) — Sic Petrus de Gunicze im*abit sołus contra pincernam, 
bnrgrabinm Pizdrensem:

Taco mi p 1) f czfo nanio^) zało|vał Tako mi p. B. f, eso na mię żało- 
czefnik olTzecz niarcas abicłi | genm wał cześnik o szeć tnareas, abych 
popral owiza {Lefnego} y peno- jemu po?>rał owsa łeśnego i pię
dzi i tegom ya napoprał^) niędzy, tegom ja nic jioftrał.
Piek. 713: na mno, nie poprał.

231. (158 v) - daniissius de Ossek prodneit testes contra Nicołaum 
kmetłionem de Bołewo: ])rinius Derszco de Stramicze, secundns Nicołaus 
de Ysłoczino, terciiis Petrassiiis de Stromicze, quartiis Sczich de Wos
kowo, qiiintiis Przebisłans de Brnczkowo, sextns Benak invenis de Jara
czewo

Taco p ł) t iaco to łwadczinii 
iaco i iannlT newrocził^) fcoczOcza 
łiczein j anidrugego cłiOfzebno reczo 
vjl'zitka ma 2).
q Piek. 710: ue wroczil.

‘^) Cała zapiska skreśłona.

Tako p. 1>. f, jako to świadczymy, 
jako Jannsz nie wrócił skocięcia 
łicem, ani drugiego cłiąsiebną r<z'>e- 
czą użytka ma.

9 Roty pyzdrskie
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232. (159) — Albertus subagazo de Chudzicze producit testes contra 
Gardziiiam civein de Pysdri: primus Pasco de Eoskowo, secundus San- 
dziuogius ibidem, tercius Johannes ibidem, quartus Albertus eciam ibi
dem, quintus Clemens ibidem, sextus Przeslaus de Chudzicze —------

t iacoto Iwadcimi iaco Voyczech 
ne I rtrauil quatuor grossos et mar- 
cam Vgardzini^) |po ob I z oczi za] 
ocz nan zalowal 
1) Fiek. 717: vgleclzini.

t jako to świadczymy, jako Woj
ciech nie strawił quattuor grossos 
et mar cam u Gardziny fpo ob 
z oczy za], ocz nań żałował.

233. (160) — Sic Petrassius subiudex de Staw solus iurabit contra 
Nicolaum ibidem:
Ta mi b^) p t czfo Micolay [mil] | 
micolaia viganal^) l|g]{ch}roIta ^) 
ten I chrolt vozon napotralCowi | 
dzedzinO---------

Poprawiono z p.
Fiek. 718: vigaiiol s G-losca.

Ta<ko> mi B. p. |, cso Mikołaj 
|Mił| Mikołaja wyganiał s chrosta, 
ten chrost wożon na Piotraszowę 
dziedzinę.

234. (160 v) — Jacobus de Vislauicze producit testes contra Bogus- 
sium de Grabouecz: primus Petrus de Czberki, secundus Swanszek de 
Polozeiewo, tercius Swanthoslaus de ISTadarszicze, quartus Mcolaus 
scultetus de Birzglino, quintus Voyslaus de Nadarszicze, sextus Adreas 
ibidem de Nadarszice^:)

Taco nam p b iaco to Iwadczini 
iaco Jacuf nevcrald dwu kobilu 
boguffovi anigych vzytka ma

q Zapiska łacińska przekreślona.
Fiek. 720.

Tako nam p. B., jako to świadczy
my, jako Jakusz nie ukradZ dwu 
kobyłu Boguszowi, ani jich użytka
ma.

235. (162) — Mcolaus Lurant producit testes contra Sandziuogium 
de Jaroczino: primus Przibaco subdapiler de Grabowo, secundus Phi
lippus de Czelcza, tercius Przibislaus (162v) de Czirzekuicza, quartus 
Przibislaus de Bruczkowo, quintus Petrassius de Ochla, sextus Tho- 
mislaus ibidem de Ochla:

Taco nam p b t iacoto fwadczi|mi Tako nam p. B., jako to świad- 
iaco [micolay nechczal trzi|macz czymy, jako [Mikołaj nie chciał 
vmowi czfo lianem | Imowil ale pra- trzymać umowy, cso s Janem smo- 
wi Itaczp) wił, ale prawa, stać].
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iaco micolay noprziliibil fniojvi czfo Jako Mikołaj nie przylubił sinowy, 
ian fv] vmaval od Tanldziuoya ale eso Jan uma^viał od Sędziwoja, ale 
podług prawa | roku [ftacz] Ital podług prawa roku [stać| stał.
^) Piek. 722: opuścił tekst skreślony.

236. (162 v) —Item idem Nicolaus producit testes contra Sandzi- 
uogiuni de Jaroczino: primus Ilenricus de Czełmicze, secundus Nicolaus 
de Cobilino, tercius Benak Vigonowski, quartus Nicolaus Lubatłiowski, 
quintus Nicolaus ftolnik de Lubathowo, sextus Martinus Migacz:

Taco nam p b | iacoto Iwadczinii) | Tako nam p. B. j-, jako to świad- 
iaco micolay nechowal iana | a Icze- czymy, jako Mikołaj nie chował 
pana nalandziuoiewi ko|ne anigicłi Jana a Szczepana na Sędziwojewy 
vzitka ma. konie, ani jicłi użytka ma.
q Pick. 723: swadczinii.

237. (166) — Nicolaus Hedricli civis Pysdrensis producit testes contra 
Sebipanow de Czesie: primus Lorco dictus preconsul, secundus Niczlos 
Colart, tercius Jacussius Abhart, quartus Niclos Mocronoski, quintus 
Petrus sartor, sextus Niclos Gwethphir — Kotłia:

Taco nam p b t iacoto Iwadjczimi 
iaco nńcolay trzimał ten | 1'ład trzi 
lata anogo nikt | nevpominal oto 
czlo [oniy] on | zalowal fczepan 
y ian---------
Piek. 724.

Tako nam p. B. jako to świad
czymy, jako Mikołaj trzymał ten 
ślad trzy lata, ano go nikt nie 
upominał o to, cso loniyj oń ża
łował Szczepan i Jan.
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238. (166 v) - Testes produeit Janiissy (!) de J^agewniki contra Ar- 
chembolto de Nostcowo: primus Nicolaus de Swanowo, secundus Jacus- 
sius de Zagaiewo, tercius (167) Nicolaus de Sluncziccze, quartus Johannes 
de Oveczki, quintus Jasko de Łubowo:

Taco nam p b t iacoto Xwadczi|mi Tako nam p. B. t? j^ko to świad- 
czlo zalowal archembolt 1 naianuffa czyiny, cso żałował Archembolt na 
aby geinv vcraü^) gelgo chłebo- Janusza, aby jemu ukra<d>li jego 
geczcze dnos equos sicut \ decem mar- cłiłebojedźce — — — ani tego użyt- 
ce ani tego vzitka ma. ka ma.
q Tieh. 725-. vcrat, ale końcoice t przerobione na li.

239. (167 v) — Anna de Strałcowo producit testes contra Petrassiuin 
de Melszino: primus Petrassius de Czberky, secundus Mathias de Scope, 
tercius Vincencius de Falicouicze, quartus Stanisłaus in ibidem, quintus 
Paułus de Staw, sextus Nicołaus de Gałczino:

Taco nam p b iacoto Iwad- Tako nam p. B. jako to świad- 
czilmi iaco potrek nezaCwał an|ki czymy, jako Piotrek nie zazwat 
zavOczenczewa^) ziuota |nec| | one- Anki za Więceńcewa żywota [nee| 
pomozena prawa ^). o niepomożenie prawa.
1) Przyb. 6: j swanty crzysz, Woczoczewa "Wąceńeowa’.
2) Cała zapiska skreślona.
]Hek. 726.

210. (167 v) — Testes Nicolai de Tarnowo contra Mathiam scultetum 
de Birzglino: primus Swanthoslaus de Cosubcze, secundus Viczga d(‘ 
Budzilowo, tercius Nicolaus de Ossek, quartus Bodzantlia de Gorzicze, 
quintus Pacoslaus de Grodzecz, sextus Nemir de Baczslawcoiiicze:

(168) Taco nam p b t iaco to Iwad- 
cimi i iaco micolay nekazal recApere | 
XXX capecia silüjinis cum triłico \ 
{ani kobili fzatrzi grziwni] | ^) zadve 
grzywnę} 1 maczeievi anigich vzit
ka ma.
q Piele. 727: wyrazy skreślone opuścił.

Tako nam p. B. t? jako to świad
czymy, jako Mikołaj nie kazał 
--------- ani kobyły |za trzy grzyw
ny] za dwie grzywnie Maciejewi, 
ani jicłi użytka ma.

241. (168) — Swansek de Oromolicze producit testes contra San- 
dziuogium de Jaroczino: primus Dobrogostius de Lobes, secundus Przi- 
bisłaus de Jarosław, tercius Toslaw in ibidem, quartus Sulek Podzeczski, 
<iuintus Symon Gostkowski, sextus Albertus Sroezski;
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Taco na"i p b t iaco to Iwadcimi | 
czfo vkazal faiidzmog vozny“ | fpo] 
bize pofed[iJliP) |iia£wanfko|ve| 
Xwanlek [poledlilj uafandzi|nogeve 
to fze poXedbl na {£ve} [gego | 
oczczifue aiiigdi gey nevtra|czaioP) 
oczczifne czfo gego oczecz | trzimal 
an gey Iiiigdi nevtralczil| {pooczczu j 
nigdi ne|vtraczil}

Tako iiani p. B. f? jako to świad
czymy, cso ukazał Sędziwój woź
nym fpoj, by sie posiedli! fna Swięsz- 
kowie] Swięszek [posiedliłj na Sę
dziwe jewie, to sie posiedli! na swe 
fjego oćczyźnie, a nigdy jej nie 
ntracajęl oćczyźnie, cso jego ociec 
trzymał, an jej fnigdy nie utraciłj 
po oćcu nigdy nie utracił.

W atjlabie di 'pod i w rękopisie 2 kropeczki, jedna pod drugą, jako unieważnienie 
litery i.

Piek. 728: wyrazów skreślonych nie notuje.

242. (170) — Johannes de Brudzewo producit testes contra dominam 
1 oyczecham : primus Johannes de Scampe, qui circa fuit, secundus Meczko

ßkö dtiw f
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de Guiiicze, eciain circa fuit, tercius Thoina de Falicouicze, eciam circa 
fnit, quartus in testimonium Przeslaus de Melszino, quintus Thoma de 
Grabonouicze, sextus Fartliolomeus de Staw — — —

Taco nam p b f iacom przetem^)! 
bil kedi ian dayal kon ygine | 
rzeczi [przellavovi] Wroflawovi na- 
zaltavO
Pieh. 730: przi tein.

243. (170) — Alii in testimonium:

Tako nam p. B. t, jakom przy tern 
był, kiedy Jan dajał koń i jine 
rzeczy [Prze<(c)slawowil Wro<c)- 
sławowi na zastawę.

l
Taco nam p b f i^co to fwadczimi ^ 
iaco voyCzecha vedzala kon ygi|ne 
rzeczi czi‘o viana poprano

Piek. 730.

•W

Tako nam p. B. f? J^'ko to świad
czymy, jako Wojciecha wiedziała 
koń i jine rzeczy, cso u Jana 
])oferano.

244. (171 r. 1405) — Janussius de Ossek i)roducit testes contra Mco- 
łaum in ibidem: primus Przibisłaus Jaroslavski, secundus Przibisłaus 
de Bruczcowo, tercius Martinus de Jaroczovski, quartus Sczich de łSTos- 
kowo, quintus Beiiak iuvenis Jaraczewski, sextus Przibisłaus de Cyre- 
kuicza — — —

Taco nam ]) b f iacoto i'wadczi|nii, Tako nam ]). B. f, jako to świad- 
ilz micolay [recep\ veniens \ recepit czyniy, iż Mikołaj — — — de dom o 
famulum suum violenter ! de dom o Januszowa nie żądaję prawa, 
ianuffowa nezOdaió | prawa.
Piek. 891.

245. (171 v) — Testes Grziboni contra Johannem de Parussewo: 
])rimus Potrek de Parussewo, circa fuit, secundus Janek de Grzibowo, 
tercius Gregorius de Penki, quartus Scardmir ibidem, quintus Thomi- 
słaus de Grzibowo, sextus Martinus de Penki:

Taco nam p b t iacofm przite™ 
bil kedze^) grzib dał ianovi | Vł[t

Tako nam p. B. t? jakośm przy 
tern był, y[e]dzie Grzyb dał Janowi
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7narcas et VII grosses nazaltavO |--------- na zastawg na jego dziel-
naiego dzelnicza czo tamo 1 ma quar- nicę, co tamo ma —------i Kst
tam partem inter filios j \ lift mai miał dać---------
dacz domini capitanei. \ Et alii ąua- 
tuor in testimonium^).

Piek. 892: kdze.
Cała zapiska skreślona.

246. (172) — Testes Nicolai Crzisowniski contra Albertum de Vi- 
slanicze: x)rimus Nicolaus Poclatka frater Dersconis, secundus Martinus 
de Penki, tercius Johannes de Voyaczewo, quartus Przibislaus ibidem, 
quintus Dersco de Dzeczmarzewo, sextns Nicolaus Gondkowski:

it rs>

CO: <\Tc
sLh V C'^4rcg-«>

Taco na™ p b f iaco to fwadczini (!)^) 
iaco 1 micolay nefgubil voyczecliovi 
trojie fcota wgego oczrzedzi ale 
czfo I voyczech [zj {w}r0czil {ten 
gy czandzal} [zajtego człeka j foto 
rokoie™ft\vo ten fcot jtogynolJ i

Piek. 893: swadczimi.

Tako nam p. B. -f*, jako to świad
czymy, jako Mkołaj nie sgubił 
Wojciechowi troje skota w jego 
oczrzedzi, ale cso Wojciech wrę
czył [zaj tego człeka, ten ji ciądzal 
|o to rękojemstwo, ten skot pogi- 
nąłl.

247. (173) — Testes producit Dobrogostius de Dzerznicza contra 
dominum capitaneum: primus Nicolaus de Drachowo, secundus Andreas 
ibidem, tercius Czaslaw Grabovecz, quartus Stephanus de Slachczino,

I -'C;yvvvvtV^*| ł. '

'9‘iSrvrtIhsP.
f W/ -iVff 

tuAp



Pisarz 7, ks. I r. 1405 136

quiiitus Petrassius Otmarii filius ibidem, sextiis Albertus de Ganszo- 
rowo — — —

Taco nam p b^) f to Iwad- Tako nam p. P>. t> j^ko to świad
cz! | mi, iaco na tern konv nevczi- czy my, jako na tern koniu nie 
nono 1 Icodi crolewlkemv liidi^) nilz uczyniono szkody królewskiemu lu- 
gy I dobrofcot kupił, ani tego vfzit ' dw, niż ji Dobro^iost^) kupił, ani 
ma — — — tego użyt<ka^^) ma — — -
q Przyb. 9: pornosy bog, ludv; Dobroskot, użyt.
Piek. 894.

248. (175 v) — Producit testes Stanislaus de Nadarszice contra do- 
minam Hancam de Pysdri: primus Jacussius de Szolcze, secundus Swan- 
thoslaus de Nadarszicze:

■tf .
' ' ' '

Taco nam p b f iaco to vemy iaco | Tako nam ]>. P>. f? jako to wiemy, 
anczinO zapovedzO italzek Itraidze jako Anczyną zapowiedzią Staszek 
zita strądze żyta.
Piek. 89ß.

216. (176) — Johannes de Gorinino solus iurabit:

Taco mi p b t fiafj iacolm nel‘i‘gel|- Tako mi p. B. jakośm nie sjeździł 
dzil Swelgey drogy anim rawal | s wielgiej drogi, anim rawał^) 
'Comina lyna ani gynendi kazał Tomina syna, ani jinędy kazał.
q Zob. nr 250, 406.
“) Cała zapiska przekreślona. Piek. nie notuje.
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50. (179 Y) -

4mfyyUluA "

Taco mi p b t iacoim neigechal ' Tako mi p. B. t, jakośm nic sjechał 
vmiflem Iwelgeyi) drogy amymi)(!) umysłem s wielgiej drogi, auim ra- 
rawaP) tomiiia lyna aiiym kazaP) wat Tomina syna, aiiini kazał.

PieJc. 898: swegey, anyni, rawal (s).
Zapiska skreślona.

251. (179 v) — Adam solus imubit contra Pctruni de Gorzicze:

^ (Q

/%M^

Taco mi p b t iacoim icodO mam | Tako mi p. B. f? jako[śmJ szkodę
oto rókogemitwo X marcas iczo [ mam o to rękojernstwo------, cso
me petrek ^\^'ocziP). mie Pietrek wręczył.

Piek. 899: wroczil. Zapiska przekreślona.
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252. (179 v) — Et alter iurabit:

Taco mi b p t czfo petrek wrOczil | 
adama oto rOcogemftwo ma IcodzO | 
iaco lecz grzweii^)---------

Zapislca 'przekreślona.

253. (179v) -

Taco mi x> b t y^gem |p| zapla- 
czil I zapetra X marcas gorifczgego 
za 1 rocoyemitwo.
JHek. 899.

254. (I79v) — Et alter testis:

Taco I to mi p b t fwadczO
iaco Ada™ [ zaplaczil zapotrka de 
(rOTzicze 1 sex marcas pro fideiussoria. 

J>iek. 899.

Tako mi B. j). f? cso Pietrek wrę
czył Adama, o to rękojemstwo 
ma szkodę jako szeć grz<y>wieii.

Tako mi p. B. f? iż jem zapłacił 
za Pietra 10 marcas Gor(z>ycsA;iego 
za rękojemstwo.

Tako to mi p. B. jako świadczę, 
jako Adam zapłacił za Piotrka 
de Gorzyce — — —

255. (180 v) — Testes xiroducit Olbracht contra Jacnssium de Vola 
et Dersconem: primus Albertus de Eacziborowo, qui circa fuit, secundus 
Peregrinus de Golina, eciam circa fuit, tercius Dobrogostius de Prussim, 
ąuartus Janussius de Osek, quintus Drogoslaus de Osek, sextus Martinus 
de Jaraczevo:

Taco gemu x> b f iacoto fwadczimi | 
yze derfek Izyacufem^) nepoftauil 
mi 1 tego człeka iiateii dzen [cJ iaco 
migi I vranczili nadzefant grzyven

Piek. 901: 8zauisem.

Tako jemu x)- G- t? jako to świad
czymy, iże Dzierżek s Jakuszem 
nie xiostawil mi tego człeka na ten 
dzień, jako mi ji wręczyli na dzie
sięć grzywien.

256. (181 v) — Testes producit domina Sremensis de Syrcowo contra 
kmethonem Mcolaum de Budzilowo: primus Grzirnek de Glowczino,
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secundus Gregorius ibidem, tercius Clemens ibidem, quartus Berholtli 
de Clonowo, quintus Dersce (!) de Prussy, sextus Dersco de Jaroczino:

Taco gim p b | iacoto fwadcimi | 
iaco pani margorzeta nerzekla^) 
mico|lay zalwancha yzawawrka^) 
abimejli pravi ftacz

TAtera k poprawiona, może z 11.
*) Piek. 902: za swantha j za warnika.

TAtera w poprawiona z r.

Tako jim p. B. jako to śmad- 
czymy, jako pani Margorzeta nie 
rzekła. Mikołaj za Swięcha i za 
Wawrka, aby mieU praw« stać.

257 (182) — Barthołomeus de Staw producit testes contra Stani- 
słaum de Czecłiłe: primus Andreas de Fałicouicze, qui circa fiiit, (182 v) 
secundus Borzisłaus, qui circa fuit, tercius Mathias vicarius de Staw, 
quartus dominus Franciscus płebanus eciam de Staw, eciam circa fuerunt, 
quintus Przesłaus de Scampe, sextus Mscignew in ibidem — — —

Taco gym p b f iacolm przite“ 
bił I iaco barthłomei nevibü Stani
slao I gego vinowaczcza^) czfo mv 
vinO pro furticinio dayal

Piek. 904: vinowoczcza.

Tako jim p. B. f, jakośm przy tein 
był, jako Bartłomiej nie wybił Sta
rł islao jego winowaćca, cso mu 
winę ~ ~ dajał.

258. (183 v) — Producit testes Nicolaus de Fałkowo contra Miłcum 
de Orzechowo: primus Bogusłaus de Płaczcouicze, secundus Dzethrich 
de Mroczcouicze, tercius Stanislaus de Grodzecz:

Taco nam p b f iacoto Iwadczimi ! 
czlb wzOł czeczirad X marcas to | 
wzOł {płathowo peiiodze} |zaczin- 
lowo penodzej

Tako nam p. B. f, jako to świad
czymy, cso wziął Ciecirad 10 marcas, 
to wziął płatowe pieniądze fza czyn
szowe pieniądze].

Piek. 905.

259. (184 v) — Testes Sandziuogii de Jaroczino contra Derzconem 
de Czartki: primus Drogosłaus de Ossek, qui circa fuit, Nicolaus ibidem, 
tercius Janussius ibidem, isti presentes fuerunt, quartus Voymir de 
Meskowo, quintus Przbac subdapifer, sextus Johannes de Quatkowo, 
Venator:

Taco nam p b f iaco to fwadczi|mi Tako nam p. B. t> Jako to świad- 
iacofm przitem bü [k| iaco | fan- czymy, jakośm ^) przy tem był, 
dziuog recepit pecuniam fwe[p^^ve jako Sędziwój recepit pecuniam swe 
geffe netikali derzfcowa 1 rqkoyem- prawe, jeż sie^) nie tykały Dzierż-
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Itva ale Iwe p^^iie | penOdze gych- 
zem p..i) bognf|Iewi poziczil

Pieli. 907: opuścił p.
Przyh. 6: jakom, jeże, pana Boguszowi.

kowa rękojenistwa, ale swe prawe 
pieniądze, jichżem p. Boguszewi^) 
pożyczył.

2G0. (185) — Prodncit testes Dobeslaus de Gansorowo contra x\jidream 
de Czassoltowo: primns Borzislans Grabonowski, secnndns Jaimssius de 
Paliconicze, tercius Albertus in ibidem, qnartus Petrus Mycolayeinski. 
qiüntus Jasko in ibidem, sextus Stanislaus de Golcze — — —

Taco nam p b f iacoto Iwadlczim 
iaco Audrey vroczil le | vmiflem 
ydal dobellauovi | rani fyl| ychro- 
moto 
Pieh. 908.

Tako nam p. B. t, jako to świad- 
czym<y>, jako Andr<(z)ej wrócił 
sie umysłem i dał Dobiesławowi 
rany i chromotę.

261. (187) — Testes Meczcoui de Gnnicze contra Nicolaurn ut supra 
(de Medziborze); primus Jacobus SemOtlia de ClemOczicze, qui circa fuit, 
secundus Borzislaus LonsczO, tercius Nicolaus Grzimala, quartus Stanislaus 
de Buben, quintus Johannes frater suns de Syrnancouicze, sextus Nicolaus 
de Czolnochowo:

Taco nam p b | iaco to fwadczim^) 
iaco meczco nebegaD) na mico- 
layv 1 dom anj fekl ani znamon 
vczi|nil.

Pieli. 910: swadczimi, ne bogal

Tako nam p. B. t? jako to świad
czymy y>, jako Miecko nie biegał 
na Mikołaj <e>w dom, ani siekł, 
ani znamion uczynił.

262. (187) — Thoma de Falicouicze producit testes contra Johaimem 
olim de Wrzesna: primus Dobeslaus de Cosczanki, qui circa fuit, secundus 
Palulus (!) de Kopassicze, circa fuit, tercius Bartholomeus de Staw, quartus 
Laurencius ibidem, quintus Przeslaus de Grzibovo, sextus Stephanus 
in ibidem 1):
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'~7

-I

<187 v) Taco nam p b | io>coto Tako nam p. I>. jako to świad- 
Iwadcziin | iaco ian le poddał tome czym<y>, jako Jan sie poddał Tomie 
podczOg in ! VIT fertones [aprzedłj pod ciąg m VII fertones [a j)rzedł|, 
ain-zedrokem ! go nevczOdzai nev- a przed rokiem go nie uciądzał 
czOczał - — — [nie uciąr/eał].

Łacińska zapiska skreślona.
Piek. 911.

263. (187 v) — JSTcołaus cnm Neiniro de Haczsiavcouicze producnnt 
testes contra Nicołaiim de Pałicouicze: Przibisłaus de Micola-

j __________________________

ii

Vvv?'

}r v5^v*i^>wvc-
/
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yeuicze, circa fuit, secundus Jaroslaus de SłanOczino, circa fiiit, tercms 
Przibislaus de Micolayeuicze, circa fuit, quartus Michael in ibidem, circa 
fuit. Duo testes:
Taco im p b t iacomf^) przitem Tako mi p. B. t? jakosm<y> przy
bili^) 1 fiaco dzyclinaj iacofmi viffe- 
go pofa|gv^) dzychne VIII marcas 
vyrzOdnego nerOczili nif iaco kathe- 
rzine |

Piek. 912: iacosin, bil.
*) Litera I poprawiona z z.

264. (187 v) — Item duo Ultimi:
Taco nam p b t iacomf vyffey [£c] | 
pofagu hofmi grzwem vanczey | ne- 
rOczono 
Piek. 912.

265. (187 v) —
Taco mi p b f iacomf przite™ bil | 
kedi dzychne rOczono hofm grzi-| 
wem^) vyrzOdnego pofagu nif | iaco 
katherzine

Piek. 912: grzwm (s).

tern byli [jako Dzichna], jakosmy 
wyszszego posagu Dzichnie 8 mar
cas wyrządnego nie ręczyli, niż 
jako Katerzynie.

Tako nam p. B. j*, jako[sm] wy- 
szej posagu hośmi grz<y>wie»^ wię
cej nie ręczono.

Tako mi p. B f, jakośm przy tern 
byl, kiedy Dzichnie ręczono hośm 
grzywie?^ wyrządnego posagu, niż 
jako Katerzynie.

26(). (189) — Bogussius de Grabouecz jiroducit testes super Jaskonem: 
primus Jaroslaus de Czołowo, Petrus de Jezori, liii circa fuerunt, tercius 
in testimonium Michael jcarbnih, quartus Nicolaus Gandcowski, quintus 
Vincencius de Meczowe, sextus Janussius in ibidem dictus Olszinski:
Taco nam p b f iaco boguff ner0-| 
cziD) quatuor marcas zaczaflawa 
przeczi|wo Jafkowi ale rOczil gy 
predp^^jwo^) poftavit g kedi gy 
poftavi 1 tedi rOkoyemftwa prozen 

Piek. 914: ranczil, przed prawo.

Tako nam p. B. f? Bogusz
nie ręczył — — — za Czaslawa prze- 
ciwo daszkowi, ale ręczył ji pr<z)ed 
prawo postawić; [g] kiedy ji po
stawi, tedy rękojemstwa prozen.

267. (189 v) — Sandziuogio testes de Jaroczino contra Jacobum 
ministerialem: primus Drogoslaus de Ossek, cii’ca fuit, Nicolaus ibidem, 
circa fuit, tercius Janussius de Ossek, circa fuit, quartus Vohmir de Mes- 
kowo, circa fuit, quintus Johannes Venator de Quathcowo, circa fuit, 
sextus in testimonium Peregrinus castellanus Bnynski:
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^ ^^ i»-f y^\h^'

Taco nam p b t iaco{to} wem^) czfo 
vifjnal (iacob^)} vozni medzi lan- 
dziuogem ame|dzi derfzkem to vil- 
nal pravO pravdo^)

Fiek. 915: veini, Jacub.
Cała zapiska przekreślona.

Tako nam p. B. t? jako to wiem, 
cso wyznał Jakob woźny miedzy 
Sędziwojem a miedzy Dzierżkiem, 
to wyznał prawą prawdę.

268. (189 v) — Testes Jacobi ministeriali: primus Manco viceiudicis, 
secundus Nicołaus vicevexiUiferis, tercius Dobrogostius castelłanus Gedtski, 
iste in testimonium, Ałbertus subagazo de Ohudzicze, quintus Sandziuo- 
gius castełlanus Przemantski, sextus Nicołaus Czeczirad, circa fuit:

VKVvt^ yi.

Taco nam p b f iaco to vemi Tako nam p. Jk ■}■, jako to wiemy, 
czfo yiCnał | iacub vozni medzi fan- cso wyznał Jakub woźny miedzy 
dziuogem amejdzi derfzkem to vif- Sędziwojem a miedzy Dzierżkiem, 
nał pJ’auO pravdo^) — — — to wyznał prawą prawdę.
q w rękopisie wstęp łaciński wyjątkowo pod polską rotą.
Piek. nie notuje.

269. (190 v) — Testes Swantłiosłai de Zapłocze contra Manconem 
de Płaczcouicze; primus Nicołaus Czartek, secundus Matłiias de Mar- 
couicze, tercius Florianus pater suus, quartus Martinus Barszi, quintus 
Mcołaus Kyta de Sczicliouicze, sextus Samson de Marcouicze------
Taco nam p b t iacoto fwadczimi ] Tako nam p. B. f? jako to świad- 
iaco fwantłiofław iievczinü man-| czymy, jako Świętosław nie uczy- 
covi fcodi wgego domu pro tres nił Mańkowi szkody w jego domu
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marcis \ |iij nec ho,stia rceepit fur
tive ani I vzitka ma
Piele. 917.

— ani użytka ma.

270. (191) — Testes iirodueit Johannes Granda de Wangri contra 
Nicolaiim de Goiasdowo, pincernam Kalisiensem: primus Dobeslaus de 
Ganszorowo, secnndiis Nicolaus Leśni, tercius Johannes de Nadarszice, 
quartus Andreas de Grzibowo, quintus Andreas scultetus de Wnya, 
sextus Przeslaus de GrziboAvo — —

Taco nam p b t iaeoto Iwadczini Tako nam ji. B. t? j^ko to SAvdad-
yfz ian 1 fnefmaA\*al cum pincerna czymy, iż Jan [s] nie smaAvial
nullum terminum \ mimo prawo ale — — — mimo praAvo, ale eso stał
czfo Ital hvoy rok I to ftal pravi^) saahiJ rok, to stal prawy rok.
rok

Piele. 919: ])ra\v.

271. (192 A" r. 1406) — Testes producit Nicolaus de Medziborze super 
contra Gobrogostium de MarszcAAm; primus Jacussius de Staw, secundus 
Petrassius de Choczicza, tercius Jacussius Strzeskouicze, quartus Vin- 
cencius de Ealicouicze, ((uintus Petrus de Czartki, sextus Derzsco in 
ibidem, frater Petri — — —

Taco nam b f iacoto Iwadjczimi Tako nam ]). B, f) jako to świad- 
czfo ranił dobrogoft mi'colaie to czymy, eso ranił Dobrogost Mi- 
gy ranił fwim iioczOtlkem przei- kolaje, to ji ranił SAvym począt-
gego Auni^)

Calu zapinka przekreślona, 
riek. 1040.

kiem przez jego Aviny.

272. (19.1) — Nicolaus de Slunczicze debet ponere testem Viezgam 
de BudziloAvo ad se in duabus septinianis et iurare. Sic Nicolaus iiirabit;

Taco mi j p b t iacofm ia newzOl Tako mi ]>. B. t? jakośm ja nie 
lzef|czi grzivem^)(!) pozagu Aurz- AA^ziął sześci grzyAAÜe» posagu Wirz-
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'V*Jl/%r
'9r^.

fi

chor|lavna^) v ftaniflava pro quo chosław{i>na u Stanisława — — — 
fi dein | bui^)
^) Piek. 1041: grziwen, Virzchoslavno. Przyb. 6: Virzchoslavina.

Cała zapiska skreślona.

273. (193) — Testes Stanislai de Slnnczicza contra Nicolaum in ibi
dem: primus Petrus de Parussewo, secundus Andreas de Potrouicze, 
tercius Laurencins de Staw, quartus Przeczslaus de Scampe, quintus 
Johannes de Parussewo, sextus Andreas de Falicouicze:
(193 v) Taco nam i> b f iacoto
rwadczi|nii iaco Italzek neüuboval 
micolaievi zaplaczicz poloviczO^) 
ftra|vi czfo bi micolay Itravil vi- 
^Ta|niyaczayo^) dzedziiio^)------—
M Piek. 1042: polovicze, vigramyaczayo 
-) Polska rota przysięgi skreślona.

Tako nam p. B. j, jako to świad
czymy, jako Staszek nie ślubował 
zapłacić połowicę strawy, cso by 
Mikołaj strawił wygrani[ja]czaję 
dziedzinę.

271. (191 v) — Paulus de Sczichoiiicze producit testes contra domi- 
nam Katlierinam de Obłacowo: primus Zauissius Gygeczski, secundus 
Protliota de Penki, tercius Swantłiomir de Bagrowo, quartus Samson 
de (195) Marcouicze, quintus Mathias in ibidem, sextus Johannes de 
Mslauicze - —

^ w cV

Taco nam ]) b f iacoto rwadczini^)(!), 
czlo ranił palkek (!) voyczecha togi [ 
ranił zaiego poczOtkem ylnan [ 
twem (!) czas pirzwe mecza dobił

^) Piek. 1043: SAvadczimi.

10 Roty pyzdrskie

Tako nam p. B. |, jako to świad
czymy, cso ranił Pasz[k]ek Woj
ciecha, to ji ranił za jego począt
kiem, iż nań w ten czas pirzwie 
miecza dobył.
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275. (195) — Mcolaus' de Gorasdowo testes producit contra Mar- 
salcone de Borzicowo: primus Mathias de Glovczino, secundus Bodzantha 
ibidem, tercius Dobrogostius de Czermicza, quartus Bertholdus de Vi- 
slauicze, quintus Dobeslaus de Grodzecz, sextus Borzislaus de Setlewo-----

Taco na™ p b t iacoto Xwadczinif) | 
czfo ranil micolay michala to ra|nil 
yfz prziyal naiego dzedzino | ypo- 
ranil yego lud anapravo Te | yocz 
nedal.

Pieh. 1044 \ swadczimi.

Tako nam p. B. f, jako to świad
czymy, eso ranił Mikołaj Michała, 
to ranił, iż przyjął na jego dzie
dzinę. i poranił jego lud, a na 
])rawo sie jąć nie dał.

276. (198 v) — Stanisłaus producit testes de Serzinki contra Paslonem 
de Micussewo: primus Petrus de Gołvn, secundus Jaroslaus de Jagoczino, 
tercius Johannes de Dymaczewo, quartus Voyczech de Visiauicze, quintus 
Johannes de Mroezkouieze, sextus Laurencius de Grabouecz. Eota Pas- 
koni:

Taco nam p b t iacoto Twadczini^) | 
iaco ianuf lamotrzecz iaco lem^) 
dojbrimi et mm duobus Temethonibus \ 
[rej wczognol pałkowa człeka | in 
via re(jis [yd] et lingna^) in domuin ] 
äuxit et reposuit.

&
Tako nam p. B. t, jako to świad
czymy, jako Janusz samotrzeć 
jako sam <s> dobrymi — — — 
wciągnął Paszkowa człeka — — —

Piek. 1049: swadczimi, sam. Przyh. 9: sam. 
*) Przyb. 9: regali et ligna.

277. (198 v) — Hic Stanislai:
Taco nam p b t iacoto łwadcilmi 
iaco ftafzek neodbil palko |wim to-

Tako nam p. B. f? jako to świad
czymy, jako Staszek nie odbił Pasz-
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warziflewo (!) czanlzeig I ani moczO kowym towarzysze<rn>[wo] ciążej 
rdzedzini fgechal ani mocą s dziedziny sjecliał.
Piek. 1049.

278. (200) — Derszko de Czarthki producit testes contra Szandzi- 
uogium Mocronoski: primus 7^>ogussiiis de Twardowo, secundus Ste
phanus de Strzedzewo:
Taco mi p b t iaco to dobrze wem j Tako mi p. B. fj jako to dobrze 
iaco w laiidziuoiewem trzimani | to Aviem, jako w Sędziwojewem trzy- 
zito grad pobił manii) to żyto grad pobił.

Przyb. 9: trzymaniu.
Piek. 1050.

279. (201 v) — Sczesłaus de Nadarszice producit testes contra Ma- 
thiam et Stephanum de łSTadarszicze de Birzgłino scułtetos: primus Bogu- 
słaus de Zołcze, secundus Thoma de Fahcouicze, tercius Andreas ibidem, 
quartus Voyczech ibidem, quintus rlohannes de Sczithouicze, sextus 
Bogussius de Głowczino:

tcftP w

I

►.*f
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Taco gym p b f iaco to Iwadcinii^) | Tako jiin p. t? j^ko to świad- 
iaco iczeflaw nevcrald^) fczepano- czymy, jako Źd^iesław nie nkrad? 
va^) 1 eona ani vzitka ma Szczepanowa konia, ani użytka ma.

Piel'. 1053 •. swadczimi, iie vcradl Sczepanowi.

280. (201 v) — Testes. Producit testes Przibak subdapifer de Gra
bowo contra Martiimm de Cireckuicza: primus Philippus de Czelcze, 
secundus Volimir de Meskowo^):

Taco gym ]) b t iacofm przitem^) | 
biP) iacofzm^) dayal wczas penö- 
dze I ianuffevi zadzedziiiO vikujiu- 
yO I go an gych nechczal wzancz , 
Volimir iurabit in testimonium,.

Tako Jim p. B. jakośm przy-
tem był, jakośm dajał w czas 
pieniądze Januszewi za dziedzinę, 
wykupuję ją, an jich nie chciał 
wziąć. Wohmir —

1) Tu pozostatviono wolne miejsce na wpisanie reszty świadków. 
Pick. 1054: opuszczone wyrazy przitem, bil, iacofzm.

281. (201 v) — Testes. Martinus de Czerekuicza producit testes contra 
Przibaconem de Grabowo subdapiferum: primus Nicołaus de Lubathovo, 
secundus Przibislaus de Buskovo, tercius Martinus de Jaraezevo, quartus 
Sandziuogius de Manczicze, quintus ZarObka de Jaraezevo, sextus Idan 
de Malgovo:

'Taco gym p b | iacoto iwadczirni | 
yfze jirzibak [fta] zaitauil marczi-| 
novi IftaJ zaitavO in Intis yrossis.

Tako jirn ]). B. t? jako to świad
czymy, iże Przybak [sta] zastawił 
Marcinowi fsta] zastawę —----- .

Piek. 1055.

282. (203 v) — Testes jiroducit Dominicus de Waiigri super kmethoiies 
Stanisłaum et Przibaconem in ibidem: luimus Andreas de Grzibovo, 
secundus Nicołaus de Stav, tercius Laurencius ibidem, quartus Voytek 
de Fałicouicze, quintus Bogussius in ibidem, sextus Andreas scułtetus 
de Wnya:

Taco gym p b f iacoto Iwadczimi | 
iaco do™inik^) nebezał naltalcov 1 
(204) yprzibcov dom ani tamo wroth 
< . .d>rzvi ani erzyn nevibü gwał
tem I moczO ani vizüym

Piek. 1058: Duminik.

Tako jim p. B. t? jako to świad
czymy, jako Dominik nie bieżał 
na Staszków i Przybkow dom, 
ani tamo wrót, <. .d>rzwi ani krzyń 
nie wybił gwałtem mocą, ani usiłim.
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283. (206) — Przibaco subdapifer producit (testes contra Ja>nus- 
sinm^) de Ossek: primus Phibppus <de>^) Czelcza, secimdus Vebmir 
de Meskowo, qui (circa) fiierunt:

Tako jim p. B. f? jakom przy tern
był, kiedy Przybak dał [-jał]---------
Janiiszewi za jiścinę, a nie za iDłat.

Taco gini p b t iacom przitem 
bi(ł> 2) kedi 1 przibak da{ł}[yałl 
XF marcas cum XVII grossis * 
iannlfevi zagilczino anezaiiłat^)

TT ty7n miejscu karta uszkodzona.
*) Piek. 1063: bil, dal, a ne za piat.

284. (206) — Testes prodncit domina de Błazeyewo contra Nicołaum 
do Bnyno: primns Florianiis de Marcouicze, secnndns Potrketb (!) de 
Czartki, tercius Jasko Cłiłan, quartns Mathias de Sławanczino, qnintns 
Petrassius de Crescowo, sextns Jasko Czarthek:

Taco gym p b t i^co Iwami iaco 
{Jan} |micołay| ] łovił [nayezerze| 
natey toni gwałtem | czio pani nato 
łiCte ma metsecundus si(cuV) ^) [ so
lus et cum ąuatuor podłeylymi
q IF tym miejscu karta uszkodzoiia.
Piek. 7iie notuje.

Tako jim p. B. t? j^iko świa(dczy)- 
my, jako Jan [Mikołajl łowił [na 
jezierzel na tej toni gwałtem, cso 
pani na to listy ma--------- podlej
szymi.

PISARZ 8.
285. (I 46a V r. 1399) — Kota etc.:

i'

Taco geniu bog pomozi ylnanti 
cris I yz hanek bił przitem ylicził 
penOdze ruczjlowi ieden naczcze 
grziwen
L. 807.

Tako jemu Bog pomoży i święty 
kr(z)yż, iż Hanek był przy tem 
i liczył pieniądze Eucłowi, ieden- 
naćcie grzywien.
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286. (46a v) -

Tacogim bog pomoz etc. yze banek 
bczil I ty peiiOdze ydal ge ruczlo- 
wi^) etc. — — —

L. 807: Euszlowi.

Tako jim Bog pomoż etc., iże 
Hanek Uczył ty pieniądze i dał je 
Euclowi etc.

PISARZ 9.
287. (I 149 V r. 1404) — Testes Przeczslai in Gognthow: primus 

Martinus de Cowalew, Gregorius de Peiicow, Mathias de Marcowicze, 
Ozep de Marcowicze, Nicolaus Pocłathka, Vbislaus de Sułcze contra Swath- 
conem kmetlionem de Strosky — Eotha testium:

. O ^

> ;V?r9^f i
4M)

-S~A'

Tako ; [iiaj Nam ])oniozy Bog ylwa- 
tliy dako ! [Vemj y| Pvatliczymi 
yze przecz flaw de \ GoMthoiv Swa*'- 
thoflaowy {IcmetJwni de StrosM)} ro-

Tako nam jionioży Bog i święty, 
jako [wiemy ij świadczymy, iże 
Przecsław de Golutow Swiętosła- 
<w)owi kmetoni de fStrożld rolej

ley neod|g5^al czfoniu {fam [fpolnj} nie odjął, cso mu sam [spohi| na 
{nagolutowe} dal. Gołntowie dał.
Pieh. nie notuje.

PISARZ 10.

288. (150 V r. 1404) — Item Gnewosz ducit testes de Lobesz contra 
Zauissiurn de Czirekuicza: primus Miczek Piglowsky, item Albertus Chu- 
dziczsky, item Sandiuogius Galanska, (151) Isti <...> debent transire sive 
equitare inter villas Lobesz et Czirekuiczam et debent dicere sic:
kod yedzem. zatofmi przi|fanga]i. 
Et ihi tunc cumuli dehehunt locari.

Kąd jedziem, za tosmy przysięgali.
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Duo primi sic dehent dicere, sed 
ßandiuogius Galanslca sic debet di
cere:
kod yedzem . yalin zato j mai. przi- 
Izand . ale mi przifaiiga ! othpiif- 
ezona — — —
t^iek. nie notuje.

Kąd jedziem, jaśm za to miał przy- 
sąd, ale mi przysięga otpuszczona.

289. (151) — Nicolaus Golanka debet produeere testes: duos seniores 
sue genologie, alios duos alterius genologie et alios duos alterius geiiologie 
ad ostendendum siiam iiobilitatern contra Jacussium Sdzicliowskj^ Primi 
<luo de sua genologia sic iurabunt:

'p<srinr^^
JpVTr

Tako . gim jKimolz bog yhväti t^) 
Jaeo micolay . yelt nalz . bratłi, 
nalz . kleynothnik, iialza. krew | naf 
1‘zego Iczitu wiczela.

Ul. 60: crzisz. 
rielc. 707.

Tako jim pomoż Bog i święty f? 
jako Mikołaj jest nasz brat, nasz 
klejnotnik, nasza krew naszego 
szczytu Wszczęła.

290. (151) 
testimonium:

Item abi quatuor abarum genologiarum iurabunt in
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Jako to Iwatliczo ylz micolay | ielt Jako to świadczą, iż Mikołaj jest
gich brath. gich clenothnik, etc. jicłi brat, jicli klenotnik, etc. 
ut supra — — —
Piek. 707.

PISARZ 11.

291. (II. 8 r. 1410) — Staw. I^ota testes Wlochne de Staw, quos 
ducit contra Paulum de ibidem: primus Andreas de Micolayewicze, se- 
cundus Jaszek de ibidem, tercius Dobeslaus de Grzibowo, quartus Jaro- 
slaus de Staw, quintus Wanch de Staw, sextus Johannes Latoszek de 
Grabonky. Eota huius:

i;;

Thako nam p. b. f Jako to Iwat- 
czimy | iako wlocłma nepolzgla zj^ta 
wpwloweG I gumne iaco X gi*zj^wen

Piek. 1395: w PaAvlowe.

Tako nam p. P. t, jako to świad
czymy, jako Włochna nie pożgła 
żyta w P<a>włowie gumnie jako 
10 grzywien.

292. (11) — Testes. Nota testes, quos ducit Drzerska de Nadarsziczer 
primus Swanthoslaus de Nadarszicze, secundus Jaroslaus de Staw, ter
cius Johannes de Ganszorowo, quartus Thomas de Grabonky, quintus 
Petrus de Staw, sextus Paulus de ibidem. Eotha huius:

Thaka^) (!^ 
Iwatczini^^

nam p. b. f Jako to 
I iako to grziwno czfom

Tako nam p. B. f? jako to świad
czymy, jako tę grzywnę, esom za-
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i!

S'fe

/ j^#^ 6^ _ 1

"S^IURa,

faplaczila t0in j dala pożyczone any- płaciła, tę-ni dała pożyczoną, ani 
fzageden pofzag za jeden posag.

Piel:. 1396: Thako, swatczimi.

293. (11) — Testes. Nota testes, qiios dncit Petrus de Czartky contra 
Naszegnew: primus Wencesłaus Młanka, secundus Mathias Sławanczsky, 
tercius Nemir Raczławcowsky, quartus Sthanisłaus de Grodzecz, quintus 
Paulus de Roszcowo, sextus Johannes de Sberkjr. Rotha huius:

Thako uam p. b. t iako to Iwat- Tako nam p. B. f, Jako to świad- 
czimi I iaco port wydzelyl. czancz czymy, jako Pio^r wydzielił czę<ś>ć 
Jafzcowo Na|fzegnewowy fpelna Jaszkowę Nasiggniewowi s pełna, 
czio wlaftawe mal. cso w zastawie miał.
Piek. 1397.

294. (13) — Testes. Nota testes Przibislai de Sedłemino, quos ducit 
contra Johannem et fratrem eins Wenceslaum de Potarszicza pro vio- 
lencia: primus Olbracht de Chualanczino, seeundus Nicolaus de Glosz- 
cowo, tercius Johannes alias Jonas de Croszino, quartus Jaszek de
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Bacziborowo, qiiintus Swaiiszek de Gutliowo, sextus rJohaniies de 
Lewcowo. Bota huius:

cih-wc^.x

Tako nam p. b. t i^ko to fwatczi- 
mi I yfze Jan przyiachal. lamo 
czwart ie trze]my Xthako dobrimi 
iakolam alpanczo | podlejTzimi y- 
wfzanl, cloweka Idzedzliny gwał
tem moczo. przefprawa ywjroczicz 
go nechal.
Piek. 1398.

Tako nam p. B. jako to świad
czymy, iże Jan przyj achał samo- 
czwart se trzemi s tako dobrymi 
jako xsam a s piącią jiodlejszymi 
i wziął człowieka s dziedziny gwał
tem mocą przez prawa i wi’ocic 
go nie cli^ci^ał.

295.| (13 v) — Testes. ?iota testes Hedwigis uxoris Labine, quos 
dncit contra Andream famułum Sandziwogii de Iłrndzewo: primns Jaszek 
de Micołayewicze, secundns Nicołaus de ibidem, tercins Andreas de ibi
dem, quartus Johannes de Grzibowo, qiiintus Lech de Micołayewicze, 
sextus Hech de Wecowo. Bota huius:

f"

Tako nam . ]). b. | Iwat-
czimi I yize Andrzey Iwym poczant- 
keni Jadwijgy^) wderził. afz gey 
rucha ł])adła Igło]wy yczlo An- 
drzeya raniła to zaj^ego [ poczant- 
kem
1) Piek. 1399: Jadwig0.

Tako nam \). B. t? świad
czymy, iże Andrzej swym począt
kiem Jadwigą uderzył, aż jej rucha 
spadla s głowy, i cso Andrzeja 
raniła, to za jego początkiem.
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296. (14) — Testes. Nota testes, quos ducit Janiissius de Clmalico- 
wicze contra Annam sororem suam de ibidem pro dotalicio: primus 
Borzislaus de Grabonky, secundus Grzib Eabeszicz de Grzibowo, tercius 
Petrus de Scampe, quartus Jaroslaus de Malechowo, quintus Marcusz 
de ibidem, sextus Martinus de ibidem. Eotha hiiius:

/> w ... _ vr !:■ -Ö

\\\a, 'Z(^CyVk\\Qk l

Tako nam p. b. t Jako geft banka 1 
wypofzazona Itej"^) dzelnicze fchua- 
licojwicz oyofz^) geft zalewała naya- 
nufza

Piek. 1400: s teg, czosz.

Tako nam p. E. f, jako jest Hanka | 
wy])osażona s tej dzielnice s Chwa- 
hkowic, o jąż jest zalow'ala na 
Janusza.

297. (15 v) — Testes. Nota testes Swanskonis de Cromolicze contra 
Martinum kmethonem de Goszczej^ewo; primus Scarbimir de Cromolicze, 
qui presens fuit, secundus Miroszco Cuczinskj', tercius Gawrzyal Ea- 
szowsky, quartus Miron Wilconsk\^, quintus Johannes Vnyatha serviens 
apud Zaleszsky, sextus Poturga de Cozmyn. Eotha huius;

Tako nam p. b. t iakofem prziitem 
bil.
Alu: iSwatczimi yfze mar|czin (16) 
])rzeprofil vSwanfzka tim offem nye- 
chcz0|cz fye pufczicz dozyemfke- 
g(>C prawa
M Piek. ! 40],

Tako nam p. F». f, jakoś[e]ni przy 
tern by i.
Alii: świa^^czymy, iże Marcin ])rze- 
prosił kświęszka tym oirsem, nie 
chcąc sie puścić do ziemskiego ])ra- 
wa.

298. (16) — Testes. Nota testes domine Anne de Gorasdowo, quos 
ducit contra nobilem Nicolaum de Pantkowo: ])rimus Martinus de Tar
nowo, secundus rJohannes de Dzybercowo, tercius iSwantłioslaus de Nadar-

' T" ■
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szicze, quartus ^^icolaus de Gomorze, quintus Petrus de Cretkowo, sextus 
Mathias de Dzebercowo. Eotha huius:

Tako nam p. b. t Jako to Iwat- 
czimi I iako czio matka dawała hań
cze pyjenyodze to dawała darudła^) 
yto fnyo j Itrawiła
1) Piek. 1402: do iadla albo dorudla.

Tako narn p. B. t? jako to świad
czymy, jako eso matka dawała 
Hance pieniądze, to dawała darii- 
dła i to s nią strawiła.

299. (16) — Nota testes Swanthosłai de Cromohcze, qiios dncit contra 
Martinum kmethonem de Goszczeyewo: primus Martinus de Parziszbicz, 
secundus Sułek de ChuałcoAvo, tercius Martinus de Baszcowo, quartus 
Adam Si^roczsky, quintus Wanch Easzewsky, sextus Nicołaus Cuczinsky,, 
Eotha huius:
Tako nam p. b. t Jako to Iwac- 
tzi|mi yze Marczin etc.
Piek. nie notuje.

Tako nam p. B. jako to świad
czymy, iże Marcin etc.

300. (16 v) — Testes. Nota testes Janussii de Chuałicowicze, quos 
ducit contra sororem suam: primus Andreas de Chwahcowicze, secundus 
Thomas sartor de ibidem, tercius Petrus de Staw, quartus Johanes de 
Scampa, quintus Mschich de ibidem, sextus Jacusz Grabon|biJka. (17) 
Eotha huius:

Tłiako nam p. b. | Jako to fwat- 
czimi yfz | hanka nyebyła wdzer- 
fzenu woczey wchalicowiczach ote- 
trziłat nyże trzi nywy ałzeldhfzco 
yloko gdez yeCt wtrzimanu fwy|m 
łyftem
Piek. 1403.

Tako nam p. B. t? jako to ŚAviad- 
czymy, iż Hanka nie była w dzier
żeniu Avięcej w Ch<w)ahkoAvicach 
ote trzy łat, niże trzy niwy a sie- 
dhsko i łąkę, gdzież jest av trzy
maniu swym łistem.

301. (17 v) — Eotha. Item rotha nobiłis Wencesłai de Cziszwicza:

1

f y%n4/tß > ł 4 *y*^’*'"'*
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tako my p. b. f iako todim iachal | 
awoyfzny zamno znamonal todim | 
iachal poprawej^ prawdze Czylz- 
wicz|Ükye naprawo a Jaroczfkye 
nalewo
Piek. UOi.

Tako mi j). B. fj jako /fcędym jachał 
a wojźny za mną znamiona!, tę- 
dym jachał po prawej prawdzie: 
Ciświcskie na prawo a Jarocskie 
na łewo.

302. (19 v) — Testes: üs^ota testes Kathusze, quos ducit contra Do- 
meczconem de Scampe: primus Janussius de Budzilouo, secundus Paco- 
slaw de Grodzecz, tercius Meczko de Gunicze, quartus Andreas de Potro- 
wicze, quintus Derslaus de ibidem, sextus Ifaczko de Potrowo. Rotha 
hums:

Thako nam po b. f Jako tlio iwiat- 
czimy iako fprawnye katharzy|nyn 
lift ten wjTzyedl fcanczelarie | fta- 
rofzczini czfo mu meczco nagahiyl,
Piek. 1405.

Tako nam po. B. f, jako to świad- 
czymy, jako sprawnie Katarzynin 
list ten wyszedł s kancelaryje sta
rościny, cso mu Miecko naganił.

303. (21 v) — Testes. Nota testes Dobrogostii de Mrowino contra 
Arkenboldum de Gedzcz: primus Chnek de Glowczino, secmidus Janus
sius de Glowczino, tercius Janek de ibidem, quartus Johannes de Dze- 
bercowo, quintus Mathias de ibidem, sextus Petrus de Dzerbercowo. 
Kotha huius:

\ **<>
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Thako nam . p. b. f- to fwat-
czi[mi czfo Archenbolt zalowal. na- 
do|brogorta mrowinfkyego occone 
to gy|ch WTztka [nie] nyemal.
Fiek. 1406.

Tako nam p. B. fj jako to śwal
czymy, cso Archenbolt żałował mi 
Dobrogosta Mrowińskiego o konie, 
to jich u[r]ż<y)tka [nie] nie miał.

304. (23 v) — Testes. Nota testes Thome de Nadarszicze, cpios dncit 
contra Woyslanm de ibidem pro agro, quem podoral VII zagony: primus 
Jacusz de Nadarszicze, qui fuit divisor, secundus Bogusłaus de Zolcze, 
tercius Janussius de Nadarszicze, quartus Barthołomeus de Zolcze, quin- 
tus Paulus Wyrzik de Zolcze, sextus Jacussius Michałcowicz de Minori 
Zolcze — Eotha:

/

__ ^...................

Thako my p. b. f Jakom dzełczo 
był 1 tey rołey czfo £yo doltala 
Thome prajwym dzałem czio woy- 
znym wka|fzał. Jako to Iwatczimi

Tako mi p. B. jakom dziełcą 
był tej rołej, cso się dostała Tomie 
prawym działem, cso wojźnym uka
zał. Jako to świadczymy.

Fiek. 1407.

305. (23 v) — Testes. Nota testes Thome de Grabonky^) contra Öau- 
dziwogium de Brudzewo, quod non fideiussit: primus Gardi, qui presens 
fuit, secundus Syembor de Malochowo, tercius Andreas de Micolaye- 
wycze, quartus Sthefanus de Grzibowo, quintus Grzib Eabyeszicz de 
ibidem, sextus Dobyeslaus de ibidem — Eotha:

____ * ,
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Tako my p. bo. t iakom przitem 
byl I ylze Tboma nyeranczil San- 
dzywoye|wjr wgrabonkach^) za dwa- 
dzefzcza | kmechiczch (!) zaczangow 
Jako to £w|atczimy
b l*ieh. 1408: Grahouky, w Graboukach.

Tako mi p. Bo. t? jakom przy tom 
był, iże Toma nie ręczył Sędziwo
jowi w Grabionkach za dwadzieścia 
kmiecych zaciągów. Jako to świad
czymy.

306. (25) — Thestes. Nota testes Czaslaw de Grabowecz, quos ducit 
contra dominam de Scitniky: primus dominus Albertus de łBiyn, qui 
presens fuit, secundus dominus Petrus frater eins, qui eciam interfuit, 
tercius Borzislaus de Szekyrky, quartus Petrus Szekyrka, quintus dominus 
Baran plebanus de Conarzewo, sextus Laurencins Grabowecz, qui omnes 
circa hoc fuerunt — Eotha huius:

Pp' QU

Thako my p b f Jakom przitem 
bil I yfze nyeoto rzecz namicolaiu 
nagodcolwfkyem dobito nabogufla- 
wine [czfo | CzafJ rocoymy czfo Cza- 
flaw roczü zailenewo ale oginno

Fiele. 1409.

Tako mi p. B. f, jakom przy tern 
był, iże nie o tę rzecz na Mikołaju 
na Gądkowskiem dobyto, na Bo- 
gusławinie |cso CzasJ rękojmi, eso 
Czasław ręczył za Leniewę, ale 
o jinną.

307. (25 v) — Testes. Nota testes Jacussii de Strzescowicze, quos 
ducit contra Dobrogostium de Gorca: primus Naszegnew de Czartky, 
secundus Bronissius de ibidem pro omnibus. Eotha huius:
(26) Thako nam p. b. | Jako to 
fwatczini | yfze Olbracht nebil wya- 
eubowe I mefzcze yego wedzenym 
poobefz liany dobrogoftowem anygo 
na I prawo wfzczognacz mógł
Piele, nie notuje.

Tako nam p. B. -f, jako to świad
czymy, iże Olbracht nie był w Ja
kubowie mieście jego wiedzenim 
po obesłani Dobrogostowem, ani go 
na prawo wściągnąć mógł.
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308. (27) — Testes. Nota testes domini Budconis, quos ducit contra 
Przibislaum de Chalawy et fratrem eins: primus Petrus Dzebercowsky, 
secundus Derslaus Czartkowsky frater Nicolai, tercius Vincencius de 
Chualicowicze, quartus Johannes de Eozcowo, quintus Nicolaus de Cho- 
czicza, sextus Dzeczko Starcoweczsky — Eotha huius:

/

( ■X

f C»# \ 1<V t 4~cK****:f

Thako nam p b. | iako to fwat|ozimi 
iako dobroflawa fwoy pofag | fczart- 
cow wjmofzla czfo gy była tamo | 
polofzila any oz go tamo neofta|wyla

Tako nam p. B. t? j^-ko to ŚAviad- 
czymy, jako Dobrosława swój posag 
s Czartkow xxyniosla, cso ji była 
tamo położyła, a nic go tamo nie 
ostawiła.

Piele. 1410.

309. (28 v) — Nota. Eotha domini Simonis de Pirzchno, qua iurare 
debet contra Andream de Słup:

k,/<i

Thal ko my po. b f- iako temu trzilat 
nye|[yzemj kyedim zodał by my 
prawa |zo| j pomogoł^) czfo my ow
cze pofczwał ypfa | zab\T temu trzi- 
łata nyeminoła owczarj czego Au
drey

Piele. 1411: pomogal.

Tako mi po. B. t? jako temu trzy 
łat nie, [iżemj kiedym żądał, by 
mi prawa pomog[o]ł, cso mi owce 
poszczwał i psa zabił — temu trzy 
łata nie minęła — owczarczego An- 
dr<z>ej.

310. (28 v) — Nota testes Andree de Słup, quos ducit contra domi
num Symonem de Pirzchno: primus Gnewomir Gansoraxvsky, secundus
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Thedricus Sasoltowsky, tercius Andreas Drachowsky, qnartns Andreas 
Czelmowsky, qnintus Mathias Grabowecz, sextus Jaszek Szarth Mico- 
layewsky — Eotha hnius:

QjC

i\C^tX9 ><b j

Thako nam po b t iako | tho Iwat- 
czimi czlo inoj^ Indze wlczogno | li 
fymanowa czloweka tho gy wfczo- 
gnoili namein fl] targu yze fytho 
kupował 1 namem thargu mymo mo 
zaiiowedz | ale go newfczognoli ny- 
nagedney dolbrowolnej^ drodze
/Hek. 7412.

Tako nam po. B. f, jako to świad
czymy, cso moi ludzie wściągnęh 
Szymanowa człowieka, tho gy 
wściągnęli na mem targu, iże żyto 
kupował na mem targu mimo mq 
zapowiedź, ałe go nie wściągnęli 
ni na jednej dobrowolnej drodze.

311. (29 v) — Xota testes domini Paszconis de Campa, quos ducit 
contra eundem Zawyssium; ])rimus Nicolaus Samson, qui presens fuit, 
secundus Sthanislaus 01eszk>% qui eciam presens fuit, tercius dominus 
Micliael fcarhnik, (piartus Andreas Placzcowsky, quintus Barthossius 
Glowcziiisky, sextus (Inewosz l^obezsk}^ — Eotha huius:

(h

^ I Ą

Thako my p. b t iakom ])rzitem 
byl I yfze nyepodgol fye pafzek 
fweyi) tfcze[ej I wyennego hfta 
fdaczj wroczicz yedy mu pye|nodzy 
doplaczal zaweczno dzyedzino za- 
wyfza

Piele. 1413: opuścił swey; tsezeje.

11 Roty pyzdrskie

Tako mi ]k B. f, jakom przy tern 
był, iże nie jiodjął sie Paszek swej 
tście wiennego lista |daćj wrócić, 
jedy mu jiieniędzy dopłacał za 
wieczną dziedzinę Zawisza.
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312. (30) — Nota testes Jaroslai de Beganowo^), quos ducit contra 
Jaroslaum sciiltetum de Wineszewo^): primus Paszek Rozeowsky, se- 
cundus Woyczko de Bagrowo, tercius Bartholomeus filiiis Przeceslai 
de Bagrowo, quartus Martinus Pencowsk^^ quintus Andreas Wyszlawsky, 
sextus Mathias Marcowsky — Botha huius:

Tako nam p. b f iako to Cwatczimi 
yze I Jaroflaw nedaP) dw rann Ja- 
rollaowy | gydacz Imalta [dj nado- 
browohiey drodze

Piele. 1414: Boganowo, Wnieszewo.
*) Litera 1 przerobiona z d.

Tako nam p. B. f? jako to świać?- 
czymy, iże Jarosław nie dał dwu 
ranu Jarosła<(w>owi jidąc s miasta 
na dobrowołnej drodze.

313. (30) — Nota testes Crziwosand de Chuałiszicze, quos ducit 
contra Symonem de Podstoheze pro Vłl signis: primus Symoii advocatus 
de Gorca, qui presens fuit, secundus Gnewomir de Ganszorowo, qui eciam 
])resens fuit, tercius Bodzantha Dzersnicza, quartus Theodricus de Sasoł- 
towo, quintus Dobrogostius castełłanus Przemetensis, sextus Mathias 
Dzebercowsky. — — — i) Botha huius:

Jß

^

Thako nam po. bo t dakom przi- 
tem I był Id] gdy fyman ca fał fwym 
łudzem | fnamonacz VII ^) Ifa| fna- 
mon^) granicznich yfam^) | przitem 
był fyednym ftakodobrim yako |

Tako nam po. Bo. |, jakom przi 
tern był, gdy Szyman kazał swym 
łudziem znamionać 7 znamion gra
nicznych; i sam przy tern był 
s jednym s tako dobrym jako sam
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fam afyedmemi podleyfzimy nye- a <s) siedmiemi podlejszymi, nie 
doby w ny | godnego prawem ny- doby w ni jednego prawem nijednym 
gednym namey | dzedzinye IgwJ na mej dziedzinie gwałtem moeą. 
gwałtem^) moezo^)

Następuje przekreślona zapiska łacińska i potem polska rota przysięgi.
*) Piek. 1415: rysą snamori, Yszm.
®) Te ivyrazy dopisane eiemniejszym atramentem.

314. (33) — Item veniens Jacobus alias Zemotha de Climeczicze 
loco subcanierarii et corani nobis pubbce recognovit, quia Johannes 
alias Labuna suos testes produxit prout super infamia nobilitatis: duos 
de clenodio proprio, quod Wagi) dicitur, et duos de Wfczele, et reliquos 
duos de Jeleń, contra Saiidziwogium de Brudzewo. Ideo nos audientes 
ipsius recognicionem adiudicatum recepimus et pro pociip'^) dedimus ad 
proximos terminos particulares ad videndum sentenciam facti pro 
eodem, pro quo idem iura verunt;

UPPlUW'

i;-., J V'7' Ohfifl

tako nam po b. t^) i‘*ko ten Jan 
yeft nafz j brath ynafza cri ynafze 
zawolanye | wagy yeft wefwan y pół
tora crzifza fiiafze] | nafz cleynot 
nofzi

Piek. 1416: wyrazu tego 7iie odczytał. 
*) Ul. 98: i crzisz, y nasza.

Nehring III 481: wazwano.

Tako nam po. B. f? jako ten Jan 
jest nasz brat i nasza kry, i nasze 
zawołanie Wagi [jest wezwań^), 
i połtora krzyża [nasze], nasz klej
not, nosi.
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315. (33 v) — Nota testes doinine de Głuchowo, quos ducit contra 
kmethones de Bilacowicze^): primus Migacz Martinus, qui fuit nunccius, 
secundus Janussius de Strzeszewo, qui eciam fuit nunccius, tercius Petrus 
de Ochla, quartus Thomislaus de Ochla, quintus Nicolaus Peczina, sextus 
Nicolaus plebanus de Głuchowo, qui omnes fuerunt nunccii — Eotha 
huius:

I

»i». i'I*" (vU-y

it i

Tliako nam ])o b | iakoim byli Tako nam ])o. P>. j, jakom byli
])oll>^ fkyedi Roj od Rolantha 
dofaiidziwoya yze wyraiicz fwe fwy- 
iie^) 1 czfofmy ge wfoly nalwey dze- 
(Iziney | {alii duoj aony wten czafz 
nyewiranczil i
Älii duo: .lakom wten czafz do 
kmoth I pofzli byli — — —

Piek. 1417: VilacoAvicze, swyni.

posly |kiedy Roj od Rolanta do 
iS^Miziwoja, iże ,,wyręcz SAve świnie, 
czosmy je wzięli na swej dziedzi-
'/lie”, I----- ja on ji<ch> w ten czas
nie wyręczył.
— — .Jakom w ten czas do kmiot 

])osly byh.

1‘ISARZ 12.

316. (II 34 r. 1411) — Slupy. Rota qua iurabit Nicolaus heres de 
Slup5' contra Simonem de Coszuthi:

TacomyG pomolzi bog | yfzwanti Tako mi pomoży Bog i ŚAvięty 
krzys. iacom neiachal | narzimanow krzyż, jakom nie jachał na Szyma- 
dzedzinu naeofzuthi i jhicAvfczwa- nowę dziedzinę na Koszuty i nie
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v^VłiV i vc^T>'
v.^ rcv4i^ f^n>ło>i vi vVc w

I tii?-i^xtt iU'^ł4Uv P'\ '►JCr*

lern yeinii dzefzanczorga | 5'agiiaiith iiszczwalem jeinu dziesięciorga ja
gniąt.

^) Poprawione z Tacogim.

317. (37) — Lobeys. Testes Gnewosii de Lobeys contra Criwosandnm 
de JSioscowo: primus Faümir, secundiis Nicolaus Vsloczsky, qui sunt 
presentes, tercius Johannes de Croszniiio, quartus Petrus de Dzbacowo, 
quintus Johannes de ibidem, sextus Petrus de Czarthky. In testimonium 
quatuor isti Ultimi — Eotha sequitur in parte ilia:

(37 v) Tacogim pomoizy bog {|} etc. 
iacolzlmy przitem bily, kedi ran- 
czyl I payn Crziwoland rzaboguila- 
wa I dwa dzelcza grziwen fzacladu 
gne|wofzewy

Tako jim pomoży Bog f etc., 
jakosmy przy tem byli, kiedy rę
czył pa[y]n Krzywosąd za Bogu
sława dwadzieścia grzywien zakładu 
Gniewoszewi.

PISARZ 13.

318. (11 39 r. 1411) — Hynek. Item Hynek Basskowsky producit 
testes contra Jacobum filium Nicolai de Basskowo. Testes: primus Pran- 
czek Dzerszanowski, secundus Michael de Sropa Circowski, tercius Marti- 
nus de Potarszicza, quartus Nicolaus de Guhcze, quintus Pechno Dzat- 
kowsky, sextus Cunradus de Dzanczino, Testes Hynek taliter iurabunt:

Taco gim pomorzy (!) bog Jaco Tako jim pomo[r]ży Bog, jako to 
to I Iwatczimi [JJ yrze (!) hynek świadczymy, i[r]że Hynek dzierży
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^cftv6

^Atł<^£
1) <M<^^cr Sbe»VIzrs
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i «r”? ‘■'Vi>»"i’»i’L6®'r^“ ,..

^^n.<J <l5,ij||^I&' ^<‘Uł>Mp
«jnjiiCAj Q.'r.<|bi©'»/^'

d.z6rfzy ] (izGd.ziii0 I>ćil'lk.owo wpalto- (IziGdziii^. IJuszkowo w połtorcistu 
ralta | grziien wiaftawye grz{y)wien w zastawie.

319. (40) — Gunicze. item Benak cum Johanne fratre suo ex adverse 
contra predictum Petrassiuni de (iunicze Melzino testes reproducimt: 
primus testis Mroezko de Clesezw, secundiis Doiirogostius castellanus 
Przemantensis, tercins Martinns »Jaraczewsky, tpiartus Andreas Jara-

I hC
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czewsky, quintus Przibyslaus Bruczkowsky, sextus Przibyslaus de Czirek- 
wicza. Eota iuramenti:

Tako gim pomorzy |g| bog f i 
Jakoto Swatliczimi Jako |benak] | 
Benak aiaii newrzoly iiigedne ] za- 
plati otpana Thomka gedno ! zro- 
koym

Tako jim pomo[r]ży Bog t? jako 
to świadczymy, jako [Bieniak] Bie- 
niak a Jan nie w[r]zięli ni jedne 
zapłaty ot pana Tomka jedno z rę
ko jm.

320. (41 v) — Yrneszewo. Item Andreas de Vrneszewo kmetho taliter 
iurabit contra Jaroslaum de Begano wo:

Tako mi pomorzy (!) bog f I Tako mi j)omo[r]ży Bog f, ty
rany czfzo gey wofzny ogle|dal rany, cso je[j] woźny oglądał, ty 
ti mi ge dal Jarollaw, — — — mi je dal flaroslaw.

321. (46) — Testes Olbracht: primus Jacussius Bodzathsky, qui
presens fuit, secundns Jandrzycli de Czelmicze, tercius Albertus Grabo- 
uiczsky, quartus Zemantha de Climanczicze, quintus Jandricli de Jara- 
czew'o, sextus Jan Laskowsky. Testes ex adverse Barthsky: Samborius 
castellanus D.zbanczensis, Janussius Slunsky subpincerna, Swach de 
Xadarszicze, Tlioma Falikowsky. Eota, qua iurabunt testes Olbracht:

Tako gim pomozi j Bog Jakom 
przitim bil ii‘z | porziczl Miclalowy 
Barthfkemu | paffza Olbracht ane- 
kafzalem j go nadludze jirzedawacz 
gemu.

Tako jim pomoży Bog t? jakom 
przy tym był, iż po[r]życz<y>ł Mi- 
c/iałowi Bartskiemu pasa Olbracht, 
a nie kazałem go na dłudze przeda- 
wać jemu.



Pisarz 14, ks. II r. 1411 168

PISARZ 14.
322. (II 54 r. 1411) — Szirnibi^^ Item

^ |^l*4AtcCj

Jaszek de Szirniki ma pofta|uicz 
Blilbora Cfzedz zachocz | cz0 o gwald 
o wibicze fmaley | Gorki gwałtem 
iiaprzecziwo I micolaewi Chwalko^w- 
rkemu I naprzecie' (''olaezkowi pi- 
glowiTkemu — — —

Jaszek de Żyrniki ma postawić 
Blizbora księdz<a> zacbodścą, 
o gwałb o wybicie s Małej Gorki 
gwałtem, naprzeciwo Mikołajowi 
Cłiwałkowskiemu, naprzeciw Ko
łaczkowi Pigłowskiemn.

323. 
(54 V) —

/ 'Vl»c^vGauö‘j^'

4 ^



Item veniens Nicolaus Piglowski 
gelt Odbil recoym tich {Nicolaum 
Kotowicz Dobeslaum \ Bodeczski, 
Vincencium Landski} czfolz bili ] 
nan żałowali przechvko | Mcz Woy- 
towi de Wyafdu^)---- - —

Cala zapiska przekreślona.

169

Nicolans Pigłowski jest odbił rę- 
kojm tych: Nicolaum Kotowic, Do- 
bieslaum Bodecski, Wincencium 
Lądski, csoż byli nań żałowali prze
ciwko Kicwojtowi de Ujazdu.

Pisarz 14, ks. II r. 1411

324. (54 v) — Pyglowycze. Item veniens Mcolaus Piglowski:
Odbil gelt rocoym tich czlzolz | 
bib roczily przecziw Mczvoytowi ] 
to yelt Micolaya Kotwicz Do|bef- 
lawa Bodeczlkego Wanczen|cza 
lalndfkego---------

Odbił jest rękojm tych, csoż byli 
ręczyli przeciw Kicwojtowi, to jest 
Mikołaja Kotwic, Dobiesława Bo
decski ego, Więceńca Lądskiego.

325. (56 v) — Kota testes Thome de Nadarszicze contra dominam 
Jarosława de Kadarzicze: primus Janussius de Kadarzicze, qui presens 
fuit, secundus Andreas de Kadarzicze, tercius Andreas Boczkouicz, quartus 
Martinus de Kadarzicze, quintus Albertus Gołczewski, sextus Andreas 
Vitkouicz — Rota:

mmrn

Tako nii poniozi bog i£wäti krzlz t i 
Jaconi przitem bil ilz Jarollawa | 
Izla Ivmillem lamoczwarta natoInli
ne dzedzino ibila mu yego voh | 
czlo lz0 Italo to lz0 Italo zayey 
poczet|kem ilz mu naprzoth dwe 
rane I dale

Tako mi pomoży Bog i święty 
krz<y>ż f, jakom przy tern był, 
iż Jarosława szła s umysłem samo- 
czwarta na Tominę dziedzinę i biła 
mu jego woły; cso się <s>stało, 
to się <s>stało za jej początkiem, 
iż mu naprzód dwie ranie dab.

326. (58) — Kota testes Alberti de Wiszlawicze contra Paulum ibidem 
de Wiszłauicze: primus Crziszewniczski Kicołaus, secundus Penkowski
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Stanislaus, tercius Jacobus Gossorowsky, quartus Martiiius Wolonowski, 
quintus Albertus Gossorowski, sextus Przeczslaus Witakowski — Eotha:

( q i|\.v'dLĆL

«—fr UM» t2>

Z>M*ł ; -I- * *

Tako mi ])omorzi bog ilwäti ] | 
iaco to iwatczimi ifze voczech i 
widal dwe grziwne nato | zaltawo 
Aviizej' uifz [niuj to 1 czfo mu pawel 
pozual.

Tako mi pomoży Bog i święty t, 
jako to świadczymy, iże Wociech 
wydał dwie grzywnie na tę zastawę 
wyszej niż [muj to, cso mu Paweł 
pozwał.

327. (58 v) — Aota testes Jacobi: primus Martinus de Kowalewo, 
secundus Nicolaus de Płoskouo, tercius Petrassius ibidem de Płoskouo, 
(piartus l'^etrassius de Wiłkowiya, quintus Mathias de Płoskowo, sextus 
Stanislaus de Penki — Rötha:

"TI

*1 (•

4t44.^«4A

Tako gim pomoi'zi bog | ilwanti t Tako jini pomoży Bog i święty f? 
Jaco to Iwaticzimi | ifze Thomiflaw Jako to świad[i]czyrny, iże Tomi- 
pzedal 1 wnegolewe fwo Oczczifno j slaw p<r>zedal w Niegolewie swą 
anema tamo niczfz oćczyznę a nie rna tamo nies.
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PISAKZ 15.
328. (11 50 T r. 1411) — Krornolicze. Testes Agnes de Kromolicze 

])rodncit contra Paulum de Czelusczino; primus Nicolaus de Wanbowicze, 
<pii presens fuit, secundus Dobek Nadzosz presens et tercius Janussius 
de Krosznicze, presens eciam, quartus Wanchno de Passyrbicze, quintus 
Franko Dzerszanowsky (51) Albertus, sextus Dobeslaus Falkowsky, 
hii tres in testimonium Ultimi — Kota:

Tako gim pomofzy bog ylwati | t 
lakom przitim bil kedi Jaj nutz 
Smilocliowicz dal vaXfzi|lowy dwa- 
dzeleza grzywen | y polczwarty za- 
fwo fzoftro I poffzagu.

Tako jim ponioży Bog i święty 
jakom przy tym byl, kiedy Janusz 
s Miłocliowic dal Wasilowi dwa
dzieścia grzywien i polczwarty za 
swą siostrą posagu.

329. (70) — Rota iuramenti, qua Petrus de Bnyn iurabit

>1

wł. 'Vvvt.i

vfr
Qi

Tako gemu pomorzi bog 1 f Jakom Tako jemu pomo[r]ży Bog ja- 
vanczey newrzol j Iwini gedno po- kom więcej nie w[r]ziąl świni, jedno 
dług zenilkeigo vkladu Ikonarlkieh podług ziemskiego układu s Ko- 
kniot 1 narskicli kmiot.

330. (70 v) — Glowczino. Testes, quos ducit Abraham de Glowczino 
contra Mcolaum de ibidem: primus discretus Thomas de Chorzewo ple- 
bauus, secundus Stephanus de Strzedzewo, tercius Derslaus de Stramicze, 
quartus Albertus de Prussy, quintus Andreas de Prussy [parvil maley, 
Andreas de Prussy welgey — Kota iuramenti:
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rr.
y>ow»ov:4T do

f. -

«fr^,
ßrtrf

/VÖO "^^*fNi4ł5vP^ 1
Tako gim pomorzi bog f Jako to Tako jini pomo[r]zy Bog f, jako 
Iwathczimi Jako 1 Boro widzerizal to świadczymy, jako Boro wydzier- 
pokoyno 1 dzedzino trzidzefczi lat żal pokojiio dziedzinę trzydzieści 
ytrzi I lata kromę tich lat Jako j lat i trzy lata kromie tych lat, 
l‘we ranky zaftaAvil jako swe ręki zastawał.

331. (72) — Parzenczewo. Testes Jacobi de ParzenczeAvo contra Ka- 
therinam de Lobyesz; primus Dobrogostins castellanus Przemantensis, 
secundus Albertus de Chudzicze subagazo, tercius Petrus de Czarthky, 
quartus Vincencius de Czarthky, quintus Petrus Dzbersky, sextus Jo
hannes Dzbersky — Eota qua im-abunt;

4 • ,

t* V» o ijt

11^ OVTa
f (£^r%

rl*y

n “VW
oöi *im

i9ty



173 Pisarz 15, ks. II r. 1411

I « pß>N». (WW'

Y H ^ ^rlJ^ tfjS
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VVU'ii'vv^i <>>i

VN5c^ lf§ '"^* y S^-r 1^ ^ c '
CjTL-r ^ ^ ir\

Tuko giin poiiiofzy bog j yfwanti t 
,lako tlio rwathiczinii yfze Jaculz 
dobrolwolne widzerfzal trzi|dzefczi 
lath [rnadzerzij | niaezerzyfziK) to 
czfzo I wofziiy oglodal igelt | gego 
prawa

Tako Jim pomoży Bog i f^^s^dęty f> 
jako to świadczymy, iże Jakusz 
dobrowolnie wy dzierżą! trzydzieści 
lat fmaderz3i macierzyznę, to cso 
woźn\" oglądał, i jest jego prawa.

332. (77) — iS’ota testes domiid Michaelis: primus Laurencius Ostrow- 
sky, Czcstko veiiator de Labissyno, Kosj^sko vexillifer, (77 v) Petrassiiis 
de Zirniky vexillifer Kalisiensis, Petrus de Parnsszewo, Dobeslaiis de 
ibidem:

Tako gim ])omolzy bog ^d'waiiti t 
dako I to fwathczimi dako | Margo- 
zata newltawida w]>rawo {Micha
ła}^) [nafz trzi lata] nifz trzy lata 
wyCla otrzjdlzelczy j grzywen

Tako jim ])omoży Bog i święty f, 
jako to świadczymy, jako Margo- 
<r>zata nie wstawiła w ])rawo Mi
chała [niż trzy lata], niż ti*zy lata 
wyszła, o trzydzieści grz^’^wien.

P Ten wyraz na lońew zapisli, hez znalu przestawienia.

333. (79) — Rota inramenti, qua testes dacobi inrabnnt:

Tako gim | ]) o morzy bog yfwati f ! 
dakom i)rzitirn bil gedj" | lifth 
czcznn (!) ])ozewn5^ dedj^- | kathazj^- 
na pofwala atemu | fzo trzj^ lata

Tako jim porno[r]zy Bog i święty f? 
jakom i)rzy tern był, jedy hst 
czciiin pozewny, jedy Kata<r)zyna 
pozwala, a temu są trzy lata minęła.
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ttt jT^y
^ y -J“ '
I ■ yt^y

i ¥c^tiit\z>^^^ Wo|T^h£« ^K'...*,' i

j ^<1 id^tr*. m<ł»<tł£l< ^

Włiy-ri ]
'-Vljly .’WMc? ^Xi»-*tjui '"i

minola nylz | kathazyna Tandzy- niż Kata<r>zyna Sędziwoja w pra- 
woya I wprawo wltanila wo wstawiła.

334. (88 v) — Testes Johannis de Markowicze contra Martinum de 
Penky: primus Albertus de Chudzidze (!) subagazo Poznaniensis, secun- 
dus Ozep de Markowicze, qui iuravit et fuit circa hoc, quando gades 
fuerunt fundati, tercius Petrus de Sekerky, qui presens fuit, quartus 
Michael Janyczewsk>, quintus Petrus de Slachczyno, sextus Stephanus 
ibidem de Slachczyno. Testes tahter iurabunt:

T'T'
{j Ky% J

ja iM

. d t
H4vt

Tako gim pomorzy bog j yfwanti f Tako jim pomo[r]zy Bog i święty 
Jakofz my przy | tini bili Jako jakosmy przy tym byli, jako Mar- 
marczyii j iachal famopot nayano-| ein jachał samopięt na Janowę
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W0 [dzedzynel loke namar|kowycze 
ywz0l Izana | iako trzy grzywny 
gwal|tem moczo

[dziedzinę! łąkę na Markowice 
i wziął siana jako trzy grzywny 
gwałtem mocą.

335. (90 r. 1412) — Testes Ozep: Johannes de Markowicze, Stanisłaus 
Penkowskjr, Wincencius Meczewsky, łiii tres presentes, Petrassins de 
Słacłiczino, Swansko de Pałoszewo, Mcołans de ibidem, liii tres in testi
monium — Kota:

iłtft !

.-4... ^ r'
Y^r\

yfCu-^>Q3n^ ,

Tako gim pomoizy bog yiwati | f 
Jakofzmi przitim bili ylze j katłia- 
zina fpuicziła zaftawe oze|pow0 
avn(!) ge mal dacz poez | grz5^wen 
ypłatowal otłinich

Tako jim pomoży Iłog i święty |, 
jakosmy przy tym byli, iże Kata- 
<r>zyna spuściła zastawę Ozepowę, 
a nn je miał dać pięć grzywien 
i ])łatowal ot nich.

336. (94) — Kota testes nobihs Mathei de Grodzecz: primus Petras- 
sius de Choczicza, secnndus Passzek Chrothsky, tercins Petrassins de 
Slachczino, cpiartiis Stephanus de ibidem, quintus Gregorius de Rome- 
yowicze, sextus Johannes de Mroczkowicze — Kota:

6’i flüt. Łyit 4xX'^** f***

Tako gim pomoizy bog yiwati t 1 
Jako to Iwatczimi Jako naitka 
Idzy I la Ibroye akonmi Jaco dwa- 
dzelcza [ grzjGven

Tako jim pomoży Bog i święty t? 
jako to świadczymy, jako Kastka 
żdżyła zbroją a końmi jako dwa
dzieścia gi’zywien.
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337. (101) — Eotha iuramenti:

c^(äCt.cf a ^€a.^c

>y*^' if (6,J
tK^j

y-i-^ ^

Oti\ ^

7 ysAw^r yi

|Tako gim poniol gemii poze] | 
Tako gemn jiomofzj" bog jTwati | | 
Jaco to Iwathczo Jako Jacup | 
poflal Iwe liidzy dogorafzdowa j 
{do pana [k] Czefznika} j ^Twotz 
gemu czloweka g\val|tem moczo 
tw5dni konmy y^wojzem f^nvozle] 
ywozl g5' dofzebe

t\ -

[Tako jim pomoż jemu poze] Tako 
jemu pomoży Bog i święty t, jako 
to Ś5viadczę, jako Jaku/> posłał swe 
ludzi do Gorazdowa do pana cześ- 
nika i tvńął jemu człoweka gwał
tem mocą swymi końmi i wozem 
[i wiozłe], i wiózł ji do siebie.

338. (107) — Nota testes Jaroslai de ł^eganowo contra Ozep de Mai‘- 
cowicze: primus testis Johannes Mroczkowską^ qui presens fuit, secundus 
Przemił Bernatskjb qui eciani presens fuit, tercius Pakosłaus, eciam pre- 
sens, quartus Dobeslaus de Grodzeez, eciam presens fuit, quintus Albertus 
Bagrowsky, sextus Naszangnew. Bota iuramenti:
Tako mu pomofzy bog ;^Twati t I Tako mu pomoży Bog i święty t;
Jakom przitim bił Jaeo Ozej) wi- 
gnał 1 fzamoczwart ftako dobrimi 
ńacofam | a fzedwema podłeyfima 
fgofpody i Jarofława

jakom przy tym był, jako Ozej) 
wygnał samoczwart s tako dobrymi 
jako sam a se dwiema podłej- 
szyma s gospody Jarosława.

339. (109 v) — Testes. Nicolaus de Brodowo testes producit contra 
Tłiomislaum de Kothowo: primus Potrek Czartek secundus Nasangnew, 
qui fuerunt nuncii, tercius Przibek Placzkowskjq quartus J^oguslaus 
Placzkowsky, quintus Albertus de Eoszkowo, sextus Gołaczek de Py- 
glowicze. Eota hu'amenti:
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^%K Yäuxix£^

' H«i4 m^WA 041

Tako 1 mu pomofzy bog ylwanti f 1 
iacom poiłem |bilij bil ot micolaia ] 
dotomillawa bi mu prawa po|mogl 
avn nepomogl.

Tako mu pomoży Bog i święty f» 
jakom posłem |bylij był ot Miko
łaja do Tomisława, by mu prawa 
pomogł, a un nie pomogł.

340. (111 v) — Testes Michaelis de Janczewicze contra Mathiam 
kmethonem de Wangerske: primus Ozep de Markowo, secundus Paszek 
de Sdzychowicze, tercius Johannes de Marcowo, Jacussius de Wagrowo, 
ISlicolaus Slawanthsky, Mcolaus de Sekyrky — Eota:

/tpv^v'fve ^

j> särttTcv-

‘ cycwtw k

Ą J^ ^«ßuvg ^

Taco gim pomolzy bog ylwati [ f 
iaco to Iwaczymi yze michal wrzol ] 
Maczeia wlwye zapufcze noczno 
zeczo
12 Roty pyzdrskie

Tako jiin pomoży Bog i Ś4vięty f> 
jako to świa<d>czymy, iże Michał 
w[r]ziął Macieja w swym zapuście 
nocną <r>zeczą.
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341, (.111 v) — Testes Jaroslai de Beganowo contra Johannem de 
Marcowicze: primus Swantoslaus Zablotsky, Derslaus Czarthcowsky, 
Albertus de Eoszcowo, Pasko de Eoszcowo, Johannes de Eoszcowo^ 
sextus [SandzywoyJ Naczko de Mroczkowycze — Eota:

Tako gim pomolzy bog 1 ylwati t 
{Jacoto Iwatczimi} Jaco Jarollaowy 
Jan I nezaplaczil wczaiz gilczini a- 
oto i |oJ vn Icodzen Cztyzy grzywny 
przcJzwerdunka.

Tako jim pomoży Bog i święty f? 
jako to świadczymy, jako Jaro- 
sla<w>owi Jan nie zapłacił w czas 
jiściny, a o to un szko dzień czty- 
<r;zy grzywny ])rzez wierdunka.

342. (113) — Primus Mathias de Zagorzyno, secundus Dobrogostius 
castellanus Przemantensis, tercius Przedwogius de Jedlcza, quartus 
Msczyszek, quintus Jaszek de Jedlcza, sextus Paulus de Chorzewo — 
Eota:

Tako gim pomolzy bog ylwati f I 
Jacoto Iwatczimi yaco dobelzow | 
lilt vylzedl naledlernino drzewe | 
nilz zapowedzano odkatharziny 
(113 v) ydano yelt zemo zarzemo (!) 
])rawim | tarkem — — —

Tako jim pomoży Bog i święty f, 
jako to świadczymy, jako Dobie- 
szow hst wyszedł na Siedlemino 
drzewie, niż zapowiedziano od Ka
tarzyny, i dano jest ziemię za 
[rjziernię prawym tar(7iem.

343. (115) — Testes Milai contra Mathiam Easzewsky: primus An
dreas Slupsky, secundus Paszek de Kyanky, presentes, Kicolaus Panth-
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kowskj^ Jamissiiis Bndzylowsk^^ Petrassiiis de Choczicza, Pakoslaus 
Grodzeczsk5% liii tres in testimonium — Kota:

I }’lMvo,\C

Tako gini pomolzy bog y Iwajti 
krzyiz Jacofzmi przytim bili yfze | 
Maczek ranczil zawrzelzene yzawy- 
czle|ne dzedzy{ni} połowicze poi 
Czechowa

Tako jini ponioży Bog i święty 
krzyż, jakosmy przy tym byli, iże 
Maciek ręczył za wrzeszenie i za 
wyclenie dziedziny ])ołowice poi 
0<r)zecłiowa.

344. (118) — Testes Nicolai de Gehtowo contra Johannem de Wangri: 
primns Nicolans Leszny, seciindns Jasco de IVangri, qui sunt x^resentes, 
;jtercius Nicolans Syka, qnartns Laurencins de Staw, qnmtns Naczko de 
jGehtowo, sextns Miroslaus de Gelitowo — Rota iuramenti:

\h

Tako gim pomofzy bog | ylwati t Tako jim ]iomoży Bog i święty f'.
iacofzmi jirzitim bili iaco j Jan be- jakosmy przy tym byh, jako Jan
!zal gwałtem namicolaiewo | goljio- bieżał gwałtem na Mikołajewę gos-
do lamoczwart yrani mu | dal podę samoczwart i rany mu dał.

I 345. (119 v) — Testes Jacobi de Wyslawicze contra Albertum de 

‘M^yslawicze et matrem eins Thomislawam: primus (120) Bodzantha 
Isubiudex Kahsiensis, Janussius Lagewniczsky, qui presentes fuerunt, 
Petrus de Choczicza, Gregorius de Slachczyno, Mathias Dzberkowsky, 
Petrus Dzberkowsky, hii quatuor in testimonium — Kota iuramenti:
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v»»ł Gift
ÜdV^i^iik

Tako gim pomolzi bog ylwati t Tako jim pomoży Bog i święty t> 
Jacofz|mi przitim bili jaco tomiüa- jakosmy przy tym byb, jako To-
wa I Iwoyczechem wroczila Jacaba 
wpocznacze grzywen altich gego 
newiiirawila

misia wa s Wojciechem wręczyła 
Jakuba w pięćnacie grzywien, 
a s tych jego nie wypramła.

346. (120) — Ex adverse Sdzech testes producit; primus Albertus 
de Chudzycze subagazo, secundus Coyt casteUanus hlaklensis, Phihppus 
de Czelcza castellanus Krzanski, Michael Parsk thezaiirarius, Andreas 
Micolaiewsky, Marcussius de ibidem — Kota:

4^hlf W»*''’***^-|/y yj-C-ß"

feł TÄtwt).»..

Ałp.-^,i H»a

tako gim pomofzjr bog ylwati t Tako jim j)omoży Bog i święty
Jaco I to Iwatczimi jaco fdzeüaw jako to świadczymy, jako Ździesław
nedzerizy | vanczei dzedzini {wna- nie dzierży więcej dziedziny w Na-
darfziczach} gediio czfzo naCwym j darżycach, jedno cso na swym
lilcze ma hście ma.

347. (122 v) — Testes Nicolai Vslaczsky; primus Johannes Jaro- 
slawsky, secundus Przibislaus de ibidem, tercius Nicolaus de ibidem,

I

* Piri^
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[Nicolaus de Paszenczewo, Martinus 
Eota:
Tako gim pomolzy bog ylwati t I 
Jaco to Iwatczimi Jaco mikolai 
[Ja] wfzol kmecza namikolaiowini 
oroczo I a drzewego nepufczil alifz 
mu dal 1 czwertno [of] offa.

Kotowicz, Swantoslaus Kotowicz —

Tako jim pomoży Bog i święty t> 
jako to świadczymy, jako Mikołaj 
wziął kmiecia na Mikołajowym 
oi:ą.dziu a drzewie go nie puścił, 
aliż mu dał ćwiertnią o^(;sa.

348. (126) — Nota testes domini Derslai de Mokronosz: primus 
Johannes Easszewsky, Swansko Kromołiczsky, Nicolaus Eoszkowsky, 
Maxencius plebanus de Mokronofz, Pazonka, Baranek — Eota:
Tako gim pomozi bog ] yfwati t 
Jaco to fwatczimi Jaco derfzek ] 
nepodwanfzał fo liftów opatowi wro- 
czicz 1 kedi vnego vikupü fład yku- 
pił

Tako jim pomoży Bog i święty t> 
jako to świadczymy, jako Dzierżek 
nie podwiązał się listów opatowi 
wrócić, kiedy u niego wykupił ślad 
[i kupił].

349. (126 v) — Testes. Testes Andree de Nadarszycze contra Domi- 
nicum de Wangri: primus Johannes de Nadarszycze, secundus Sandko 
de Golczewo, presentes, tercius Jacussius de Nadarszycze, quartus Aji- 
|dreas Borzj^słaowicz, quintus Włodek ibidem de Nadarszycze, Nicolaus 
fi*ater Martini de ibidem, hii quatuor in testimonium — Eota:

eG.vC

Tako gim pomorzy bog yfwati j t 
Jacofzmi przitym bili Jaco dome-| 
nik bezał famoczwarth naiandrcz [ 
czino kofpodo {gwałtem} yrano mu 
dał I naprzód

Tako jim porno [r]ży Bog i Święty 
t, jakosmy przy tym byh, jako 
Dominik bieżał samoczwart na 
Jędrcz[cz]ynę gospodę gwałtem i ra
nę mu dał naprzód.

350. (127 v) — Eota. Item domina Filka de Gołutowa ita debet 
iurare contra Petrum de Gory:
Tako ge pomorzi bog yfwati | | 
Jacom neobedza Samoftrzała [ yfuk- 
ne zaftrzy Grzyw

Cala zapisTca 'przekreślona.

Tako je porno [r]ży Bog i święty 
jakom nie obiecania) samostrzała 
i suknie za [s] trzy grzyw<ny>.
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351, (127 v) — Eota iiiramenti:

1
4»ł

r
)

-r«v.

P4~
u-vv'O«

1 cl \<%

U*-ł'

'H<|
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laca

4
Ni

Tako ge i pomolzy l)Og ylwati t Tako je poinoży l>og i święty t> 
Jacom {nezecla zaplaczicz} neilu- jakom nie -(r)zekła zajilacie, nie 
bila potrowi zaplaczicz falmoftrzala ślubiła Piotrowi zapłacić samostrza- 
zagrzywno a lukne 1 zapoltrzecze la za grzywnę a suknie za pol- 
grzywny a zadzew^ancz | grilfy (!) za trzecie grzywny, a za dziewięć gro-
kozuch

Cala zapisTca przekreślona.

szy za kożuch.

352. (129 v) — Testes Przespraw Strzałkowski contra Nicołaum Słu- 
neczsky: primus Jarosłaus Stawsky, qiii presens fuit, secundus IsTicołaus 
de Wangri, tercius Johannes de łSTadarszycze, quartus Johannes (130) 
frater Thomassii, quintus Dersco Pyotrowsk>q Mirosko de ibidem — 
Rota:

tui '



183 Pisarz 15, ks. II r. 1412

Tako gim pomolzi bog yfwati f 
Jacoin I przitini bil Jaco przelpraw 
nebefzal Iamo{pat} [ any rambil 
wrót fluneczfke[geylgo

Tako jim pomoży Bog i święty 
jakom przy tym był, jako Przez- 
praw nie bieżał samopięt, ani rąbił 
wTot Słunieeskiego.

353. (130) — Testes Jacobi de Wyslavycze contra Kraynam: (130 v) 
primus Petrassins Stawsky, presens fuit, Johannes de Scampe, presens, 
Mcolaus Zelasny, Przedslaus Bagrowsky, Johannes de Markowo, Gre
gorius de Wislawi'cze — Eota:

Taco gim pomoizi bog ylwati t I 
Jacolmi przitim bih Jaco Jacufz 
dal na 1 oczczewo czoicz dzelzancz 
gTzywen

Tako jim pomoży Bog i święty f? 
jakosmy przy tym byh, jako Ja- 
kusz dał na oćcew^ę część dziesięć 
grzywien.

354. (134) — Woychna de Staw ducit testes contra Paulum de ibidem; 
primus Thomas de Chwahkowo, qui presens fuit, secundus Andreas 
Eamela, tercius Swantoslaus de ^adarszicze, quartus Martinus de ISTa- 
darszicze, quintus Thomas Seikawczicz, sextus Sczeczina de Grzibowo — 
(134 v) Eota:

Jaeom przitim liii .Jaco ])auel dal j 
wloehne ])oliezek afze ruGh*za fpa- 
dla ] |v] jrclruky iiowtofzil

.Jakom przy tym był, jako Paweł 
dał Wlochnie iiohczek, aże mszyca 
S])adła, i dru^i powto<r)zył.

355. (134 v) - .Jarosławca ducit testes contra Petronellam: primus 
Bodzek Boguslawsky ({ui ])resens fuit, Bogufael, eciam presens, Mathias 
Nadarsziczski, eciam presens, Paulus Marczinowlcz de Zolecz, alter Paulus 
Stasskonis de iliidem, Goslaus ibidem Zolecz — Eota:

Jacofzmi jirzitim bili .Jaco .Jarofla-| 
wa vipravila [dze] zaftaw^a | od zaf- 
tawnika j^wyftrzimala | trzy lata 
nyfz w^prawm wdtoipyla

Jakosmy przy tym byh, jako .la- 
rosława wyprawiła zastawę od za- 
stawmika i w^y[s]trzymała trzy lata, 
niż W' prawm wstąpiła.
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356. (135) — Testes ducit Bodzanta: primus Nicolaus de Yoyaczewo, 
Wirzbanta de Grabowecz, Bartholomeus de ibidem, Eaczibor de Staczał, 
Petrassius de Slachczina, Czaslaw de Grabowecz — Eota:
Jaco to Iwatczimi Jaco czfzo 1 vczi- Jako to świadczymy, jako eso uczy
nił Bodzanta dobeüaowy | to vczi- nił Bodzęta Dobiesła<w>owi, to 
nil zayego poezothkem | yimi przod uczynił za jego początkiem, iż mu 
rano dał przod ranę dał.

357. (136 v) — Testes domini Czeczirad: primus Bodzantha Gro- 
dzeczsky, secuiidus Baran de ibidem, tercius Nasangnew de Czarthky, 
quartus Johannes Dzberkowsky, quintus Stanislaus Załeczsky, Przed- 
słaus Chudziezsky — Eotha:
Jako to łwathezimi Jaco potrt | bił 
micołaiewim {czecziradowim} Sołtif- 
fem ypoiłedł j^prowadził lo Igego 
dze| dżiny nepołtapywly gego vzit-l 
kow an5wprawyfn5" (przełzgego za|- 
powedz} bandancz | gego człowecz

Jako to świadczymy, jako Piotr [t] 
był MikolajcAvym Cieciradowym soł- 
tyszem i poszedł, i prowadził się 
s jego dziedziny, nie postąpiwszy 
jego użytków ani uprawizny przez 
jego zapowiedź, będąc jego czło- 
wie/c.

358. (140) — Testes Domarathi contra Mcołaum de Grodzewo: pri
mus Janussius kastełłanus Myedzirzecensis, Mathias kasteUanus Nakłensis, 
tercius Dobrogostius Przemantensis, quartus Michel dapifer, quintus 
fiubiudex Poznaniensis, sextus Albertus subagazo de Chwdzicze — Eotha:

Jaco to fwatczimi jaco Jarofław 1 Jako to świadczymy, jako Jaro- 
{myał} fvegnalj troye kobił {vludky} sław miał |wegnał] troje kobył 
Idołudky] ydziłz ^) | ye micołay ma u Ludki [do LudkiJ i dziś je Mi

kołaj ma.
Litera i poprawiona z e.

359. (140) — Testes ut supra: primus Pakosłaus Grodzecz, secundua 
Albertus de ibidem, tercius Dobesłaus de ibidem, quartus Johannes 
Eoskowo, quintus Albertus de ibidem, sextus Nasangw de Carthky — 
Eota:
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Tako gim pomofzi bog ylwati t I Tako jim pomoży Bog i święty t? 
Jaco to fwatczimi fJaco| czfczo jako to świaćZczymy [jako], cs[c]o 
przed|üaw wrzanl kon Jaroüaowi Przedsław w[r]ziął koń Jarosła- 
ten 1 dzifz wilcia ma. <w)owi, ten dziś wilk[i]a ma.

360. (141) — Testes Nicolai de Oszek contra Swanthoslanm: primus 
Olbrath de Czelcze, secundiis Bartholomens, presens, advocatus de Nova 
civitate arbitri, tercins Jankowsk^S qnartns Andreas Nadarszicze, qnintns 
Albertus de Wangri, sextus Boguphal:

I

u yrKüä%My^'

Jacom przitim {bil} igednaczem 1 Jakom przy tym był i jednaczem 
bil oty wlitky czlonky yrzeczi | {vye- był o ty wszytki członki i rzeczy

C\
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dnal} ylze vllodi'ky iirawem I naga- iijedual, iże Usłodski prawem iia- 
bal a oto micolai | Itraczil fexcz gabał, a o to Mikołaj stracił sześć 
grziwen a ] zato fwatofław ranczil grzywien, a za to Świętosław ręczył.

361. (141 v) — Testes domini Phiłippi de Czełcza contra sororem 
ipsius: primns Climek de Głowczino, qiii presens fuit, secundus Abraham 
de ibidem, terciiis Mathias ibidem de Głowczino, isti tres presentes, qnai- 
tus Andreas Prusky, Miroszek Prusky, (142) Krczon Jezewsky — Eota;
Jacom przitim bił ylwatkem yem | 
bil iaco panfan] fiłip zylkuyocz | 
pane panodzi yge Ibolza j wizoł yelt 
fkody Iwye oye | rzecz iaco lexczdze- 
focz grzijwen

Jakom przy tym był i świadkiem 
jem był, jako pan Fihp, zyskując 
panie pieniędzy i je sboża, wziął 
jest szkody sw(o)je, o je rzecz, jako 
sześćdziesiąt grzywien.

362. (142 v) — Testes Czepi contra Petrassium de Słachczino: primus 
Jacussius Sekirka, secundus Joliannes Penkowsky, Jarosłaus de Lawan- 
czino, Nicołaus de ibidem, Maczek, Przedsław Bagrowsky. — Eota^):

pHx» (-4

'»f
■ ■ > I

[Jaco iwatczimij Jaco to Iwat|czymi [Jako świadczymy] Jako to świad- 
iaco yafek wfzol pome 1 czotcze i>o- czyniy, jako Jaszek wziął jio me 
Tagu yaco Czterna | cze grzywen ciotce posagu jako czternacie grzy

wien.
Następuje inna zapiska, po niej polska przysięga.

363. (143) — Testes^) Nicolai Słuneczsky: primus Petrassius de Be- 
ganowo, presens, secundus durko castełłanus Bochoniensis, Johannes 
de Quatkowo Venator, Janussius dapifer de Eusoczino, Berwolt sub- 
pincerna de Liszecz, Maczek Konarsky de Pohivoszek^).

Item testes partis adverse, videhcet: Item Jarosłaus de Kosczanky, 
Jarosłaus de Staw, Nicolaus fiłius Thome de Kosczanky, presentes, Ja
nussius castełłanus Gneznensis, Martinus subdapifer Poznaniensis de 
Sławsko, Philippus de Czełcza castełłanus Krzansky — Eota:

Jacolmi przitim bili Jaco czizo Jakosmy ]irzy tym byh, jako cso 
przel|praw dał rani Sluneczlkem Przezpraw dał rany Słuniecskie-



187 Pisarz 15, ks. II r. 1413

< Jrira X }p ^

'r TVp H.«
^ yjc ^Llxy<ipi 'Ip'’ T*

l *** TI ixtcs

tonm 1 ye dal zagego poczetkem 
yfze ge j pirwe raiiil dzelz vn telz 
prawo ' nia wte dzedzyne
^)~^) Ta cześć notatki przekreślona.

m<u), to mu je dał za jego począt
kiem, iże go pirwie ranił, dzież uii 
też prawo ma w te dziedzinie.

361. (149) — Testes Jacobi de Vysławieże contra Martinum de Penky: 
primus Gregorius de Vysia^vicze, secundus Przetsłaus Bagrowsky, tercius 
8tanisłaus Sdzychowsky, quartus Gosław Zołeczski, quintus Bartłio-
łomeus Zołeczski, Przedsłaus ibidem de Zołecz Bota:

^i.y

Tako gim po. -laco to Iwatlczimi Tako jim po., jako to świadczymy, 
Jaco Marczin \yacuba i nedzerfzał jako Marcin u Jakuba nie dzierżał 
dw niw wza ltawe {otetrzicłi} [mimo dwu niwu w" zastawie ote trzych 
trzyj łata. [mimo trzy] łat[a].

365. (156 r. 1413) - Krayna de AVysłaAvicze ducit testes contra Ja- 
cobuni de Wiosła wieże: primus Bodzantha de Cłiłapowo, secundus Dobro- 
gostius castełłanus Przemantensis, Ałl)ertus de Cłiuczicze subagazo, 
Mathias de Sławanczino, Isicołaus Sroczynsky, Gnewomir de Gansorowo — 
Bota iuramenti:

Tako gim pomoizi bog ylwati | t Tako jim pomoży Bog i święty
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Jaco Jacub przedal lelcz | dambow jako Jakub przedał sześć dębów 
nakraynyne dzale | igich vizitek ma na Krajiiinie dziale i jich użytek

ma.

366. (157 v) — Testes. Testes Dobessii de Scholowo contra dominam 
Katherinam de Oblaczkowo: primus Benasius de Czarnoska, secundus 
Kuch de Szowyna alias de Bogwedzewo, tercius Sulislaw de Kotarbi, 
quartus Bartholomeus de Prussy, quintus Potrek de Strzedzewo, sextus 
Marek de Planskowieże — Eota:

iN3'>myK\ (łVT^ V^n “ ymrvr

[tj Jaco to Iwathczimi Jaco dobelz 
dal febronye cztilzylta grziwen 
za poi Szedlemina---------

Jako to świac?czymy, jako Dobiesz 
dał Febronije cztyrzysta grzywien 
za poł Siedlemina.

367, (161 v) — Eota. Item Hendriczka cum Vito iimare debet iiro 
fui-ticinio videlicet pro retłiis receptis — Eota:

Tako gim pojmolzy bog etc. Jacom 
fzeczei | newlzanl tome cliolzepno | 
Czeczo anigich vlzithka ma

368. (161 V) -
Tako etc. Jakomlzo nezamowil [ 
Benakow5" odwyelcz żyta doczel- 
Ize|wa {zfzemina} poleź warthalta 
fgij czwer|ten

Tako jim pomoży Bog etc., jakom 
sieciej nie wziął Tomie chąsieftną 
<(r>zeczą, ani jich użytka ma<m).

Tako etc., jakom się nie zamówił 
Bieniakowi odwieźć żyta do Cie- 
szewa z Ziemina połczwarta sta 
fiil ćwierteń.
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369. (162) — Testes Martini de Waiigri contra Mcolaum de Poklatky: 
primus Martinus Dzeczmarowsky, secundus Martinus Penkowski, pre- 
sens fnit, Johannes Marcowsk5^ Ozep de ibidem, Jaroslaus de Beganowo, 
Johannes Jarosławski — Bota:

(162v) Jacom przitim bil Jaco Jakom przy tern był, jako cso dał 
czfzo 1 dał rany maczin micołaio|wy rany Ma<r>cin Mikołajowi, to mu je 
to muge dał zaiego po|cz0tkem dał za jego początkiem, iż mu ph*wie 
ifzmu pirwe fra] rano dał. fraj ranę dał.

370. (166) — Testes Jacussii Ötrzeskowsky contra virtuosam domi- 
nam Thomisławam: primus Albertus subagazo de Chudzicze, Przibisłaus 
Płaczkowsky, łSTasangnew de Czartłisky, Makecz Dzberkowsky, Ste
phanus Słacłiczynsky, Derszek Wescziczinsky — Eota:

P:

Jaco to fwatczimi Jaco czlzo | Ja- Jako to świadczymy, jako cso Ja- 
cufz dał SwatoIławę trzidzeliczi grzi- kusz dał Świętosławie trzydzieści 
wen to flol la penadze | wenne grzywien, to [so] są pieniądze wien-

ne.

371. (166) — Eota domini Barthosii, qui debet iurare hodie per 
quatuordecim dies, videhcet feria quarta:

Tako gemu pomoizi bog ylwati f | 
Jakom dawał panu [mil] micha-

Tako jemu pomoży Bog i święty 
t, jakom dawał panu [Mił] Micha-
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łowi I Ipal pyenadze wten dzeii Ja- łowi fpa] pieniądze w ten dzień, 
com Inym | fmówił kedim ye mał jakom s nim smowił, kiedym jo 
dacz miał dać.

372. (167 v) — Testes ducit honesta Potencia Johannis de Wangri: 
primus testis hłicołaus de Staw Syka, Laurencins de Staw, tercius Bogus- 
sius de Fałikowicze, Nicołaus Gehtko, Johannes Lahuna, Borzisłaus 
Lansky de Woła.

Item testes partis adverse, Potenciane Woysłai de ibidem: primus 
Sdzesłaus płebanus de Goszdowo, secundus Ałbertus Cłiudziczsky suba- 
gazo, tercius Thomisłaus Kosczanka, ąuartus Andreas de Wangri, quin- 
tus Meczsłaus de ibidem, Włodek Nadarszyczsky — Rota:

*

Jacoto Iw’atczimi Jaco potencia | 
nezachowała ledmidzelzandgrziwen | 
polwim manfzo gedno trzydzelczi | 
grziwen [przeciw IzeftrzeJ czfzo | 
[nano załowałaj przedfandem [ wy- 
Inała

Jako to świadczymy, jako Poten- 
cyja nie zachowała siedmidziesią^ 
grzywien po swym mężu, jedno 
trzydzieści grzywien [jirzeciw sie- 
strzej, cso [na nię żałowała] przed 
sądem wyznała.

373. (III 7 r. 1413) — Nadarszicze. Testes Jacobi de Nadarsziczo 
contra Nicołaum kmethonem de Kaczanowo: primus Gosław Zołeczsky, 
secundus Johannes frater eius, Boguphaeł Paszek Zołeczsky:
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(7 v) Jaco to fwatczimi Jaco Ja- Jako to świa^Zczymy, jako Jaku.sz 
oiitz newkradl dwoyega kony | cha- nic ukradł dwoj[e]ga koni chąsieł)- 
izepna rzeczą mikolayo | wy anigicłi ną rzeczą Mikołajowi, ani jich iiżyi- 
vfzidka ina. ka mai.

.374. (7 v) iSiadarszicze. Thomislaus de Xadarszicze ducit testes 
contra Saul de Kaczanowo: primus Boguphael de iSiadarszicze, secuiidus 
Swantoslaus de ibidem, tercius Thama (!) de ibidem — Bota:

,ę I
QtHtß

j0iH

IVVL \'X%^ i !n *
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tlaco to Iwatliczimi Jaco | tomillaw Jako to świadczymy, jako Tomi- 
iiewkradl Saulo|w>" [konaj klufacza sław nie ukradł Saulowi [konia] 

|C]ianIep | na rzeczą anigo vl’zidka | klusięcia chąsieftną rzeczą, ani go
użyZka ma.

375. (7 v) — ł^adarszycze. Testes Jacussi de -Nadarszicze contra 
Nicolaum kmetlionem de Wangri: primus Wenceslaus de Zolecz, secundus 
Andreas de ibidem, Stanislaus filius Wirzik:

to rQć.wit(|aV..v,' ,yi,^ |
iVvieBpv^($^ <Wc^t !

)/y rffip I
p:,.

!
A *h%r\

j/ '7
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Jaco to Iwathczinii Jaco | Jacufz 
newkradl micola|yowy dwogich ko- 
ny j cha|Izepna rzeczą. [Jac| ani- 
gich I lwfrz| vlzithka ma

Jako to świadczymy, jako Jakusz 
nie ukradł Mikołajowi dwojich koni 
cłiąsieftną rzeczą fjakj, ani jich 
|urz| użytka ma.

376. (10 v) — Fałicowo. Testes Nicolai de Falikowo contra Mcolaum 
de ibidem: primus Tłioma sartor de ibidem, secundus Nicolaus Gezek 
de ibidem, tercius Woyslaus de Nadarszycze, quartus Nicolaus frater 
Martini ibidem de Nadarszicze, quintus Nicolaus de Paruszowo, Do- 
beslaus de Paruszowo.

Testes partis adverse: primus Janussius de Falikowo, Andreas de 
ibidem, Bogusius de ibidem, Thomas de ibidem, Jaroslaus de Sta w, Jo- 
liannes de Grabonowicze — Bota:

Jaco to fwathczimi Jaco ty koly | Jako to świadczymy, jako t;^3y kob 
[dzj gdze ftoyo czfzo ye wofzni gdzie stoją, eso je woźny opglądal 
olglodal tego micolay newitrzi|mal tego Mikołaj nie wytrzymał trzycl 
trzich lath lat.

377. (13 v) — Góra. Testes Andree de Góra contra (!): primus IDersk 
de Dzichowicze, secundus Jacobus de ibidem, tercius Octa de GJanszo 
rowo, quartus Johannes Nosz, quintus Jacussius de Sdzichowicze, , sextu 
Dzetrich de Czasoltowo — Eota:

I
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Tako gim po etc. Jaco Margorza|tha Tako jim po. etc., jako Margo- 
negabala prawem pana Jan|drzeclia rzata nie gabała prawem pana Ję- 
oten flad arze trzi latka [ wylla drzecha o ten ślad a[r]że trzy

?ata wyszła.

378. (17 v) — Testes ducit domina Sluneczska contra Jaroslanm 
et ipsius nxoreni; primns Johannes de Falibogowo, Nicolaus scoltetus 
Lubeczskj% tercius Maczek de Brikczewicze, quartus Woyslaus de Nadar- 
szycze, quintus Martinus de ibidem, Andreas de Falikowo — Bota:

y * »

Ul tri

/
Jaco to iwatczimi Jaco czizo wzo , Jako to świadczymy, jako cso wzo- 
rara (!) Esterna zagon rolye dobe-| ra/a Esterna zagon role Dobiesła- 
Ilawye to yelt dobeüawa wyjdzer- wie, to jest Dobiesława wydzier- 
jfzala Tpokoyem trzi lata ] [naj żala s pokojem trzy lata fnaj 
[wJzewm wyene w s?rcm wienie.

379. (17 v) — Testes Bodzanthe de Grodzecz contra Jołiannem de 
|Neczranowiezie: primus Albertus de Ganszorowo, secundus Bartholomeus 
<le Grabowcz, tercius Andreas Woyaczewski, quartus Nicolaus de ibidem, 
quintus Gnewomir, Staszek Mroczkowsky — Bota:

►41 ftii

;n; jn i

Jaco to Iwatczimi Jaco czio i Bo- flako to świadczymy, jako cso Bo- 
dzanta dal rano Janowy | to mu dzęta dał ranę Janowi, to mu jq 
yo dal zagego poczodlkem ylzmulzo dał za jego początkiem, iż mu się 
[da] nedal | naprawo wlczongnocz [daj nie dał na prawo wściągnąć.
13 Roty pyzdrskie
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380. (18) — Testes Petri de Czarthky contra domiiiam Cachnain de 
Grodzecz: primus Wrzbanta, qui presens fuit, secundus Czaslaw de Gra- 
bowecz, in testimonium: Laurencius de Kanarske, Gosczik Przemil Ber
natsky, Andreas Grodzewsky — Eota. :

kiHn ^ ^ iVvi ^*4 y?*u♦Q^^c
‘^Cj£i0 i I

Jaco to Iwatczimi Jaco czizo ka|- Jako to świadczymy, jako eso Ka
tarzyna zalowa na portka opoljtori tarzyna żałowa<ła> na Piotrka o poł- 
grziwni ti gye panadze | wczalz za- tory grzywny, ty je pieniądze w czas 
placzoui zapłacony.

381. (20 v) — Myla5^ Item Milay habet terminum peremptorium 
cum Mcolao Oszeczsky pro verbis vituperiosis:

Tako yemu po. b. t Jacom zaujdal Tako jemu po. B. f? jakom żądał 
kony napanlke fkalzanye 1 a ono- koni na jiańskie skazanie, a ono 
migich nechczano dacz mi jich nie cłiciano dać.

382. (24 V r. 1414) — Testes Jacobi de Gunicze: primus Laurencius 
de Staw, secundus Paulus de ibidem, tercius Dobesłaus de Paruszowo, 
quartus Boguphaeł de Kadarszicze, quintus Martinus de ibidem, sextus 
Kicolaus frater ipsius de ibidem — Eotha iuramenti:

- • ■

VWÖÄVöt^ vCvwiCßivj
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Tako gim po f Jaco to fwat|czimi 
Jaco Jacub [pojdał czuerjdzo Mi- 
cołayewy {podług fzemfkego pra
wa 1} a poten yejgo bidła newrocził

Tako jim po. t? jako to świad
czymy, jako Jakub [poJ dał ćwier- 
dzą Mikołajowi podług ziemskiega 
prawa, a potem jego bydła nie 
wrócił.
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383. (25) — Testes Mcolai de Wangri: primus Meczko de Wangri, 
secundus Andreas Srokosz de ibidem, tercius Nicolaus Zelesziiik de ibi
dem, Johannes Szeliga de Scampye, quintus Petrus de ibidem, Johannes 
antiquus de Scarnpe — Eota iuramenti^):

Tako gim etc. Jaco to | Iwathczimi 
Jaco czfzo micolai ] Micolaiowi rani 
dal do m^m 1 zagego poczotkem ilz- 
mu najirzod 1 rani dal

Tako jim etc., jako to świadczymy, 
jako cso Mikołaj Mikołajowi rany 
dał, to mu je <dał> za jego począt
kiem, iż mu naprzód rany dal.

Tu następiije inna zapisha, potem polsTia rota przysięgi.

384. (34) — Eotha Petrassi:

•'‘wy;*-

U pcOły GuC VVK

Taco geniu pomorzi etc. {Jacom 
przitim bil yvgednal |} Jaco | todi 
droga nemala bicz kodi | [woj wan- 
czenecz woyiznym | vkazowal niedzi 
potralzem a | medzi pane Iluneczlką

Tako jemu porno[r]ży etc., jakom 
przy tym był i ujeduał, jako tędy 
droga nie miała być, kędy [Wo| 
Więceniec wojźnym ukazował, mie
dzy Piotraszem a miedzy jianią 
Słuniecską.

385. (34) — Jeleń. Testes Swantoslai Yelen: primus Petrassius Mel- 
szynskjq secundus Thomislaus de Nadarszicze, tercius Wlodzimir de 
de ibidem (!), Mcolaus fihaster ipsius de Nadarszicze, Thoma Prusyn, 
Vincencius de Falicow'o:

(34 v) Taco iemu pomofzi bog etc. Tako jemu pomoży Bog etc.. Jakoż 
Ja|coIz ya nyellyllal (!) anywim ja nie słysz[l]ał ani wi<e>m, by
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bi I Iwach poraczal racogcmftwo Święch poręczał rękojemstwo mimo 
mi i mo trzy la trzy la<ta>.
Alii in testimonimyi. _ _ _

386. (36 v) — Testes Zauisius de Wonevicze contra Thomislaum de 
Ochla: primns Andral Malgowsky, qui presens fuit, Stanislaus de Wone- 
licze, eciam (37) presens, Derslaus Czarni de Prnszy, Miroszek de ibidem, 
Michael de Strzeszewo, Albertus Srzoczsky — Kotha:

[Tak] Jacom przitim bil J aco thonii | 
{Ilaw} [maj ranczil zabilyno ylzye 
gemn ] mal wizdacz fzaj polpantha i 
Szlada wmfzm>^ Icoth a wtrzich | 
nadze grzywen ZauilÄ^ w goltjkowye

Jakom przy tym bjT, jako Tomi- 
sław [ma| ręczył za Bylino, iż je 
jemu miał wzdąć Iza] połpięta siada 
w ośmi skot a w trzychnadcie 
grzywien Zawiszy w Clostkowie.

387. (42) — Slunczicze. Testes domine Dobeslawji^e de Slunczycze 
contra Jaroslanm de ibidem. Testes domine Dobeslawye de Sluncze(!): 
])rirnus Nicolaus de Lubecz, secundus Nicolaus de Galczyno, tercius Mar- 
tinus de Nadarszyce, quartus Uabraham de Gorinino, Nicolaus frater 
Martini de A^adarszicze, Johannes de ibidem de Nadarszicze^):

'8v^S^c \

Jaco to Iwatczymi .laco 1 Jarollawm -lako to świadczymy, jako Jaro- 
pobral panye dob® j kmeczowm {[ko- sław[m] pobrał panie Dobie<(sławy) 
nye] konye} nadobrowoln>n> ! dro- kmiecio[w]m konie na dobrowolnej 
dze y x>arobca fzadzil drodze i parobka sądził.

Następiiją inne zapishi, potem polslca przysięga.
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388. (48) — Testes Mathie de Slawanczino contra hoiiorabilem do- 
niimim Nicolaum Gorcam: primus Gnewomir, qui fiiit minceius de Gan- 
szorowo, secuiidiis Albertus de ibidem, tercius Theodricus de Czaszoltowo, 
quartus Dobrogostius de Czelmowo, quiiitus Thomislaw de Zolecz, sextus 
Eogusius de Czelusczyno — Rota iuramenti:

<■■» <■<»

cAiy ^ ^ uAx ~q

Jacom fprzytim] polzlem bil otli | 
JMicolaya do krzandza ca"cleIzowi | 
dzedzyni do yego Ibltifza aby | 
dal dwe fzyekyrze naräky | avn mu 
gicli nechfczal dacz |
FA alii in testimonium iurahunt.

1

-Jakom [przy tym] ])osłem był ot 
Mikołaja do k[r]siędza kancle<(r >zo- 
wy dziedziny do jego sołtysza, aby 
dał dwie siekirze na ręki, a un 
mu jich nie chciał dać---------

389. (49) — Testes Sandziuogii contra Gregorium de Wysławicze 
jirimus Xiuosand, secundus Xicolaus advocatus, tercius Johannes de 
Gorca, Gnewomir de Ganszorowo, Nicolaus dc Sla^vanczino, Jaroslaus 
de ibidem — Eota^):

^ ' f ^—I---------- ------------- -

^7 ,

(48 v) Jaco to Iwanczimi iaco grze-| -Tako to świadczymy, jako Grze
gorz połzekl dzewacz pokołzo5v | gorz posiekł dziewięć pokosow na 
nakrayn^me oczczifznye Krajninie oćczyźnie.
^) Mota polska znajduje się na dole na stronie poprzedniej.

390. (62 V r. 1415) — Testes Petri de Słachczino contra Byrnonem 
de Podstołicze: primus Swathosłaus Jeleń de Nadarszicze, presens, Bogu-
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chwal films eins, Voyslaus de Nadarszicze, Dobrogostius Glowczinski, 
Czaslaw de Grabowecz, Stanislaus Grodzeczski^).

Testes Simonis de Pothslolicze. Testes partis adverse: primus Mco- 
laus Grodzewski, Johannes Jarosławski, Martinus Vsloezski, Älichael 
Barczsl, qui presidebat iudicio, Mathias Sąfzeczski, Albertus Eoskowski, 
omnes presentes^) — Eota:
Jacofzmi przitini bili ywyjdzeli Jaco Jakosmy jirzy tym byli i widzieli, 
Syman potrowy [ policzka nyedal jako Szynian Piotrowi policzka nie

dal.
Ta zapisha przekreślona.

*) Następują 4 zapiski łacińskie, potem dopisana na dolnym marginesie rota przysięgi,

391. (09 v) — Crzanstowo. Testes honeste Katherine uxoris Pauli 
de Crzanstowo et contra Jacobum de Baszcowo: xuimus Johannes olim 
Wangrzynowsky, secundus Bogussius de Ezangnowo, j)resentes fuerunt, 
Albertus Scursky gladifer, Samborius de Malachowo, Szemantha de 
Gunicze, sextus Jasco Lucomskj" — Eota iuramenti:

i ■ "‘"Tb . '7

IW
4>c\rt0'

Tako gym pomorzi j bog yfwati t 
Jacofzmi x>rzitim | bili Jaco ta 
panczdzefanth grziwen nevifla fzya- 
cubowy ( oczczifny czo gich dorothca 
ojtumarla ale wyflj^ ot ka|tharz5my 
czofzayej" oczcza [ glo5vney---------

Tako Jim porno[r]zy Bog i święty 
I, jakosmy iirzy tym byli, jako ta 
pięćdziesiąt grzywien nie wyszła 
s Jakubowy oćczyzny, co jich Do
rotka otumarła, ale wyszły ot Ka
tarzyny, co za jej oćca głownej(?).

392. (70 v) — Testes. Testes Andricza contra Stachnam de Kadar- 
szj^cze: primus Andreas de Nadarszyce, qui presens fuit et fideiussit, 
secundus Andreas Borzislaowicz, eciain presnes et fideiussor, tercius
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Johannes frater Tliome, presens, ibidem de Nadarszj^cze, quartus Gan- 
dek de Golczewo, in testimonium, quintus Johannes filius Jacobi de 
Golczewo, ad testimonium, sextus Thomislaus, qui presens (71) fuit et 
pecunias numeravit — Eota:

Jacofzmi jirzitim bili Jacoieft i yrä- 
ezilifzmi Jaco andriczka | vftachny 
ezanfc dzedzini ku|pil [zadzej za- 
fzefcz dzefzanth | |r] yza{fecz}
fpoczl grzy^ven veezne | y zaplaczil

Jakosmy przy tym byb, jako jest 
i ręczyliśmy, jako Andryczka u Sta- 
chny część dziedziny kupił [za dzie| 
za sześćdziesiąt i za szeć [pięć] 
grzywien wiecznie i zapłacił.

393. (71) — Testes. Testes Swanthoslai Yelen cum Martino de Na- 
ilarszycze: primus Derslaus de Grzibowo, secundus Woyslaus de hTadar- 
szycze, tercius GrzjT) de ibidem, quartus Nicolaus de Vangri, Przedslaw 
de Galczewo, Andreas Osklay:

S*"«“““'life.)

Tako gim pomorzy bog yfw^nti ! f 
Jaco to fwatczimi Jaco SAvan|toflaw 
fzmarczinem vidzerfzely | dobro- 
wollno (!) mikolayewj" mathk^" | 
czfzocz vnadarfzicz trzidzefczy | 
lath y trz>^ nifzye M^prawo wftawil

Tako jim pomo[r]zy Bog i święty 
t, jako to świadczymy, jako Świę
tosław s Marcinem wydzierżeh do- 
browoüio Mikołajewy matki część 
u Nadarżyc trzydzieści lat i trzy, 
niż je w prawo wstawił.



Pisarz 15, ks. III r. 1415 200

394. (73 v) — Testes Michaelis Bardzs <...>^) contra Olbracht:
primus <Mc>olaus^) Chalico<wsky>^), Jacussius Zoleczskj^, Andreas de 
Chwalicowicze, qnartus Vincencius de ibidem, quintus Nicolaus de A¥angri, 
sextns Nicolaus ibidem de Wangri — Rota:

f ó£kiv^vi^t

i
Jaco to Iwathczimi [Jaco] czfzo j 
Olbracht prziganyl lyltowy [ czfzogi 
nafzo dal michalowi ] ten lilt tpra- 
wyedhwye vy|Izedl Xgego volo p5^- 
fan

Środek karty uszkodzony przez kornika.

Jako to świadczymy, IjakoJ cso 
Olbracht przyganił listowi, cso ji 
na się dal Michałowi, ten hst spra
wiedliwie wyszedł, s jego wolą pi
sań.

395. (74 v) — Testes^): primus Dobeslaus Malochowsky, secundus 
Andreas de ibidem, tercius Albertus ibidem in Malechowo, Nicolaus de 
ibidem, Samborius Dzbansky, Nicolaus frater eiusdemi). Testes partis 
adverse: primus Nicolaus Gezk de Fahcowo, secundus Nicolaus, tercius 
Sandiuogius de ibidem, quartus Nicolaus de Parusz<e>wo, Nicolaus de 
Goraszdowo pincerna, Albertus de Chudzicze subagazo. — Rota:

Ss

^ L 1 V
Jaco to fwathczimi Jaco vacze^- 
czow I oczecz ywaczenecz pofwem 
oczfzu 1 vitrzimal XXX lath ytrzy 
lata Xwy|my2) fynowati^) to niwa 
oyofz {go} |to] Ja|nufz pofwal aoto

Jako to świadczymy, jako Muęceń- 
cow ociec i Więceniec po swem 
oćcu wytrzymał 30 lat i trzy lata 
<s> swymi synowięty tę niwę, o jąż 
go ftoj Janusz pozwał, a o to go
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go wprawo newftawil ] nifz ta lata w prawo nie wstawił, niż ta lata 
willa wyszła^).

Ta część zapiski skreślona.
*) Przyb. 11 opuścił te wyrazy.
*) Przyb. 11: WąceiicoAV, ojciec te Pata wyszły.

396. (75 v) — Testes łioneste Katherine de Komorze contra Kicolamn 
de ibidem; primus Belczek de Bernathky, (76) secundus Baran Placz- 
kowsky, tereiiis Mcolaiis Jaroslaw^sky, Johannes Jaroslaw^sky, Bartosius 
Glowczynsky, Mcolans Tarszeczsky — Rotha:

Taco gim pomorzi bogi) | Jaco Tako Jim porno[r]ży bog etc., jako 
to Iwathczimi Jaco micolay | katha- to świadczymy, jako Mikołaj Ka
rz jme Itranczil podwyko | zgye glo- tharzynie strącił podwd<j>kę z je 
Avy lw'0 ronko głowy sw^ą ręką.
^) Za literą g znak używany w łacinie jako skrót końcówki -is lub -es.

397. (99) — Bota. Wanchno adyocatus de 8rzoszda contra Kicołaiim 
de Tarszek taliter iurabit ad proximos terminos:

j ^9 ~

I
Mi^-4 '

i'
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Jacom ya neodpufczil micolaiojwy 
tarizeczikemu Izedmi werdonjkow 
Izyrokicli gro Iły

Jakom ja nie odpuścił Mikołajowi 
Tarżecskiemu siedmi wierdonkow 
szyrokicłi groszy.

PISARZ 16.

398. (II 96 V r. 1412) — Nota testes domini Petrasii de Staw: primus 
Jacussius de Gnnicze, qui presens fuit, secundns Mathias de Parusowo, 
eciam presens, tercius Andreas de Wengry, eciam ]iresens, quartus Jo
hannes de Skope, quintus Andreas de Skojie, sextus Meczek de Wangri, 
hü tres iiłtimi in testimonium — Eotha iuramenti:

Tako gim pomolzy bog ySwant5" 1 t 
Jacofmy przy tern byU- Jaco Ma- 
czey ! porocził {zahlt} tzałwego lyna 
atemu ne | wyizła dwa mełzocza 
fJacol

Tako jim ponioży Bog i święty |> 
jakosmy przy tern byh, jako Maciej 
poręczył za Ust za swego syna; 
a temu nie wyszła dwa miesiąca 
fjako].

399. (99 v) — Eoniegevicze. Nota testes Gregorii de Eomegevicze 
contra Przeczsłaum de Bagrovo: primus Many^ek de Piaczkovo, qui fuit 
cüca causam, secundus Johannes de Mroczkovo, qui eciam fuit circa
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hoc, tercius Adam de Bernathky, quartus Maczek Mroczkowsky, quiutus 
Btauislaus de Grodzecz, sextus Dobeslaus de Grodzecz — Eota:

/

F

^ j-S-Łf 0f C Ö
ytAj0 '1^

€rrf^ -ijfit-

Tako my pomofzy bog ylwąty | f Tako mi iiomoży Bog i święty f, 
yako rączjd przeczilaw Tbalgrova jako ręczył Przecsław s Bagrowa 
trzy grzywny pofwątem [ Mcolayv trzy grzywny po świętem Miko- 
dacz. łajn dać.

PISAEZ 17.

400. (II 127 r. 1412) — Hota testes, qnos prodncit Mcolans de Wangri 
erga Tomislanm: primus Grib, presens fuit, secundus Philippus Przias- 
dovicz, tercius Vincencius Michaelis de SoUecz, quartus Bodzatha de 
Kąpe, quintus Mathias de Gerwatthwsk>k sextus Torna de Nadarszith- 
fiky — Kota:
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Taco gim pomolzy |g] bog ifwaii- Tako jim pomoży Bog i święty f? 
thi t iaco tho 1 Iwathczimi iaco jako to świa<^cz<y)my, jako To- 
tomiflaw nadobrowolne drodze | misław na dobrowolne(j) drodze za- 
zalld fMikowiJ micolagewi lamo- sz<e>d? [Mikowi] Mikołajowi samo- 
folzd idal mn | [Trzy] dwiie rano szost i dał mu [trzy] dw[n]ie ra

nie.

PISARZ 18.

401. (II 102 V r. 1412) — Czwek. łSiota testes Nicołaii de Brodowo 
erga Johannem kmethonem de Pyzrchno: primus Petrassius de Choczi 
cza, secundus Stanisłaus de Grodzecz, tercius Theodricus de Mroczcowo, 
([uartus Vincencius de Ozartky, quiiitus Mcołaus [Cłeszcz], sextus Mco 
łaus Baranek de Płaczeowicze. Potka qua iurabunt testes:

Tako mi | pomolzy bog ylwantłiy 
[Czri| j" 1 Jaco to Iwattczyrni Jaco 
micołay | [ne ranił. Jana. taco vełe 
iaco gy | pozwał] {Janowi nedał 
fzełczi ran}

402. (102 v) — Secunda rotha:

Takomi pozy (!) bog ytwanti f 
Jaco bich bił ISiaroky dał. Janovi 
rzeczy by ktho vmne zodał

Tako mi pomoży Bog i święty 
[krzy] t, jako to świadczymy, jako 
Mikołaj [nie ranił Jana tako wiełe, 
jako ji pozwał] Janowi nie dał 
sześci ran.

Tako mi po<mo>ży Bog i święty tr 
jako bych był na ręki dał Janowi 
rzeczy, by kto u mnie żądał.



205 Pisarz 19, ks. II r. 1412

I4h

flt44:öfJsrf*.p

y^-uł^/ *1^,'!" 

‘13» 'jam /

^^ś%(k«»n** 00^'

I iiwnjy
U.^1

P18AEZ 19.

403. (II 141 V r. 1412) — Testes Woyslai de ]S'adarszieze eoiitra 
Tliomam de ibidem: primus Andreas de ibidem, secimdus Vitus de ibi
dem, presentes, secundus (!) Aicolaus Phaliko(wi)cze, quartus daroslaus 
■de Staw, quintus Jacussius de Ganszorowo, sextus Nicolaus de Marsze- 
lewo - - Rota:

Q'aco nam iiomofzi bog f dakolzmi | 
przitliim bili |ico| iaco Thorna Ja- 
■chal I flamoozatczal metąuintus taco 
Idobrim^" | iaco 1‘ain nabogilaowa 
lanką j ypofeczk travü ipobral taco

Tako nam pomoży Bog t, jakosmy 
przy tym byli, jako Toma jacliał 
ifsanio(czatcza)J metąuintus tako 
s dobrymi jako sam na Bog\u>- 
sła<w>owę łąkę i iiosie[cz]k<(ł> tra-
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vele I iaco {zapol grziwiii} |l'zabyol wy, i ^lobral tako wiele jako z 
grzipiiij poł grzywny [zap[i]oł grzywny

404. (IJI 4 r. 1413) — Nadarszycze. Testes Jacussii de Nadarszicze 
erga Thomislamn de ibidem: primus Thomas de Zolecz Pi’zibkonis, se- 
cundus Swanthoslaus divisor alias dzelcza, tercius Andreas de Zolecz, 
quartiis Paulus Stanislai de ibidem, quintus Goslauus de ibidem, sextus 
Winceslaus de ibidem.

Testes ex adverse: jirimus Wogslaus, presens, de ATadarszicze, secundus 
Andreas de ibidem, presens, tercius Martinus dzelcza de ibidem, quartus 
Janussius Swanthoslai de ibidem, quintus Andreas Ścian de ibidem, 
sextus Andreas de ibidem — Kota:

Tako gim pomotzi Kog | Jako to | 
Swatliczimi Jacofzmi przitim bili | 
Jaco Thomafz wal Szekirą Jacu- 
fzelwy {nagego} [nagegoj dzedziną

Tako jim pomoży Bog f? jako to 
świadczymy, jakosmy przy tym 
byli, jako Tomasz w<zi)ął siekirę 
Jakuszewi na jego |na jegoj dzie-
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[ywyegoj | {czo yeg bili wten czafz |} dżinie [i w jego], co jeg<o> było 
dzerfzenye w ten czas dzierżenie.

'I A0otz»

*. ^/a

PISAEZ 20.

405. (III 29 r. 1414) — Testes. Item nobilis Mcolans producit testes: 
primus Gywan de Szyyky, secundus Theodricus Czassoltowo, tercius 
Petrasius de Slachczino, quartus Matliias Szdzichowicze, quintus Bogu
mił de Skrzinky, Bodzatha — Bota:
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Tako g>^m pomofzjvBog t tlio i Tako jiiii ])omoży Bog f? to
Iwathczimi iaco Szandziiiogy lowjT świadczymy, jako Sędziwój łowił 
ryby | gwałtem |d] wedwdzeftii na- ryby gwałtem we dwudziestu na 
micolayowe | dzedzine. Mikołajowie dziedzinie.

too. (tO) — Slaehczino. Testes Johannis de Slachczino contra Sy- 
monem de Coszvthi: primus Bodzatha Dzerszniczsky, seeundus Johannes 
Dzberkowsky, tercius Stanislaus Grodzeczskj^, Pacoslaus de ibidem, 
Dobrogostius Voyaczewsky, sextus Janussius — Botłia:

^ j -w •*
I A

I Jiliü ttp 1 ' _____ _ !

j ht9^ ’■'

Jaco tho Iwathczim Jaco Jan na- 
dobrovolney [ drodze nerv^al animu 
dal dwnaczcze pohczjkow ani zgeko 
rakovmey verdunka wizal

j i,'"'—, _ ' _ /. - (

Jako to świadczym, jako Jan na 
dobrowolnej drodze nie rwał, ani 
mu dał dwunaćcie jioliczkow, ani 
z jego rękojmiej wierdunka wziął.

407. (50 v) — Graboszewo. Testes Johannis Głowacz contra Symo- 
neni de Podstohce: primus Abraham, qui ipsum in tmnco vidit, seeundus 
Johannes de Brudzewo, tercius Johannes de Slunczicze, quartus Jaroslaus 
de ibidem, quintus Sadiuogius de Brudzewo, Jacusius de Małczewo — 
Eota:
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Tako mi pomoizy bog f iacko to | 
fwatczą iako Symaii iirziyechal 
Sa|motrzecz fgednym tako dobrini 
ai“dru|gim podleyfzim gwaltbeni 
yfwąlaP) 1 yego czlowyeka fywclo- 
dze yfj ywta|dzil gy wclodą ywclo- 
dzefm gy ya | vydzal yfclody wy- 
rączyl.
Alii in testimonium iurabunt.

Przyb. 11: swosal; Szymon.

> . *% .

Tako mi pomoży Bog -f*, jako to 
ś\via(?czę, jako Szymau^) przyje
chał samotrzeć s jednym tako do
brym a s drugim podlejszym gwał
tem i swiązał jego człowieka p w kło
dzie iz] i wsadził ji w kłodę i w kło- 
dzieśm ji ja widział i s kłody 
wyręczył — — —

408. (Ö0 v) — Hłachcziiio. 'testes Petrasii de 8łachczino contra Symo- 
nem: primus Jełem de I^adarszicze, secundiis Stanisłaus de Grodzecz, 
tercius Czasławy Grabowecz, qnartus Wyrzbątha, quintus Dobrogostius 
<ie Głowczino, sextus Martinus de Nadarszycze, omnes presentes — Eotha:

A;‘A’

Tako na“ pomofzy bog f iaco|fniy 
przitem byli iako Pyotralz | Szy- 
manowi policzka nedał
14 Roty pyzdrskie

Tako nam pomoży Bog f? jakosmy 
przy tein byli, jako Piotrasz Szy- 
manowi jToliczka nie dał.
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409. (54 r. 1415) — Górka. Testes honorabilis domini Nicolai Górka 
contra et adversns Mathiam de Slawanczicze: primus Swaszek Bilina^ 
Jacusius de Cotarbi, Petrasius Briiczkowski, Passek Badurczicz de Cuczini^ 
Nicolaus Simlinski, Potrasz Simlinski — Eota:

Jaeo tho Iwathczą Jaco Micolai 
fj] od [bil gwałtem cząfzą kządza 
micojlayovym lud{z}em famofzoft 
tako do|brimi iako Ilam aledwe- 
manacz|czema podleiTzynń"

Jako to świadczę, jako Mikołaj 
odbił gAvałtem ciążą księdza Mi
kołajowym łudziem samoszost 
<s) tako dobrymi jako sam a se 
dwiemanaćciema podlejszymi.

410. (54 v) — Oszek. Testes Nicolai Osseczski contra Nicolaum Wsłocz- 
ski: primus Potrasz de Stramicze, tampiam iudex, secundus Stanislaus 
de Grodzecz, tercius Bodzek de Grodzecz, quartus Sandiuogius de Eos- 
kowo, (55) quintus Brzibislaiis de Jaroslawki, sextus Stoslaw de Jaro- 
slawki — Eotha:

iP' ■' 1

Jacom Iządza byl od micolaya 
ypo|magallem micolayowi vernego 
prawa I aon otlmego precz odfzedl. 
Et dlii i in testimonium.

Jakom sędzią był od Mikołaja i po
magałem Mikołajowi wiernego pra
wa, a on ot niego precz odszedł.
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411. (57) — Starcowecz. Testes Nastcze Starkovyeczskey contra Mco- 
launi Pan-thkoAvski: primus Stasszek GrabonoAA^ski, Mathias Grabowski, 
Eronisins de Grabovecz, Johannes Vyecowski, Jasszek Micolayowski, 
Petrus Micolayowski — Eotha:

Jaco to finamij Iwathczimi iaco | Jako to |s nami] ŚA\dadczymy, jako 
micolay poorał natrogich fta|yach Mikołaj poorał na trojich stajach 
podzewaczA" zagonoAr po dzieAAdąci zagonoAA".

412. (57) — Połuicza. Testes nobihs Anne de PołAAdcze contra Tho- 
misłaum de CothoAvo: primus Andi-eas de Wyszacowo, presens, Czasław 
de GraboAvyecz, eciam presens, Adam Eełczek de Eernathki, presens, 
Janusius de Olszicze, Barthołomeus de GraboAA^eez, Staszek de Came- 
newo — Rotha:

Jaco tłio [SAvathczimi] iaco fmi 
})rzi|tem bib iaco thomiłlaw przi- 
izedł I na łia“cziną dzedziną gwał
tem łajmotrzecz Igedim taco do- 
brim iaco ffam | yrołbił yey vyecze 
ipywo pobrał

Jako to [ŚAviadczymy|, jakosmy 
])rzy tein byli, jako TomisłaAv przy
szedł na Iłanczynę dziedzinę gwał
tem samotrzeć s jed<n>ym tako do
brym jako sam i rozbił jej wiece, 
i piwo pobrał.

413. (57 v) — Kotarba. Testes Pasconis Cotarbe de Srzeni contra 
Kicołaum de Gradewo et fiłios eius: primus Nicołaus advocatus in Srzem, 
qui presens fuit, Thomisłaus Vnaczski, Andreas Bariczka de Jeraczewo, 
Mathias GraboAvyecz, Passzek de KrzecotoAvicze, Mathias de Starco- 
wyeczski — Botha:
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Jaco pr{z}item bil iaco jiavel cupil | 
kon vmikolaya yvyego dzeczi | { za- 
cztirzy] zapolczwarthi grziwny} aon 
mu gy fijmyäl przechowacz | do£wa- 
tego marcina aon fv] odnego [ wlał 
zapłatą akona mu [ijnedal

Jako przy tein był, jako Paweł kupił 
koń u Mikołaja i u jego dzieci [za 
cztyrzy] za xit)łczwarty grzywny, 
a on mu ji miał przechować do 
świętego Marcina; a on od niego 
wziął zapłatę, a konia mu nie dał.

414. (58) — Grodzewo. Testes Nicolaus GrodzcAvski cum fiłiis contra 
Mcołaum kmethonem de Mechnino: primus Nicolaus Bogek de Ohu- 
dzicze, Stanislaus de Grodzecz, Baranek de ibidem, Manek de Płacz- 
kovicze, Johannes Jarosławski, Nicolaus Baranek de Płaczkowicze — 
Eotha:

tVlT*
n\Gu

i5^ ^

Jacol tho łwatłiczimi iaco yełt 
kmecz | Micołay rabił namedzirzecz- 
Ikego I dzedzine aplnetu rabił yago 
mu I grodzewfki micołay vkafal

Jako to świadczymy, jako jest 
kmieć Mikołaj rąbił na Między- 
rzecskiego dziedzinie, a nie tu rąbił 
jaÄ:o mu Grodzewski Mikołaj uka
zał.

415. (58 y) — Vangri. Testes Potencie de Vangri contra Domiiiicum 
de ibidem: primus Meczek de Vägri, Drogosłaus de Vangri, Martiiius de 
Nadarszicze, Włodek de Nadarszicze, SY^aszek de Golczewo, Jarosłaus 
de Staw — Eotha:
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Jaco tho Cwatliczą iaco ! Jako to świadczę, jako Dominik
przilzedl lamo wtór taco £dob|rim przyszedł samowtor tako s dobrym 
yedirn iaco ffam na pote^ciey | jed<n>ym jako sam na Potencyjej

n
\i(Sęo titfss

_ <ii f-TC5Mk| ‘
/

tK

dzedziną ylegnal gej plugy fgey 
dzedzini gwałtem

dziedzinę i segnał jej pługi s jej 
dziedziny gwałtem.

416. (65) — Eota Andree contra Annam et Mcołanm et Stachnam:

ypnrt^^^ n.4^1 *

<2p^ '♦'tiuq i&' ^^Sksi iytt

Jaco tho Swa{t}czimi iaco yeft j Jako to świadczymy, jako jest 
hanca yltachna amicołay | nevipra. Hanka i Stacłma a Mikołaj nie 

|Włi Irąkeyemitwa | czfofz raczili za- wypraw<i>h s rękojemstwa, csoż rę- 
lift zadw onjdrzeyv azavawrzincza czyh za Ust za dwu Ondrzeju a za

Wawrzyńca.

417. (66) — Eota A"emir de Eadsła(!). Dobrogostius de Glowczino, 
Johannes et Stanisłaus de Penki inrabunt:

Jaco tho Swathcza Jacom bił poI-| Jako to świadczę, jakom był posłem 
lem |od|{o} pwła aby Twa Cobiła | do P{a)>wła, aby swą kobyłę wy-
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of

fi śl .^..1

wyprawił vnj^emira aoii ye^" ] wi- prawił n Niemira, a on jej wy]Drawić 
pi'^wicz nechczal. nie chciał.
Et alii in testimonium duo. _ _ _

418. (()7) — Testes Jannsii Gorzeczski contra (3rajniani de Dzirsz- 
nicza: primus iSJicołans Iwanowski łowcze, Jaszek łjubowski, terciiis 
Thomas Lnbowski, qnartiis łSicołaus Orzeszkowski, qnintns Scarbimir 
Peiikowski, sextns Virzchosz Enszeczski.

Testes partis adverse: primus Petrasins ^łachczinski, Steiihanus ibi
dem, Crziwosand de Górka, ^Nicolaus Slawanczski, laroslans tSławanczski, 
Ałbertus Ohndziczski podkonye - Eotha:

, I

r — I

Jaco tho Swathcza Jaco [tlioj Cray-! Jako to świadczę, jako Ki-ajna 
na trzimala ty łanky trzidzefzczy 1 trzymała ty łąki trzydzieści lat 
lath y trzy łata Ipocoyem okto- i trzy łata s pokojem, o ktoreż na 
refz I lianą pan Janyfz fzałovał^) nię pan Jam/sz żałował.

Litera I 'przerobiona z z.

419. (07) - Ganszorowo. Testes Jacnsii Gąszorowski contra Dobro- 
gostinni de Głowczino: primus Dersłaiis, presens, secnndus Nicołaiis 
Sławanczski, ])resens, tercins Vincencins Szołeczski, qnartus flacnsius 
frater ipsiiis, qnintns Jarosłans 8łavanczski, sextns Johannes de Xadar- 
szicze — Eota:



Jacolmi przitem bili Jaco [JaiiJ 
Dobrogolt bj^efzal nayaculzewo 
gofpodą ydal mv raną tedy potem 
zayego poczathkem fJe] czio mvlą 
dojftalo toni vczinil yfz mą pir- 
wev I ranił.

420. (67 v) — Staw. Testes Margarethe de Staw contra Derslanm 
de ibidem: primus Msczignens quondam Skampski, Johannes Labnna 
de Staw, Staszek Malochowski, Miroslaus de Staw, omnes legati, ^\ndi’eas 
Chwalicowski, Clemens de Wangri:

(68) daco tho iwathczimi dacolmi 
poili i bili odrnargorzathi dodzerz- 
Ika al)5" ; pomogl prawa f^^acubem 
ezlo bil I yego wte5"czafz (!) chle- 
boyeczcza aon te|go nevezinil.
Et alii ill testimonium.

dako to świadczymy, jakosmy posły 
byli od Margorzaty do Dzierżka, 
aby pomogl prawa s Jakubem, cso 
był jego w ten czas chlebojed^ca, 
a on tego nie uczynił.

421. (79 v) --Nadarszicze. Item testes Jacnssii de Nadarsszicze de
bent iurare contra Thomani de ibidem, ciiius tenor ix>te secpiitur:

Tako my x>omoIi‘zi 11 | Jakom | 
pollzlem byl. do Thomiflawa abi | 
mw^) prawa x)omogl. fzwiin czo-

Tako mi ponioży B. f, jakom posłem 
był do Tomisława, aby mu prawa 
pomogł swym cz[o]łowiekieni, a on
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lowejkem aonczimygo pomocz ne- ci mu go pomoc nie chciał, 
chczal.

Wyraz poprawiony z my.

422. (80) — Item rotha Dorothee de Slachcziiio, qua iurabit:

Takomy pomozy bog | f iako my Tako mi pornoży Bog t> jako mi 
paffzek vinowath polto^y | copy Paszek winowat połtory kopy ziem- 
fzemlkych penądzy skich pieniędzy.

PISAEZ 21.

423. (III 38 V r. 1414) — Testes Femcze de Grabowecz: primus Jo
hannes Bnynsky, qui eausam gerebat, secundns Dobrogostius de Woya- 
czewo, Johannes de Dzeezmarowycze, Johaimes de Mroczkowicze, 
Wrzszbantha de ibidem, Johannes de Drzberky — Bota:

Taco mi po^^zizi Bog t Jacom Ja | 
wczinil Bok myedzi Fyemką Amye-1

Tako mi pornoży Bog f? jakom ja^ 
uczynił rok miedzy Fiemką a mie-
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dzi Bartloniyegem yfze nyeniala i dzy Bartłomiejem, iże nie miała 
Xtawacz koni alifz prawo przefzlo | wstawiać koni, aliż prawo przeszło 
powelczenoczy napirwe poroczky j po Wielce Xocy na pirwe poroczki, 
aon gye cafal lobye poltawicz j a on je kazał sobie postawić, niżli
nifzli pravo przefzlo
Ceteri in testimonium iurahimt.

prawo przeszło.

424. (39 v) — Testes domini Jannssii de Lagewniky contra Jacus- 
sinm de WTsławicze: primus Przethslans, presens, de Bodzeporowicze, 
secundns Nicolans de Sroczino, tercins Dobrogostins de Glowczino, Johan
nes de Oczosny, quintns Janussius de Gląbokye, sextus Nicolaus de 
Poklathky — Eotha:

Jacom przitim bil Jaco Jacufz Jakom przy tym był, jako Jakusz 
wpro|fil |Lj vmnye Eoku yfzawą- uprosił u mnie roku i zawiązał
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lalmi I Izą ])yenądze dzewącz grzi- ini się pieniądze dziewięć grzywie/? 
wem I poicze zaplaczicz poście zapłacić.

425. (39 v) — Grab^'oiiovo testes. Johannes de Grab\h)iiky contra 
Philippum de Szoleczna: primus Nicolaus, preseiis, secundiis Stephanus, 
eciani jiresens, de Staw, tercius Bogussius, eciam presens, de CliAvalico- 
wicze, quartus Borzislaus de Grabyonky, quintiis Nicolaus Szyyka, 
sextus Dobromir — Kotka:

,i*-: i

9‘4'ypygpi yty<?R*«=»i

1I.*J



(40) Tako gym pomofzy bog f 
iacokom (!) | przitem bil iaco{czfo}i’z 
Jan dal philipowy raną | tą inv 
dal yfz yego ])rzirwey ranil Izayego ! 
począnthkem

1>19

Tako jim pomoży Bog jako- 
[ko]ni przy tern był, jako csoż 
Jan dał Filipowi ranę, tę inn dał, 
iż jego x>[r^nT"wiej ranił za jego 
początkiem.

Pisarz 21, ks. ITT r. 1415

426, (49 V) — Testes Parnssowo. Parnsszowo. Dobeslai de Parnssowo 
contra Nicolanm de Szobyeszirne: primns Petrus de ibidem, Mathias 
de Briczczewicze, Bronissins de Scanpie, Bodzatlia (50) de ibidem, Jaro- 
slans, Nicolaus de Yangri -- Eotha:

Jacoto Iwathczimi Jaco dob5^e|Ilaw 
neeliacdial (!) namicolayewą dze- 
dziną gwałtem ynewfząl j Carezicze 
any parobka

Jako to świadczymy, jako Dobie
sław nie jaeliał na Mikołajewę dzie
dzinę gwałtem i nie wziął c<h>ar- 
eice ani ])arobka.

427. (55 r. 1415) — Czoczicza, Testes 8watłiosłai de Choczicza contra 
Michaełem kmetonem de Vodniki: primus Dobrogostius Głowczinski, 
secundus Crzivosąnd de Górka, tercius Nassągnew Czarthcowski, quartus 
Passzek 8zołeczski, quintus Dersłaus de Czartliki, sextus Stanislaus 
Szołeezski. Rota intusM — Rota:

Taco nam ])omofzi B. | Jaco to 
fwatliczimi Jaco IfwathojłławJ nii- 
chał wi^fnał łzą | Swąfkowy przed- 
prawem y | ]irzeprofił go trzemi 
grzwnalmi Afza tirn mn Iwąfek 
rzich 1 połiczcow ii5Tdal.

Tako nam pomoży B. jako to 
świadczymy, jako [Swiętosław| Mi
chał wyznał się Święszkowi przed 
prawem i przeprosił go trzemi 
grz(y>wnami. A za tym mu Świę- 
szek <t>rzych x>ołiczkow nie dał.

Tu nastQjuje inna sinawa, potem polska przysięga.
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428. (G3) — Testes Anne de Skampe contra^) Memir de Eathslaw- 
kowicze: Mcolaus de Kołaczkowo, Johannes de ibidem, Jacobus de ibi
dem, Andreas de ibidem, Paulus de ibidem. Przed uogius de Wjrgroszowo^).

Testes parte (!) adverse: primus Albertus de Gąszorowo, secundus 
Jacussius de ibidem, tercius Kicolaus de Ctiwabcowicze, quartus Persians 
de ibidem, quintus Gnewomir de Ganszorowo, Wszebor castellanus 
Dząbsky — Rotha Kj^emir:

i I

_ _|3 I.r

Jaco tho Iwatliczimi Jaco Ayemir 
nyepobrar (!) Izimanowych dzecze 
Any^ gim potrzeby dawa
^)“^) Ta GZ<iść zapishi skreślona.

Jako to świadczymy, jako Kiemir 
nie pobrać Szymanowycli dzieci, 
ani jim potrzeby daAva.

429. (64 v) — Testes Thomislai de Kadarszycze contra Mathiam de 
Kadarszy<cze>: primus Mcolaus de Kadarszicze, secundus Andreas 
Borzislai de ibidem, isti duo presentes, tercius Andreas de ibidem, eciam 
presens, quartus Andreas Kicolai de ibidem, eciam jiresens, quintus 
Janussius de ibidem, sextus Woyslaus de ibidem — Rota:

Jaco tlio fwathiczimi Jaco! mi przi | 
tim bili kedi ielt ' maczyegj thomye | 
zaltawyona ta łąka yąlz mączek J 
Avolnim wkafzal tą ie£t j on
trzy flakta] latta Avidzerlzal

S^i

Jako to świadczymy, jakosmy jirzy 
tyni byli, kiedy jest fMaciejJ Tomie 
zastaAviona ta łąka, jąż Maciek 
woźnym ukazał, tę jest on trzy 
|laktaj la[t]ta Avydzierzal.

430. (64 v) — Testes Andree contra Annam, et Kicolaum cum fra- 
tribus de ISTadarszicze: primus Voyslaus de ibidem, secundus Vitus de



ibidem, tercius Janussius Nadarszycz, quartus Saiidiuogius de Golczewo, 
Przecli de ibidem, Przibislaus de Golczewo.

(65) Testes Mathie de Nadarszicze contra Andream de ibidem: primus 
Jacusius de Nadarsicze, Clemens de Wangri, Clemens Glowczinski, Tocli 
Grzibowski, Venczeslaus de Szolecz, Toch fikus Vyrzich — Eotha:

Jaco tho fwatliczimi Jaco ondrzey | 
poorał maczeyewi [t| cztirzy za-j 
^oni kgymfze prawa neniyal

Jako to świadczymy, jako Ondrzej 
poorał Maciejewi cztyrzy zagony, 
k jimże j)rawa nie miał.

431. (84) — Malocłiowo. Testes Katherine cum filio de Malochowo 
contra Kicolaum de Chwalicowicze: primus Laimencius de Micolayeuicze, 
secundus Andreas de ibidem, tercius Johannes de Golczewo, quartus 
Mathias de ibidem, quintus Wancz Mycolawsky, sextus Swąsek Golcz- 
wsky — Eotha:

Jaco tho fwathczimi Jaco Mycolay 
Swąl pozene dzefzącz grzywem 
pofzagv ipodzal ge gdze Czai

Jako to świadczymy, jako Mikołaj 
wzi2^ po zenie dziesięć grzywien 
posagu i podział je, gdzie <ch>ciał.

432. (89) — Starczynowo. Testes domini Mcolai de Starczinowo 
contra nobilem ac vmtuosam domicellam dictam Wythocham de Staw: 
primus Albertus subagazo de Chudzicze, Mcolaus dapEer Poznaniensis, 
Kicolaus pincerna Kalisiensis, Petrus vexüifer Kahsiensis de Szirniky, 
Bodzatha de Drzwersznicza:
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Taco nam pomofzy B | j czo mico- Tako nam ponioży B. t, co Mikołaj 
laj'^ pobrał zitłio | to pobrał cza pobrał żyto, to x>obrał, co Żyłka 
łiłca izała anye | witłiocha siała, a nie Witocha.

433. (89 v) — Budziłowo. Testes Jaimssii BndzüoAvsky contra Pasko- 
nem de Micusszowo: Gregorius de Eomj^gewicze, Petrassnius de Słachczimo, 
]iresentes, tercius Bodzatha de Grodzewo, quartus Tłieodricus Mrocz- 
cowsky, quintus Pałus de Crosty, sextus Palus Eoscowsky — Eotłia:

ł I /

^><OSS\x%tü\K

Taco nam jjomoizy B. y Bva|ti t 
Jacolmi przitim biłi Jaco | Janulz 
palcowi tego dnya błt | wracił kedi 
łiiim Swowił. a | nam vilzey jią- 
czinathcze grzijwem nj^ewfzął

Tako nam ponioży l>. y święty jy 
jakosmy przy tym byli, jako Ja
nusz Paszkowi tego dnia list wrę
czył, kiedy s nim swowił, a nam 
wyszej piącinadcie grzywieii nie 
wziął.

434, (89 v) — Wyssławycze. Testes Eicołai de Wysławicze: primus 
Mathias Kowałewsky, secundus Nicolaus Tvleczskj^, tercius Johannes 
Siłnowsky, quartus Adam Conarzewsky, quintus Gnewomir Ganszo- 
rowsky, sextus (!) — Eotha:
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Taco nam pomoizi B f 3aco | 
geft Jan przilcld wmycolayw | dom 
y wfąl mu koyn Jaco (90) dwe 
grzywnye J Sloniil Jego | dom ny- 
mo Izaplaczenye

Tako nam pomoży B. jako jest 
Jan przyszed? w Mikołaj <e>w dom 
i wziął mu ko[y]ń jako (90) dwie 
gi‘zywnie i słomił jego dom mimo 
zapłacenie.

435. (90) — Mycuszewo. Testes^) domini Paskonis de Micusszewo 
contra Janussium de Budziiowo: primus Johannes Jarosławsky, secundus 
Wiszak de Micuszewo, presentes, tercius Jarotha Wiłcowsky, quartus 
Sembor Malochowsk\q quintus Nicolaus Jarosławsky, sextus Nicolaus 
Oleszsky 1).

Testes partis adverse: primus Petrus de 81achczino, Grecorius Eonii- 
gewsky, presentes, Albertus subagaza (!) de Chwdzicze, Nicolaus Goras- 
dowsky pincerna Kalisiensis, Michael dapifer Ostroweczsk^q Gnewoniir 
Ganszorowskv — Rotha:

Taco nam iionioizy B | Jaco limy 
])rzitim bili Jaco Oanulz czo | |JJ 
wfąl wpalka brog izitha | to mu 
geft zatho dofzicz viczinil | yfz mu 
dwadzefcza grziwen fcody ] Otpuf- 
czil
^)“^) Ta część zapiski skreślona.

Tako nam pomoży B t, jakosmy 
przy tym byli, jako Janusz co 
wziął u Paszka brog żyta, to mu 
jest za to dosyć wyczynił, iż mu 
dwadzieścia grzywien szkody ot- 
puścił.

436. (94) — Testes^) Katherine de Ghwalicowicze contra Nicolaum 
de ibidem: primus Nicolaus de Czeluschczino, secundus Gardi, tercius 
Nicolaus Grzimpconis de Soleczna, quartus Janussius de Chabcowicze, 
quintus Johannes de ibiderh, Laurencius de Stawę videlicet Nicolai^). 

Testes ex adverse: primus Albertus de Ghwalicowicze, presens, Nicolaus
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de ibidem, tercius Sandecz, qiiartus Wrzczslaw Derslaus de Maloeliowo, 
qiiintus Przetlislaus de Malochowo, Lenardus de ibidem:

I HiloS

jA^ii Cü'&W >#"• —

Taco nam pomoiz\" Bog t Jacotho j 
Swthczini Jaco micolay nyeoral 
kathelrziny Bbfkolczy ale tu oral 
nalwey | othczjdznj^e Gdze myedzą 
Izalzla |et] | Agey colow [a] any 
plotow Sgey bb|Ikolczy pobrał po- 
gey wykw]iyenu
^)“^) Tu ezejc zapiski skreślona.

Tako nam pomoży Bog f, jako to 
św<ia>dczymy, jako Mikołaj nie 
orał Katerzyny blizkości, ale tu 
orał na swej otczyźnie, gdzie mie- 
dzu zaszła; a jej kołow ani płotow 
s jej bliskości pobrał po jej wyku
pieniu.

437. (97) — Testes Gnewomirii cum fratribus de Gafząrowo contra 
Dobesłaum de ibidem: primus Albertus de Gorga płebanus, presens, 
Clemens vicarius, eciam ibidem presens, Albertus de Vislauicze, Voslaus 
de łSTaderzicze, Andreas de ibidem, Nicolaus de 81avącino. Presentes 
iurabunt:

Jacolny przitim bili Jaco czo lilth. | 
pylan zabogvchwalcowq pjmczą- 
czą I ten pylan Sdobcowa valą (!) 
y Ikalizną

Jakosmy przy tym byb, jako co 
list pisań za Bogucłiwałkową pie
częcią, ten pisań s Bobkową wolą 
i s kaźnią.

438. (97) — Item testes eiusdem cum fratribus: primus Mathias 
de Slauącino, secundus Jacusius de Sdzychowo, duo isti presentes quando 
literas exemerunt, Sandiuogius de Eoscowo, Jaroslaus de Slauącino, 
Pribislaus de Sdichowo, Albertus de Grodzecz. Gąszorowlczy:
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Taco 11am ])omorzy I> t «Jaco 
to Swathcziny -Jaco czo [micolayi 
Swą braczą wycii])il dw rathą thy 
lifty thych ])ycnądzicłi czo ty lifty 
moM'a

Tako nam pomoży B. f? jako to 
świadczymy, jako co |Mikolaj| 
(s; swą bracią wykupił dwu rat?^, 
ty listy tych pieniędzy[ch], co ty 
listy mówią.

t39. (U)Lv) — Wisla wieże. Testes Andree de WTsla wieże contra Tho- 
mislawam de ibidem: primus Mathias de ibidem, Preduogius de ibidem, 
sed jjatruus, Stanislaus de Pyenky, Wyszak, MTncencius Sczepancowsky, 
sed dixit, quod filiarn suam habet, Sandiuogius de Janczewicze — Rotha:

Ą£c
0tł>dJwii2^ó

*

Taco nam ]>. B. t daco tłio j Swath- Tako nam p. B. f, jako to świad- 
czimi Ifze Andrzey nye i pokrzad czymy, iże Andrzej nie pokr[z]ad<ł> 
Thomiflawi Szana | ale ])obral fwey Tomislawy siana, ale pobrał <s> swej 
trzü’zi wofzli^ fzana (l^ki) trzy |rzi] wozy siana.

440, (109) — Testes nobilis Sandiuogii de Myelszbio contra Sandiuo- 
gium de Brudewo: primus Jacobus de Wyekowo, secundus Johannes 
de ibidem, Laszotha de ibidem, quartus Johannes de Micolayewicze, 
Wislaus de Madarszicze (!), sextus Nicolaus de M^yekowo fiüus Martini.

Teste (!) partis adverse: primus Pasko de Mycusszewo, secundus 
Albertus de Pyotrowicze, Bronisz de Skampe, quartus Johannes de 
Slunczicze, quintus Laurencius de Staw vSimonis, Jasko de Pyetrowicze:
1j Roty pyzdrskie
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Taco iiam pomofzy B. t i Taco Tako nam pomoży B. t? jako to 
tho Swathczimi Jaco Sand|dziiiog świadczymy, jako 8ę[d]dzhvoj nie 
nyeiacal Nagego dzejdzyna y neye- jac<li)ai na jego dziedzinę i n[e]ie 
Xiofczwl mv Swyny | Gwałtem ])oszczw<a ł um świni gwałtem.

441. (Iklv r. 1416) — Item lołiannes de Shinczicze contra Aster- 
nam de ibidem dictum particułarem habent terminum ]jrimum ad jiro- 
xinios terminos sub tab condicione, quod idem Asterna iurałiit contra 
eundeni. Rote tenor sequitur;

Taco mi jiomoizy Bog | I Ifze jjyr- Tako mi xiomozy Bog |j ł)ii‘wie 
wye mog Mąfz |gj | izałtawił my nioj mąż zastawił mi wianofwał |. 
w{y}anował

442. (1J2) — Testes Paub de lYisławicze contra Jaimssiiim de La- 
gewniky: primus Jacussius de Wyszsła\bcze, secundus Ałbertus de ibidem, 
Gregorius de ibidem, Stanisłaus de Grzibowo, Johannes de ibidem, Nico- 
łaus de Grzibowo — Eotłia intus:

Taco nam pomofzy B f I Jaco tho Tako nam pomoży B t? jako to 
fwatłiczimi Jaco tłia 1 5"cft pawiowa świadczymy, jako ta jest Pawłowa 
prawa Eołaya I czo yą paweł dał prawa roła[ya], co ją Paweł dał 
maczeyowy j Oracz ta rołya nygdi Maciejowi orać; ta roła nigdy Ja-
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'^lyC I
JanuLzeiwa nyebila ani gye wlzata-l luiszewa nie byla ani je w za<s>ta- 
vye mal Avie miał,

443. (114) — Testes iiobilis Chila de ^’adarszyeze contra Andream 
de ibidem: ^irinms Bogv])hal, Nicolaus de ibidem, Doniaslaus de Vangri, 
Myeczco de Vangil, Jaroslaus de Grabyonovicze, Paulus de Zolecz — 
Rotlia:
(114 v) Taco nam jiomofzy bog f: Tako nam ponioży Bog f, jako
Jaco geit gądrzey ranczil ; 3anovi jest -H^drzej ręczył Janowi za Woj-
zavoyilaAva [dye] j dyAve grzeAvne slaAva d«ri’e grzv/AAUiie i szec gro-
y I'ecz grolzy | zalzytho szy za żyto.

144, (114 A") — Nota testes Simonis sartoris de Pysdri contra Troya-

?xS-t^<rV

rvvtv»^ I

Av^o Wt ^r V\
CikEt

^ c VA. ts:f'I
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imm miiiisterialeni; ])riimis Tliomasz (aitelLit'ex, seciindus Plialeko eciaiii 
cutellifex, presentes, tereins Stachoń de Lagewniky, Nicolans Corczak, 
Nikklos williciŁS de Graboszewo, dohannes Hoszdar — Rotłia:
Taco nam poniolz^^ B f j »Jaco tho 
fwatliczimy Jako | S{z}nii przitim 
bili Jitz fą Troy [an ])rednami wilznal 
Ilze I Maczków kon trzimal we | 
trzech wyerduczecz wrzattajw^h', 
Alii in testimoniuyn ! iurahnni.

Tako nam ponioży B jako to 
świadczymy, jakosmy przy tym 
byli, [JJiż się Trojan pr(z>ed nami 
wyznał, iże Maćków koń trzymał 
we trzech wierdn n)cec/i w za
stawie.

445. (124 v) — Testes x\nne de Stolowo: primus Jt^Tnak iunior de 
Jaraczewo, secundns Alexius de Priisszj", tereins Andreas de ibidem, 
quartus Andreas frater Bartholomeii de ibidem, qnintns Swanthoslaus 
de ibidem, Mafz. — Kotha:

“*4'

' /

Taco gim pomofzy B. f Jaco tho | 
Swathezimi Jaco pany Anka iiye 1 
wypofzafzona Stołową ybila | wlzy- 
wanu zafwego [itr] Bratha 1 Apo- 
brathowy Smerczy nyedajla lath 
wvtrzmacz (!)

Tako jirii pomoży B. |j jako t(» 
świadczymy, jako pani Anka nie 
wyposażona <z; Stołowa i była 
w używaniu za swego [Br] brata, 
a ])o bratowy śmierci nie dała lat 
wytrz(y>mać.

446. (122) — Testes Johannis de Pyotrowieże: primus Albertus de 
ibidem, secundus Jaszko frater ipsius, presentes, tercius Petrus de Czwer-
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(Iziiio, ([uartus Myeczko de Wnangri, qubitiis .loliaimes de 8kanix)e, sextiis 
Johannes de Slnnczicze:
Taco mam (!) pomolz Bog t Jatho 
hvathiczimi Jaco Imy przitim bili 
Jaco Climek ! Cliniek SzamoCzomd 
|£t| ftaeodobrilmi Jaco Sam gwał
tem i dalniii trzv Ranv

Tako nam pomoż Bog f? ja)<ko> 
to świadczymy, jakosmy przy tym 
byli, jako Klimek [Klimek] samo- 
ńodm s tako dobrymi jako sam 
gwałtem i dal nin trzy rany.

1-17. (122 v) — Testes Stephani de Skamppe: primus Jaroslaus de 
C’osczmankjq Johannes de Strzałkowo, tercins Petrus de Parusszowo, 
(piartus Petrus de Skamppe, quintus Nicolaus de Chwalicowo, sextus 
Derslaus de CzecuszcAvo:

r» ßiik 
'm Vhv

ff

mVf A 4» M ^'

^ Iz I

Taco gini ])omoi‘zi B. | riaco tho 
Swathczimi -laco oczbiB Izą | ma- 
czeyewy ktlioriu^ Rani doIta|15^ ti 
mu L‘zą doitali zagegoYiocząlthkeni 
Ifz mv cząize nju^chczal j dacz czo 
Rąbil fRąbJ nagego ; dzedziny(‘, }an| 
ao]i fzą gey | dobial
q Litera o poprairioiia z li.

Tako jini pomoży B. t, jako to 
świadczymy, jako acz by się Ma- 
ciejewi ktor[y]e rany dostały, ty 
mu się dostały za jego x)oczątkiem, 
iż mu ciąże nie chciał dać, co 
rąbił [rąbj na jego dziedzinie, fanj 
a on się jej dobijał.

448. (124) v) — Rotha, qua iurabit domina Byeathca contra .lohan- 
neni de Potarszicza:

Taco mi x)omoJ‘zy B. f I Jacoizkom 
Ja Tzaydaczila Janojwi Sedłeminf- 
kemv tłio fwythlco czo lilTh gego 
mowil przeiz ! gego pofzla x:>rzifzla-

Tako mi pomoży B. f? jakoś[ko]rń 
ja zapłaciła Janowi Siedłemińskiemu 
to szwytko, co list jego mówił, 
])T*zez jego posła przysłanie, fi listj
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ny^' ly I li liltli] iiitli gey Jego <i> list jej jego po[s]sel wrócił, 
pofzifzel wroczil

449. (127) — Rotha:

-ł‘ * ’ '■ \ " '

Ä«4‘avp'^

Tarni poniolzi Bog | Jaeomi ! Ta'ko) mi |)omoży Bog |, jako 
])yotrafz Tianezil Izatezirzy grzw|ni mi Piotrasz ręczył za oztyrzy 
platowyełi Iza pyotraffza ! pantti- grz<y)wny płatowych za Piotrasza 
cowfkege alza bogucłiwala ! Siilin- Piątkowskiego a za Pogiiełiwała Su- 
fkegeo czo my ge mełi dacz łińskieg[e]o, eo mi je mieli dać.

450. (127 v) — Testes domini Jaimssii Furman contra Andream de 
Czelmicze: primus Jołiaimes de Strzeszewo, secimdus IManj-ek de Plaezky, 
tercius Grzimek de Chwalączino, quartns Włodek de Olsze, omiies pre
sentes, qnintus Staszszek de Olsze, Colaczek de Pyglowicze — Rotłia:



231 Piearz 21, ks. TH r. 1416

(

^ "2rjcz^ OiA4:

f <***1

•*>u» łt*^^

Taco mi pomolzy iiog t Jaco | ttio 
Swathczą Jacorii przitim bil Jaco 
[thm przitim bi] Aiidrzeg pntcyl , 
pana miedz^b'zeczL’kego Iwattik}" | 
aney uiy myal gego |cl czj Clo- 
wyeczjka pir[by|{y}ą Sobotha popo- 
roczkach i wroczicz

Może: czloAvie[cz]ka.

Tako mi pomoży Bog jako to 
świadczę, jakom przy tym był, 
jako [t<y>m przy tym bi] Andrzej 
puścił pana Miedzyrzecskiego świad- 
ki an[e]i mu miał jego fcl| [cz] 
człowieczka 1) <w> pir[by]wą sobotę 
po poroczkacli wocić.

451. (128) -- Item dominus Janus de Lagewniky debet et est astrictus 
iuramentum prestare erga nobilem Mathiam de Wyslawicze tali rota:

’’■^'^0^'

1

Taconiy pomołzy Bog t Jaco mi | 
ty zagaili (!) Maczyey iiooral czo- 
yey | wofzny oglądał

Tako mi pomoży Bog jako mi 
ty zagony Maciej poorał, czo je[j] 
woźny oglądał.

452. (130) — Testes Joiiaimis de Hlunczicze contra kmetłioneni de 
Lippagora: primus testis Jasko de F^yotrovicze, secundus Nicolaus de 
Skarboszewo, tercius Mathias de Paruszszowo, qiiartus Petrus de Skamppe 
Johannis, Nicolaus de Skampe, Derslaus de ^taw Woyslaii — Flota:
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V —t-n

Taco gini pomolzy B. t Jaco to 
Swathczymi Jaco woy^czech czo Ea- 
iiil I micolao to gi Ranił oteymugą 
Jana | >J“z gy wlbotho wyepchnąl 
yzabicz ^ gi czai

Tako jiin ])omoszy B. jako to 
świa<?czymy, jako Wojciech, co ra
nił Mikołaja, to ji ranił otejmuję 
Jana, iż ji w />?oto w[y]epchnął 
i zabić ji <(cli)ciał.

453. (131 v) — Testes nobiłis Ozasław de Grabowecz, quos prodiicit 
erga nobiłem rłohannem de Oamppa: primus Jamissins de Ołszicze, presens, 
Wincencins de Myeczewo, tercius Jamissins de Skrinky, qnartus Nicolaus 
de Gantlicowo, quintns Johannes de Bnyii ułtimus - Rotha:

“ . p ■v.tvY.vWplv»Łłli4pr»*p; 7

yc,;^j5,a .V.21

vbh|

Taco my pomolzy B t Jacom 
|tho] przitim bił »Jaco Ozalław 
nyefzwął napanii Janye dyntzylch 
pyenqdzy nytzthi czo narzącoy|my 
dobld czo mu prawo Ikałzało i 
AUi in teHtimoninm iurahnnt.

Tako mi pomoży B. jakom 
przy tym był, jako Czasław nie 
wzi2^ na ])anu Janie jinszych pie
niędzy niż ty, co na r[z]ękojmi 
dobył, (*o mu prawo skazało.
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454, (135a) Testes. Gregorius de ßomegewieże ducit testes contra 
dominuin Paulum de Micusszewo: primus Albertus de Chudzicze siiba- 
gazo, Dobrogostius Geczsk5", tercius Nicolaus de Gorasdowo, quartus Do- 
brogostius de Glowczino, quintus Dob5'eslaus de Grodzecz, sextus Stani
slaus de ibidem — Rotha:

afwłłw. c66<-

Taco mi ])oniorzi Bog f 3aco | 
Grzegozoriz nyegąl panapaikoweigo 
(dzowyeka {Maczeya} nadabro- 
wolne i drodze an>^go ranil anymu 
cobi : li wlząl

Litera k poprawiona z <».

Tako rni ])omoży Bog f, jy<ko Grze- 
go[zo]rz nie jął pana Paszkowego 
ce^owieka Macieja na dobrowolne<j) 
drodze, ani go ranił, ani mu ko
były wziął.

155. (135 v) — Testes Jacussii de Ganszorowo contra Gneuomirum 
de iłiidem: iirimus Stanislaus de Sdzichovicze, secundus Gregorius de 
Wislauicze, tercius Paulus de Szolecz, ([uartus Jacussius de Nadarszicze 
Szolecz, (piintus Bartholomeus de Szolecz, Sextus Thch (!) de Szolecz. 
Kotlia, (jua iuralnint:

Hf;
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Taco nani po^ Jlog f Jaco tho | 
Swathczimi Jaco ]> Jacufzowye I 
agneiiomirowye [8edg| Sgediiaiiv | 
iniiiąla Izą trzi latho (!) czo gy bil | 
grieiiomii' otrzi grziwni obzalowal

Tako iiani po<moż>y Bog t, jako 
to świadczymy, jako p<o) Jakii- 
szowie a Giiewomirowie [SedyJ sjed- 
iiaiiiii minęła są trzy lata, co ji 
był Giiiewomir o trzy grzywny 
obżałował.

451). (137 v) — Testes nobilis Jeleń de Nadarszicze: primus Woy- 
slaus de ibidem, secundus Przedslaus de Grzibowo, tercius Grzyb Raby- 
sza, quartus Stejihanus de ibidem, quintiis Derslaus de Grzibowo, sextns 
Gneuomir — Rotlia:

*4 k - '

*- ß" ' I"1 iXzJ

Cvju-)*4

Tako nam pomoizi l>. | Jaco , tho 
swthczimy Jaco gelt marczin | rnyal 
Smową Swątlioilawem | kedzibinm 
{Rolayl Rolya wyprą |wil h otliwoy- 
Clawa czo Ją trzimal | vrzywn>^e 
tedimuya mai l‘piil‘czi|cz gyna taką

Tako nam ponioży B. j, jako to 
św<ia dczymy, jako jest Mai’cin 
miał smowę <s> Świętosławem, kie- 
d[z]y by mu [rolą| rolą wyprawił 
ot Wojsława, co ją trzymał u[r]żyw- 
nie, tedy mu ją miał sjmścić jiną 
taką.
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PISARZ 22.

457. (in 0() V r. 1415) — Testes Thome de Xadarzieze contra Petrum 
de Eząo;nowo; Nicolaus de Soleciia, N'icolaus de Vagri, JS^icolaus de VVagiä, 
Nicolaus de Chwalicouicze, P>oguslaus de Chwalicovice, Jaroslaus de 
StaA\^:

^ fVkiK^S^ nUciC^f ^
ffe ^4fn»4ifs»W<-Ä

..^

fJako tlio ll'czaj Swathczyiii 3ako 
thoma tą lącą drola oyąlzgi pyortii 
ob zaloAvl thą trzymał Trzidzel'czy 
lat iiylz gy ])ra’sveui AV])omiiial.

flako to świadczym, jako Toma 
ty ląky i rolą, o jąż ji Ihob’ ohżalo- 
w<a>l, ty trzyma! trzydzieści lat, 
niż ji prawem u])ominal.

PISARZ 23.

458. (111 123 r. 1416) - Testes iiobilis ac streuui Pauli de Micuszewo: 
]irimiis Thomislaus de Olesze, secimdiis -loliaiines /Stan de Skampe, tei- 
cius Andreas 8rzocos de Waiigri, quartiis Sandiuogius de Brudzewo, 
quüitus Jaroslaus de Kosczauky, sextus Laurencius de Staw — Eotha:
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Taco ini ])()iiiorzibog f 3aco | tho Tako mi ])omoży Bog t> jako to 
Swaczo Jacoiii brzitem I bil Jaco świa<d>czę, jakom 7?rzy tern był, 
wiizotha cafzal liith I ])5H‘acz ])ami jako Wysota kazał list pisać parni 
paikowi czo ten lift mowy Paszkowi, co ten list mówi.

IMSARZ 24.

159. (III 138 r. 1416) Testes pro ])arte domini Alberti lieredis iii 
Hoscowo et conti-a Belczconem de Bernarthky: primus Czaslaw de Gra- 
bowecz, secundus Nicolaus Grabowecz, (pii fuerunt nunccii, ut darent 
equum ad fideiussoriam caucionem, tercius Nicolaus Viscotha, eciam 
nuiiccius fuit, quartus Albertus de Clmdzicze subagazo, (piintus Lau- 
rencius Grabowecz, sextus Semek de Swecotliky.

Testes pro ])arte Ade Belczconis, ])artis adverse: primus -lohaimes 
(3olacek, secundus (V.wek de Piglowice, tercius Oceslaus de Grabonowo, 
(pii fuerunt |)resentes, quando equum dabat sujier fideiussoriam cau
cionem, quartus Petrus de Grabonowo, (piintus Paulus de Sdzicłiowo, 
sextus Visak de Sdzichowo, qui eciam fuerunt presentes:

Tacogim ])omofzy bog {f} etc. ya- 
cofzmy I przitem były kedi {adam}

Tako jim ])omoży Bog etc., jakosmy 
przy tern ftyli, kiedy Adam Bielczek
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Byelcek dawał i [(-onyl ('ony |raii] 
iiaraky panu ])otro\vy l^ninlkeniu 
czo\" gy byl ' wlzaiil ])othvv()>dkein 
rofcowCkiin aoii go nechczal viran-
czicz

dawał k(m na ręki ])anu Piotrowi 
Bnińskienm, co[j | ji był wziął pod 
Wojtkiem Kożkowskini, a on go 
nie ełieiał wyręezyć.

PISARZ 25.

160. (III 130 T. 1416) — Testes pro |)arte nobiłis Mathie de Jaro- 
ezirio contra Luthogneum de Cromobcze: i)i‘inms Albertus de Chudzieze 
subagaszo, secuiidus Predborius de Lang, tercius Stanislaus de Lowan- 
ezicze, quartus Sandiuogius de Iłrzostowo, quintus Szegotłia de ibidem, 
sextus advoeatus Sczich de Potłiarszicze:

Tłiako giin. bog pomoizy yi'wäthy ! 
yako tlio Swatheziniy. ylze lutho i 

gnew ScromoUcz, thknanl koly j na 
maezcowe zemy [ete.| fchefcz | dzei'- 
fanth etc.

Tako Jim Bog pomoży i święty, 
jako to świadczymy, iże Lutogniew 
z Kromolic tknął koły na Maćko
wie ziemi fetc.| sześćdziesiąt etc.
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461. (142) — 81aclicziiio. tStepliamiKS de tSlachczmo diicit testes contra 
dominam Dobrochnam iixorem »Jascbconis de ^zirzniky: primus Nico
laus de Woyaczewo, secuiidus Wirzbantha de Grabouecz, tercius Der- 
slaus de Czarthky, quartus Pacoslaus de Grodzecz, quiiitus ßartholo- 
meus de Grabouecz, sextus Albertus fibus Ozaslai de Grabouecz;

Al * <^jBk!nm ■.. *ff
.'vW(\v«rAw‘4 ,

itms y,tt>r'*«<W<( <—
t\iJ^»1 ■_ ^

^7 łyf«/1*

(142 v) Tliako girn. bog pomoz^" Tako jiin Bog ])omoży i święty t? 
ylwantlii t I yako tlio fAvatliczimy. jako to świadczymy, eso pani na 
czfo ])any | name żałowała. Opól- mię żałowała o połtory grzywny,
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torij(rz5"wny | otho iiio 5V])rawo nye- 
witawyla alz trzy lata myiiaiila 
etc.

o to mię w ])ra\v() nie wstawiła, 
aż trzy lata minęła ete.

1()2. (145) — Dambno. Item dominns Mathias eastellanns Xaklensis 
debet iiu’are contra dominam Sandkam de Ostrów in terminis ])articn- 
laribns proximis in Pisdri ]>ro eo, (piod eadeni domina dum accionem 
deposnit dixit, (piod iste kineto tenetnr ei XXX et qninqne mar(*.as 
etc. ~ Kotha:

f
■

______________

Thako. mi. bog poniozi ^dwantłii 
t ; yako. kedi pany {namo} żało
wała. [na ^ kmecza olzitłioj, thedi. 
rzekła, aby ! ye>' bił. wynowatłi. 
{kmecz} ])ancz a trziidzefczy grzy- 
wen etc.

Tako mi Kog ponioży i święty |, 
jako kiedy pani na mię żałowała 
[na kmiecia o żytoj, tedy rzekła, 
aby jej l)vł wino wat kmieć pięć 
a trzydzieści grzywieii etc.

493. (145 v) — Wislaiüce. Johannes de WisslaAvJce ducit testes contra 
Matłiiam kmetłionem de Wissłanice, (pii est domine (Vayne de ibidem, 
])i‘o et su-i)er septeni Avlneribns non crnentatis alias Syne etc. Testes: 
l)rinms Albertus de Wissłanice, secundus Johannes de Grzibowo, ter- 
cius Johannes Grzimala de Mroczky, quartus 8wanthomir de Wissłanice, 
qnintns Iwanns de Schi^ky, sextns Tłiomas de Grzibowo etc. — Rotha:

-i

p*~T • I '■/£
/ > f
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Tako gim. b. ]). il'want.lii t 
tho 1 Swathczim>b czlb. To doltali ra
ny od I Jana. Maczeiew^b tho. mv 
fo. doCtalo I za yego poczanthkeni. 
yfz zyego Itnieni ])irwe5" ^yl-

Tako jini H. ]>. i święty jako to 
śwadczyiny, czo się dostały rany 
od Jana Maciejowi, to nm się 
dostało za jego ])oezątkieni, iż z jego 
synem ])irwiej był.

464. (146) — Gorca. Item stremms flaimssiiis de Gorca debet inrare 
contra Gregorinm de Wisławice — — — Rota:

Thako mv. b ]). t- 5"e^ko Ib. Grze- Tako nm H. ]). jako się Grzegorz
gorz j [gwałtlieml n\'e niewolo na |gwałtem] nie mą wolą na siedlisko
Scheldlilko w]irowadzil ale gwal- wprowadził, ale gwałtem, aiiim za
the™ ' anyni zato gynego rcłiedlifka to jinego siedliska wziął,
wzał

465. (146) --Grodzecz. Stanislaus de Grodzecz diicit testes contra 
Stanislaum de Mroczcowice jiro frumentis, <piod in i])sins agris fruges 
seniinavit ex eins voluntate etc. Testes: primus Albertus de Ganssorowo, 
secundus Nanssegnew de Ozarthk^", tercius Paulus de Chrosthi, quartus 
Przibek de Placzcouice, quintus Andreas de Woyaczewo, sextus Wissek 
de Zdzicliouicze. — Rota:

t -vvvi *

ri

M—- -T

y k

Tako. gim. b. ]) t yako to Iwatli- Tako jim B. p. |, jako to świad- 
ezimy 1 ylze. StaniQaw. llal zito czymy, iże Stanislaw siał żyto na 
naftaniflajwowe roli. fzyego wole. Stanisławowie roli s jego wolą; 
zkopi. ylze | bił blifchfchy (zkopi?), iże był błiższy.

466. (148) — Item pueri domini Walach de Gharbowo ducunt testes 
contra Ijuchnam consortem Nicolai de Swanowo pro viginti marcis gros- 
sorum latorum; primus Thomko Jaroschewsky, secundus Swanschco de 
Wilcowia, tercius Petrus de Wilcowia, quartus Dunay de Boyanice,
quintus Albertus de Boianice, sextus Albertus de Planskowo----- —
Rota:



341 risarz 2ü, kö. I l l r. 141G

Thako giiii. b p f yako tlio i 8wath- Tako jim B. p. t? jako to śwmd- 
czirny. yfze paney. luchne ' dofzicz czymy, iże paiiiej Liichnie dosyć 
wczynono zayey wano uczyniono za jej wiano.

'' i s3^* ' I-Vy«? /i

I R' ^ I
V. ^ * * vt.*c4p4 ętw ^. f

be^y^v.v

riSARZ 26.

4()7. (III 140 r. 1416) — Testes pro parte Eronissii de Malgowo contra 
Mathiani de Jaroczino, primus Michael de Paszirbicze, secundus Fran- 
ciscus de Dzerszanowo, tercius N^icolaus de Easzewy, quartus Czerna 
de Golina, quintns Albertus de Zalecze, sextus Nicolaus de Tarscze — 
Rotlia:

Tako gini porno Iz y bog Jako|tlio 
Iwatliczimi ylze bronilz j fzkarbu 
maczeyewa ne wizanl | nycz wan- 
cze nyfli Iczego liczbo | vczinil

Tako jim pomoży Bog, jako to 
świadczymy, iże Bronisz skarbu 
Maciejewa nie wziął nic więce, niżli 
s czego liczbę uczynił.

16 Roty pyzdrskie





'*^5? typ

Tako my ■|)omozy bo^? etc. Jaeo Tako mi ])omoży Bog etc., jako cso 
czfo ! Symaii Avzanl conye Stani- Syman wziął konie Stanisła<w>owi, 
Oaowy to ge j Avzanl nameÄ^ dze- to je AA^ziął na mej dziedzinie na 
dzine nacliwalifziczach | aon gra- CliAvaliszycach, a on granice nie 
nicze neprzeora ]n’zeora<ł>.

470. (155) — Testes pro parte nobilis Nicolai de Nadarszicze contra 
Troyanum ministerialem Pj^sdrensem: primus Paulus de Zolcze, seeundus 
Borzislaus de Grabonkj^, tercius Stanislaus fibus Wirzieo(ni5s de Zolcze, 
(piartus Weneeslaus filius Martini de Zolcze, quintus Crzon de Zolcze, 
sextns daeobus de delitoAAU) fibns Wiseliaeo<'ni>s — Rotha liuiiis:

IjSŁffi/r. ^ .

-rwr-ML'^iasesSaraiä!?

Tako gyni pomozy bog etc. Jaco | 
tho fAvatcziny Jaco ten kon czfo 
gy 1 micolay Avzaiü nebyl troyanoAA^ j 
any gego pofla any nacrolcAA'^ICkyem 
orandzy bil

Tako jim ])omoży Bog etc., jako 
to ŚAviadczyw?-y, jako ten koń, cso 
ji Mikołaj Avziął, nie był TrojanoAv 
ani jego posła, ani na krolcAvskiem 
orędzi był.
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471. (155) -- ^'ota rotlianij qua iiirabit dominus Mcolaus de Pyantli- 
cowo contra łionestam dominam Nastaziam et Mathiam de Starcowecz 
ad proximos termiiios ])articulares:

■*’’■**’---------- -—----

4**

(155 v) Tako oemu pomozi bog Tako jemu ])onioży Bog etc., jako 
etc. Jaco I tamo moy Icot drzewey tamo moj skot drzewiej nie cłio- 
nechodzil | wtey lancze alifz icot dzil w tej łące, aliż skot drzewiej 
drzewey macz|cow l>yl zagyantli Maćków był zajęt, ale tamo była 
ale tamo by|ła za]K)wedna łanka zajiowiedna łąka.

472. (160) — Induccio Grabowecz. Testes ]>ro ])arte nobiłis Bartln»- 
lomei de Grabowecz contra łałioriosum Jołianiiem de Czołowo: primus 
Stephanus de Słachczino, secundus Petrus de ibidem, tercius Johannes 
de ibidem, quartus Bodzantha de Grodzedz, quintus Nicolaus de Woya- 
czewo, sextus Albertus de Grodzedz — Rotha huius:

0^

Tako gim poniozi bog etc. [ iako Tako jim pomoży Bog etc., jako 
fwatczimi Jako Barthlolmey neranyl świadczymy, jako Bartłomiej nie 
Jana Cczolowa | kniecza any zamba ranił Jana s Czołowa kmiecia, ani 
wybił zęba wyłiił.
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473. (162 v) — ludnccio testiurn Stanislai de Micolayewicze. Testes 
nobdis Stanislai de Micolayeuicze contra Petrum de Gunicze: primus 
Matłiias de Starcowecz, secundus Johannes de Labiszino, tercins Andreas 
de Colaczkowo, qnartus Johannes de ibidem, qiiintus Ozestko Venator 
de Dambnicza, sextns Stanislaus de Micolayeuicze — (163) Eotha huius:

Tako gym pomozi bog etc. | iako Tako jim pomoży Bog etc., jako 
tho fwatczimy iako Slmichna ne- to świadczymy, jako Śmichna nie 
wzanla l'rzebcza i zatą dzelancz gizi- wzięła źrzebca za tę dziesięć grzy- 
wen czfo ! wylzey gynim dzew- wien, cso wyszej jinym dziewkam 
kam dal I zapoiag dal za posag.

471. (167 v) — ludnccio testiurn Zithowo. Nota testes, quos ducit 
nobilis AVyschak de Sdzychowicze contra nobilem Nicolaum de ibidem:
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primus Bartholomeiis de liagrowo, secutidus Johannes de Grzibowo, 
tercius Jacussius de Bagrowo, quartus Andreas de Wyslanieze, quintus 
Adam de Byernathky, sextns Przemil de ibidem — Rötha hiiius:

Tako gym pomozy bog flako tho 
fwathczmy yako | fliiga mycolayew 
porambyl I gay w\dchacow y wo- 
yfzl(!)|gy dogyego domn y tego' 
vzytek iiia

Tako jim pomozy Bog, jako to 
świadcz <y>my, jako sługa Miko- 
łajew porąbil gaj Wyszakow i wio7Ä 
ji do jego domu, i tego użytek 
ma.

475. (107 v) — Induccio Dzirsznicza. (108) Nota testes, ([uos dueit 
Andreas de Dzirsznicza contra nobilem Petrassium de Byeganowo: primus 
Gnewomir Gansorowski, qui nunccius fuit, secundus Jacobus de ibidem, 
tercius Voytek de ibidem, qui nunccius fuit; quartus Crziwosand in Górka 
Minori^) Hanus^), qui nunccius fuit, quintus Theodricus de Yasoltowo, 
sextus Nicolaus Szyka de Borzuyewo — Eotha liuius:

\ r" t

%, t

4

Tako gym pomozi bog etc. [ |yfwan- 
thy etc| yako tho | fwathczimy Ja- 
cofmy pofly były od andrzeya do- 
potrafcha j aby ofzmoronathcze do- 
bythjca dal narocoyemftwo | czfo

Tako jim pomoży Bog etc. |i święty 
etc.], jako to świadczymy, jakosmy 
posly byli od Andrzeja do Piotrasza, 
aby ośmioro nadcie doby tka dał na 
rękojemstwo, cso zajął na jego
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zagaili nagego dzejdzinye aon nedal dziedzinie, a on nie dal i wojźnyni 
y voy]fznym zaftal zastał.

Wyrazy niepeirne.

476. (171 v) — Indnceio Pyantlicowo. Testes pro parte domini Ni
colai de Paiitłicowo et contra Andreani de Góra: primus Phalimir de

■(.

T>

rj

r a

Cl '
-

Mchowo, qui presens luit, seciuidus Sdzicli advocatus de Potarsziczc, 
qui preseiis fuit, tercius Podzantlia de Gorzicze, qiiartus »Johannes de 
Scoraczewo, quintiis Hodzantlia de Grodzecz, sextus Grzymała de Mrocz- 
covo — Rotha liiiius:

Tako gym pomozy bog etc. 1 yacol- 
rny jirzitem byli kyedy i Andrzey 
ranczil zapawla poftalwicz [...] niy- 
colayew przed j ])rawo kyedy by 
go nepoIta|wyl tedy mu wynowath ! 
dzefzancz grzywen

Tako Jim pomozy Bog etc., jakosmy 
przy tein byli, kiedy Andrzej ręczył 
za Pawła postawić [...] Mikołajew 
]irzed prawo. Kiedy by go nie 
])ostawił, tedy mu winowat dzie
sięć grzywien.

477. (173 v) — Tnduccio Grzibowo. Testes pro parte nobihs Stanislai 
de Grzibowo et contra Nicolaum de Nadarszicze: primus Przeceslaus 
de Grzibowo, secundus Nicolaus fihus Philippi de ibidem, tercius Johan
nes Orzeschek de ibidem,, quartus Johannes Schimkowicz de ibidem, 
quintus Wodka de ibidem, sextus Stephanus Philipowicz de ibidem — 
Kotha huius:
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Tako gym pomozy bog | Jako tbo Tako jim pomoży I^>og, jako to 
fwatczimy Jaco ] micolay dal Sta- świadczymy, jako Mikołaj dał Sta- 
nilłaowy 1 [dwej {trzy} rany[e] czfo nisła<w>owi fdwie] trzy rany fiej, 
gyewoy|Xzny ogłandał cso je wojźny oglądał.



478. (III 4 78 r. 1417) — Induccio Graboweez. Testes iiobilis Bar- 
tholomei de Grabowecz, quos dncit contra dominum Mathiam palatinum 
Kalisiensem: primus Jacussius alias Gosdz de Grabowicz, qui presens 
fuit, secundus Petrus frater ipsius germanus, tpii presens fuit, tercius 
Janussius de Olszicze in testimonium — Potha liuius:

Z,

Tako gym j)omozy bog etc. | daco- 
fzmy przitem były eze 1 Bartlilo- 
mey neodbyal fcota | woythkowy 
any cony rzäczy i pirzfzfchemCkemu 
yako I tho fwatczą — — —

Tako jim ponioży Bog etc., jakosrny 
przy tern byli, eże Bartłomiej nie 
odbijał skota Wojtkowi ani koni 
rzą<d)cy pirz<w>sz ziemskiemu. Ja
ko to świadczą.

479. (179) — Induccio Woyaczewo. Nota testes nobiłis Martini de 
Woyaczewo et contra nobilem Miłay de Miłoszlauia: primus Jacussius

A ^ ^
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de Bagrowo, secuiidus Dobrogostius de Woyaczewo, terciu« Andreas 
de Drachowo, quartus Woyslaiis de Gurowo, qiiintus Johannes de Xowa 
Wesz alias Czolnothowo, sextus Petrus de Crethcowo — Rotha hiiiiis:

Tako gym ])oniozy bog etc. | Jaeo 
tho fwatcziny Jaco Marczin | dal 
trzdzefzczy grziwen |)rzibif ilaowy 
grofchowich nagego j czancz Woya- 
czewe

Tako jini ])oinoży Bog etc., jako to 
świadczymy, jako Marcin dal trz <y>- 
dzieści grzywien Przybysla<w>owi 
groszowych na jego czę<(ś^ć <w) Wo- 
jaczewie.

J’ISARZ 28.

480. (Ul 180 V r. 1417) — Grabow^^ecz. Johannes Grabowyecz debet 
inrare contra nobilein 8inychnam Bloszeyewska in proxiniis terniinis 
particularibus — Rotha:

i

Tako genui ])oinoizy Bog etc. yako | Tako jemu ponioży Pog etc., jako 
yelt yey ne wjuiowath grzywny j bo jest jej nie winowat grzywny, bo 
yeft {yo} wtroczyla nakon jest ją utruciła na koń.

48J. (190 v) — Induccio testium ex parte nobilis Mcolai de Sobe- 
szyrne contra strenuum Paskonem de Campa: primus Crzeslaus de Sobye- 
szyrzne, qui presens fuit, secundus Johannes de ibidem, qui presens 
fuit, Woj^slaus de Nadarszycze tercius, quartus Woyslaus de Gurowo, 
Sandziuogius Golczewsky, Bodzantha de Wynyecz — Rotha huius:
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Tako giiii bog poiiioiz y iwyathy | 
t -lako ])rzytem bili gdy pan |

Tako jiiii Bog pomoż i święty t? 
jako ])rzy tein byli, gdy ])an Pa-

palek wlzjn)! pyocz grzywen {gr} szek wziął ])ięć gi'zywien gr. pie- 
])e|iiodzy Micolayewycłi Slzyrznik | niędzy Mikołajewycli z Sii’znik 
wyltey nyfly x^rawo niyal a | dwa wyszej, niżli prawo miał; a dwa
matlia przjdandz itz jirzyte*^^ | 1)115" 
Et qiiatnor, quia testificantm'.

mata ])rzysiąc, iż przy tern byli.

1TSAEX 29.

482. (III 195 V r. 1417) — Induccio Zanissii. Indnccio testinrn ex 
parte Zanissii de Czyrequycza erga nobilem Mathiam de -Taroczyno:
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primus Martiniis de 8osziiye, Nicolaus Baszewsky, Pyechno Paszyrbyczsk>', 
Bartossius Cozmynsky, Andreas Czelmyczsky, Andreas Wyszacowsky — 
Rotlia huius:

p*'.. _ ^

<b»V **-■'*»"

[ *.*-45 ^ ^

(kUo.P cw*yf-'

Lbrjc.,

■' Vvt^*7

Tako gym bog etc. yako tho | 
Jwyadczymi. yfze Zauifza ne | wfol 
tako Avyele yako Sto ! grzywen gro- 
izow. Matheyewy j bodocz wtem 
izbo f zu

Tako jim Bog etc., jako to świad
czymy, iże Zawisza nie wziął tako 
wiele jako sto grzywien groszow 
Madejewi, będąc w tern zbożu.

183. (196 v) — Gneziia. Item Helena relicta (piondam nobilis Sbilut 
de Górka et Bronissius eciam de ibidem habent terminum ad terminos 
generales in Gneznam vel adventuni regium, quid lioruin iirius fuerit, 
])i’o defectu litere dotis. — Rotha precedentis:

Tłiako gim pomoizy etc. yako | Izmy 
tho wydzely. iako 3[ar\tinus |de d] 
dzeczmarowlky ielt | odbił Micola- 
yew>\ famo 1 trzecz dobitek 
(196 v) Quatuor vero:

Tako jim ponioży etc., jakosmy 
to widzieli, jako Martinus Dziećmia- 
rowski jest odbił Mikołajowi samo
trzeć dobytek.
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iako tlio 1‘wyadczynii fyCzeiniy] Jako to świadczymy [iżcsmyjj, | jako 
iako. Marczyii dzeczmarowiky ! ieft Marcin Dziećmiarowski jest odbił 
odbił micola>^ewi iamo ! trzecz do- Mikołajowi samotrzeć doł)ytek. 
bitek

484. (203 y) — Induccio Jlominici. Testes ])i“o parte Domiiiici de 
Mnrzy^i<>^''^^ contra laboriosum Mathiam de Mnrzjbiowo: ])rimns Vin- 
cenciiis de Strzalcowo, secundus Stanislaus de Grodzecz, terciiis Grztunala 
Mroczkowsky, quartus Theodricns Mroczkowsky, quintus Petrus de 
Itoszkowo, sextns Sandziuogius de Roskowo - Rotłia łiuius:

I
^ " /

t

ł

Tako gym pomolzy bog y twathy i 
t yako tlio twyaczczo yfz czto 
zayoł i)yotr włodarz dominikow 1 
tłio ielt zayoł wełzkodze wow!z{e}fyl

Tako jini pomoży Bog i święty 
jako to świadczę, iż cso zajął Piotr 
włodarz Dominikow, to jest zajął 
we szkodzie y" owsie.

485. (200 V) — Induccio testium Przespraw. Testes nobiłis Przespraw 
de Strzałkowo contra nobiłem Laurencium: primus Jołiannes Parussowsky, 
secimdus Laurencius Stawsky, tercius Paulus Stawsky, quartus Mathias 
de Paruszowo, quintus Nicolaus Parusowsky, sextus Nicolaus Zachos- 
czewycz de Gomorze - Rotha huius:
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Tako gym pomofzy etc. 3^ako tho ; 
fwyatczo yfze \va4\Tzyiiecz fzedl j 
ledwema panyezoma yfzam trze- 
czy wprzetzprawow iai^uft j yporo- 
bil feCczdzelanth drzewa | pofpoli- 
tego

Tako jim pomoży etc., jako to 
świadczg, iże Wawrzyniec szedł se 
dwiema panicoma i sam trzeci 
w PrzezpraAvow zapust i porąbił 
sześćdziesiąt drzewa pospolitego.

18(). (20() v) Induccio testium -lacobi Gunycze. Testes pro ])arte 
.lacobi Szemanthe de Gunycze contra Paulum kmetlionem de ibidem: 
primus Woyslaus de Nadarszyce, secundus Martinus de Nadarszyce, 
tercius Xicolaus de Nadarszyce, (piartiis Meczko de Wangry, quintus 
Mathias Stawskyq sextus Vincencius de (diwalicowyce — Rotha sequentis^):

I ■

Tako gim ])onioizy bog ylwyatlii f 1 
[y] yako czfo fze doCtalo paulowy | 
tho fzye dol'talo zagi^ego poczot- 
ke^i I yi’ze gemu tcot odbyal azatho 
{zemantha} | fpaizy nyewfzyaP)

Tako Jim ])omoży itog i święty f? 
jako cso sie dostało Pawłowi, to 
sie dostało za jego początkiem, 
iże jemu skot odbijał; a za to 
Ziemięta spasi nie wziął.

Polsla rota iri/jr^tkowo nad hiciiiskii zapinką.



4(S7. (210) — Nouacmitas. Item stremms Johannes de Xonaeiuitate 
debet inrare ad proximos terminos particulares contra nobdein Petras- 
sinm heredem in Strzalcowo — Eotha:

Tako gemn pornol‘zy bog y Iwathy j 
t [czom5^ 0 czomy obranczyl 
j)jh)trafz]] {czizo pyotrafz niyal 

picz I od ftampycz fwoye czo| 
l‘cz5^ {rancoyemitwa} wbyeganowye 
{hveinn bratn lafczewy} na wyeky | 
y tamo m5" me fyeltrze myal 
^Yyanowacz trz>^ llta grzywen ! the- 
goni go ya rancoyemitwa | prolno 
neinifczyl any gynego | wfzyąl

Tako jenin ])onioży Bog i święty f 
fco mi, o co mi obręczy! Pio- 
trasz|, cso Piotrasz miał [odstępie 
odstępie swoje ezęści rękojemstwa 
Av Biegano wie swenin bratn Lasz- 
ezewi na wieki i tamo mi me sies- 
trze miał wianowae trzy sta grzy
wien, tegom go ja rękojemstwa 
prozno nie puścił, ani jinego Avziął.

488. (213 v) — Item nobilis Ałbertns de Coszntłiy' debet inrare ad 
])roxinios terminos particulares contra nobiłem 8ymionem de Podstołyce — 
łiotłia:
Tako geniu j)oniolzy etc. yako 
ezlo i namyo Syman orany żałował | 
tichein mu ran ia nyedal |-J any [ 
gich otemnye ma

Tako jemu ponioży etc., jako cso 
na mię Szyman o rany żałował, 
tycliem mu ran ja nie dał, ani 
jich ote mnie ma.

489. (213 v) — Testes nobiUs Martini de JSzdzychowya contra nobi
łem Sechnam de ibidem; primus Nicolaus de Borzeyewo, (pii presens
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fuit, sed est gener eins, 8tephaims 
bowo, Andreas de Wy sławy ce, J 
Albertus de Bagrowo — Kotha:
Tako geniu poinolzy bog etc, yako ' 
gdi fze Iwada Itala inedzy techno ' 
amarczynem, przytemem był ytze i 
Marczyn Seehne policzka nedal | 
adriidzy yako tho fwyatczy”“

de Ozelusczyno, Msezyszecli de Grzy- 
acussius de Bagrowo Alberti gener.

Tako jemu ])oinoży Bog etc., jako 
gdy sie swada (s>stała miedzy 
Siecliną a Marcinem, przy ternem 
był, iże Marcin Siechnie policzka 
nie dał; a drudzy: jako to świad- 
czvmv.

490. (210 t) — Aobiłis Andreas de Błoszeye(wo) contra noł)iłem 
Jarosłaum de Młini testes ducere debet pro medietate istius sortis, quam 
emit dominus Andreas in Conarske, quid sibi credere noUet, hoc debet 
adducere pro decem marcis solus pro viginti duo, pro triginta tres, pro 
quadraginta quatuor, quinquaginta quinque, sexaginta sex et eciam 
quid sexaginta excrevit sex, tah rotha:

----

Tako genu^) (!) etc. yako tho 
fwyaczczo | czto yeft cupil pan Jan- 
drzey trzeczyo ] czofcz Conartkego, 
[tho] pyenyandzjmy 1) con^^em pan- 
czerzem, tlio yeft j cupil ])rawim 
targem anye dla | nygednego po- 
wyfzenva. — —

Tako jewm etc., jako to świadczę, 
eso jest kupił pan .Jędrzej trzecią 
część Konarskiego, [to] ])ieniędzmi, 
koniem, ])ancerzem, to jest ku])ił 
])rawym targiem, a nie dla nijed- 
nego ])owy8zenia^.

q Przifb. 12: genui, pyeiiyaczmy; podwyższenia.

49 i [210 V Rotha Pvotrkonis:
Tako nam etc. yako pyotrek yefzer- 
fkv. iełt

Tako nam etc., jako Thotrek .Je
zierski jest.

492. (216 v) — Nobiłis Petrus de Yeszory ducit testes contra stre- 
nuum Paskonem de Campa pro et super uti idem Pasko honori eiusdem



Petri detraxit, wlgaritei' Oprzyganene flachti, videlicet duos honoriferos 
clenodii Wczele, duos post inatrein de clenodio inatris, videlicet Trobi 
et duos ad testimoiduni, quos poterit ])revalere. Honoriferuin rotha:

Tako gym poniolzy etc. yako pyo- Tako jini pomoży etc., jako Pio- 
trt‘k i yelzerfky ieft nafz bratli fiia- trek Jezierski jest nasz brat, s iia- 
Izego^) I Iczytu fnafzey*^) crwye szego szczytu, s naszej krwie i na- 
y naizego za wolanya Wczela. szego zawołania Wczela.
d h (izierotrxki. Hoczn. l*TJ\X XLfff, 1915. 9: lionorificos. z naszego, z iiaszey.
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Pfk (21(iv) — Post inatreni:
Tako gy^’^^) etc. yako pyojrek 
yefzeriky ieit nafz brath ])o | ma- 
czerzy Streb ynafzego zawoila- 
nya

h'ozieroiraki ih.: gy, z Trąl).

19!. (21(i v) — Ultimi duo:

Tako jini etc., jako Piotrek Je
zierski jest nasz brat po macierzy 
s Trąb i naszego zawołania.

^.ruCItiŚS'

y

\ >*%. » :
4:

1

yako tho rwyaczczinii, yXzepyo|trek. Jako to świadczymy, iże Piotrek 
yefzeriky yeCt po ocziii > wczela Jezierski jest ])o oćcu Wczela.
17 Roty pyzdrskie
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i95. (217) — Item nobilis Bodzantha de Chlapowo debet iiu*ai‘e contra
Nicolaum de Poclatky — Botha:
Tako gemu etc. yako czfo myco- 
lay I poorał feizcz broXd tho left 
roXoral | granyczo prawo.

Tako jemu etc., jako eso Mikołaj 
poorał sześć brozd, to jest rozorał 
granicę prawą.

196. (217) — Alia:
Tako geniu etc. czfo wfyol fekyro^] 
tho wfzyol naprawem namem^)
1) Litero o 'przerobiona z a.
2) Końeowe m przerobione z y.

Tako jemu etc., eso wziął siekirę, 
to wziął na prawem na mem.

497. (218 v) — Testes nobilis Bogussii de Prussi contra nobilem et 
virtuosam dominicellam Dorotheam de Czelusczyno: primus Zdzych 
advocatus de Potharszycza, Venceslaus de Potharszycza, Stephanus 
de Wlawa, Albertus de Wlawa, Stanislaus de Wonyehcze, Derslaus de 
Parzenczewo — Botha:
Tako gym etc. yako czfo pa^na 
dorotjka pofwala Boguffza, tho ieft 
gyey i ’^olo pofwano y gyey cafzy- 
nyo.

Tako jini etc., jako eso panna 
Dorotka pozwała Bogusza, to jest 
jej wolą pozwano i jej kaźnią.

498. (218 v) -- Nobilis Janussius de Budzylowo debet iurare ad 
proximos terminos particulares contra nobilem Katherinam de ibidem:

Z'

-■'•y

Tako gemu etc. yfze^) czfo tam | 
dal penodze na dzedziczftwo [dj 1 
tho dal fzyroke groffz dwa | nafcze 
grzywen
') Litera y przerobiona z a lub o.

Tako jemu etc., iże eso tam dał 
pieniądze na dziedziestwo, to dał 
szyrokie groszye) dwanaście grzy- 
Avien.

499. (220) — Nobilis Boguchwał ducit testes de Nadarszyce contra 
laboriosum Thomam de Byrglino: primus Wlodzymir de Nadarszyce, 
Mathias Jeleń de Nadarszyce, Andreas Czelay de Nadarszyce, Jacussius
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Swyiithoslawe filius de JSJ adarszyce, Dobek de Nadarszyce, Andreas de 
VVyslawyce — Rotha;

Tako gym etc. yako czizo i'zye 
doftala i rana Mrofzowy od |boch]- 
giichwala j tho £zye doltala zagego 
poczotkem j ylzegy pirwe ranyl

Tako jim etc., jako co sie dostała 
rana Mrozowi od Boguchwała, to 
sie dostała za jego początkiem, iże 
ji pirwie ranił.

.500. (220 v) — Testes nobiłis Benak et Olbracht de Brzostowo contra 
Agnetem scoltetissam de Borzycowo et eins pueros: primus Abraham 
de Glowczyno, Passek de Glowczyno, Bogussius de Prussi, Pyotrek de 
Spaczynowycz, Mathias de Spaczynowycz, Barthossius de Glowczyno — 
Botha :

Tako gym {etc.} yako tho Iwyatczo 
yako I Ipan] Benak zolbrachtem [aj 
nyewylmyotał gwałtem panye {ya- 
gnyeiky} zdomu j any izyta pobrał 
za dzyełancz grzyjwen any cal'al

Tako jim etc., jako to świadczę, 
jako Ipan] Bieniak z Olbrachtem 
nie wymiotał gwałtem panie Ja- 
gnieszki z domu, ani żyta pobrał 
za dziesięć grzywien, ani kazał.

501. (221) — Induccio. Testes nobihs Wyrzchoslawe de Penky contra 
Scarbymir de ibidem: primus Venceslaiis de iSczepancowycze, qui presens 
tuit, sed est sibi cai'iialis sororius SwaJc, secundus Johannes filius eius 
<le Sczepankowo, qui presens fuit, sed est sibi nepos carnaLis, Thoma 
Doniaslaowycz IJrachoAvsky, Jacussius Drachowsky, Mcolaus Drachow- 
sky Jacussii frater carnalis, Swyanthoslaus Yelytowsky.

Testes nobilis Scarbimir de Penky contra Wyrzchoslawam de ibidem:
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primus Blydzbor de Riiszce, Troyaims de Ruscze, Derslaus de (iolim, 
Jamissiiis de Marcowyce, Jamissius Goreczsky, Wyrzchosz de Ruszee:

Tako gym pomofz yakodmy bili 
przytem fbilil yako 8car!bimir wvrz- 
chollawo [bj fepal | targał y prze- 
Iz[efjtrzy zagony ! rzuczyl

Tako jim pomoż, jakosmy byli 
■|)rzy tern fbylij, jako 8karbimir 
Wirzchoslawg siepal, targał i i)i*ze- 
zfesl trzy zagony rzucił.

502. (222 v) — Induecio. Item testes iiobiłis Matłde de Paruszewo 
contra nobiłem Petrum de Byeganowo: procuratorem domini e])iscopi; 
Mathias castełłanus Modersky, Johannes Paruszewsky, Johannes Htrzal- 
kowsky, Syman Zmyshborsky, PrzVdhslaus Oarszowsky venator łiono- 
rifer, Caszysko vexiUifer. — Rotha;

Tako g\mi poniofzy bog etc. yako 
tho Iwyadczymi yfze czfo pooirał 
mączek tho poorał wXwo|yem trzy- 
manu

Tako jirn ])onioży Jiog etc., Jako 
to świadczymy, iże eso poorał Ma
ciek, to ])oorał w swojem trzymaniu.

50J. (223) ~ Induccio. Testes nobiłis Petri de Beganowo contra 
nobiłem Mathiam de Paruszewo; ])rimus Albertus de Cłiudzyce subagaso, 
Mathias Conarsky, Johannes Gołinsky venator, Jarosłaus Połuwyesky, 
Boguchwał Szysinsky, Mathias Szysinsky - Rotha:

Tako gym etc. yako tlio Iwajtczym 
czXo poorał dobefław , ftlij ofmdze- 
lantłi zagonow ; tłio poorał wkłzan- 
fzem^) ' Ip[ Bilkupem trzymanu

Przyb. J3: w ksauszeiti.

Tako Jim etc., jako to świadczym, 
eso poorał Dobiesław ośmdziesiąt 
zagonow, to ]>oorał w księżem 1)i- 
skupieni trzymaniu.

504. (225 v) — Testes nobiłis Gregorii de V\'yslawyce contra nobiłem 
Johannem de Górka: primus Nicolaus Crzyszewnyczsky, Jacussius d(' 
Wysławyce, Berwołt de Wysławyce, fłohannes Orzeskowycz de Grzy
bowo, Yeszyk Nicolaus de Poclatky, Petrus de Grzybowo gener Głio- 
czyczske — Rotha:
Tako gym etc. yako łwyanthomyr j 
nyeranczył kony vpana yanuffza | 
podpyanczyo grzywen na i)ofta- 
wyeine ałe cupanikemu łkazanu

Tako jim etc., jako Świętomir nie 
ręczył koni u pana Janusza pod 
piącią grzywien na postawienie, ałe 
ku pańskiemu skazaniu.

505. (227) — Induccio Wława. Testes nobiłis Jacobi de Wława contra 
nobiłem Zegotham de Brzostowo: primus Michael Wangrzynowsky,
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Viiiceiicius \Vaiigrzynowsk>\ Aiidreak I^nisky, Bartliolomens Fdaisky, 
Derslaiis Prusky, Hwyanthoslaus Prnsky.

Induccio Zegothe. Testes iiobilis Zegotlie contra iiobilein dacobuiii 
de WTawa: priinns Giiewosz de Lobes, qni preseiis fiiit, Czeley de Lobes, 
(lui presens fnit, Johannes de Lobes, Przybek de Lobes, Xieolaus de 
Lobes, Andreas de (J'oniolycze — Rotha hnins:

f ^

i t) •

■

<^yGij<n /puwa
Vice ^ ^

'Tako gyni ])omorzy l)og yako tlio Tako jini ])oinoży P)Og, jako to 
hvyadczy^ini yak(){lniy} ])i‘zytein sAviadczymy, jakosniy ))rzy tein by- 
bili j gdizegotJia raczył kniecza ])o- li, gdy Żegota ręczył kmiecia Pio
tra | yako, łze nepod{d}ał gbotn tra, jako sie nie ])oddał gbotni 
])oddzye|lanez grzxMen ałe czlo by ])od dziesięć grzywien, ale cso by
l)rawo ; ikazalo.
/t/7 alii iii tefitimoii i mit.

,ü;1h)1 c nie iii. (v(*I)oI.

]>rawo skazało.

.)0(*. (22M) - Jac()ł)ns de W lawa d(‘bet inrarc. ad ])ro\ini(»s teianinos 
«•ontra Petrnni kmethonein:

^
(y&c4
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Tako gemu etc. yako Xtradzo yako | 
ofm grzywen, yego [nepoftopyenini i 
czynfow, yza prawa] iieoladze ; 
nim {carczu} [ydznro iaco mi] wel- 
czy krowy ' wten carcz frkj vtar- 
srali

Tako jemu etc., jako stradzę jako 
ośm grzywien, jego [niepostąpie- 
nini czynszów i za jjrawa] nieo- 
sadzenini karczu [i dziurę jako mij; 
wilcy krowy w ten karcz utargali.

5Ü7. (229) — Induccio. Testes nobilis Jacobi de Wlawa contra nobi- 
lem Andream de Góra: primus Michael thezaurarius Ostrow^eczsky, Ja- 
nussius miles Jiircowsky, Lm-andus miles Gluchowsky, Johannes miles 
Xansensis, Stanislaus miles Lowyanczsky, Bariczka Jaraczewsky.

Induccio. Testes nobilis Andree de Gora contra nobilem Jacobum de 
Wlawa: jirimus Sambor castellanus Dzbanczensis, secundus subagaso 
Chiidzyczsky, tercius Thomislaus Gandcowsky, Symon Szyrniczsky, 
Jassek Szyrniczsky, Johannes Dzeczmarowsky — Kotha:

I Tako gym pomoizy etc. yako ' [1] Tako jim poinoży etc., jako to
tho Cwyadczo czl'o ielt yol | pan świadczą, cso jest jął pan Jędrzej 
iandrzey wodo tho iest ; wytrzy- wodę, to jest wytrzymano mimo 
mano mymo trzy lata | nifz ielt trzy lata, niż jest prawem gabano. 
{prawem} [vfgabam»

508. (231) — Induccio. Testes nobilis Bronissii de Cromolicze contra 
nobüem Lorek familiärem nobilis Jandral de Malgowo: Petrus Slach- 
czynsky, Pasko Eoszcowsky, Nicolaus Podrzeezsky, Sandiuogius Go- 
durowsky, Jacussius Podrzeezsky, Chwal Crosznynsky — Eotha:

Tako gym pomofzy etc. yako tho | 
fwyadczo yfze Bronifz Croniolicz-| 
fky newyal wdoin ])ana lor'kowego 
anye ucradl dzel‘an|czy gry wen lor
ko wy, any the | go vizytku ma

Tako jini ponioży etc., jako to 
świadczą, i że Bronisz Kromolieski 
nie wjal w dom ])ana Lorkowego 
a nie ukradł dziesiąci gr<Z/ywien 
Borkowi, ani tego użytku ma.

509. (231) — Induccio. Testes nobilis Lascz de Beganowo contra 
nobilem Andream de Bzyrsnycza: iirimus Zemantha Climjmtsky, Der- 
slaus filius eius Cljunotsky, Jacobus eius frater de Gunyce, Swyancłi 
Nadarszyczsky, »lohannes Ohila de Nadarszyce, Boguchwał de Nadar- 
sz>V.e, Swyanchonis filius:

(231 v) Testes nobilis Aiidree de Bzyrsnycza contra strenuum Lascz 
de Beganowo: primus Dobrogostius Glowczinsky, Barthossius Glow- 
czynsky, Albertus Gurowsky, Clemens Glowczinsky, Albertus subagaso 
Ohudzyczsky, Stephanus SlaczczynskjB — Eotha:
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Thako gym etc. yako tho Iwyad-| 
czymi, yize czfo ielt pofzyekl loko | 
pan yandrzey iako gy pan lafcz | 
obtzalowal, tho ieft pofzyek | na- 
Iwem prawem, gdzyeiz ieft | dzer- 
fal pocoyne mynio trzy lata

Tako jini etc., jako to śmadczymy, 
iże cso jest posiekł łąkę pan Ję
drzej, jako ji pan Łaszcz obżałował, 
to jest i)osiek<ł> na sweni prawem, 
gdzież jest dzierżał pokojnie mimo 
trzy lata.

510. (231 v) — Indiiccio. Item nobilis Albertus de Bagrowo debet 
iurare ad proximos terminos contra nobilem Dorotheam de Zdzycłiowyce 
pro dimidia qnarta marca — Eotha;

Tako gemu^) etc. yakofme ne i Tako jim etc., jakośm <j>e nie rę- 
ranczyl any yeg molo (!) zapol j czyi ani jej męża za połezwarti 
czwartki grziwny grzywny.

Litery mu oznaczone poziomą Icrenką.

511. (230) liidiiccio. Induccio testiiim nobilis Johannis Ohila de 
Nadal Szyce contra honorabilem Symonem cnstodem Poznaniensem; 
Martinus de Nadarszyce, Nicolaus frater eins de ibidem, Włodek de 
Nadarszyce, Jacussius de Nadarszyce, Thomas Grabonowsky, Drogoslaus 
Wangersky - Potha:

Takogim etc. yako tho fwyaczczo i 
czfo ieft chila |oralj Johannes^ poo-i 
rai. tho ieft milczano rnymo Itrzy 
lata agranicze mqirzeoral

Tako jim etc., jako to świadczą, 
cso jest Chila [oralj Johannes po
orał, to jest milczano mimo trzy 
lata. a granice nie pi*zeorał.
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512. (241 v) r. 1418) - Induccio. Testes iiobüis Nicolai de (Jorasdowo 
erga nobileni Woyslaiini de Nadarszycze: Derslaus Pmsky, Andreas 
Prusky, Bartholomeiis Prusky, Oleineiis Glowczynsky, Abraham (llow- 
czynsky, Rarthossins Glowczynsky — Rotlia:

Tako gym etc. yako tho 1‘wyadczo 
czfo ieft Micolay pofzyekl loką , 
tho ielt ])orzyekl, yi‘ze mu zafta 
wyono y ieft wtrzimanu tako ' 
długo iako iego lifti mowyo i ne- 
wypufczayoez.

Tako jim etc., jako to świadczą, 
cso jest Mikołaj posiekł łąkę, to 
jest posiekł, iże mu zastawiono; 
i jest w trzymaniu tako długo, 
jako jego listy mówią, iiie wy
puszczając.

51.3. (24łv) — Item nobiłis NTcołaus de 8łup debet statuerc Petras- 
sium et Martinum suos familiäres ad proximos terminos particułares, 
qui debent iurare in hec verba contra nobiłem Dominicum de Murzynowo:

"A

X’l ■'"‘Ä

?

(242) Tako gym po etc., yako tho 
fwyadiczymi yfze pan Philip fzaj- 
płaczył i penyandze panu domin i- 
cowy I wczafz ywdzen yakoCz ]>rzy 
yaczełe i fo fkafzały y g5"ego fzye 
łudźmy fpafz nyerofzefła.

Tako jim ]>o. etc., jako lo świad
czymy, iże pan Filip fzaj])lacil ])ie- 
niądze ])anu Dominikowi w czas 
i w dzieli, jakoż ])rzyjacleł(‘ są 
skazali, i jego sic ludźmi s])aś nie 
rozeszła.

514. (246 v) - Induccio Miłay. Nobiłis Milay de Miłosław ducit 
testes contra nobiłem Phiłi])pum de ibidem: primus Stanislaus de Gro- 
dzecz, Petrus de Słachczyno, Stepłianus de Słachczyno, Sandiuogiiis de 
Koscowo, Johannes de Dzeczmarowo, Mathias de Starc.owyecz — Rotha:

Tako etc. yako [MycołayJ {Swyan- 
thofław} rofdzełił ! Orzechowo fmy- 
cołayem wyecii ! giftim dzałem y ten 
dzał wydzerjfzał dobrowolno mymo 
trzy lata

Tako etc., jako [MikolajJ Świę
tosław rozdzielił Orzecłiowo s Mi
kołajem wiekuistym działem i ten 
dział wydzierżał dobrowolno mimo 
trzy łata.
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öl'). (247) — Indnccio. Nobili« ölathias de YelithoAvo diicit testes 
contra nobilern \Nb)yslaiim de Nbnlai'szyce: jiriinus Albertus Grzybowsky, 
daeussiiis Yelithowsky, Mathias de Gelithowo, Grezoii Zoleezsky, Hartho- 
lomeuK Zoleezsky, Passek Zoleezsky — (247 v) Rötha:
Tako <>’im pomolz, et(*. yako tho 
l'wyadezo yl'ze ezio iel't woyllaw 
ranezyl ledin grzywen, [tego go 
inaezkow5^!j tego yego raneoyeni-: 
fsGva -Maezey ])rorno neimfezyl

Tako jini ponioż ete., jako to 
świadczą, iże eso jest Wojsław rę
czył siediń grzywien [tego go Mać
kowi}, tego jego rękojemstwa Ma- 
(*iej ])rozno nie puścił.

ÖU). (2Ö0 v) Induceio. Nobilis danussius de Mareowyeze ducit 
testes contra nobileni Oze]) de ibidem: ])rimus Andreas Wyslawsky et 
iste seit, quia ibi sunt scopuli, secundus M’oyslaus de Kadarszycze, Johan
nes de Aadarszycze, Martinus de Nadarszycze, Nicolaus frater Martini 
de ibidem, 8amborius castellanus Dzbanczensis.

Induceio Oze]). Item nobilis Ozep ducit contra ])redictum: ])rimus 
Bodzantha (4ila])owsky, Mathias Slawyanczsky, Nicolaus frater eius 
de ibidem, Jacussius Bagrowsky, Bartholomeus de Ba (251 )groAvo, Nico
laus ÖVvdzerewskv — Hot ha:

Ś w ■■

Tako gym etc. yako tho etc. 
czfo ieft ])an ofze]) porobił dr. e wo 
iako ieft wolny oglandal , tam ieft 
})oraml)il narweni ; anye mynio co])- 
cze l’namyeJiythe any tam copczew 
nve

Tako jim etc., jako to etc. ('o jest 
])an Oze]) ])orąbil drzewo, jako 
jest woźny oglądał, tam jest po- 
rąbil na swein, a nie mimo kopce 
znamienite, ani tam kopcew nie.

517. (252) — Item Vincencius debet iurare contra nobilem Jacobum 
de Baskowo ad ])roximos terminos particulares. - Roth<a :
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V iJ ^ ^ ,.;

CM /

Tako gemu pornoCzy bog etc. j 
yi'ze tho iedliCko nyefaftawyoino 
wedwu copu, anye bila fmojwo 
obiidawyeiie, by ge myal | zapła
cz ycz

Zatii. hiulowaiiie.

Tako jemu pomoży Bog etc., iże to 
siedlisko nie zastawiono we dwu 
kopu, a nie była smowa o buda- 
wienie(!)^), by je miał zapłacić.

518. (252 v) — Induccio Parusowo. Testes nobibs Johannis de Paru- 
szowo contra nobiłem Mcołaum de ibidem: primus Dobesłaus de Parva 
Parusowo, qui presens fuit, Mathias de Parusowo, qui presens fuit, Bo- 
dzantha de Parusowo, qui presens fuit. Jacobus Eogoszynsky, Mroczek 
subiudex Poznaniensis, Coszysko Ghor(^fze — Eotha:

Tako gym etc. yakofmy przytem i 
bili, [gdi ieft rnyał Jan Wyecze i 
pof])ohte zmycolayem] czfo fzye | 
doftah rany Janowy otmyco|łaya. 
tho fzye doftały zamycojlayewym 
])oczantkem, yfzy pyrziwe ranył. 
yj ires if) testimoińum.

Tako jim etc., jakosmy przy tein 
byh [gdy jest miał Jan wiece pospo
lite s Mikołajeml, cso sie dostały 
rany Janowi ot Mikołaja, to sie 
dostały za Mikołajowym yiocząt- 
kiein, iż ji ])irzwie ranił.

519. (253 v) — Induccio. IS'obüis Syman de Szyrniky ducit testes 
contra nobiłem Błyzabetłi de Marszełewo ad proximos terminos parti- 
cułares: primus Przedesłaus de Grzybowo, Johannes Orzeskowycz de 
ibidem, Vittus de ibidem, Stachnik Czarthcowsky, ISłicołaus Gołemowsky, 
Petrassius Pygłowsky — Rotha:
Tako gim etc. yako tho fwyadjczo 
ifze Pan Marcufz Marsze jłewfky 
ieft zaCtawił frzebro][wo]j zafwego^) 
zdrowego zywo|tha wofzmy grzy- 
wyen zemfkych penandzy panu Sy- 
rnanowy ! Syrniczfkemu.

TAtera 1‘ ‘poprawiona z z.

Tako jim etc., jako to świadczą, 
iże Pan Markusz Marszełewski jest 
zastawił śrzebro za swego zdrowego 
żywota w ośmi grzyvden ziemskich 
jiieniędzy panu Szymanowi Sirnic- 
skiemu.
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520. (253 v) — Induccio. Nobilis Nicolaus de Ohwalicowycze contra 
iiobilem Smychiiam de Nadarszycze: ])riiiius Thomas Chwalicowsky, 
Johannes Scampsky, Dersko Stawsky, Laurencins de Staw, Oardi de 
Chwalicowycze, Bojjussins Czelnsczynsky — 7?otha:

Tako gim etc. yako tho l‘wy|adczo 
yako micolayazeiniychno ; nyedze- 
lono bidleni ale gye 1 gednacze Ika- 
Czali dacz ])ofag iako gyiiiie fzye- 
itrze

Tako jiin etc., jako to świadczą, 
jako Mikołaja ze Śinichną nie dzie
lono bydłem, ale je jednacze ska
zali dać i)osag, jako jinne siestrze.

52.1. (25 1) - Induccio. Testes nobilis Chwal de Crotkech^) Syg contra 
virtuosani Swyaclmam de Dzeczmarowycze: ])rinins Martinns Wan- 
gersky, secundns Johannes Wangersky, tercins Nicolaus de Srapky, 
quartus Bodzantha Dzyrsnyczsky, quintus Bartholomeus de Lagrowo, 
sextus Jacussius Bagrowsky Rotha:

Tako gim etc. yako tho lwyad(‘zo ' 
yako tha lelcz^) dzeianth grzywę*^ | 
czfo gich opolowyczo ieft obfzalo-| 
wala Smychna Chwal (!) thy peiiian- 
dze bili [zoczyfny anye Ima ; cze- 
rilnyj zmaczerzyfny anye fzoczy-j 
lkii>L

Litera k poprawiona z li.
^) Wyraz fen poprawiono z led.

Tako jini etc., jako to świadczą, 
jako ta sześćdziesiąt grzywien, cso 
jich o połowicę jest obżalowala 
Śmichna C!hwal\'a), ty ])ieniądze 
były [z o(ć5czyzny a nie s ma- 
cier<z)yznyj z macierzyzny, a Jiie 
s oćć>czvznv.

522. (254) — Testes nobilis Swyanchne de Dzeczmarowyce contra 
nobilem Chwal olini de Crotkye Sige: primus Sandiuogius Wolonowsky, 
secundus Przethslaus Bodzeporowsky, tercins Andreas Bodzeporowsky, 
Sandiuogius Michalecz quartus, quintus Michael Dzeczmarowsky, sextus 
Jacussius Volonowsky — Rothća):
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Tako gym etc. yako tho iVyadc-zo 
yJ'ze [oczecz] chwal pobrał czwo ' 
ronafcz fcotu nycdzelnego ])o ' 
rmyerczy 1‘wego ocztza, cuktorey ' 
fze polowyczy fcotn 8wyachna ' ])ra- 
wo rnyala

Tako jim etc., jako to świadczą, 
iże fociecj Chwał pobrał czworo- 
]iaśc<de) skotii niedzielnego po 
śmierci swego oćca, kn której że 
]iołowicy skotn Swięchna ])rawo 
miała.

523. (łV 3 r. 1418) łnduccio nobilitatis. Ih^trassius Grabyonowsky 
filius Henrici debet dncere testes contra nobiłem Andream de Góra pro 
infamia nobilitatis: dnos seniores de clenodio Zinjnky de regno Polonie 
si sunt, si non snnt, extnnc (pios poterit de sno clenodio Zwj/nky post 
])atrem , (3 V) dnos post niatrem de clenodio Czolkoiv et dnos in testimo
nium — — — Potha primornm dnornm post patrein:

,3-i

!».*

üasir Cl

ik.
»4*

Tako I gini etc. yako tho 1'wyadczo ' 
yfze pyotrafz ieft nalego i fczitn 
ynafey ctaycy {llachetnely nafzeigo 
zawołanya Swynek pooczfn
1) Neliring Tli 182: oćsu.

Tako jim etc., jako to świadczą, 
iże Piotrasz jest naszego szczytu 
i naszej krwi ej ślachetne, i naszego 
zawołania Świnek po oćciG).
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Ö24. (3 v) — Post matreiii:

Tako ^ym etc. yako tho twyiadczo 
yako yadwiga ])yo itrowa matka 
bila nafza ! izyolTra iiafzey Orwey 
ria|clietne y iiafzego zawolaiiya 
Czolcow.

Xehring ffl 4H2: szlaclietiic.

Tako jiiu etc., jako to świadczą, 
jako dadwiga Piotrowa matka była 
nasza siostra, naszej krwiej śla- 
chetne^) i naszego zawolanya Cdol- 
kow.

.')2.'). (.‘3 v) — Et dno in testimonium:
yako pyotr ielt pooczlu Swy nek Tako ITotr jest ])o oćcu Świnek, 
a pomaczerzy Pzolcow^) a po macierzy (Tolkow.
b Ul. V2S.

52(). (4) Item domina Hyenka debet inrare ad ])roxinios terminos 
]*articnlares contra nobilem Andream de Góra in liac forma Roth<a>:
Tako gyey etc. yakofm zpaiiem 
dandrzeyem nigdi ne vmowyjla bi 
on tam pollal twego i aya twego 
tam gdzye tzye j kyri brany

Tako jej etc., jakośrii z panem 
Jędrzejem nigdy nie umówiła, by 
011 tam posłał SAvego, a ja swego 
tam, gdzie siekiiy brany.

^r>27. (4 v) Indnccio. Nobilis .Johannes de Parnsowo dncit testes 
contra Stepłiannm kmetłionem nobiłis Michaelis Bartsky: primus Bo- 
dzantłia Złotcowsky, seiuindus Nicołaus Kzewancliowsky, tercius Albertus 
('hwalicowsky, (juartus Wroczław eins fiłius, (luiiitus Sandiuogius frater 
eins, sextus VTucencius Zołeczsky — Rotha:

7

ts
\K>y

tu«^ '

Primus: Tako geinu^) etc. yako — Tako jemu etc., jako przy tern 
przy ; tern bił gdi ftephan robił , był, gdy Stefan rąbił w lesie .Ja- 
Avlefzye .lanowinG), agdi mu ■ czo- nowym; a gdy mu ciążą chciał
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fz0 chczal wizyaricz, tegdi | mu izye 
bronił czolze dacz, a | tam czfo 
mu izye doitalo tho 1 izye doitalo 
zagego poezotke"^ ! yiz iian iekyro 
vderzyP)

Frzyb. /•?: ^?im. .(anowem, u<lerzyl.

wziąć, tegdy mu sie bronił ciąże 
dać; a tam cso mu sie dostało, to 
sie dostało za jego początkiem, 
iż nań siekirą uderzył.

.■)28. (5 v) - Induccio. łtem ;Tes>tes^) nobiłis Jacobi de <...) awa^) 
contra Andrearn de Góra: primus Bariczka Jaraczewsky, secundus Bar- 
thołomeus Prusky, tercius Gunterus Strzeszewsky, quartus Zauissius 
Czyreqwyczsky, quintus Masz de Prussi, sextus Dersłaus Btramyczsky:
Tako, yako tlio iwyadjczo yize pan Tako jako to świadczą, iże pan 
Jacob neizajdzył pyotra kmecza Jakob nie sądził Piotra kmiecia 
ianjdrzeyewego, potem iako | prawo Jędrzejewego, po tein jako prawo 
zapowyedzało zapowiedziało.
■) Górny narożnilc karty uszkodzony.

.529. (Ö v) Induccio. Testes nobiłis Aicołai de Woyaczewo contra 
nobiłem Milay de Miłosław: primus Raczybor Taczełsky, secundus Bar- 
thołomeiis Grabowyecz, tercius Dobesłaus Eogałinsky, quartus Berwołt 
Wysławsky, quintus Johannes JarosiaAvsky, sextus Mathias de Wysla- 
wycze — Rotha:

Tako gym etc. yako tho Iwyadczo \ 
yako |czfo ielt p|odl{rzy}dzełono 
pana j müayewo dzełniczo, the iełt 
milcołay nyepoorał, ałe |czfo ieft 
ge|mu oddzełono, p] Mcołay nye |

Tako jini etc., jako to świadczą, 
jako |cso jest przydziełono pana 
Miłajewę dziełnicę, te<j> jest Mi
kołaj nie poorał, ałe fcso jest jemu 
oddziełono| Mikołaj nie poorał rołe



})()oral rola^) pana Milayowe ktojra 
bila Micolayewemii bratu j przyclze- 
lona.
1) Zum.: role.
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pana Mikołajowe, która była Miko- 
łajewemn bratu przydzielona.
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530. (8) - Lndiiecio. Item testes nobibs Jamissii de Chwalicowycze 
contra nobilem Petruni de Galansky: primus Paulus de Malechowo, 
(pii piesens fuit, secundus Nicolaus de ibidem, (pii presens fuit, tercius 
Przethslaus do Malochowo, quartus 8tasszek Zoleczsky, quintus Nicolaus 
de Chwabcowycze, sextiis Thomislaus de Malochowo - Rotha:
Tako gym etc. yako tho | Iwyad- Tako jim etc., jako to świadczą.
CZ0 ylze |h| aczlye | doltaly rany 
pyotrowy ot yanulza j thy fzye do- 
i'tali zagego poczotkem | yXzy pirz- 
wey ranil.

iże acz sie dostały rany Piotrowi 
ot Janusza, ty sie dostały za jego 
początkiem, iż ji pirzwiej ranił.

531. (12) — Rotha, qua iurabit nobilis Martinus de Wangersky ad 
])roximos terminos particułares contra laboriosum Staskoiiem de Słanewo 
sub hac forma:
Tako genin^) pornofzy bog | yfwan- Tako jemu poinoży Rog i święty f? 
tłiy t yakofm newy j [nowatłi] za- jakośm nie wino wat za żyto dwu 
izytho dwu grzy|wnu ywyerdunka grzywnu i wierdunka.

fryin poprarcioiio na gemu.

532. (14) — Pyanthowo. Item nobibs Niccdaus de Pyantkowo debet 
superiurare suum dampnum super iiobili Milay de Miłosławia mettercius 
super triginta inarcis, pro quibus venerabibs vir dominus Nicolaus archi- 
diaconus Pzeszewsky et canonicus Gneznensis i])sum Milay intercessit

Tako gym yako tho fwyadczo j 
yfze Micolay pyantkowfky | ma tako 
wyele {fcodi} onye zapla|czenye pa
na milayewo.

Tako jini... jako to świadczą, iże 
Mikołaj Piątkowski ma tako wiele 
szkody o niezapłacenie pana Miła- 
jewo.

533. (19 v) — Twardowo induccio. item Jiobibs Petrus de Twardowo 
debet ducere testes ad proxirnos terminos, qui cum eo debent dampnum 
superiurare super nobib Andrea de Góra, secundum terre consuetudinem 
pro centum marcas. Item idem Petrus debet superiurare suum dampnum, 
videbcet nonaginta marcas dampni super nobib Mathia de Jaroczyno 
— — — (20) Eotha:
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Tako gym poiiiolzy bog ^biko ' 
tho etc. yfze ])an pyotr iiia ^ tako 
wyele reodii (1) fto grzy;weii o iiye 
zaplaczeiie tick i ])enaiidzy, FA mi
nus potest^ plus autem nou, et eadeui 
contra Mathiam pro nonaijinta mar-

Tako jim ])omoży Bog, jako to 
etc., iże ])aii Piotr ma tako wiele 
szkody sto grzywien o i'.ieza])la- 
eenie tych pieniędzy - -

as.

5-S-l. (21) — Indiiceio Góra. Testes nobilis Andree de Góra contra 
nobilem Jaeobiim de Wlawa: ])rimns Petrus de Przeraii\"e, seciindus 
Albertus de Przeranye, terchis da(?obus de Przeranye, (piartus Andreas 
de Przeranye, qiiintns .lohannes de SosiAA'za, sextus Samborius eastel- 
lanus Dzbancensis.

Indiiceio Wlawa. Testes iiobibs Jacobi de Wdawa contra nobilem An- 
dream de Góra: iirimiis Przybislaus Briiczkowsky, seciindus Typhaiuis 
Briiczkowsky, terciiis Benak rJaraczewsky, qiiartiis Bariczka -Jaraczewsky, 
qiiintiis dominus Przybislaus Brensky da]ufer, sextus Micliael de Ostro- 
wyeczsko, thezaiirariiis — (21 v) Kotka:
Tako gym etc yako tko ylze yakub I Tako jim etc., jako to, iże Jakub
nyelowyl rib gwałtem nafta jwye 
Jandrzeyewem zamotrzecz i Jaco 
fam afe^) z dwemanafcze j |)odley- 
fzymi tam Jaco ieft wozjny x'cafal.
q Przyb. 13: a.

nie łowił ryb gwałtem na stawie 
Jędrzejewern samotrzeć jako sam, 
a se [z] dwiemanaście podlejszymi, 
tam jako jest woźny ukazał.

535. (21 v) — Indiiceio Staw. Induccio nobilis Aicolai de Staw contra 
laboriosiim Laurencium de Gosdowo: primus Dobrornirus de Staw, se-
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cuiidus Deislaiis de 8taw, tercius Wroczlaw de Chwalicowycze, ąiiartus 
Jandrzey de Chwalicowycze, Derslaus de Chwalicowycze, sextiis Dro- 
goslaus de Mosczenicza - Eotha:
Tako gym. yako tho fwyiaczczo 
yako niicolay' nye , ranyl wawrzyii- 
cz a cz ti r • n i v ran arn v.

Tako jini, jako to świadczą, jako 
Mikołaj nie ranił Wa^yrzyńca cztyi’- 
mi ranami.

53Ü. (22) - Lascz. Item domimis Lascz debet iurare ad proxinios 
terminos particulares contra nobilem Andream de Dzyrzsnycza sub 
hac forma:
Taiko genui poniofz etc. yajkofim^) 
iiyekafal fwym| łudzeni fzyecz Jan
drzey e i wey lanky.

Hrak kropki nad i.

Tako jemu pomoż etc., iakośm 
nie kazał swym łudziem siec Ję
drzej e we j łąki.

537. (22) — Induccio Barane( 0- Testes nobilis Dobeslai de Bodcze 
contra Katłierinam et Hankam de Starcowyecz: primus Maiiek Placz- 
kowsky, qui presens fuit, sed sibi est avunculus uterinus, secundus Andreas 
de AVangri, tercius Aicolaus Wangersky, Drogosłaus de Wangri, qiiintus 
Andreas de Nadarszycze, sextus Myeczko Wangersky.

Induccio Katłierine et Hańcze. Testes nobiliuni Katherine et Hańcze 
de 8tarcowyecz contra Dobeslaum de Bodecz: jirimus Gregorius de 
Bomj>eyewycze, qui presens fuit, quod nunquam peccunie ibi sunt in- 
portate, secundus Albertus subagazo de Cłiudzycze, qui seit, quia ibi 
non sunt importate, tercius Adam Belczek de Bernatky, qui eciam seit, 
quia ibidem non est inportatum dotalicium hoc, quartus Petrus filius 
Ade Belczkonis, (|uintus Johannes Mroczkowsky Grzymała, sextus Ja- 
cussins invenis Myeczewsky - (22 v) Rotha:

18 Roty pyzdrskie



Primus presens \ Tako gemu yakolm 
Iprzy 1 tern bil] ia tego yiofzel bil ^ 
od dobeflawa, y pyenandze i pyancz 
grzywen adwadzelieza, [N] groffow 
Izyrokich | Naitcze odl>b>zil pofagri 
yey maczerzyfny.
FA alii in testiwoninm.

l‘isa.Tz 29, ks. IV r. 1418

— — Tako jemu, jakośm |przy tern 
byłj ja tego poseł byl od Dobie
sława i pieniądze pięć grzywien 
a dwadzieścia groszow szyrokich 
Nastce odliczył posagu jej macie- 
rzyziiY.

274

538. (22 v) — 2Ńadarszycze. Item iiobiłis Petrus de Nadarszycze iurare 
(debet) ad proximos terminos particułares contra Thomisłaum de ibidem:

Tako gemu j yakolm nerobil na pa-| Tako jemu, jakośrir nie rąbił na 
na Thomifłaowem drzewa ' anym pana Tomisła<w>owem drzewa, 
parobcom cafał. anim parobkom kazał.

539. (23) — Testes, łnduccio .Mroczkowycz. Testes iiobilis Nicolai 
de Mroczkowycze contra nobilem Stanislaum de ibidem: primus Theo- 
doricus de Mroczky, seciindus Johannes Grzimała de ibidem, tercius 
Stanislaus de ibidem, quartus Ozaslaw, (pii fuit divisor, (yuintus Janus- 
sius Olszyczsky, sextus Dobrogostius Glowczynsky — Rotłia^):

«V

ft
fee-.

4-

aSU



275 Pisarz 29, ks. IV r. 1418

Tako gim etc. yako tho yfze | tho Tako jim etc., jako to, iże to ży- 
Xzytho które mloczyli ] pafzek Ne- to, które młocił[i] Paszek, nie było 
ł)ilo 8taniflao|wo ale micolayewo. Stanisla<w)owo, ale Mikołajewo.

Zaciska łarińska ni r<^kopisi<> skreślona.

540. (23 v) — Induccio iiobilitatis Easzewy. Testes Mathie de Easzewy 
contra nobileni Barthossium de Magna Coszmyn pro infamia nobilitatis, 
qui debet ducere duos post suum patrem seniores, si sunt, de clenodio 
Grabye, et duos post matrem de clenodio Wanfzyky et duos in testimonium. 
— — — (24) Eotha primorum duorum:
Tako 1 gym etc. yako tlio fwyadczo | Tako jim etc., jako to świadczą, 
yfze Maczey ieft nafzego fczyjtu iże Maciej jest naszego szczytu,
nafz brath nafze crwey I ynafzego nasz brat, nasze krwiej i naszego
zawolan^^a Grabye zawołania Grabie.

544. (24) -- Alii duo post matrem:
Tako gym yako tho iwyadczo | Tako jim, jako to świadczą, iże
yfze Maczey ieft nafz brath | po- Maciej jest nasz brat po macierzy,
maczerzy nafzey Crwey y | nafzego naszej krwiej i naszego zawołania 
zawołany a Wanfzy|koAv Wężyków.
Ultimi in testimxmium'^). — — —
q ui. 1S9.

542. (41 v) - Induccio. Testes nobilis Johannis de Paruszowo contra 
mddleni Johaimem de Grzybowo: jirimus Bodzantha de Zlothcowo, 
Janussius de Chwalicowycze, tercius Albertus de ibidem, (piartus Pasko 
Eolik scultetus de Scarboszewo, Laurencius de Staw Szygky (piintus, 
sextus Jacussius de Staw films Marci — Eotha:
Tako gym yako Jan (42) Nezabil Tako jim, jako Jan nie zabił Przed- 
Przeduogya any j oth ii5^ego fzmer- woja, ani ot niego śmierci ma, 
czy ma | m>u*,olayewego fzyeftrzen- Mikolajewego siestrzeńca. 
cza

543. (44 v) — Induccio Slunczycze. Testes pro parte nobilis Johan
nis Sluneczsky contra nobiles Mathiam et Petrum de Slunczycze: primus 
Vincencius de Chwalicowycze, secundus Janussius de Chwalicowycze, 
tercius Nicolaus Medzanczycz de ibidem, quartus Albertus Pyotrowsky, 
(luintus Johannes Imroch de Pyotrowycze, sextus Nicolaus scultetus 
de Newszwyastowo — Eotha:
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Tako gim etc. yako StaFzek my- 
colayewy zaftawyl. | wedzteriialcze 
grzyweii w ticli gefz imi bilo 
fcazaiio ' zapocił]) y zaraiiy

Tako jiin etc., jako Staszek Miko- 
lajewi zastawi! we c;^teniaście grzy
wien w tych, jeż mu było skazano 
za pokii]) i za rany.

544. (4G) — ('anrpa iiiramentuni: Item nobilis Symon et Jasko de 
Szyrniky debent ])restare inramentnin coi‘])orale contra nobilein Phi- 
lippnm de Olesczewo:
Tako gy etc. .vakoi{mi} n^^eran- 
czyli philippoiwy ygego oczlii wl'wo-l 
li^) [al aiiy zaworach, ale I na bani- 
czyne zewl'z.yi't-lkyin ])rawein 

i poprawiono : a.

Tako ji etc., jakosmy nie ręczyli 
Pili])Owi i jego oćni w [s | Woli 
ani Zaworach, ale na Iłarucinie 
ze wszystkim ])rawem.

545. (50 v) - Hotha, qua iiirabit nobilis Katherina (’aniinensis contra 
nobilem Katherinam olim de Drzansgowo, matrein Stanislai, siib hac 
forma:
Tako g.\e ])omoi'zy bog | etc. .ya- 
kofni nye otnaAvy , ala any [otna- 
wyalaj ])rzejyedn[ava]ala nycogo 
{o tho} otrze|czo czoicz trzecze 
czaiczy ' drzoigowa czo nanj'o I ka- 
tharzyiia żałowała (51) aiz trzy- 
dzefczv lath v trzv omvnola — —

Tako je ponioży Hog etc., jakośiń 
nie otnawiała ani fotnawiataj prze- 
jedii|awajala nikogo o to o trzecią 
część trzecie części Drzązgowa, co 
na odę Katarzyna żałowała, aż 
trzydzieści lat i trzy ondnęła.

540. (51) — Indiiccio V>Jłioi'ze. Testes ]>ro ])arte Wytłiosze de Go- 
luthowo contra nobilem Katherinam olim de Drzansgowo: primus Ma
thias de Zaleszye, secimdus Domarath de ibidem, tercius Vbiszek de 
Vnyastowycze, quartus Swanthoslaus Tupadlsky, ((uintiis Albertus Pze- 
myenewsky, sextus dohannes Maliczsky Hotha:
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Tako gym etc. yako tko hvyadczo 
yako wythoclia ' yl'wym oozl'em ^\y- 
(Izerfala | mymo trzydzelkzy lath po 
coyne y my nie, trzeezo ezoicz
trzecze czolezy, drzotgowa, 
dze nye[t|otmyenyayoez

iiyg-

m.

Tako jim etc., jako to świadczi^, 
jako Witocha i <s) swym oćcem 
wydzierżała mimo trzydzieści lat 
pokojiiie i mimie trzecią część trze
cie części Drzązgowa, nigdzie nie 
otmieniając.

547. (57 v) - (lorka rotha. Kotlia, (pia iurabit Johannes proconsul 
de (lorka cum tribus consnlibus: Woyslao, Adam, Paulo, sub hac forma 
ad proximos terminos ])articulares:
Tako I gynn etc. yakofmy newye-| Tako jim etc., jakosmy uie wie-
dzely by then kon który | fny (!) dzieli, by ten koń, ktorysmy wściąg-
wfczognoli bil jiana j milayevy^). nęli, był pana Miłajewy.
P doprawiono z niilay<‘\v.

548. (57 v) — Induccio Górka. Testes pro parte nobilis .:\udree de 
(lorka contra laboriosum Laurencium de Babyiio: primus Johannes 
de Górka, Secundus Nicolaus de Slawyanczyno, tercius Gnewominis 
de (Janszorowo, quartus Theodricus Czaszoltowsky, (piintus (58) Ja- 
roslaus Slawyanczsky, sextus Mathias de Wyslawycze — Rotha:
Tako gym jiomolz etc. yako tho | Tako jim ponioż etc., jako to świad-
fwyadczo. yako ])an Jandrzey | ne- czą, jako pan Jędrzej nie kazał
cafal vaAvrzka fwym | łudzeni la- Wawrzka swym ludziem łapać, ani
]>acz any Igego rado lapan s jego radą łapan.

549. (58 Ań “Góra. Rotha, qua iurabit virtuosa Margaretha de 
Góra contra Lassotham de Brzóstowo:
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Ta|ko gye pomolzy bog etc. j ya- Tako je pornoży Bog etc., jakośm 
kofm nye yala lamo ] trzecza gwal- nie jała samotrzecia gwałtem w La
tem wla I loczyno dzedzyno^) any | socinę dziedzinę, ani jego uliczek 
gego vlyczek dobiwala 1 wbrzoftowo. dobywała w Brzostowic.

Poprawiono z dziedzyiia.

550. (59) — Induecio Parusowo. Testes pro parte nobibs bJicołai 
de Parusowo contra discretum dominum Nicolaum de Lobes: primus 
Sułislaus de Dzberky, secundus Sandiuogius de Dunynowo, tereius Do- 
besłaus de Parusowo, quartus Cłeniens de Wangri, quintus Bodzantha 
de Gorzycze, sextus Mathias de Chwalibogowycze — Eotha:

Tako gym etc. yako kzandza 1 my- Tako jim etc., jako księdza Mikoła- 
cołayewego conya nyewye|dzono jewego konia nie wiedziono w pana 
wpana micolayow | dom cholzyeb- Mikołajów dom chąsiebnie, ani go 
nye any go | vlitka ma użytka ma.

551. (59 v) — Induecio Strzałcowo. Testes pro parte nobibs Jołiannis 
de Strzałkowo contra strenuum Petrassium de Beganowo: primus Nico
laus Parusowsky maioris, secundus Dobeslaus de ibidem, tereius Ma
thias de ibidem, quartus Nemyerza de Gomorze, quintus Nicolaus de 
Gomorze, (60) sextus Mathias de Staw — Eotha:



Tako gyrn etc. yako tho Iwyadczo | 
yako ftho] czfo pan pyotrafz obza-l 
lowal pana yana ocobilo by ! niu 
yo chotzyebno rzeczo zdzyl I the^^ 
kobili Jan cholzebne nye i i'zdzyl, 
ale mu ielt zdobitkem | przygana 
{dodomu} y tho cobilo [wofinenml 
wczaf ywgodzyno dal | za])Owyadacz.
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Tako jiin etc., jako to świadczą, 
jako [to| cso pan Piotrasz obża- 
łował pana Jana o kobyłę, by mu 
ją chąsiebną rzeczą żdżył, tej ko
były Jan chąsiebnie nie żdżył, ale 
mu jest z dobytkiem przyg<n>ana 
do domu, itę kobyłę |woźnemu 1 
4^' czas i w godzinę dał zapowiadać.

I’isarz 29, ks. IV r. 1418

552. (60 v) — Beganowo. Kotha, qua iurabit virtuosa Hanka coiitho- 
rałis Petrassii de Beganowo ad ])roxinios terminos particułares:

}rr

l(%*
7]

Tako gye pomofzy bog etc. ya|ko Tako je ponioży Bog etc., jako 
czolm kalała łcot zayocz 1 na me cośm kazała skot zająć na me 
dzedzyne, to zayotho | pozapowye- dziedzinie, to zajęto po zapowiedzi, 
dzy.
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553. (60 v) — Alia.:
Tako gye pomoizy bog yakoni . ia 
uyekazala wetcnocz lita l colo w na 
yaiiowey dzedzyne, | Xzedmyo kmyo- 
thowyczom

Tako jc ])Oinoży Bog, jakom ja 
nie kazała Avetkną.ć sta kołow na 
Janowej dziedzinie siedraifą] kmio- 
towieom.

554. (60 A") — Tercia:
Tako gye, yakon (!) ia [nyepojXlalaJ 
nyecafala fedmy kmolthoAvyeczom 
a oimemu pa|nyczn tknocz koloAA’^ 
fedmy j dzefantłi^) prze feftrzy poi 
granyczy medzy copczy

fed poprawiono z fef.

Tako je, jako»/ ja [nie posłała| 
nie kazała siedmi kmiotowi[e]com 
a osmemn panien tknąć kołow 
siedmidziesiąt przeze [s] trzy po 
granicy miedzy kopcy.

555. (61) — Byrzgbno. Eotha, qna inrabit Symon de 8zyi’iiiky contra 
nobiłem Jołiannem de Byi’zgUno, ad proximos terminos particiilares, 
snb liac forma:
Tako gemu etc. yako pomein 
trzymanii marzenyna brał i rok Jan 
|o] napałogo

556. (62) — Eotha seqnentis:
Tako gim Presentes: yakofm przy j 
tern bil[i] yfze naftcze przyjnofzony 
penandze do Starcojwcza, pyancz 
adwadzefcza | grzywen gyey ma- 
czerzyfny | czfofz fzye gey puf- 
czyfno do | ftało, knktorim penan- 
dzem 1 ony fo blyfzy StaniflaAv l 
a pacofław.
Alii in testimonium,.

Tako jemu etc., jako po mein 
trzymaniu Marzenina brat rok Jan 
[oj na Pałęgę.

Tako jim - Jakośiii przy tern był, 
iże I^astce przynoszony pieniądze 
do StarkoAA^ca pięć a dwadzieścia 
grzywien jej macierzyzny, esoż sie 
jej puścizną dostało, ku którym 
pieniądzem oni są bli(ż>szy, Sta- 
iiisłaAY a PakosłaAA'.

557. (62) — Grodzecz. Induccio. Testes pro parte nobiłium Stanisłai, 
Pacosłai, Bodzanthe et Ałberti de Grodzecz contra nobiles Hankam 
et Katherinam de Starcowyecz: primus Ottha de Ganszorowo, qui pre- 
sens fuit, secundus Jacussius de ibidem, qui de isto seit, sed amitalis frater 
uterinus, tercius Ałbertus de ibidem, qui eciam seit, quartus Eatiborius 
Taczełsky, quintus Dobrogostius Ski-zyneczsky, sextus Albertus Swye- 
eoezsky.

Item induccio Hańcze et Katherine predicte contra nobiłes preno-
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tatos: primus Albei'tus (Jhiidzyczsky subagaso, secuiuhis Nicolaus Oszeoz- 
sky, terciiis Czacerad de Chwałkowo, quartns Boguchwał de Xadarszycze, 
(piintiis Adam Bernartskjq sextus Petrus fiłius eins. (62 v) Eotha, qua 
iurabit Dersłaiis procurator Anne Beganowska contra nobilem Vincen- 
cium de Strzałkowo:
Tako gerau etc. czfom zayol i dwa- 
dzeicza fkotu nadze dzyne jiaiiye 
aniiy thorn ; I'zayol ])o zapowyedze- 
nu i dzedzvnv wefzcodze -- —

Tako jemu etc., esom zajął dwa
dzieścia skotii na dziedzinie panie 
Anny, tom zajął po zapowiedzeniu 
dziedziny we szkodzie.

558. (64) Testes pro parte nobiłis Woysłai de Nadarszycze contra 
nobiłem Andream de ibidem: primus Jacussius Drachowsky, qui presens 
fuit, sed est sibi gener, secundus Mathias de N'adarszyce, qui presens 
fuit, tercius Sandek de Chwałicowycze, quartiis Borzysław Grabyonowsky, 
quintus łhiguchwał de Xadarszyeze, sextus Ottha de Ganszorowo — 
Rötha:

/Pm o
'7 . ’ ' . ■

Tako gym etc. yakoTmy | przy tern 
bili gdi yandrzey ] zafzyadl di’oga 
woylłao ’ wy atamo acz fzye mu 
do|ftah które ranę tho mu | izye 
doitałi zayego poczotjkem.

Tako jiin etc., jakosmy przy tern 
byli, gdy Jędrzej zasiadł drogę 
Wojsła<w>owi, a tamo, acz sie 
mu dostały które ranie, to mu 
sie dostały za jego początkiem.

559. (65 v) — łnduccio Milay. Testes pro parte strenui Thomislai de 
Miłosław contra nobilem Milay de ibidem: primus Mathias de Gorzycze, 
secundus Jaroslaus de Slawyanczyno, tercius Gnewomirus de Gansorowo, 
quartus Sułislaus de Dzberky, quintus Jacussius de Bagrowo, sextus 
Andreas de Dzyrsnyeza — Eotha:
Tako gym etc. yako tho | fwyaez- Tako jim etc., jako to świadczą, 
CZ0 czfo ieXt pan | thomiflaw fwzlo- cso jest pan Tomisław fwzłomił[
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milj (calze wllomicz} plojtu jjami 
milayewego j tho ielt bil obiczay 
|g| I comii bi trzeba bilo drojgo 
iacliacz ylzy [mi myalj mogl wzlo- 
mycz azazyo j zagrodzycz.

««--- /lOr«./«.___ _____

każe wzlomić x)łotu ])aiia Milaje- 
wego, to jest byl obyczaj, komu 
by trzeba było drogą jachać, iż 
ji [mi miał] mogl wzlomić, a za.dę 
zagrodzić.

5Ö0. (66 v) — Jaroczyiio. Item nobilis Mathias de .Jaroczyno tenetur 
iurameiitum jDrestare iii decem et octo septimanis peremptorie contra 
nobilem et virtuosam Margaretham de Miszacowo ])ro et super maiiso 
etc. sub hac forma;
Tako I gemu pomofz etc. yako | moy 
oczecz nedal flada | Matłizeyewy 
any gego | fzenye wz{dz}efzanczy 
grzy|wen, wrnagnufzewyczach | za 
flufbo.

Tako jemu jDomoż etc., jako nioj 
ociec nie dal siada Maciejewi ani 
jego żenie w[z] dziesiąci grzywien 
w Magnuszewicach za służbę.

561. (69 v) — Iiiduccio Micolayewycze. Testes pro parte Laurencii 
de Micolayewycze contra nobilem Dobrogostium et Nicolaum de Czel- 
mycze; primus Dobrogostius de Czelmowo, secundus Michael de ibidem, 
qui presentes fuerunt, tercius Thomislaus de Czelusczyno, qui eciani 
presens fuit, quartus Miroslaus Yehthowsky, qnintus Johannes Dra- 
chowsky, sextus Thomislaus Malochowsky — Eotha:
Tako etc. yakofmy przytem j bih Tako etc., jakosmy przy tern byh, 
gdi derfka wroczila |y gfzwofla- gdy Dzierżka wręczyła i [g] s Wo<j)-
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wem zawzdanye j zplachcza wczel- sławem za wzdanie spłachcia w Czel- 
mowe wa | wrzyncza, przeczyw do- mowie Wawrzyńca przeciw Dobro- 
brogo rtowy ymychalowy fczel- gostowi i Michałowi s Czelmowa. 
raoiwa

5(52. (71)—Opole. JSfota veniens Przeduogiiis miiiisterialis et reco
gnovit, ąnia dominus Poznaniensis Moscicins cum strenno et nobilibns 
Petrassio, Johanne, Alberto et Nicolao germanis de P>nyn inter Curnik 
et Bnyn conventum alias Opole statnerunt, et dum Opole celebrarnnt, 
extnnc Opole ivit tam remote, quousque doniinns Poznaniensis ipsnm 
recalcitravit, dicens; ,,Sta et iilterius ire noli'’. Sed iibi dominus Petrassius 
cum fratribus suis ierit et iurare presumpserit. Ulic habeat. Nos vero 
hoc audito, sentenciavimus eisdeni Petrassio cum tribus fratribus pre- 
scri])tis equitare in sex septirnanis pro ])rimo terniino, in ahis sex pro 
secundo, in aliis sex jieremptorie, incipiens a feria secunda ])roxime 
preterita ex eo, quia unus eorum fratrnm in terra non est presens, qui 
iurare debent sub hac forma:
Tako gym etc. yako czfo gedzeniy Tako jini etc., jako cso jedzieniy, 
tho yedzejmy po prawey graniczy to jedzieniy po prawej granicy, 
yfze I ieft Curnyczfkey naprawo | iże jest Kurnicskiej na prawo 
a Bninfke nalewo. a Bilińskie na lewo.

563. (72) — Induccio Wyslawycze. Testes nobihs Petri de Wysla- 
wycze contra Andream kmethonem de Dzyrsnycza: primus Berwolt 
de Wyslawycze, secundus Symon Parvus de ibidem, tercius Nicolaus 
de Grzybowo, quartus Stephanus de Grzybowo, quintus Msczych de 
Grzybowo, sextus Johannes Sandcowycz de Grzybowo:



Tako gy etc. yako tho fwyadcze 
yako pyotr nyelii:]dl yandrzeya cho- 
Izyebiio rzejczo any tego yfzytka 
ina
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Tako ji<m) etc., jako to świadczą, 
jako Piotr nie lupd Jędrzeja chą- 
siehną i‘zeczą, ani tego użytka ma.
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564. (74) — Induccio Oblaczkowo. Testes pro parte Przybislai de 
Oblaczkowo contra nobilem Swyanthoslanni de Myeskowo: primus 
Jasszek de Grzybowo, secnndns Theodricus de Ozaszoltowo, tercius 
Petrassiiis de Glosky, (piartus Przethslans de Grzybowo, (jiiintus Vodka 
<le Grzybowo, sextiis Xadobek Johannes de Grzybowo — Rotha:

Tako gym etc. yako ])jz>biilaw ; 
[IpeJ Swyanthoilawem n\h‘ : ran- 
czy] pofpolicze za iiobcowJkego 
{A'oyczecha} y lyftn nama nyedal

[c\

Tako jim etc., jako Ih-zybyslaw 
<s> Świętosławem nie ręczył pos])0- 
licie za Bobkowskiego Wojciecha 
i łistu nama nie dał.

565. (74 v) Induccio Dzyrsnycza. Testes pro parte Bodzanthe de 
Dzyrsnycza contra nobilem Petrassium de Grzyłiowo: primus Gnewo- 
mirus de GanszoroAvo, secundus Jacnssius de ibidem, tercius Sandiuogius 
de DumynoAAm, (piartus -Jarosłaus de Cosczanky, (piintus Petrassiiis 
de Głowczyno, sextiis Nicolaus de GłoAAczyno - Eotha:
Tako gym etc. yako tho Iwyadczo 1 Tako jim etc., jako to ŚAciadczą, 
yako Bodzantha nycAA^ybil j gwal- jako Bodzęta nie Avybil gwałtem 
tern yunoczo człoAA^yeka ’ vpyotra, i mocą czIoAvdeka u Piotra, ałe ji 
ałe gy AAwu‘anczyl Avyręczył.

566. (74 v) — Induccio Olsze. Testes pro parte Margaretlie de Mar- 
cowycze contra nobilem Nicołaum de Pocłatky: ])rimus Stanislaus de 
Jarosław, secundus Nicolaus Jaroslawsky’, tercius Boguslaus Placzkowsky, 
(^uartiis Petrassius Slachczynsky, quintus Petrassiiis Manconis de Placz- 
kowycze, sextus Boguchwał de Nadarszycze:
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Tako gy etc. yako czfo, inyjcolay Tako ^tc., jako cso Mikołaj
dzerfzy laCtawo w i marcowyczacłi dzierży zastawę w Markowicach, 
tho dzerfzy wfzyemfkyck [)enaii- to dzierży w ziemskich pieniędzy (!)^ 
dzy (!)

.Voie zam. piciiiądzccli.

567. (75) - rnduccio ('obyliiio. Testes nobilis Vinceiicii de Cobilino 
contra virtiiosain Margaretliain de Cobilino: primus Derslaus Prusky, 
secnndns Martinas Prusky, tercius Kadzyk de ibidem, quartus Swyaii- 
thoslans de ibidem, quintus .Andreas Prusky, sextus Sdzycli de Pothar- 
szycza.

ludnccio Margarethe. Testes ]>ro ])arte Margarethe de Cobyliiio contra 
Yiuceucium de Cobyliiio: primus Wyrzbautha* de Crothoszyiio, qui de 
isto seit, seciiudus Zauissius Coiiarzewsky, qui de isto seit, tercius Tho- 
mislaus de Sczirkowo, qui eciam de isto seit, (piartus Bronissius de (ho- 
molicze, quintus Bogol de Kosdraszewo, sextus -Johannes Lewcowsky. — 
Rotha:
(75 V) Rotha procedentü indnecionis: 
Tako gym etc. yako otheni vye|dzo 
yako liany margorzatha | Cobilinfka 
nyefegnala mlilnarza fconyd'kegego 
młyna : ku któremu tefz vwan- 
czeiK'z ' prawo ma.

— - - Tako jim etc., jako o tein 
wiedzą, jako pani Margorzata Ko
bylińska nie segnala młynarza s Ko- 
ni<ń>skie[ge Igo młyna, ku które
mu też \Vięceńc prawo ma.

568. (77 v) — Rotha Gorasdowo. Rotha, qua iiirabit Yicolaus de 
Gorasdowo contra nobilem Mathiam de Chwalibogowo ad terminos apriinis 
terminis particularibus continue sequentes, sub hac forma:

' A.'j Wh,

-f/7 — L -/X’ -Cl

O . J /*» ,
Tako geniu yako {my} fzye zawyo-, 
fal mączek lifta dacz za pyancz i 
a zadwadzefcza grzywen wten 
czafz fg] kedi zaftawą |wy : cupo-

Tako jemu, jako mi sie zawiązał 
Maciek lista dać za pięć a za dwa
dzieścia grzywien w ten czas, kiedy 
zastawę fwykupowana na gody|
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wana iiagodi] przyymojwal yi'z bi ])rzyjmowal, iżby miał pieniądze 
myał peiiaiidze i wroczycz azaftawe wrócić, a zastawę wziąć, 
wzancz.

509. (78) — Rotha Cobilino. Vinceiicius de Cobiliiio birabit contra 
Soldram :
Tako gemn yako iiezapowyedzal ! Tako jemu, jako nie zapowiedział 
fwim poflem woytowy j zaplati vczy- swym posłem wojtowi zapłaty uczy- 
nicz kmyo | towyczn fwemn fedfcz nić, kmiotowicn swemu, sze[d]ść 
groffi a grziwni groszy a grzywny.

570. (78 v) — Induccio Czartky. Testes nobibs ^aszyognew de Ozartky 
contra Katłierinam de Cłmdzycze: primus Stasszek de Szolcze, secundus 
Passzek de ibidem, tercius Crczon de ibidem, (juartus Stephanus de 
ibidem, quintus Marcussius de Micołayewyce, sextus Thomas de ibi
dem — (79) Rotha:

vi

Tako gym yako tłio IVyadezo : 
yako Nafzyognew rzekł katha|rzyne 
Cliudzyczlke yfze nechczo | daley 
twey 7'zeczy |pa] oprawyacz ; ywro- 
czył gey procnratoriam nifłi rok | 
vftan.

14*^

Tako jim, jako to świadczą, jako 
Nasięguiew rzekł Katarzynie Chu- 
dzicskie, iże nie chcę dałej twej 
rzeczy |pa] oprawiać, i wrócił jej 
prom/rałoriam, niżłi rok ustań.

57i. (79) — łndnccio Ganszorowo. Testes i)ro j)arte Gnewomyro 
de Ganszorowo contra Nicolaum kmethonem Budzylowo: primus Bar- 
tholomeus de Szołcze, secundus Venceslaus de ibidem, tercius Stasszek 
de ibidem, quartus Crczon de ibidem, quintus Venceslaus Marcynowycz 
de ibidem, sextus Mathias de ibidem - Botha:
yako Gnewomir nyebyelzal ! w my- Jako Gniewomir nie bieżał w Mi- 
cołayew dom gwałtem I any gego kołajew dom gwałtem, ani jego 
zamcom (!) odbiyał zamków odbijał.
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572. (79) — liidiiccio .Staw. Testes iiobilis Derslai de Staw eontra 
Wy auch de ibidem: primus Laurencins Wach de ibidem, qui preseiis 
fuit, seeundus Paszek Malochowsky, terciiis Przedslaus de ibidem, (piartus 
Dobeslaus de ibidem, qiiintiis Albertus de ibidem, sextus Jacobus de 
ibidem — (79) Rotha:

Tako gym etc. yakom prz\dem Tako jim etc., jakom przy tern 
bil, gdi deri'zek rano dal wyjafkow^s był, gdy Dzierżek ranę dał Więsz- 
yfzy pyrzwey wyaCzek i ranił aczłb kowi, iż ji pirzwiej Więszek ranił, 
vczinil tho rczinił zagego poczet- a cso uczynił, to uczynił za jego 
kem początkiem.

573. (81) — Induccio Staw. Testes Derslai de Staw contra Vyancli 
de ibidem: primus Janussius, qui presens fuit, seeundus Gardi de Chwa- 
licowyce ambo, tercius Sandiuogius de ibidem, quartus Nicolaus Yan- 
drzeyewyez de ibidem, quintus Passzek de Malechowo, sextus Rronissius 
de Scamiie — Rotha:

Tako gim, etc. yako ])rzytem bili Tako jim etc. jako i>rzy tern 
yako derl'ek nyedal ])ołicz3?a wya- byh, jako Dzierżek nie dal policzka 
(^howy. Wdęchowi.
Alii i)i leKtitiio»hull. — - ~

571. (85) — Rotha Ozełey contra łlankam:
I '

(V ^

Tako gemu etc. yako Hanjcze nye- Tako jemu etc., jako Hance nie 
nałeCzyono wgneifzne bi myała nałeziono w Gnieźnie, by miała 
przodek — — — przodek.



Pisarz 29, ks. I \' r. 1419 J88

575. (92 V. 1419) — Tiiduccio fSzyrniky. Testes ])ro parte Synioiiis 
de Szyrniky contra hoiiorabileiii Petrum prepositum Lancieiensem: 
primus Przethslaus de Grzibowo, secuiidus Staszek de ibidem, tercius 
Stephanus de ibidem, quartus Petrus filius Przetlislai de ibidem, quintus 
Johannes de ibidem, sextus Petrus de ibidem:
(92 v) Jako tho iwyadczo iako 
Synian | nye vcradl brotja rlzy a ny 
pfzelnyczy

J ako to fświadczą, 
nie ukradł broga rży

iko Szyman 
Uli pszenicy.

576. (92 v) — Tiiduccio Wyelawyesz. Testes pro parte Zemantiie 
de Wyelawyesz contra Nicolaum et Johaimein de ibidem: ])rinius dominus 
Johannes plebanus de Chorzewo, secuiidus Ijutek de Brzese, tercius 
Johannes I^aranowsky, quartus Swyansko de Strzedzewo, quintus IS'icoiaus 
Woytszynskyi), sextus Stanislaus Scrzy])ensky — Hotha:

U / (f

.Ł

\ y Ü-!

Tako yako Zemantłia nyelwzyal 
trzy letli grzyweii i ]>o Tmyerczy 
kzandza niicoilayewey, ku ktorim 
fze miicolay y yan ])ravvo mayo 
any tego v Izy tka ma
q Jfoie: woyt Szvnski.

Tako jako Ziemięta nie wziął trzy 
set grzywien po śmierci księdza 
MikołajeweJ, ku ktorymże Mikołaj 
i Jan jirawo mają, ani tego użytka 
ma.

577. (93 ^•) -- Induccio Glowczyno. Test(*s jiro parte .Matłiie <le Glow- 
czyno contra Nicolaum de iłiidem: ])rinius Ałiraham de Glowcziuio, 
secuiidus Albertus de (Jichowo, tercius Zemantłia fiymyoczsky, quartus 
Martinus de Prusi, (piintus Jołiaimes Lomycowycz, sextus Petrus de 
Clichowo — Rotłia:
Tako yako [Maczek] woyczech i 
cujjil dzedzycztwo pefczyno in 
Glowczłpto V grzymka y ])oTem

Tako, jako |Maciek] Wojciecłi kupił 
dziedzictwo Pieszczyin> in Glow- 
czffno u Grzymka i potem Maciej
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maczey Iwym oczlem wy|dzerfzal <s> swym oćsern wydzierżał trzy- 
trzydzelczy y trzy lata 1 pocoyne dzieści i trzy lata pokojuie.

578. (93 v) — liidnccio. Testes Wyanczoscze de Myeczewo contra 
Wyrzbantliam de Szolowo: primus Chwalibog Sczitniczsky, secundus 
Mcolans de Woyaczewo, terciiis Janussius Sczrzyneczsky, quartus Do- 
beslaus Eogalynsky, quintus Petrus Camyeuewsky, sextus Martinus 
Dzeczmarowsky;

'W’/r

H

yako tlio Iwyadczo yako wya-| 
czółka nyeranczila za twego | mofza 
zaliCt, yelz myal bicz | za wzdanye 
dzedzyni

O' /CMf

Jako to świadczą, jako Więcoszka 
nie ręczyła za swego męża za bst, 
jeż miał być za wzdanie dziedziny.

579. (99) — Indnccio. Testes pro parte Wyancb de Staw contra 
Petrnin de ibidem: i^rimus Paułus Stawsky, qui presens fnit, secundus 
Johannes Orzeszek de Grzybowo, tercius Przibislaus de Grzybowo, quartus 
Nicolaus Colaczkowsky, quintus Nicolaus Marcowe de Staw, sextus 
Nicolaus Zac de Chwabcowvcze — Eotha:
yako luzitem l)il |fgdi| ylze pyotr | elako przy tern byl, fgdyj iże Piotr
pirzwe wyanclia ranił atam | acz pirzwie Więclia ranił, a tam acz
Izye czio pyotroAcy doftało | tho sie cso Piotrowi dostało, to sie
Izye doftało zayego po|cz0tkem. dostało za jego początkiem.

580. (102) — Hotłia, rpia iurabit Wlodzymirus de Nadarszycze contra 
Stanislaiirn fiłium suum:
Tako gemu etc. yako Stajiiiłlaw Tako jemu etc., jako Stanisław 
{i] nyewlofzyl fwey fzony ] polagu [i| nie włożył swej żony posagu 
napołepfzenye domu ba|docz mye- na iiolepszenie domu, będąc nie 
dzełen, ofzm^niafcze grzyjwyen dzieleń, ośminaście grzywien.

581. (103 v) — Noscowo. Eotha, qua iurabit Crzywosandus de Nos- 
cowo contra venerabilem archidiaconum de Czeszewo:
Tako gemu yako | kzandz yan moy 
fyn nyema [ nycz vnofcowye oczczy- 
fny wye j czyffcze

Tako jemu, jako ksiądz Jan nioj 
syn nie ma nic w Noskowie oćczyzny 
wieczyście.

19 Roty pyzdrskie
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582, (105 v) — Induccio Yeszory. Testes nobilis Petri de Yeszory 
erga Byeatham de Yeszory^): primus Naszyegnew de Czartky secundus 
Dobrogostius familiaris de Chudzycze, tercius Johaimes de Dzberky, 
Nicolaus de ibidem quartus, quintus Grzywosaiidus de Euscze, sextus 
Petrus de Slachczyno — Eotha:

yako tbo Iwyadczo ylze ty ] pe- 
nadze wizyanthy kalznyo 1 panyey 
Thomcowey y |tej gey | ch{l}ebo- 
yeczcza ygych vizytek [ ma.
1) Następują dwie inne sprawy, potem dalszy ciąg zapiski.

Jako to świadczą, iże ty pieniądze 
wzięty kaźnią paiiiej Tomkowej 
i [tej jej cłiłebojećZ.źca i jich użytek 
ma.

583. (106) — Induccio Scampe. Testes Stanislai de Scampe contra^ 
Bodzantham de ibidem: primus Johannes Szeliga de Scampe, secundus 
Stephanus de Gorinyno, tercius Wlodzymirus de ibidem, quartus Mathias 
de Nadarszice, quintus Nicolaus Wangersky, sextus Phihpp Malochow- 
sky:
yako Staniüaw cupil v doro|tyge Jako Stanisław kupił u Dorotyje 
za czterdzelczy grzywen ] dzelnyczo za czterdzieści grzywien dzielnicę 
wlcampem y vgey | brata mycolaya w Skąpem i u jej brata Mikołaja.

584. (107) — Budzylowo. Item rotha, qua iurabit Janussius Budzy- 
lowsky contra Mathiam de Starcowyecz:
Tako po etc. ya|kom [pj nye polzy- Tako po. etc., jakom nie pożyczył 
czyi cztir grzyjwen grollow v macz- cztyr grzywien groszow u Maćka, 
ka

585. (108 v) — ByrzgLino induccio. Testes nobilis Johannis de Byrz- 
ghno contra strenuum Nicolaum de ibidem: primus Mathias de Grzy
bowo, secundus Saczala de ibidem, tercius Vitus de Nadarszyce, quartus 
Johannes de Grzibowo, quintus Przethslaus de Grzibowsky, sextus 
Petrus fihus Przetslai de Grzibowo — Eotha:
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yako tho fwyadczo yako yan lul- 
czycz I nebil Janów fluga any pof- 
pojliti chleboyeczcza.

Jako to świadczą, jako Jan Łusz
czyc nie był Janów sługa ani pospo- 
bty cłiłebojed.^ca.

586. (108 v) — Induccio Strzałcowo. Testes pro parte Przespraw de 
Strzałcowo contra Jacussium de Gunycze et Stankonem eins famibarem: 
primus Dobesłaus de Parusowo, qui presens fuit, secundus Mcolaus de 
Parusowo, tercius Jaszek de jSiowawesz, quartus Mkołaus de Scampe, 
quintus Dominicus de Vangri, sextus Nicolaus de ibidem — Eotba:

1

yako przitem bü yako przelpraw j 
ii^Iwygilłegnał JacuXfza gwał|towne 
Idrogey any yego kmyo | thowy- 
czu dwu rann dal

Jako przy tem byl, jako Przez- 
praw nie fwygij segnal Jakusza 
gwałtownie s drogi[ej], ani jego 
kmiotowicu dwu rann dal.

587. (109 v) — Mocronosz. Eotba, qua iurabit Derslaus de Mocronos 
contra Nicolaum de Wythaszcze:
Tako mi etc. yako czlo | namyo Tako mi etc., jako eso na mię 
żałował micolay take | go mu ro- żałował Mikołaj, takiego mu rę- 
coyemltwa nyefnayo kojemstwa nie znaję.

588. (113 v) — Induccio Jaroczyno. Testes nobilis Mathie de Jaro- 
czyno contra Petrum kmethonem de Czyswycza et Andream de ibidem: 
primus Andreas de Cromobcze Parzonka, secundus Vnyota Ochelsky, 
tercius Przibislaus de Lobes, quartus Johannes de Lobes frater Gne- 
wossi, quintus Sandiuogius de Colacyno, sextus Henricus de Cotłyno — 
Eotha:
yako tho fwyadczo ylze majczey 
yaroczfky nyedał fa|mo pyanth tako 
dobrymi | yako fam, a fzecztirmy 
po|dleyfzymi dzewyanczy ran | 
otworzonich, a fzefczynafcze | tłu-

Jako to świadczą, iże Maciej Ja- 
roeski nie dał samopięt <s> tako 
dobrymi jako sam a se cztyrmi 
podlejszymi dziewiąci ran otwo
rzonych a sześcinaście tłuczonych
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czoiiich pyotrowj" y gego ! lyiiowy Piotrowi i jego synowi Jędrzejowi, 
Jandrzeyewy kme|[ezewylczem fezy- kniie[ciewileiern s Ciświce. 
fwyeze

589. (114 v) — Eotlia ministerialis. Item iSdcolaiis ministerialis debet 
inrare ad proximos terminos X3articiilares contra Przibislanm de^):
Tako mu j etc, yako przybiClaw wo- Tako nm etc., jako Przybysław 
dzyl me Igo potla wpowrofze, y tarn wodził mego posła w powrozie i tam 
nm ; dal trzy raii5' nm dał trzy rany.
P Tu wolne miejfice na, wphanie nazwiska.

590. (114 v) — Indnccio Mokronos. Testes nobilis Dersiai de Mocronos 
contra Jacobum de Sobotka: primus Andreas Ozelmyczsky, secundus 
J)erslaus Wnyesławsky, tercius Zawissius de Ozyreqwycza, quartiis Vin- 
cencius de Gobilin, quintus Naczek de Cobilin, qui presentes fuerunt, 
sed sibi sunt arnitales uterini, sextus Mathias de Parzenczewo in testimo
nium — Eotha:
yako przitem bili, ylze derfzek j Jako przy tem byli, iże Dzierżek 
nyewfzyal moczo kona Ja|cubowego, nie wziął mocą konia Jakubowego, 
any praAva kne|mu Jacub myał. ani prawa k niemu Jakub miał.

591. (116 v) — Nadarszyce. Item rotha, qua iurabit nobilis Johannes 
de Byrzglino ad proximos termiiios particułares contra Andriczkam:
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Tako yakom | nyewynowath dwu Tako, jakom nie wino wat dwu 
grzywmi poljpolitich penadzy yan- grzywnu jiospolitych pieniędzy Ję- 
driczcze pofzyczoinieh dryczce pożyezonyeh.

592. (117) — Induceio Gorasdowo. Testes 'nobilis Wyslai de Goras- 
dowo contra Dobeslanm de ibidem: primus Bodzantha de Gorzyce, qui 
presens fuit, secundus Nicolaus de Parusowo, qui presens fuit, tercius 
Johannes de Dzberky, qui presens fuit, quartus Mathias de Gorzicze, 
qui presens fuit, quintus Nicolaus de Dzberky, qui iiresens fuit, sextus 
Przethslaus de Podolyno, qui eeiam presens fuit — Potha:

p; r 1

o -.0 ZLJIX.,
yako przytem bili yfze pan do|be- 
flaw zamowil fzye fwelmu ezezewy 
grzywny płatu | wkafzdy rok kegdi 
by fnim | nebil albo zgodzycz ne 
rnogl

Jako przy tein byli, iże pan Do
biesław zamówił sie swemu ćciewi 
grzywny płatu w każdy rok, kiegdy 
by s nim nie byl albo zgodzić nie 
mogl.

593. (118) — vStareowyeez. Rotha, qua iurabit nobilis Mathias de 
Starcowyecz contra Annam et Katherinam de ibidem:
Ta|ko, yako thich liftów okitore Tako, jako tych listów, o które 
hanka a katharzyna | naniyą zalo- Hanka a Katarzyna na mię żało
wali nyemain ! a ny nyezf onich wały, nie mam, ani nics o nich 
wyem wiem.

594. (119) — Testes nobilis Syrnonis de Szyrniky contra Swyansko- 
nem de Golczewo: primus Przetslaus de Grzibowo, qui presens fuit, 
secundus Btephanus de ibidem, qui presens fuit, tercius Staszek de ibidem 
Olownego, quartus Vittus de ibidem, quintus Beruoldus de Wyslawyce, 
sextus Stephanus Wodczicz de Grzibowo — Eotha:
yako przitem bili yfze Swyanfzek j »lako przy tein byli, iże Święszek 
przibyegl {gwałtem} famo pyanth przybiegł gwałtem samopięt s tako 
ftaco do|brinii yako fam name dobrymi jako sam na mą gospodę 
gofpodo ! y vderzil namyo nofzem i uderzył na mię nożem; a tam 
atam | acz fze mu czfo doftalo tłio acz sie mu cso dostało, to sie 
fzye I doftało zayego poczotkem dostało za jego początkiem.
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595. (119) — Indiiccio Szyrniky. Testes nobilis Jaskonis de 8zyr- 
niky erga Swyanskonem de Golczewo: primus Przethslaus de Grzibowo, 
qui presens fuit, secundus Stephanus frater eius, qui eciam presens fuit, 
tercius Nicolaus Gandkowsky, quartus Tliomislaus de ibidem, quintus 
Johannes de ibidem, sextus Chwalibog de Sczytnyky — Eotha:

P'-'n hn
T

/

yako przytem bili yfze fwyanfzek | 
przibegl gwałtem famo pyanth 1 
ftaco dobrimi yako fam nalmo 
Szy] I yalkowo gofpodo y vderzil 
nan | nofzem y myeczem fzyekl 
atam | acz fzye czfo doftalo tho 
fzye dofta|lo fzayego poczotkem.

Jako przy tem byh, iże Święszek 
przybiegł gwałtem samopięt s tako 
dobrymi jako sam na [mą sil 
Jaszkowę gospodę i uderzył nań 
nożem, i mieczem siekł, a tam acz 
sie cso dostało, to sie dostało za 
jego początkiem.

596. (119 v) — Induccio Jaroczyno. Testes nobiłis Matłiie de Jaro- 
czyno contra nobilem Derslaiim de Mocronos: primus Gnewossius de 
Lobes, qui presens fuit, secundus Czełey, qui presens fuit de ibidem, 
tercius Zegota Colaczsky, qui presens fuit, quartus Sandiuogiiis de ibidem, 
qui presens fuit, quintus Andreas de Góra, qui xiresens fuit, sextus Johan
nes de Lobes — Eotha procedentis:
yako przitem büi yfze Maczey wy-| Jako przy tem byh, iże Maciej 
prawił dzerfka zrancoyemftwa | wyprawił Dzierżka z rękojemstwa, 
wktore gy wrancził odwadzefcza ] w które ji wręczył, o dwadzieścia 
grzywen. grzywien.

Następują dwie inne sprawy, potem polsTca przysięga.

597. (120) — Szirniky. Eotha, qua iurabit Jasko contra Nicolaum 
scułtetum de Psary:
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yako iin moj^ j nye wizyal myco- 
layewy dwu Izyelkyru naplarzech, 
any gich nyoü j wmoy dom, any 
gich vfzitka ma j a ny gich {alia] 
vmnye na ranky | Izodano 
Alia erga Petrum talis.

Jako syn moj nie wziął Mikołaj ewi 
dwu siekiru na Psarzech, ani jich 
niósł w moj dom, ani jich użytka 
ma, ani jich — u mnie na ręki 
żądano.

598. (127) — Induccio JSiaclensis. Testes nobilis domini Mathie Coyth 
de Dambno erga Dominicum de Murzynowo: primus Lutek de Brzesze, 
secundus Johannes Zawydowsky, tercius ISTicołaus de Wyelawyes, quartus 
Jaroslaus de Cosczanky, quintus Martinus de Szypłowo, sextus Wyrz- 
bantha de Crothoszyno — Eotha:
yako tho Iwadczo yako czlo pan j Jako to świadczą, jako cso pan 
hTakełfky robił tho rambił zdojmy- Nakiełski rąbił, to rąbił z Domini- 
nicowo woło. kową wolą.

599. (129) — Ełoszeyewo. Nota veniens strenuus Andreas de Bło- 
szeyewo, et recognovit iudicii in facie propinquitatem in Dambyecz 
nobih Jarosłao de Młini, super qua hereditate idem Jaroslaus recognovit 
Andree prenotatos octuaginta et quatuor cum media marcas grossorum
latoriim, quos sibi in sex septimanis solvere tenetur----------siiperiurare
iuxta ins terrestre debet sub hac forma:
Tako gemu yako czoni | |czfofz| 
dal |da| fzyto y kon 1 faj zatho 
dzedzyno tho biło j tako dobre yako 
thy pyelnandze

Tako jemu, jako com fcsożj dał 
[dal 7>yto i koń [a] za tę dziedzinę, 
to było tako dobre jako ty pienią
dze.

600. (129 v) — Marszełewo. Eotha, qua iurabit virtuosa Elizabeth 
de Marszełewo erga Thomisłaum de Cosczanky ad proximos terminos 
particułares — Eotha:
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yakom ftj tego lilta tobye ! nyefhi- Jakom tego lista tobie nie ślubo- 
bowala wroczycz any | go mam any wała wi’oeie, ani go mam, ani 
wyem wiem,
Si autem liter am poterit invenire, _ _ _ 
libera a iuramento permanehit.

601. (131a v) — Strzałkowo. Eotłia, qua iurabit nobiłis Przespraw 
de Strzałkow^o ad proximos terminos erga Vincencium de ibidem:

....J
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Tako mu po | yako czibm zayoł Tako mu po., jako esom zajął 
vyanczenczew | łcott, tom zayoł Więceńeew skot, tom zajął w grochu 
wgrochu wofz | woyem y wefzcodze we swojem i we szkodzie.

602. (134a v) — Wława, Eotha, qua iurabit nobiłis Jacobus de Wława 
erga Matłiiam de Parzenczewo:

- -.'HSHór- '
Tako etc. yakolrn łłał j trzy|cłj- 
{cr}ocz do Maczka a on my nyech-1 
czał dacz kon^^ [nare] narokoyem-i 
Itwo napanike fkafzane.
Et pater eius in testiynonium.

tfdg f’

w X 1"

Tako etc., jakośm słał trzykroć do 
Maćka, a on mi nie chciał dać 
koni |na re] na ręko j ernst wo na 
pańskie skazanie.

603. (134a v) — Induccio Zdzychowycze. Testes nobiłis Pauli de 
Zdzychowycze erga Mathiam kmethonem de Babyno: primus Stephanus 
de Grzibowo, secundus Albertus de Bagrowo, (135) tercius Mcołaus 
de Grzybowo, quartus Janek de ibidem, quintus Adam de Bernartkjq 
sextus Bartholomeus de Bagrowo — Eotha:
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yako czfo dal pafzek Maczeyewy 
rany tlio dal zayego poczotkem

Jako cso dał Paszek Maciejewi 
rany, to dal za jego pocz<|tkiem.

604. (136 v) — Indnccio nobilitatis Srzapky. Item Mcolaus de Srzapky
ducit testes erga nobilem Nicolaum de Orzeskowo pro infamia nobiUtatis: 
dnos ])Ost patrem de clenodio Baranoiv, dnos post matrem de clenodio 
Wczele et dnos in testimonium--------- Eotha post patrem:
yako tbo fwyadczymi | yfze Mico- Jako to świadczymy, iże Mikołaj 
lay left nafz brath | nafzey Crwyey jest nasz brat naszej krmej i na- 
ynafzego cle|notu Baranów. szego klenbtu Baranów.
Duo post matrem \ de clenodio Weze------ - —
le, alii duo in testimonium.

605. (137) — Induccio Wangri. Testes nobilis Andree de Wangri 
erga Dominicum de Murzynowo: primus Drogoslaus de Vangri, secundus 
Zelesnyk de ibidem, tercius Wittus de ISladarszyce, quartus Swadzebka 
de Staw, quintus Derslaus de ibidem, sextus Bogutha de Grzibowo — 
Botha:

yako tho fwyadczo yako Jandrzey | Jako to świadczą, jako Jędi‘zej 
nyevcradl paiiezerza any ezapky nie ukradł pancei-za ani czapki 
dominicowy [ale a ny gego bil Dominikowi |ale ani jego był pan- 
Ijan|cerz any czapka] cerz, ani czapka].

606. (137 v) — Induccio Ochla. Testes nobilis Mathie de Ochla erga 
Stanislaum de ibidem: primus Petrassius de Baskowo, secundus Czaslaw 
de Baszewi, tercius Vincencius de ibidem, quartus Paszko Sarpatsky, 
quintus Michael Vnyantsky, sextus Sulko de Chwałkowo:
yako tho fwyadczo yfze {acz} [czfo] Jako to świadczą, iże acz |cso] 
Ma|czey ranyl Staniflawa tho v|czy- Maciej ranił Stanisława, to uczy
nił [nafwe] za yego pocza|tkem nił [na swe] za jego początkiem.

607. (141) — Górka. Botha, qua iurabit nobilis Bronissius de Gorka 
ad instanciam strennui Johannis de Kzansz:
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yakoXm iiye j Xobyanizal Izye gra- 
niczycz dzedzyni | panu Janowy, 
iedno tako yako [ vmnye vcupil

Jakośm nie sobiązal sie graniczyć 
dziedziny panu Janowi, jedno tako, 
jako u mnie ukupił.

608. (142) — Srapky induccio. Testes nobibs Nicolai de Srapky ad 
instanciam Nicolai kmethonis de Duniynowo: primus Johannes de Grzi- 
bowo, secundus Bartholomeus de ibidem, tercius Albertus de Bagrowo, 
quartus Grzymała Mroczkowsky, quintus Naszyognew Ozartkowsky, 
sextus Stanislaus de Chudzyce — Eotha;

AMil

yako mycolay aczfo vczynil Mi|co- 
layewy tom vczynil zagego | po- 
czantkem ylzmulze napra|wo nye- 
dal wfczyangnocz na ! yego lancze

Jako Mikołaj a<cz> cso uczynił 
Mikołajowi, tom<u> uczynił za jego 
początkiem, iż mu sie na prawo 
nie dal wściągnąć na jego łące.

609. (143) — Induccio Volycza. Testes nobiłis Vincencii de Volycza 
ad instanciam Nicolai kmethonis de Zolcowo: primus Johannes Hus- 
czonowsky, secundus Jacussius frater eius, tercius Swanthoslaus de 
Nadarszyce, quartus Boguchwał filius eius, quintus Abraliam Glaw- 
czynsky, sextiis Mathias de ibidem — Eotha;
yako vyanczencz nyekafal | Micola- 
yewy zdomu {[ale bilj} any rnu | 
wfzyął dwudzeftu cop frzy | a dze- 
izanczy pfzenycze, ale | bil jako 
pofel

Jako Więceńc nie kazał Mikoła
jowi z domu, |ałe był] ani mu wziął 
dwudziestu kop rży a dziesiąci 
pszenice, ale był jako poseł.

610. (144) — Induccio Nadarszyce. Testes Woysłai de Nadarszyce 
contra Johannem kmethonem de Czełcza et Olbracht łieredem in ibidem: 
primus Jacussius de Nadarszyce, secundus Nicolaus Drachowsky, ter
cius Andreas Nadarszyczsky, quartus Ottha Ganszorowsky, quintus 
Johannes Chwabcowsky, sextus Nicolaus Stawsky — Eotha:
yako czfo ranyl woyflaw Ja [na Jako cso ranił Wojsław Jana kmie- 
kmyecza zczelcze tho ranił j zaye- cia z Cielcze, to ranił za jego po- 
go poczantkem yfzy pyrzjwe ranyl czątkiem, iż <j>i pirzwie ranił.
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611. (148) — Induccio CliwaUcowyce. Testes iiobiüs Margarethe de 
ChwaUcowyce ad instanciam Nicolaum (!) de ibidem: primus Borzislaw 
Grabyonowsky, secundus Vincencius de Chwaücowyce, tercius Andreas 
de Czelmowo, quartus Johannes Golczewsky, quintus Jacussius de Staw, 
sextus Gardi de Chwaücowyce — Eotha:

ti

. % K€\,

*1/^’

yako tho fwyadczo yfze Micolay [ 
poorał Margarzacze rolo czfo | wolz- 
ny oglandal, na yarz y | na Izymo, 
a nyebil wtrzima|nyv trzech lath.

Jako to świadczą, iże Mikołaj poorał 
Margorzacie rolą, cso woźny oglą
dał, na jarz i na zimę, a me był 
w trzymaniu trzech lat.

612. (148 v) — Induccio Slunczice. Item testes virtuose Dobeslawe 
de Slunczice ad instanciam Mathie et Petri de ibidem: primus Woyslaus 
de oJ^adarszice, secundus Nicolaus Wlodzymirowycz de Chwahcowice, 
tercius Nicolaus de Eowanthowo, quartus Johannes Chila de Nadar- 
szice, quintus Nicolaus Jandrichowicz, sextus Gelen Nadarszyczsky — 
Eotha:
yako tho Iwyadczo yako pany do | 
beflawa niczf wyanczey nyedzerlfzy 
yedno czfo fzye yey dzalem [ doftalo

Jako to świadczą, jako pani Do
biesława nics więcej nie dzierży, 
jedno cso sie jej działem dostało.

613. (149 v) — Nesamisl. Eotha, qua iurabit virtuosa Heduigis de 
Nesamisl ad instanciam Nicolai de Yeszory:
yfze pawel |wyl {za}fzedzal [ vmnye łże Paweł |wyj zasiedział u mnie 
ezinfz a nin prawen j nye vga- czynsz, a mnie prawem nie ugabano. 
bano

614. (149 v) — Induccio Yesory. Testes nobihs Nicolai de Yeszori 
eontra Toch de Nesamisl: primus Nicolaus Czartkowsky, secundus Sta
nislaus de Chudzice, tercius Petrassius de Slachczyno, quartus Stephanus 
de ibidem, quintus Voümirus de ibidem, sextus Stephanus de Zolcze — 
Eotha:
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yako tho Iwyadczo yako mycolay | Jako to świadcz^j, jako Mikołaj 
wizczyangnol conye nadrodze nocz-| wściągnął konie na drodze nocną 
no rzecze ano gego czlowyejka rzeczą, ano jego człowieka wykra- 
w^^cradayo dają.

615. (152 v) — Indnccio Nadarszice. Item testes Bogncłiwali de Na- 
darszice ad instanciam Yoysłai de Gnrowo: primus Johannes Golczewsky^ 
qui presens fuit, secimdus Voyslaus de ibidem, qui presens fuit, tercius 
Petrus de ibidem, quartus Paulus de ibidem, quintus Andreas Sczelay 
de ibidem, sextus Stejilianus Philippi de Grzibowo — Eotha:

yako przitem bili |ylze] gdi | Bo- Jako przy tern byli, |iżej gdy 
guchwal wyczlil Jan|drzeya otłi Boguchwał wyclił Jędrzeja ot Woj- 
voytlawa zgrzy|wny fzyrokey wyofz sława z grzywny szyrokiej, w jąż 
gy I bil wranczil. ji był wręczył.

616. (155) — Vangri iiiduccio. Testes virtuose Vichne de Vangri 
ad instanciam Andree de ibidem: primus Clemens de Vangri, secundus 
Voyslaus de iSTadarszice, tercius Albertus de Grodzecz, quartus Stani
slaus de Chudzyce, quintus Paszek Ezangnowsky, sextus Przethslaus 
de Grzibowo — Eotha:

^ (\K.i
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yako tho Iwyadczo yako czio | 
Myeczko famy ano myal 1 zyanem 
tli0^) famyano tho | zamyano Mye
czko yyego pajny Yichna vydzer- 
fzali mvlmo trzi latha Cwvmi dzecz-

Jako to świadczą, jako cso^) Miec- 
ko^) zamianę miał z Janem, tę 
zamianę [tę zamianę] Miecko i jego 
jiani Wichna wydzierżali^) mimo 
trzy lata swymi dziećmi.

mv
Przyb. 14: tlio, dzyeczniy; co, ]Mieczko, wydzierżeli.

617. (IV 159 r. 1420) — liiduccio Wlawa. Testes Jacobi de Wlawa 
ad instanciam Nikel civis in Coszmin: primus Jacussius, qui sedet in 
Brzostowo, qui j^resens fuit, secundiis Michael Wangrzynowsky, tercius 
J5artholomeiis de Priissi, quartus Andreas de Prussi, quintus Jacussius 
de Vlodzyno, sextus Petrassius de Stramicze - Kotha:
Frimo {\) yako przytem bil yfze —Jako przy tein byl, iże Jakub
Jaeub i nyedal gwałtem iioliczka nie dal gwałtem policzka Niklowi
ny ; kłowy faniopyanth. samopięt.
Alii in testimonium. _ _ _

018. (159 v) — Induccio Nadarszice. Testes Mathie de Nadarszice 
ad instanciam Elizabeth de ibidem: primus Swyanch de Nadarszyce, 
(pii jiresens fuit, secundus Woyslaus de ibidem, tercius Martinus de ibi
dem, quartus Johannes Chila de ibidem, quintus Paszek de Zolcze, sextus 
Dobek de Nadarszyce — Kotha:
yako przitem bil yfze alzbetha I Jako przy tern był, iże Alżbieta
poczola placzicz penandzyeJ) Maj yioczęla płacić pieniądze Maciejewi,
czeyewy a nye doplaczila mu ; a nie dojiłaciła mu połtory gi*zywny.
])oltory grziwny

Litera o poprawiona, z y.

019. (100) — Nadarszice. Item uobiłis Thomislaus de Nadarszice 
iurabit ad instanciam Yoyslai:

r ial!
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yako czfom Izyekl thom Xzye|kl na Jako esom siekł, tom siekł na 
lwem prawem. swem prawem.

620. (160) — Et Vittus iurabit: 
czfo fzyekl thomiilaw | tho Xzyekł 
nafwem prawem------—

Cso siekł Tomisław, to siekł na 
swem prawem.

621. (161 v) — Indnccio Bernartky. Testes virtuose Agnetis de Ber- 
nartky ad instanciam Colaczek: primus Ozep Marcowsky, secundus Der- 
slans de Zdzychowyce, tercius Nicolaus Grabyonowsky, qnartns Staszek 
de ibidem, qnintns Albertus olim de Eoscowo, sextus Nicolaus Poclatka 
YeXzk — Eotłi<a>:
yako tho Xwyadezo yako | przemil. Jako to świadczą, jako Przemił 
nyema nyezX | vyagneXky Xwey Xzo- nie ma nies u Jagnieszki swej 
ny I Xwego yedno czXo ieXt | tho ieXt żony swego, jedno cso jest, to 
gey maczerziXna jest jej macierzyzna.

622. (165) — Induccio Czeszewo. Testes honorabilis domini Nicolai 
de Czeszewo ad instanciam Philippi de Miłosławia: primus Nicolaus 
Tarszeczsky, secundus Vincencius Tarszeczsky, tercius Nicolaus de Oszek, 
quartus Suhslaus de Dzberky, quintus Staszko de Grzibowo, sextus 
Johannes de ibidem Symunowycz — Eotha:
yako tho Xwyadezo czXo philippow | Jako to świadczą, cso Pilipow pa- 
parobek wXczyangnol lud, ten lud 1 robek wściągnął lud, ten lud rąbil 
robił naczeXzewye a nye na my | na Cieszewie, a nie na Miłosławim 
loXlaw5m

623. (168 v) — Nadarszyce. Item nobilis Zdzyech de Nadarszycc 
debet iuramentum x>restare eum Thomislao de Nadarszyce ad proximos 
terminos jiarticulares, ad instanciam Dobeslawe de Slunczice, Zdzyech 
in hec verba:
yakom | Xaplaczil SluneczXkyemu Jakom zaj^lacil Słunieeskiemu grzy- 
grzywno | wnę.
Alter, quia presens fiiit. ---------

624. (170 v) — Vangri. Eotha, qua iurabit Vychna de Vangri ad 
instanciam Laureneü civis Pysdrensis:
Tako ge pomoXzy bog yakom ya | Tako je pomoży Bog, jakom ja 
nyekaXala Xwemu parobku wXzy Iancz nie kazała swemu parobku wziąć 
polugrzywnya v vawrzyncza | czXo poługrzywnia u Wawrzyńca, cso je 
ge ieXt moy kmecz V nyego po|loXzyl jest moj kmieć u niego położył.
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625. (172) — Staw. Eotlia, qua iurabit Mathias de Staw ad instan- 
ciam Johannis de ibidem:
Ta I komu etc. yakolm niczi nye | Tako mu etc., jakośm nics nie 
wynowath Janowi czfo namyo | winowat Janowi, cso na mię ża- 
fzalowal. łował.

626. (172) — Eotha subsequentis:
yako tho |ÜJ yakotmy roldzehh | Jako to |śll. Jakosmy rozdziehli 
pacollawa fynowczy {yzwo{y}cze- Pakosława <s> synowcy i z Woj- 
chem} wyecugim ] dzalem, yten dzal ciechem wiekujim działem, i ten 
wydzerizał | pocoyne mymo trzi dział wydzierżał pokojnie mimo trzy 
lata. łata.
ÄIÜ in testimonium. ---------

Testes nobiłis Pacosłai de Grodzyecz ad instanciam Alberti de ibidem: 
primus Swyansko Połoszeyewsky, secundus Janussius Budziłowsky, 
divisores, testis tercius Smysław de Starcowyecz, quartus Grzymała 
Mroczkowsky, quintus Naszyognew Czartkowsky, sextus Gnewomirus 
de Ganszorowo.

627. (172 v) — Induccio Grodzecz. Testes Stanisłai de Grodzecz ad 
instanciam Bodzantham (!) de ibidem; primus Budziłowsky Janussius, 
secundus Swyansko Połoszeyewsky, divisores, qui recognoscere debent 
sine iuramento, quia diviserunt, testis primus Ottha Ganszorowsky,
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secundus Albertus de ibidem, terciiis Smyslaw de Stareowyecz, quartus 
Johannes Grzimala de Mroczky — Eotha testibus:
yako tho Iwyadczo yako Stajnillaw Jako to świadczą, jako Stanisław 
rofdzelon wyekugim dza|lem zbo- rozdzielon wiekujim działem z Bo- 
dzantłio y ten dzał wyjdzerfzał dzętą i ten dział wydzierżał pokoj- 
pocoyne mynio trzi łajta. nie mimo trzy łata.

628. (174 v) — Bernartky. Eotha, qua iurabit Adam de Bernartky 
ad instanciam Margarethe rełicte Sgyrze de Zgyrzice et Stanisłai eius 
filii, ad proximos terminos partieułares;
Tako I mu pomofzy bog etc. ya-| Tako mu pomoży Bog etc., jakośm 
kofm nyewynowath pajiiye Margo- nie winowat panie Margorzacie piąci 
rzacze pyanczy | adwudzeftu grzy- a dwudziestu grzywien ani jej mężu. 
wen any | gey mofzo

629. (177) — Induecio Chwahcowice. Testes nobiłis Aicołai de Chwa- 
łicowice ad instanciam Margarethe de ibidem: primus Johannes Stasz- 
kowicz de ibidem, secundus Gardi de ibidem, tercius Nicolaus Grabyo- 
nowsky, quartus Dersłaus Małochowsky, qiiintus Lenardus de ibidem, 
sextus Jacussius de Staw — Eotha:
yako tho fwyadczo yako Mi|cołay 
trzyma tho rolo wi3y|anczy grzy- 
Aven wzaftawye ! który margorzatha 
wofiiim I vcafowala.

Jako to świadczą, jako Mikołaj 
trzyma tę rolą w jiiąci grzywien 
w zastawie, który Margorzata woź
nym ukazowała.

630. (177) — Tnduceio Yeszory. Testes nobiłis Petri de Yeszory ad 
instanciam Petri Bik de Połwyce: primus Yencesłaus de Zołcze, secundus 
Jacussius de Zołcze, tercius Jacussius de Zołcze, quartus Paulus de ibidem, 
quintus Stanislaus de ibidem, sextus Martinus Cosmowsk;y^

Alii. Ad instanciam Alberti scułteti: primus Naszyognew de Czartky, 
secundus Staszek de ibidem, tercius Dersłaus de ibidem, quartus Petras- 
sius de Slachczyno, (177 v) quintus Vohmirus de ibidem, sextus Ste
phanus de ibidem.

Alii. Ad instanciam Andree de ibidem jiro III: jirimus Dobrogostius 
de Glowczyno, secundus Lucas de ibidem, tercius Petrus de Zołcze, quartus 
Thoch de ibidem, quintus Thomislaus de ibidem, sextus Staszko Zoleczsky 
de Cosmowo.

Alii. Ad instanciam Johannis pro V wlneribus: primus Andreas de 
Dzyrsnycza, secundus Bodzantha de ibidem, tercius Petrassius de Cho- 
czycza, quartus Gregorius Eomyeyewsky, quintus Przeduogius de ibidem 
eius filius, sextus Stanislaus de Chiidzice.
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Alii. Ad instanciam Nicolai coloni pro III wlneribus: primus Johannes 
de Zolcze, secundns Bartholomens de ibidem, tercius Petrus de ibidem, 
quartus Thomas de Drachowo, quintus Johannes de ibidem, sextus Mar- 
cussius Micolayewsky — Eotha omnium:
yako tho Iwyadczo | yako pan pyo- Jako to świadczą, jako pan Pio
trek fnyedalj | nyebyelzal na pana trek [nie dał] nie bieżał na pana 
pyotro|w0 dzedzyno a nyedał trzech I Piotrowę dziedzinę a nie dał trzech 
ran Janowy et sic aliis. ran Janowi — — —

631. (178) — Induccio Staw. Testes Dobromiri de Staw ad instanciam 
Andree de ibidem: primus Drogosłaus de ibidem, secundus Stach de 
Vnya, tercius Nicolaus Grawdzycz de Vangri, quartus Philippus de So- 
leczna, quintus Swyanch de Nadarszice, sextus Petrus Nadarsziczsky — 
Eotha:

yako czlo dzerfzy dobromir tho | 
dzelniczo tho dzerlzaP) pocoyne 
my|nio trzidzeiczi lath y mymo 
trzi I latha nyewypufczayancz zge | 
dne ranky

Poprawione z dzerlzy.

Jako eso dzierży Dobromir tę dziel
nicę, to dzierżą! pokojnie nńmo 
trzydzieści lat i mimo trzy lata 
nie wypuszczając z jedne ręki.

632. (178 v) — Eotha subsequentis:
Jako przy tern byli, iże pani Święch- 
na otpuściła Wojsła<w>owi poł 
czwarty grzywny za jego zgodą 
i takie [troje] dwoje skota jako 
trzy grzywny.

yako przitem bili ylze ])any Swy| 
anchna otiiulczila woyllaowy | pol- 
czwarty grzywny, zagego [ Icodo 
y take [troye] {dwoye} Icota yajko 
trzi grzywny.
Alii in testimonium. _ _ _ '

Induccio Nadarszice. Testes Woyslai de Nadarszice contra Swyanchna 
de Górka: primus Boguchwał de Nadarszice, qui presens fuit, secundus 
Mathias de ibidem, qui presens fuit, tercius Sandiuogius de Chwalicowice, 
quartus Stephanus Phihpowyez de Grzibowo, quintus Wraczlaw de 
Chwalicowycze, sextus Borzislaus de ibidem.
20 Roty pyzdrskie
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633 .(183 v) — Gurowo induccio. Testes Voyslai de Gurowo ad instan- 
ciam Boguchwali de Nadarszice: primus Marcussius de Micolayewyce, 
qui presens fuit dum pecuuias dedit, secundus Paszko de Goczalkowo, 
qui presens fuit, tercius Jaroslaus de Goczalkowo — Eotha: 
yako [tl] przitem bili yfze voy]flaw Jako przy tern byli, iże Wojsław 
zaplaczil zaboguchwajla trzy grzyw- zapłacił za Boguchwała trzy grzyw- 
iny przefwyer [ dunka. — — — ny przez wierdunka.

634. (385) — Góra. Item virtuosa Margaretha de Góra habet sta- 
tuere advocatum videlicet Crutkonem de Coszmin una cum scabinis ad 
nstanciam Jacobi de Viawa, qui venientes sic debent dicere:

' ' ■ y ■ ^ '

I 'S fCs

C7

Byerzemi knalfzey przyfzyandze 
gyofzelmjfzmy pyrzwe 1 przifzyangli, 
yfze pan Jacub zapo|wyedzal wna- 
fzem prawye lift | wyenny marz- 
gorzaczyn zgoryh 
1) Przyb. 14: jążeśmy, pierwej.

Bierzemy k naszej przysiędze, ją- 
żesrnyi) pirzwie^) przysięgh, iże 
pan .lakub zapowiedział w naszem 
prawie Ust wienny Marj zjgorzacin 
z gory.

635. (185) — Advocatus iurabit circa iurarnenta: 
yfze I Jacub vmnye zapowyedzal Iże Jakub u mnie zapowiedział 
üft vye>i|ni Margorzaczyn myefczf- list wieimy Margorzacin mieść- 
kim^) p^^^wem skim^) prawem.

Przyb. 14: myeszskira; miejskim.



307 Pisarz 29, ks. IV r. 1420

636. (185) — Iiiduccio Góra. Testes nobilis Margarethe de Góra ad 
instanciam Jacobi de Wlawa: primus Thomek de Pawłowo, secundus 
Vincencins de Curowo, tercms Johannes de Pawłowo, quartus Andreas 
de Głosky, qnintiis hłicołans de Cnrowo, sextus Nicołaus de Cothoyecz- 
sko — Eotha:
Tako gym etc. yako tho fwyadczo | 
yako pany margorzatha połofzy|ła 
litt wyenny Iwey ranky v 1 wojJa 
aten lift Jacub zapo|wyedzał niyeCz- 
czlkim prawem

Tako jim etc., jako to świadczą, 
jako pani Margorzata położyła list 
wienny swej ręki u wójta, a ten 
list Jakub zapowiedział mieśćskim 
prawem.

637. (185 v) - Induccio Bnin. Testes virtuose Wyanczoszcze de 
Myeczewo ad instanciam Paszkonis de Eoszcowo: primus Czasław de 
Grabowyecz, secundus Eicołaus fiłius eius, tercius Albertus fiłius Wyrz- 
byanthe de ibidem, quartus Przestamp Coth de Swyecotky, quintus 
Szemek de Czman, sextus Albertus frater Cotłiow de Swyecotky - Eotha:
yako tho fwyadczo yako wyaczo- Jako to świadczą, jako Więcoszka
fka I wnyofła fzefcz adwadzefcza 
grzywe^i | pofagu vdzedzycztwo {do 
mroczek} a tamo gych ] nyeivzyola 
zafzyo.

wniosła sześć a dwadzieścia grzy
wien x»osagu w dziedzictwo do Mro
czek, a tamo jich nie wzięła zasię.

638. (185) — Induccio Błoszeyewo. Testes strennui xindree de Bło- 
szeyewo et Margarethe eius conthoralis ad instanciam Jarosłai, Bogussii 
et Janussii fratrum germanorum et Johannis de Czman: primus Pyotrek 
Yeszersky, divisor, secundus Wyrzbyantha de Crothoszyno, eciani divi-
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8or, sed eo perdere non debet, tercius Olbracht de Placzky, qui presens 
fuit, quartus Stachnik Eogalynsky, qui presens fnit, quintus Vincencius 
de Meczewo, sextns Jacussius de Meczewo — Eotha divisorum:

yakofmy büi dzelczamy y {ror}dze- 
h{h}Imy | wyekugym dzalem, pana 
Jara |flawa yfgego braczo, fpanyo 
Jan|drzeyew0 yfgyandrzeyem, y 
wydze Ihlifmy trzeczo czanfcz Mh- 
now yan|drzeyewy ylpanyo, ytrze
czo czanicz [ Eadzewa a tho czanfcz 
dzerfzy polcoynye powydzelenyv 
trzi latha y | drnga trzi latha. 
Alii, quia presentes fuerunt \ et alii 
in testimonium.

Jakosmy byli dzielcami i rozdzieh- 
hsmy wieknjim działem pana Jaro
sława i s jego bracią s panią Ję- 
drzejewą i s Jędrzejem; i wydzie- 
hhsmy trzecią część Młynów Ję- 
drzejewi i s panią i trzecią część 
Eadzewa; a tę część dzierży po- 
kojnie po wydzieleniu trzy lata 
i druga trzy lata.

639. (187) — Brodowo. Item rotha, qua iurabit Albertus de Bro
dowe ad instanciam Katherine de jSTyetrzanowyce:

f ■
%■ -f . ' N I

„A'’ a j ,

Tako mu ])omofzy bog I etc. ya- Tako mu pomoży Bog etc., jakośih 
kofm ya panye netrzanowjfke nye- ja panie Kietrzanowskie nie po- 
])ozywal o kaplo wducłio|wne prawo zywał o kaplęJ) w duchowne ])rawo 
nyetrzanowfko. — — — Kietrzanowską.
1) Tj. 'kaplicę’.

640. (187 v) — EedzlaAvcowice induccio. Testes nobilis Xemyri de 
Eedzlawcowice: primo debet ducere duos scabinos: Petrum et Mcolaum 
et duos consules de Górka: Adam et Petrum — Eotha:

yako Byerzemi knafzey przifandze | 
yofzefzmy przifzogh pyrzwe fnacz 
yfze 1 nemyr nyedal vftacz roku 
wnajfzem praA'rye na Micolaya ocz- 
ter 1 dzefczy grzywen a ny ftraczyl.

Jako bierzemy k naszej przysiędze, 
jążesmy przysięgli pirzwie znać, iże 
Memir nie dał ustać roku w na- 
szem prawie na Mkołaja o czter
dzieści grzywien, ani stracił.
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641. (187 v) — A1Ü in testimonium nobiles: primus Johannes de 
Grzibowo, secundus Johannes de ibidem, tercius Phihppus de ibidem, 
quartus Stanislaus Grzibowsky, Albertus Ganszorowsky quintus, sextus 
Stalzek Zoleczsky:
yako fwyadczo yako nyemyr nye j Jako świadczą, jako Memir nie 
myal nygdi dze[d]czancza wopye- miał nigdy dziecięcia w opiekaniu, 
canyv | a ny mu ftraczil czter- ani mu stracił czterdzieści grzywien, 
dzelczy grziwen

642. (197 y) — Induccio Grzibowo. Testes Stephani de Grzibowo ad 
instanciam Thomislai de i7adarszice: i)rimus Martinus de Grzibowo, 
secundus Stanislaus de ibidem, tercius Stanislaus filius Olowny de ibidem, 
quartus Albertus de ibidem, quintus Johannes Phi]ipj)i, sextus Nicolaus 
Thome de ibidem — Kotha:

f\*n
ri-

3'^ -

yako tho Pvyadczo yako Jan Nye | Jako to świadczą, jako Jan nie 
ranibil wniokowye wpana na | kel- rąbił w Mokowie w pana Nakiel- 
Ikego letze ale wzymnowye | gdze skiego lesie, ale w Zimnowie, gdzie 
mu tczepan dal. mu Szczepan dał.

643. (198) — Induccio Cromohce. Testes Bronissii de Cromolice ad 
instanciam Andree kmethonis de Vyekowo: primus Wyrzbantha de 
Crothoszyno, Nicolaus de Wygonowo secundus, tercius C?ema de Sroky, 
quartus Benak de Wygonowo, quintus Nicolaus Cobilinsky, sextus An
dreas filius advocati de Cobilin, qui presentes fuerunt:
yako przitcm bili yfze Bronifz [ Jako przy tern byh, iże Bronisz 
nye [p] Avfzyol dwudzeftu owyecz | nie wziął dwmdziestu owiec Jędrze- 
Jandrzeyewy a ny gich vfzytka | jewi, ani jich użytka ma jako trzy 
ma yako trzy grzywny grzywny.

644. (212) — Induccio Strzałkowo. Testes nobilis Petri de Strzałkowo 
ad instanciam Przespraw de ibidem: jjrimus Thomek de Czelusczyno, 
secundus Albertus de ibidem, tercius Stawyrey de ibidem, quartus Jo
hannes de Parusowo, quintus Nicolaus de Scarboszewo, sextus Nicolaus 
Cosczanka — Botha:
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yako tho Iwyadcze y£ze aczczlo ! Jako to świadczą, iże acz cso 
pyotr vczynil pawiowy tho | vczy- Piotr uczynił Pawłowi, to uczynił 
nił zayego poczotkem yfze : mu od- za jego początkiem, iże mu odbi- 
byyał łcot gwałtem. jał skot gwałtem.

645. (212) - łnduccio Brodo wo. Testes nobihs Alberti de Brodowo
ad instanciam Katherine de Kyetrzanowyce: primus Naszyognew de 
Czartky, secundus Staszek Gołczewsky, tercius Johannes Gołczewsky, 
quartus Gregorius Vyslawsky de Golczewo, quintus Johannes Gołczew
sky, de Wrzesna willa, sextus Nadarsza de Malczewo frater Jandriczcze - 
Rotha:

/ ft)' - ^ f.... |T«%

yako tho Cwyadczo czfo [katha- 
rzy|na l'zalowala na pana BrodowJ 1 
mylay Izalowal ot katharzyny | 
fwey fzony na Brodowfkego bi ! 
gyey pofezwal gąfzy gwałtem temu j 
myiioły trzy latha nyfz obfzalo|wano

Jako to świadczą, cso fKatarzyna 
żałowała na pana BrodowJ Miłaj 
żałował ot Katarzyny, swej żony, 
na Brodowskiego, by jej j)oszczwał 
gęsi gwałtem, temu minęły trzy 
łata, niż obżałowano.

646. (217 v) — łnduccio Kadarszice. Item testes Hańcze conthorałis 
Nicolai de Kadarszice ad instanciam Jarosławe de ibidem; primus Jo
hannes de Kadarszyce, secundus Martinus de ibidem, sed est sibi frater, 
tercius Wysłaus de ibidem, quartus Dobek de ibidem, quintus Marcus- 
sius Micołayewsky, sextus Andreas Vangersky Srocosz — Kotha:

yako tho fwyadczo yako tlia | Jako to świadczą, jako ta część, 
czanfcz oktoro Jaroflawa zalojwała o którą Jarosława żałowała na 
na hanko otho cząfcz | [ob] otbycze Hankę, o tę część otbicie () pisano 
pyfano wprzifan ! dnem łifcze w przysądnem liście.
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647. (218) — Induccio Budzilowo. Testes Katherine de Budzilowo 
ad instanciam Janussii de ibidem: primus Mcolaus de Zolcze, secnndus 
Stanewka de ibidem, tercius Staszek de ibidem, qiiartns Petrus de ibidem, 
quintus Jacussius de ibidem, sextus Staszek de ibidem de Górka. — 
Botha:
(218 v) yako tho twyadczo yako 
ezlo orała ka|tharzynyna czeladz, 
tho orała na | oczczyfne katharzy- 
nyne, anyczł ne | orała na pana 
Janufizewem

Jako to świadczą, jako cso orała 
Katarzynina czeładź, to orała na 
oćczyźnie Katarzyninie, a nieś nie 
orała na pana Jannszewem.

648. (218 v) — Induccio Grodzecz. Testes Bodzanthe de Grodzecz 
ad instanciam Stanisłai de ibidem: primus Grzymała Johannes de Mroczky, 
sed est sibi compater, secundus Stanisłaus de Chudzyce, tercius Mcołaus 
Szrapka, quartus Barthołomeus de Bagrowo, quintus Mcołaus de Zdzy- 
ehowice, sextus Jacussius de Bagrowo — Eotha:
yako [cz] Bodzantha nyeporambił 1 Jako Bodzęta nie porąbił trzy mę- 
trzi mandelew drzewa ylzefczojra, dełew drzewa i sześciora Stanisła- 
Stanifłaowy ałe czfo rąbił | tho ram- <w>owi, ałe cso rąbił, to rąbił na 
bił nafwem. swem.

649. (218 v) - Induccio Grodzecz. Testes Bodzanthe eiusdem ad 
instanciam Stanisłai jjrenotati: primus Ałbertus de Bagrowo, secundus 
Laui'encius Myenyszewsky, tercius Kaszyognew de Czartky, quartus 
Stanisłaus de (łhudzyce, (luintus Ałbertus frater KicoM Srapka, sextus 
Oersłaus de C-zartky — Rotha:

/ C7/

yako Bodzantha nyepobral polujco- Jako Bodzęta nie pobrał połuko- 
])ya drzewa Staniilaowy gy 1 fdeb- pia drzewa Stanisła<(w>owi jizdeb- 
nego chofzyebną rzeczo nego chąsiebną rzeczą.

650. (219) — Domaborsky. Item terminus peremptorius contiiiuatur 
strennuo Andree Domaborsky ad x^restandum rotham ad instanciam 
Swyanchne sue sororis — — — xirout rotha (219 v) canit:



Pisarz 29, ks. IV r. 1420 312

Tako mu etc. yakom ya nye | Tako mu etc., jakom ja nie dał 
dal Izyeltrze mey pyrzwey wyfz- siestrze mej pirzwiej wy[sz]szej 
Izey I zmey oczczilny yednom dal z mej oćczyzny, jednom dał jednej 
yedney | yako druge jako drugie<j>.

651. (222 v) — Induccio Staw. Testes nobilis Derslai de Staw ad 
iiistanciam Johannis kmethonis ibidem de Staw: primus Miroslaus de 
Staw, secundus Laurencius de ibidem, tercius Borzislaus Grabyonowsky, 
quartus Vroczek de Chwalicowyce, quintus Nicolaus de Chwahcowyce, 
sextus Andreas de ibidem — Eotha:
yako tho Iwyadczo yako dzerfzek Jako to świadczą, jako Dzierżek 
nye | dal cztir ran |tich] Janowy nie dał cztyr ran |tych] Janowi 
tick I cz£o wolzny oglandal. tych, cso woźny oglądał.

652. (224) — Vangri induccio. Testes Nicolai de Vangri ad instan- 
ciam Olexii kmethonis de Sobyeszyrzne: primus Andreas de Vangri, 
secundus Drogoslaus de ibidem, tercius Nicolaus eius frater, quartus 
Derslaus de Staw, quintus Paulus Swadzelka de ibidem^ sextus Lauren
cius de ibidem — Eotha:
yako Micolay nyewfzyol wedwu-] 
dzeftu, rib olexemu yako trzy [ 
grzywny gwałtem nadobrowolne | 
drodze

Jako Mikołaj nie wziął we dwu
dziestu rib Oleksemu jako trzy 
grzywny gwałtem na dobrowolne 
drodze.

653. (226 v) — Item induccio Vsloczyno. Testes pro parte Petri de 
Vsloczyno ad instanciam Johannis kmethonis de Szyplowo: primus 
Mathias de Glowczyno, secundus Albertus de Parzenczewo, tercius Jaszek 
de Czyrnyno, quartus Dobeslaus de Myenyszewo, quintus Luthognew 
de Cromolyce, sextus Petrassius de Cretkowo — Eotha:

Ja

yako tho fwyaczczo yako czfo | 
wfzyol pyotr dwoy kony zwo|fem 
|wl tho wfzyol wnoczy ] na fwem 
naprawem

Gala zapisica przekreślona, za rotą dopisano

Jako to świadczą, jako cso wziął 
Piotr dwoj<e) koni z wozem, to 
wziął w nocy na swem na i3rawem..

yarn satisfecit kmetho.
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654. (228 v) — Induccio Górka, Testes nobilis Andree de Górka ad 
instanciam Symonis de Podstolyce: primus Johannes ISTos de Górka, 
qui presens fiiit, secundus Thomislaus de Zolcze, tercins Stanislaus Jan- 
kowycz de ibidem, quartus Paszek de ibidem, quintus Crczon de ibidem, 
sextus Mathias fihaster Petri de ibidem — Kotha:

Primus presens: yako przitem bil 
yako I pan yandrzey nyebyefzal 
gwal|tem y moczo lamowtor yako | 
fam a wizeiczy dzeizyanth pod | 
leyizych na Izymanowo golpojdą 
any mu |rany] dal ran.|
Alii in testimoniuin.

— — Jako przy tern byl, jako pan 
Jędrzej nie bieżał gwałtem i mocą. 
samowtor jako sam a w sześcidzie- 
siąt podlejszych na Szymanowę gos
podę, ani mu [rany] dał ran.

655. (232) — Eota subsequencium testium:

n\/ I ' ^

(L
'A

■cJ^

yako tho Iwyadczo yako banka 1 
bila fzywa mymo trzi latha |I| | 
pofwem molzv Izmerczy a y czejley 
czlo gyo bil poCwal, polwem [ kthori 
[lobye] wizyol pan ]Srakel|.fky z pa
nem Izandza ponanlky w | rancze 
[temu] ten polew bil wy|lzedl po 
trzech leczech gyey mojlza Imyer-

Jako to ŚAviadczą, jako Hanka | 
była żywa mimo trzy lata po swem 
mężu śmierci; a i Celej, cso ją był 
X>ozwał pozwem, który [sobie] wziął 
pan hiakielski z panem sędzią po- 
<z>nański<m) w ręce, [temu] ten 
pozew był wyszedł po trzech le- 
ciech jej męża śmierci.

czy
Induccio Krzan, Testes Sandiuogii de Krzan ad instanciam Czełey 

de Lobes: primus Mcolaus de Tharszyce, secundus Vincencius de ibidem,
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tercius Otta Pruszyiiowsky, quartus Tłiomislaus de l^adarszyce, qulntus 
Jaszek Yedleczsky, sextus Petrassius de Choczycza.

656. (233) — Induccio Byeganowo. Testes iiobilis Lascz de Byega- 
iiowo ad instanciam illustris principis domini ac domini Allexandri ducis 
Mazovde: primus Nicolaus Parusowsky, secundus Zemantha Gunyczsky, 
tercius Bogusław de Vola, quartus Johannes Sluneczsky, quintus Al
bertus filius Zemanthe de Gunycze, sextus Johannes Labuna de Gra- 
byonowyce — Rotha:
yako tho Iwyadczo yako pan | lalcz 
nyeyal famoczwarth ldo|brimi yako 
lam a Izelczo podlleyfimi na kzan- 
dza allexandrojwo dzedzyno a nye- 
dal gego kmelczu dwu ran.

Jako to świadczą, jako pan Łaszcz 
nie jał samoczwart s dobrymi jako 
sam a <s> sześcią podlejszymi na 
księdza Aleksandrowy dziedzinę, 
a nie dał jego kmieciu dwu ran.

657. (233 v) — Coszmin. Testes Katherine civi (!) de Coszmin ad in- 
staiiciam Vincencü de Kaszewy: primus Gywan de Chwalanczyno se
cundus Zdzych advocatus de Potharszycza, tercius Benak de Jaraczewo, 
quartus Petrus de Copaszyce, quintus Przethslaus de Prussi, sextus 
Koth de Prussi frater Przethslai ~ Eotha:
yako tho fwyadczo yako katha|rzy- Jako to świadczą, jako Katarzyna
na zaplaczila dzewyancz grzijweii 
yfzefcz groffzy pofpohtich | penan- 
dze zawyanczencza wkto|re gyo bil 
wranczil do gleba

zapłaciła dziewięć grzywien i sześć 
groszy pospolitych pieniędzy za 
Więceńca, w które ją był wręczył 
do Głęba.

658. (234) — Domaborz. Item terminum peremptorium habet vir- 
tuosa Elizabeth conthorahs Andree Domaborsky ad instanciam virtuose 
Margarethe de Szyrcowo ad proximos terminos particulares post festum 
Michaelis — — — ad prestandum iuranientum:
yako zagyey jienandze kupyoino Jako za jej pieniądze kupiono soł- 
fzoltiftwo wradlyno a nye ] zapana tystwo Wradliiio, a nie za pana 
Jandrzeyewy J ędrzejewy.

659. (237) ~ Induccio Strzałkowo. Testes Vincencü de Strzałkowo 
ad instanciam Przibislai de Grabyonky: primus Janussius de Chwali- 
cowice, secundus Nicolaus filius Andree de ibidem, tercius Mathias filius 
Thomyne de ibidem, quartus Gardi de ibidem, quintus Andreas de Male
chowo, sextus Dobeslaus de Parusowo — Kotha:
yako pan vyanczeVcz nyedal dwu 1 Jako pan Więceńc nie dał dwu rami 
ranu przichowy any pohczka Przychowi ani pohczka.
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660. (237 v) — Induccio Dunynowo. Testes Sandiiiogii de Dunynowo^) 
łid instanciam Stanislai kmethonis de ibidem: primus Dobeslaus de 
Cosczanky, secundus Mcolaus de Parusowo nepos Michaelis Barthsky, 
tercius Petrus de Ganszorowo, quartus Viiiceneius de Micolayewyce, 
quintus Bartholomeus Jelythowsky, sextus Jacussius de Bagrowo — 
Rotha:

yako Staniüaw byeizal iiafaiidzy i- 
wogew0 plefu y ranil mu pajrombky, 
ynafarnego vderzyl ka[menem yfzye- 
kyrke, atam acz mu | fzye czio 
<loJ‘talo tho mu fzye dojftalo zayego 
poczotkem^).

Jako Stanislaw bieżał na Sędziwo- 
jewę plosg'-) i ranil mu paro[m]bki, 
i na samego uderzył kamieniem 
i siekirką: a tam acz mu sie cso 
dostało, to mu sie dostało za Jego 
początkiem.

Luhomirslci, Bibl. Warsz. 1861 III, 41: Dunjaiow, poczij,tkom.
-) Slownih warszawski IV 263: 'pas ziemi, mający 12 zagonów, stajanie’. Por. ar 997.

661. (238 v) — Gorzyce. Botlia, qua iurabit nobiłis Bodzantlia de 
Gorzyce ad instanciam Johannis et Michaelis kmethonum de Cołaczkowo 
ad proximos terminos jiarticulares:

Tako I mu etc. yakom fayoł dze- Tako mu etc., jakom zajął dzie- 
wyanjczoro kony Jauow{ich}a my- więcioro koni Janowych a Michało- 
cha|łowich na fwey łocze athy | wych na swej łące; a ty konie uczy- 
i*.onye vczynili my fzcodi | yako niły mi szkody jako sześć grzywien, 
fzefcz grziwen

662. (241) - Induccio Pysdry. Testes Mathie Cruk de Pysdry ad 
instanciam Petrassii de Choczycza: primus Thomek Goczałkowsky, qui 
preseiis fuit, secundus Woysłaus de Curowo, qui presens fuit, tercius 
.Vbraham de ibidem, qui iiresens fuit, quartus Martinus de Malechowo, 
quintus Petrus Czełmowsky, sextus Przetsłaus de Małochowo — Eotha:
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yakolmy przitem bili yako Ma|czey 
Gruk dolzycz vcziiiil jiyo | (241 v) 
trafzewy choczyczfkemii zapofzag | 
yego Izyoltri y otho gy prolno | 
pufczil.
Alii in testimonmm.

Jakosniy przy tein byli, jako Ma
ciej Krak dosyć uczynił Piotra- 
szewi Cliocicskiemu za posag jego 
siostry i o to ji prozno puścik

663. (241 v) — Rotha Micolayewyce. Item nobilis Stanislaus de Mi- 
colayewyce habet prestare iurameiitum ad instanciam Nicolai de Gro- 
dzewo ad proximos termiiios particulares sub hac forma:
Tako mi etc, yako | mi ranczyl [1] Tako mi etc., jako mi ręczył na 
na paiifkye fkajzaiiye [na pj wfzef- pańskie skazanie [na p| w sześci 
czy nyedzel | na grzywna a on nye- niedziel na grzywnę, a on nie byl 
byl na | panfke Ikazanye na pańskie skazanie.

664. (242 v) — Induccio Parusowo. Testes Matliie de Parusowo ad 
instanciam Johannis krnetlionis de ibidem: primus Bodzantha qui apud 
Modersky manet, secundus Andreas Srocosz de Vangri, tercius Mathias 
de Staw, quartus Nicolaus Zelesnyk de Vangri, quintus Voyslaus de 
Nadarszyce, sextus Wraczlaw de Palicowyce - Rotlia:

^ xjt ‘

1
yako Maczey nyewfzyol faniotrzecz | Jako Maciej nie w'ziql samotrzeć 
y zwoznim dzewky Janowey do | i z woźnym dziewki Janowej do [ 
fwego domu gwałtem swego domu gwałtem.

665. (243) — Induccio Vangri. Testes Andree Srocosz de Vangri 
ad instanciam Joliamiis krnetlionis de Gimyc.e: luimus Drogosłaus de 
Vangri, secundus Dobrogostius de Drae.liowo, tercius Jacussius de Mal- 
czewo, quartus Johannes de Nadarszyce, ([uintus xilbertus de Drachowo, 
sextus Laurencius de Malechowo — Rotha:
yako Jandrzey nyedal dwu rami Jako Jędrzej nie dal dwu ranu 
Ja [nowy zgunycz kmyotliowyczii Janowi z Granic kmiotowicu.

666. (243 v) — Induccio Ganszorowo, Testes Jacussii de Ganszyorowo 
ad instanciam Johannis krnetlionis de Ghwahszyce: primus Borzislaus 
de Grabyonowyce, secundus Johannes de Falicowyce, tercius Dobeslaiis
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slaus de Zolcze, sextiis iSTemirus de Eedzlawcowyce — Eotha:
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yako [JacuflzJ czio zalowal Jan 
na ! Jacufza odwye ranye tho acz 
niu i Izye czIo doXtalo tho mu Izye 
doIta|lo zayego poczotkem ylzgy 
pyrzwe j ranil

Jako fJakusz] eso żałował Jan na 
Jakusza o dwie ranie, to acz mu 
sie eso dostało, to mu sie dostało 
za jego początkiem, iż ji pirzwie 
ranił.

667. (244) — Induccio Vangri. Testes Mcołai de Vangri ad instanciam
Cłementis de ibidem: primus Jacussius de Staw, secundus Petrus de 
Scampe, tercius Nicolaus de Scampe, quartus Mathias de Nadarszyce, 
quintus Marcussius de Micołayewyce, sextus «Tasszek de ibidem — Eotha: 
yako acz czio vczinil mycolay |vczi- Jako acz eso uczynił Mikołaj fuczy- 
nilj I chrnkowy tho vczynil zayego niłj Klimkowi, to uczynił za jego 
poczetjkem ylzmu czofzo odbyyał początkiem, iż mu ciążą odbijał 
y rany I mu dał i rany mu dał.

668. (248) — Testes Johannis de Wrzesna ad instanciam Przemü: 
primus Swyansko de Golczewo, secundus Johannes de Nadarszice — 
Eotha:

yako fzye cupya | rofkayała prze- Jako sie kupią rozkajała Przemiłem 
miłem a nye palnem Janem tego a nie panem Janem tego dla, iż 
dla ylz gego | myelczanyna nyecłi- jego mieszczanina nie chciał szkody 
czai fcody pro|Ino pulczicz j)rozno puścić.

669. (248 v) — Induccio Staw. Testes Nicolai de Staw ad instanciam 
Swyanch kmethonis de Vola: primus Jacussius Marco wy cz de Staw, 
secundus Jacussius Lauren cii de Staw, tercius Borzislaus de Grabyono- 
wyce, quartus Andreas de Nadarszyce, quintus Johannes Staszkowe de 
Palicowyce, sextus Mathias Thomycz de ibidem — Eotha:
yako czio Micolay ranil Swyanika | Jako eso Mikołaj ranił Święszka, 
tho gy ranil zayego poczotkem | to ji ranił za jego początkiem, iż 
yfzy pyrzwe ranil y czolzo mu | <j>i pirzwie ranił i ciążą mu odbijał, 
odbyyal.
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670. (250) — Induccio Falicowyce. Testes Mcolai de Falicowice ad 
instaiiciam Thomislawe de Grabyonky: primus Wroczlaw de Falicowice, 
secundus Johaunes de ibidem, tercius Mcolaus filius Andree de ibidem, 
(juartus Nicolaus de Vangri, quintus Andreas Srocos de Vangri, sextus 
Jacussius Marcowycz de Staw — Eotha:
yako czfo my colay oral tho oral | Jako cso Mikołaj oral, to orał 
iia prawem nafwem lanyej na ] na prawem na swem [a nie], na 
chwalicowfkem Chwalikowskiem.

671. (250) — Induccio Grabyonowy. Testes Thomislawe de Grabyo- 
nowyc <...>^) ad instaiiciam Nicolai de Falicowice, (primus)^) Nicolaus 
Grabyonowsky, qui presens fuit, secundus Johannes Orzeskowycz de 
G<rzi>bowo^), tercius Johannes Symunowyc<z)^) de Grzibowo, quartu» 
Johannes Grczon<o>wycz^), quintus Janussius de ibidem, sextus Stani
slaus de ibidem filius Mathie — Eotha (250 v) primi:

''f 1̂ , . 

fe? ’ i ■ 1

yako przitem bil[i] yfze Micolay | 
odbil cząfzo gwałtem Thomifla|wye 
y nyechal gye dacz
q Karta uszkodzona na brzegu.

Jako przy tein byl|i|, iże Mikołaj 
odbił ciążą gwałtem Tomisławi(‘ 
i nie ch-(ci>ał je dać.

672. (251 v) — Induccio Graboszewo. Testes Johannis farniliaris Jo
hannis Głowacz de Graboszewo ad instaiiciam Scarbek farniliaris ])łebani 
de Czanszim: primus Bodzantha in Parusowo, qui presens fuit, secundus 
Johannes Parusowsky, tercius Nicolaus de ibidem, quartus Nicolaus de 
Staw, quintus Jarosłaus de Cosczanky, sextus Wroczlaw de Chwalico- 
wyce — Eotha:
yako przitem bil yako pyrzwey | 
fcarbek rany dał yanowy y | czfo 
fzye ftalo tho fzye ftajlo zayego 
poczotkem.
AUi in testimonium.

Jako przy tern był, jako pirzwiej 
Skarbek rany dał Janowi i cso sie 
\S>stało, to sie <s>stało za jego 
początkiem.
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673. (255 v) — ISTadarszice. Eotha, qua iurabit Woyslaiis ad instan- 
ciain Mcolai de Pyetrzikowo:
yakom I nyetargal mycolaj^a a nym j Jakom nie targał Mikołaja anim 
go wbloto Iconya flwałm] I fepchnąl go w błoto s konia fswalm] sepchnął 
wbłoto. [w błoto].

674. (258 v) — induccio. Testes Henrici de Wyszacowo ad instan- 
ciani Johannis de Crzyszanowo: primus Baranek de Placzky, secundus 
Petrus de ibidem, tercius Przemil de Bernatky, quartus Staszek de Gra- 
byonky, quintus Baranek de Grodzecz Dobeslaus, sextus Johannes d(‘ 
Czartky — Eotha:
yako Jandrzuch nye pobrał j gy- Jako Jędrzych nie pobrał jimienia 
myenya Janowy i‘zy | tern ydobit- Janowi żytem i dobytkiem, i jed- 
kem y gednim y j drugim yako nym, i drugim jako dwadzieścia 
dwadzeicza | grzywen grzywien.

675. (260) - Induccio Szolowo. Testes honorabiłis domini Janussii 
de Szolowo ad instanciam Thomisłai de Eedzlawkowice: primus Sam- 
borius de Malechowo venator Kalisiensis, secundus Tliomislaus fratt'r 
eius castellanus Dzbancensis, tercius Nicolaus de Tliarszice, quartus 
Dobeslaus de Grodzecz, quintus Olbraclit de Placzky, sextus Nicolaus 
de ibidem — Eotlia;

!k'

yako thomiflaw fwymi po{mo}cz-| 
niky, lam, wpyanczv awe | dwudzel- 
tu {podleylzimi} odbił czanlo gwal-j 
tern {pyotrowy czeladnykv} lu-| 
dzem^) kzandza Janulzew a | wtem

Jako Tomisław <s> swymi pomocni
ki, sam w piąciu a we dwudziestu 
podlejszymi, odbił ciążą gwałtem 
[Piotrowi czeladniku] ludziem księ
dza Januszew-(ym> a w tern dana
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dana rana pyotrowy | |orJ nakz0- rana Piotrowi |or| na księżem orę- 
Izem orodzii dżin.

Pirzyh. 14: ludzom.

670. (261) — Szyrcowo. Eotha, qua iurabit virtnosa Margaretha 
de Szyrcowo ad instanciam Andree kmethonis de Easzewy: 
yakoin wydzertzala 1 trzi latha Jakom wydzierżała trzy lata po- 
{pocoyne} tho czio wfzyola | yan- kojnie to, cso wzięła Jędrzejowi, 
drzeyewy

677. (266) — Myeszcowo. Eotha, qua iurabit Zophia de Myeszcowo 
ad instanciam Swyanthoslai de ibidem:
Jakom Inyelabila dzelanczy j bo
brów ap) czlo zabiti Bobri ywy|dr\" 
tho 1‘abythy namem anye | Swyan- 
thoilaowem

Przyh. 14: opuszcza wyrazy skreślone.

Jakom |nie zabiła dziesiąci bobrow 
a]. Cso zabity bobry i wydry, to 
zabity na mem, a nie Świętosła- 
<w)owem.

678. (268 v) — Induccio Dunynowo. Testes nobiłis Sandiuogii de 
Dunynowo ad instanciam Stankonis kmethonis de ibidem: primus Paszek 
de Zdzycłiowyce, secundus Przibisłaus de ibidem, tercius Mathias de 
Bagrowo, quartus Andreas de ibidem, quintiis Beruołdus de Wysławice, 
sextus Jarosłaus de Zołcze — Eotha:

/; , f

4aJl U3

]
yako tho Cwyadczo yako San|dzy- Jako to świadczą, jako Sędziwój 
woy nyeodwabyał czaład|nyka Stan- nie odwabiał czeladnika Stanko- 
kowego a ny do j nyego Hal podług wego, ani do niego słał podług 
prawa prawa.

679. (269 v) — Thomyce. Eotha, qua iurabit virtuosa Sandka de 
Thomyce ad instanciam Vincencii et łSTicolai de Tharszice ad proximos 
t er mino s particułares:
yakom poroMzelenyv | wnyotła Jakom po rozdzieleniu wniosła sześć 
Izełcz grzywen flzyrl grofzy | [twych grzywien [szyrl groszy [swych pie- 
penandzyj do o itrowa, maczejrzitny. niędzy| do Ostrowa macierzyzny.
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680. (269 v) — Nota virtuosa Sandka de Thomyce habet iuramentuni 
])restare ad instanciam N'icolai et Vincencii de Tarszice eum NTicolao de 
Oszyek et cum Scarbymir de Cromolice, sub hae forma:
yakom wnyofla trzijdzefczy grzy- Jakom wniosła trzydzieści grzywien 
wen fwych | penandzy do oftrowa. swych pieniędzy do Ostrowa.
Alii duo in testmionium. — ~ — _ __ __

681. (269 v) — Thomyce. Item eadeni domina iurabit:
yfzem | nyefachowala fwego molfza lżeni nie zachowała swego męża 
fcarbu fzyedmydzelfzantłi grzywen skarbu siedmidziesiąt grzywien, ani 
any gich | vfzitka ma. jich użytka ma^m).

682. (270) — Grabowyecz. Nota nobiłis Bogussius de Grabowyecz
habet iuramentum prestare ad instanciam Vyrzbyanthe de ibidem: 
ya|ko ten kon bil tako dobri : Jako ten koń był tako dobry jako
yako trzi grzywny - - trzy grzywny.

683. (271 v) — Induccio Coszmin. Nota providus Petrus protłio- 
consul de Coszmin habet producere sex cives de civitate murata ad in- 
ktanciam nobiłis Barthossii de Curnik, quorum rotha sequitur:
Tako gym pomofzy | etc. yako tho Tako jim pomoży etc., Jako to 
l'wyadczo, yako | ]iyotr Burmyftrz świadczą, jako Piotr burmistrz 
zcofzmyna zajcłiował fzye czfnye z Koźmina zachował sie csnie a do- 
a dobrze w | myefcze wcofzmynye brze w mieście w Koźminie, a nie 
a nye | ieft fzadnego dobrego zdracz- jest żadnego dobrego zdrad^ca. 
cza.

684. (272) - Czełmyce. Rotha, iqia iurabit nobihs llenricus de Czel- 
myce ad instanciam Wylczkonis:

"1 Roty pyzdrskie
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yakom po EKczy 1 nye Izmyerczy 
nye lachowal | nyczfey gyey wy
prawy mymo ] wos czfofmy wra- 
czal, gedno | tho czfo my prawo 
przicafajlo alem Xpelna wroczil, 
any|[vfl

Albo: niczs jejej.

Jakom po Elżczynie śmierci nie za
chował nics[ej] jej wyprawy mimo 
woz, csośm <j>i wracał, jedno to, 
cso mi prawo przykazało, ałem 
s pełna wrócił, ani IwsJ.

685. (272 v) — Lgowo. Eotha, qna iurabit Michaeł de Lgowo ad 
instanciam herednm de Brzostkowo sic, quod incipienda a primo signo, 
qnod ministeriałis personaUter signavit inter Ganczewo et Coczmowo ex 
una et Lgowo et Byesdzadowo:
[yakoj Tako my ] etc. yako cziom Tako mi etc., jako esom jał, tom 
yał thom | yał prawo granyczo. jał prawą granicą.
Et 1 iurare debet in alterius scupulo. — — —

686. (IV 279 r. 1421) — Induccio Słup. Testes Bronissii de Slup ad 
instanciam Nicolai de Poswyantne et Johannis kmethonis: primus Paco- 
słaus de Grodzecz, secuudus Naszyognow de Czartky, tercius Albertus 
de Ganszyorowo, quartus Otta de ibidem, quintus Petrassius de Słach- 
czyno, sextus Baranek de Grodzecz — Eotha:
yako tho Iwyadczo yako Bronilz [ Jako to świadczą, jako Bronisz
nyeodpufcził tey wyny kmyotojwy- 
cem Janowy a mycołayewy 1 na 
mowo podłandkowo a | ny gich ran- 
coymyam

nie odpuścił tej winy kmiotowdeem 
Janowi a Mikołajowi namową pod- 
sędkową ani jich rękojmiam.

687. (279) — Lipę. Testes Drogosłai et Jacussii de Lipę ad instanciam 
Swyanchne sue sororis: primus Albertus Borcowsky, qui presens fuit, 
secundus Mirosłaus Psarsky, presens, tercius Sławobor Skobyeszewsky, 
qui preseus fuit, quartus Eaczibor de Zgrodzewo, quintus Andreas eins 
frater germanus, sextus Stanisław Zgyrza de Zgyrzyce — Eotha: 
yakofmy przitem bib yako | Ja- Jakosmy przy tern byh, jako Ja-
cuflz zdrogofławem nye | obye- 
czah fwe fzyeftrze trzi|nafcze łoket 
fukna, coł|dry tawczane, y cztiri 
pojdufzek tawczanich, czepcza | po- 
ftawczewego gdi yo j zamofz da- 
yah.
Alii in testimonium.

kusz z Drogosławem nie obiecali 
swe siostrze trzynaście łokiet sukna, 
kołdry tawciane i cztyry poduszek 
tawcianych, czepca postawcewego, 
gdy ją za mąż dajali.
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688. (287) — Induccio Strzałkowo. Testes Yincencii de Strzałkowo 
ad instanciam Petri de ibidem: primus Borzisłaus de Grabyonky, secundus 
Mathias de Jaroszewyce, tercius Swyantłiosłaus de ibidem, quartus 
Vbisiaus de Czyszewo, quintus Cłemens de ibidem, sextus Mcołaus de 
Jaraczewo:
yako, cz£o wyanczencz dzerfzy | Jako cso Więceńc dzierży połuśłe- 
połułłedze tho gye dzerfzy pocoy | dzie, to je dzierży pokojnie mimo 
nye rnymo trzi łata, agwałjtem trzy łata, a gwałtem sie w nie 
fzye wnye nye wrziicził^) nie wrzucił.

Gala zapisku przekreślona.

689. (288) — Campa rotha. Botha, qua iurabit Petrassius de Campa 
ad instanciam Mathie de Strzesky:

¥ A
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yakom tego dla nye | foj odpulczil 
Icopyj vofzycz drew j naezwyorgn 
koiiy tey copi ; dla czfo gyo iapla- 
czil ftrzelzcolwlky paczerzewy ale 
nadwolgegUj y tego dlam wfzyol i 
dwoye yfze vofzil naczwyore j Igejgu

dakoin tego dla nie odpuścił |kopyf 
wozić drew na czwiorgu koni tej 
kopy dla, cso ją zapłacił Strzeskow- 
ski Pacierzewi, ale na dwojegu 
i tego dlam wziął dwoje, iże woził 
na czwior[e]gu.

690. (291 v) — Induccio Dzyrsnycza. Item testes Bodzantłie de Dzyr- 
snycza ad instanciam Vichne de Enscze: primus Berwaldus de Wyslawyce, 
secundus Mroczko de ibidem, tercius Jandrał de ibidem, quartus Błidz- 
borius de Brzesze, quintus Olbracht de Wyslawycze, sextus Nicolaus de 
81awyanczyno — Rotha:
yako tho l'wyadczo, yako thy pyej- Jako to świadczą, jako ty pieniądze 
nandze nyebili maczerzyni ajny na nie były macierzyny, ani na jine 
ginie Izyoltri rolzdzejlany. siostry rozdzielany.

691. (292 v) — Jaroslawyecz. Rota, qua iurabit Johannes de Jaro- 
slawyecz ad instanciam Johannis de Bernartky:
Tako mu pomofzy 1 bog etc. yakom Tako mu pomoży Bog etc., jakom 
nyeranczil Ja |nowy IdwudzeftuJ nie ręczył Janowi [dwudziestuj je- 
{lyel yedenalcze} grzywyen | gro- denaście grzywien groszy szyrokich. 
ITzy fzyrokich.

692. (293 v) - Induccio Cecuszewo. Testes Derslai de Cecuszewo 
ad instanciam Staszkonis de Vnya; primus Nicolaus de Staw, secundus 
Mathias de Chwalicowice, tercius Andreas de Malechowo, quartus San- 
diuogius de ibidem, quintus Venceslaus de Staw, sextus Passzek de Malo- 
chowo — Rotha:
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yako tho swyadczo yako dzerfzek | Jako to świadczą, jako Dzierżck 
iiyedal Stafzkowy loky nawydzer- nie dal Staszkowi łąki na wydzier- 
fze I nye do pyoczy lath a nye zenie do piąci lat, a nie wziął nm 
wizyol I mu gye wedwa latha do je we dwa lata do wydzierżenia, 
wydzerijzenya faj any gye vfzitka ani je iiżytka ma, jako sześć grzy- 
ma I yako fzeicz grzywen wien.

693. (309) — Testes pro parte Czaslai de Grabowyecz contra Mathiam, 
de ibidem; jwimus Vincenciiis de Meczewo, secundus Dossz de Eogalyno 
tercius Rogiissius de Syekyrky, quartns Albertus Owyeczka de Cona- 
rzewo, (piintus Yolymir de Slacłiczyno, sextus Nicolaus de Gandkowo:
yako tho iwyadczo yize CzaHa<w> i)j 
dal cztiri adwadzelcza grzywen ' 
na grabowyecz na maczkowo ! czofcz 
1‘zyrokich grolfzy
1) Brzeg harty uszkodzony.

Jako to ŚAviadczą, iże Czasła<w) 
dal cztyry a dAvadzieścia grzywien 
na GraboAviec na Maćkowę część 
szyrokich groszy.

694. (309) - Testes pro parte Barthossi de Grabowyecz ad instan- 
ciam Mathie de ibidem: primus Jacussius de Meczewo, secundus Dobro- 
gostius^), tercius Andreas de WoyaceAvo, quartus Johannes Gandkowsky, 
quintus Jacussius Syekyrka, sextes Johannes de Wydzerzewyce — Eota:

[JakoJ iż Bartolomiej dał na dzie
dzictwo na GraboAviec na Maćkowę 
część cztyry a dwadzieścia gi'zy- 
Avien groszy i kobyłę ŚAAÓerzepę.

|yako| ylz Bartholomey dal na | 
dzedzicztwo na graboAvyecz na 
maczlkowo czanfcz cztiri adwadzei’- 
cza ; grziwen groüzy, y cobilo 
lwy e| rzepo

Tu 'pozostawiono wolne miejsce na wpisanie nazwiska.

695. (310) - Giubowyecz. Nota nobilis Bartholomeus de Grabowyecz 
habet adducere F>orzislauni et Pyotrkonem de ibidem dhdsores ad in- 
stanciam Jacussii Jalzdz de ibidem, qui iui’are debent:
Tako nam etc. yakolrny bili^) j 
dzelczamy myedzy Jacuffzem 
a ba<r> 2)tlomyeyem yroldzehlilmy
ge’^) Avy<(e)^)(310 v)cugim dzalem, 
a thy trzi doby^) | porobyone 
a [trzeczj cztAvarthy [ obrobyony 
bili wdzelnyczy Bar|thloniyeyewey, 
czlo wolny oglo[dawał.

Tako nam etc., jakosmy^) byli 
dzielcami miedzy^) Jakuszem 
a Ba<r)tłomiejem i rozdzieliliśmy^) 
je Avi<e>kujim działem, a ty trzy 
dgby porąbione a |trzec] cztwar- 
ty obrąbiony^) były w dzielnicy 
Bartłomiejewej 1), cso woźny ogłą- 
dawał.

^) Przyb. 15-. biły, go, doby; jakośmy, między, rozdzieliliśmy, otrobiony, Bartłonie- 
jowej. Brzeg karty uszkodzony.
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696. (315) — Bernartky. Eotha, qua iiu’abit Adam de Bernartky ad 
instanciam Johannis de Jaroslawyecz ad proxiinos terminos particu- 
lares:
Tako mu etc. yakoni nycwTojczil 

Jana Jaroflawlkego we | dwadzef- 
cza grzywen pofpolitich 1 [-1 na- 
przecziw Janowy Ber|nartfkemu.

Tako mu etc., jakom nie wręczył 
Jana Jarosławskiego we dwadzieś
cia grzywien pospolitych naprzeciw 
Janowi Biernartskiemu.

697. (320) — Eotha Chwalicowice. Eotha, qua iurabit Swyanchna 
de Fahcowyce ad instanciam Johannis de ibidem ad proximos terminos 
particulares:

r.....
7 *

i

/'»WVni

ęs '.iiJi5 - ;■

*<'-śr '

,i£X

yakolm j ia nyewCzyola pofafznich Jakośm ja nie wzięła posażnych 
pyejnyandzy {Janowich} anich Ize pieniędzy {Janowych}, anich sie 
gich zobyofala | chowacz ynyelo- jich zobiązała chować i nie 2:osta- 
Itawyalafmych j lobye grzywny ani- wialaśm <j>ich sobie grzywny, ani 
gich vlitka j mam fJaJ jich użytka mam.

698. (321) — Cecuszewo induccio. Testes Derslai de Cecuczewo ad 
instanciam Stanislai kmcthonis de Vnya: primus Borzislaus de Grabyon- 
ky, secundus Andreas de Fahcowyce, tercius Nicolaus Zak de ibidem, 
quartus Barthossius de ibidem, quintus Jaroslaiis de Goczalkowx), sextus 
Nicolaus Jaroslai de Staw — Eota:
yako tho Iwyadczo yako dzerfzak 
nyelupil Staniflawa anye wfzyol 
znyego fuknye any gzla

Jako to świadczą, jako Dzierżak 
nie lupil Stanisława a nie wziął 
z niego suknie ani gzła.

699. (321) — Induccio Cecuszewo. Testes Derslai de Cecuszewo ad 
instanciam Stanislai de Vnya kmethonis: primus Jacussius de Staw, 
secundus Nicolaus de Scampe, tercius Nicolaus de Strachowyecz, quartus 
Bronissius de Scampe, quintus Boguslaus de Malczewo, sextus Dobeslaus 
de Malechowo — Eota:
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yako dzerfzek nyewyelal Stajni-
flawa vyza any go bil
^) Może błąd żarn. Ynya. Zoh. też nr 809.

Jako Dzierżek nie wiązał Stani
sława Vyza(?)^) ani go bił.

700. (321 v) — Induccio de Cecnszewo. Testes Derslai de Cecuszewo 
ad instanciam Johannis de Vnya kmethonis: primus Mcolaus de Gra
by onky, secundus Johannes de Fałicowyce, tercius Wroczlaw de Fah- 
cowice, qnartus Andreas de Malechowo, quintus Jaroslaus de Goczal- 
kowo, sextus Laurencins de Malechowo:
yako tho Iwyadczo yako tha j 
lanka ieft dzerlkowa anye Ja jnowa 
any mu gye dal

Jako to świadczą, jako ta łąka 
jest Dzierżkowa, a nie Janowa, 
ani mu je dał.

701. (324) — Lobes. Eotha, qua iurabit Johannes de Lobes ad in
stanciam jSTicolai de Górka:
yakom te [go konya czfo namyo Jakom tego konia, cso na mię 
Micołay 1 on fzalowal pufcziłermy Mikołaj oii żałował, puściłeśm <j>i 
wto I ftado gdze on kalał. w to stado, gdzie on kazał.

702. (325 v) — Czelcza. Eotha, qua iurabit nobibs Olbracht de Czel- 
eza ad instanciam Stroszin de Stanyewo ad proxinios terminos parti- 
cidares:
Tako im etc. yakom Ja nye | kupił 
Izy tha vpana Strofzy(326)na za 
fzelczdzefzanth grzywen ale ] zatho 
czfo by gego dwa amoya | dwa [na| 
flofzila

Tako jim etc., jakom ja nie kupił 
żyta u pana Strożyna za sześć
dziesiąt grzywien, ale za to, cso 
by jego dwa a moja dwa [naj 
słożyła.

703. (327 v) — Woyczechowo. Eotha, qua iurabit nobüis Typhan 
de Woyczechowo ad instanciam Mcolai de Lowyanczicze ad proximos 
terminos particulares:
yakom nyewroczil Mi|colaya do Ol- Jakom nie wręczył Mikołaja do 
brachta wdzewyancz | grzywen, Olbrachta w dziewięć grzywien i we 
y wetrzy grziwny pocupu trzy grzywny pokupu.
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704. (329 v) — Induceio Waiigri, Testes pro parte Laurencii de Waii- 
gri ad iiistanciam Andree Szroeosz de ibidem: primus Petrus de Nadar- 
szyeze filius iSzoleczszkyego, secuiidus Martinus de ibidem, tercius Jaro- 
slaus de Goszczyaiilcy, quartus Petrus de Wangry filius Woytlikoiiis, 
([uiiitus Mathias de Goszdowo scultetus, sextus Dobromyr de Staw — 
Hotha:

cirk
/I

(jit'

yako tho Iwyadczo yako wawrzy-i Jako to świadczą, jako Wawrzy- 
necz zbraczo iel't bliiizy tey cz0|fczy nieć z bracią jest bliższy tej części, 
yofz Srocofz v Micolaya culpil crwyo jąż Srokosz u Mikołaja kupił, krwią 
])rzyrodzeiiya {po babep) przyrodzenia fpo babie].

Polska rota 'przysiejji zapisana Ui sanui ręką, eo zapiska laeAńska, iednak atramentem 
ciemniejszym.

705. (IV 334 V r. 1422) — Nadarszyce. Nobilis Andriczka de Nadar- 
szyce habet 7)restare iuramenturn ad proximos termiiios particulares 
ad instaiiciam Stanislai de Golczewo, (^uia non tenetur sibi I marcam 
et IV grosses:
Tako gemu | etc. yakom mu nyeran- Tako jemu etc., jakom mu nie rę- 
czil grzyjwny ycztir groffzy czyi grzywny i cztyr groszy.

700. (336) — induccio Nadarszice. Testes nobilis Penkonis de Na- 
darszyce ad instaiiciam Andree de Vangri, Nicolai de ibidem et Johannis 
de Nadarszyce: primus Vittus de Nadarszice divisor, secuiidus Jacussius 
Swyanthoslai de ibidem, tercius Swyanch Sobkonis de ibidem, quartus 
Petrus de Nadarszyce, quintus Marcussius de Micolayewsky, sextus Bogu
chwał de Nadarszyce:
Rota primi: yakoni przod |dzelih| — — Jakom przód [dzielP] dzielił 
dzelil byenka [ zbraczą nyfz fzye Bieńka z bracią, niż sie to ręko- 
tho rancoyemitwo | ftalo jernstwo (s)stalo.
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707. (336) — Testes in testimonium: 
yako tho etc. ylze przod dzelon Jako to etc., iże przód dzielon 
Hyejnek z bracza nylz fzye tho Bieniek z bracią, niż sie to ręko- 
rancoyemlftwo ütalo. jemstwo (»stało.

708. (339) — Rotlia testium subscriptornm;

t-fS
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Jako to świadczą, gdy Jakusz ciicial 
ciądzać Klimka, tam Klimek eso 
kopał, to kopał na swem na iirawem 
[a ujazdowi iiics nie|------—

yako tłio iwyadczo gdy yaculzj 
chczal dzyandzaii(*z dymka, tam | 
dymek czło copal tłio copał na j 
l‘wem{naprawem} [a vyafdowy nyczł 
nye| ] limitaciom non iioceat.

(339 v) Inducdo dementis de Vangri. Testes dementis de Vangri ad 
instanciani Jacussii de Gunycze: primus Petrus de Kadarszyce, secundus 
Mathias familiaris domini Burczkonis, tercius Dobromyr de iStaw, quar- 
tus Andreas scultetus de Gosdowo, quintus Thomas de Drachowo, sextus 
Dobeslaus Cosczanczycz, qui sedet in Gorasdowo.

709. (345 v) — Eotha Henrici:
Tako nam pomoizy etc. yako | Tako nam pomoży etc., jako to 
tho Iwyadczymi y o tern Iwyel j świadczymy i o tern [wiel wiemy,
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wyeiny czfo pan Jandrzich j czyan- cso pan Jędrzycli ciądzał, to cią- 
dzal tho czyodzal w | tern lefzye dzał w tern. lesie, ktorego był 
ktorego bil wdzerjfzenyu polwem w dzierżeniu po swem dziadu i otcn
dzadu y j otfzu dotich myalt. Gra- do tych miast. ----------
niciebus non viciat.

710. (IV 360 r. 1423) — Botha Conarzewo Jannssii:

I I

yako tho Iwyadczo czlo Szy|maii Jako to świadczą, cso Szyman żało- 
fzalowal na yaimfza I bi yego yotrwy wał na Janusza, by jego jątrwi wnio- 
wnyofła i do nyego czterdzełczy sła do niego czterdzieści grzywien 
grzywen | yego oczczyfiiy [tego| jego oćczyzny, [tegol tam cso wnio- 
tam I czfo wfyjnyofła tho gey za-| sła, to jej zapłacił, a i tego pożytka 
płacził a y tego pofzytka | nyema nie ma.

711. (362 v) — Vnya. i!^ota: Mathias cołonus de Vnya habet prestare 
iuramentiim ad primes terminos particułares — —
Tako I my etc. yako czfom zayoł | Tako mi etc., jako esom zajął pię- 
pyoczyoro fkotu maczeyewy | thom cioro skotu Maciejowi, tom zajął 
zayoł na mego pana I dzedzynye. na mego pana dziedzinie.

712. (363) — Coszuthy. Eotha, qua iurabit Albertus de Coszuthy
ad instanciam nobilis Nicolai de Strzeszky ad terminos particułares; 
Tako I my pornofzy bog etc. yako Tako mi pomoży Bog etc., jako 
wifłi latha dacze j liftowe nyfz po- wyszły lata dacie listowe, niż po- 
lewny | lift wyfzedł. zewny Ust wyszedł.

713. (368) — Mhni rotha:
Tako nam etc. yako czfo mam Tako nam etc., jako cso mam rany,
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rani tho ye mam otiarofla|wa y ot- 
gyego pomocznikow j 
Alii: Czlo fJanl micolay rani | tho 
ma otyaroflawa yotye|go pomocz
nikow

to je mam ot Jarosława i ot jego 
pomocników.
— Cso |Jan| Mikołaj <ma> rany, 
to ma ot Jarosława i ot jego po
mocników.

714. (369) — Nota personaliter constitnta virtuosa Anna contłiorahs 
Nicolai de Staw et aquisivit insto iuramento medietatem hereditarie 
sortis, qne fnit Jacobi ohm ibidem in Staw, super nobih Stephano de
ibidem----------Sex testibus. Kotha testinm, qnos producat hcet modo
nominet:

'■i'-' TrtfS'"

J 1/

/ ^ Łr tA"

tako nam yako j tho Iwyadczo, yako 
Sczepan j dal dzefzyancz grzywen 
na I faltawo yolz mai otiacujba, 
nad w>dnanye hanczyne 1 y cztirzy 
funty pyeprzo ], a Szełcz czwyer- 
czen rfzy

Tako nam, jako to świadczą, jako 
Szczepan dał dziesięć grzywien na 
zastawę, jąż miał ot Jakuba nad 
wyznanie Hanczyne, i cztyrzy funty 
pieprzt«^ a sześć ćwiercień rży.

715. (369 v) — Trambczyno. Nota personahter constitutus nobihs 
Nicolaus de Trambczyno et est iusto iuramento conservatus circa here- 
ditatem Eogaszyce ad instanciam virtuose Margarethe de Szyrcowo ra- 
cione propinquitatis — — — Et eadem domina debet adducere sex 
testes pro decern et octo marcis grossorum latorum, quos ei non recogno
vit, quorum rotha sequitur: —------
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yako tho fwyadczo yako | pany Mar- Jako to świadczą, jako pani Mar- 
gorzatłia dala j olmualcze grzywen gorzata dala ośmnaście grzywien 
grofzy I Izyrokicli |-| nadwyfnanye | groszy szyrokicli nad wyznanie Mi- 
niycolayewo za Rogafzicze. kołajewo za Rogaszyce.

716. (372 Y) — Indiiccio Ganszorowo. Testes nobilis Petri de Gan- 
szyorowo ad instanciam Domaslai kmetbonis de Grabowo: primus Paco
slaus de Grodzecz, secundus Baranek de Grodzecz Dobeslaus, tercius 
Johannes Golczewsky, quartus Swyaiisko germanus Johannis de ibidem, 
quintus Mathias filius Thoch de Zolcze, sextus Johannes Czaszoltowsky — 
Eotha:
yako tho Iwyadczo acz bi pyotr | 
dal domallaowy które rany | tho 
{mu} dal zayego poczotkem | yfzy 
pyrzwey ranił na yego j dzedzynye.

-Tako to świadczą, acz by Piotr 
dal Domasla<w)owi które rany, 
to mu dal za jego początkiem, iż 
•(j>i pirzwiej ranił na jego dziedzinie.

717. (371v) — Milay rota. Nota strennuus Thomislaus de Miłosławia 
habet prestare im'amentum ad proximos terminos particulares ad instan
ciam nobilis Milay de ibidem et Philip])um:

^ W o

%

J
Tako mi | etc. yako nyemani wyan- 
czey 1 lifto(w} niymo trzy czlofme 
wylfnal, ku ktorim bi pan | milay 
y yego lynowyecz phi lip prawo 
myal.

Tako mi etc., jako nie mam więcej 
listow^ mimo trzy, csośm <j)e wy
znał, ku którym by pan Miłaj 
i jego synowiec Pili]) jirawo miał.

718. (376 v) — Bnin. Item strennuus Johannes de Bnin habet pre- 
stare iuramentum metsextus ad terminos particułares proximos ad in
stanciam venerabilis Nicolai de Ceszewo pro quinquaginta et quinque 
marcis dampni iuxta terre consuetudinem:
yako tele mam | fcodi onyezapla- Jako tele mam szkody o niezapla- 
czene I gylczyni Symankowycz cenie jiściny Szymankowie.
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19. (378 v) — Eota Boguslawyce testiiim subscriptomm:
Tako gim etc. yako Bodzey Ital | 
rado yiiacladem zyaroflawo ] otho 
czyaiilcz gyefz zylcala wna | dar- 
fzyczach, a nygdy yey iiyepuC|czil 
j)i‘ofno
') Po polskiej przysiejlze pozostawiono puste miejsce na uzupełnienie zapiską łacińska..

Tako jim etc., jako Bodziej stal 
radą i nakładem z Jarosławą o tę 
część, jeż zyskała w Nadarzycacłi, 
a nigdy jej nie puścił prozno.

720. (379) — Rotha testium subscriptorum:

r

■■ ' f. ^,

yako przitem bili yako przetiław | 
podał panu Burczkowy tłio Ibro 1 yo 
(yto gymyenye}, o ktoro tzalowa- 
no, wtich i pyenyandzech wktore gy 
wrolcził. i 
.4/??’ i7i iestimonium.

Jako przy tern byb, jako Przedsław 
])odał panu Burczkowi tę sbroję 
i to jimienie, o którą żałowano, 
w tycłi ])ieniądzech, w które ji 
wręczył.

Testes strennui Burczkonis de Borzeyewo ad instanciam Anne de 
Pziiian: primus -Jasszko Cucłiarsky, (pii presens fuit, secundus Nicolaus 
Orzeszkowsky, qui iiresens fuit, tercius Chwał frater eins, qui jiresens 
fuit, (piartus Beruołdus de Wysławyce, quintus łtartłiołomeus de Ba- 
growo, sextus Mathias de ibidem.

721. (379) — Botha testium subscri])torum:
yakom ])oiłem bił [u| fłiftem j ot- 
yodrzeya do broni I za a on | go ye- 
chczal wfzyocz.
Alii in testimimium: yako panycz 
nofził lift I otj^odrzeya dobronifza 
aon go I nyechczał wfzyocz^)

Poniżej pozostawiono puste miejsce na wpisanie tekstu łacińskiego.

Jakom posłem był s listem ot 
Jędrzeja do Bronisza, a on go nie 
chciał wziąć.
— — — Jako ])anic nosił list ot 
Jędrzeja do Bronisza, a on go nie 
cłiciał wziąć.
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722. (V 3 r. 1423) — Czelcza. Eotha, qua iurabit nobilis Nicolaus de 
Celcza ad proximos termiiios particulares ad instanciam nobilis Stroszin 
de Pysdry:

■ / X„

t.

Tako my etc. yako mo<y>i) | oczecz Tako mi etc., jako mo<j> ociec nie 
nyecupil fzytha v pana [ ftrofzyna kupił żyta u pana Strożyna za 
lafzelczdzefzyanth grzyjwj en ale sześćdziesiąt grzywien, ale cso by 
czlo by yego dwa a | ftrolzynowa jego dwa a Strożynowa dwa sło- 
dwa Ilofzyla żyła.

Karta uszTcodzona.
*) Cala zapiska przekreślona. Por. nr 702.

723. (3 v) — Slachczyno. Eotha, qua iurabit nobüis Petrassius de 
Słachezyno ad instanciam Müay de Miłosławia ad proximos terminos 
particulares:

yako fwte] ten kmyo|thowycz nye- Jako |wte] ten kmiotowic nie był 
bił wten czafz | pana mylayew gdy£ w ten czas pana Miłajew, gdyśm 
my rajnil. <j>i ranił.

724. (3 v) — Celcza. Eotha, qua iurabit nobilis Nicolaus de Celcza 
ad instanciam Henrici de Celmyce ad proximos terminos particulares:

TĄ
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yako moy oczecz nyeranczil j panu 
Jandrzichowy za dwye | copye gro- 
Izfzy fzyrokich przy | tey dwudzeftu 
grzywen kto|remii zaplaczil za yą.- 
drzeya [ gorfkego

Jako moj ociec nie ręczył panu 
Jędrzyckowi za dwie kopie groszy 
szyrokich przy tej dwudziestu grzy- 

które mu zapłacił za Jędrzeja 
Górskiego.

725. (4 v) — Jaroczyno. Eotha, qua iurabit virtuosa Byeatha de 
Jaroczyno ad instanciam Yłodcze de ibidem ad proximos terminos parti- 
culares:
Tako I my etc. yakom ya |nyewy] 
zalplacziła pyancz grzywen włodjcze 
ktoricłimy biła polzyczyla

Tako mi etc., jakom ja |nie wi] 
zapłaciła pięć grzywien Włodce, 
których mi była pożyczyła.

726. (5 v) — Wyłkowygya. Eotha, qua iurabit nobihs Ołbracht de 
Wyłkowygya ad instanciam nobihs Petrassii de Strzałkowo ad proximos 
terminos particułares:

r(»**■'*

j -y fp j/P ^

Tako my etc. j yako mam dzełzyancz 
grzywen 1 Izcody onyewrzefzenye 
pana | pyotrafzewo, yakofmye myał | 
wrzefzycz wfzefcz grzywen pła
tu I ----------

Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grzywien szkody o niewrzeszenie 
pana Piotraszewo, jakoż mie miał 
wrzeszyć w sześć grzywien płatu.

727. (8) — Grabowyecz. Eotha, qua iurabit nobihs Czasław de Gra- 
bowyecz ad instanciam Martini de Yeszory ad proximos terminos parti
cułares :
Tako my etc. yakom Ja | nyewizyoł Tako mi etc., jakom ja nie wziął 
płałcza marczynolwy, anym go cafał płaszcza Marcinowi, anim go kazał
wfzyocz I any go vizitka ma. wziąć, ani go użytka ma<m;

728. (21) — Czełcza. Eotha, qua iurabit Mcołaus de Czełcza ad pro
ximos terminos particułares ad instanciam strennui Pełka de Copidłowo:
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O^ ifc“'' ii"

/S^ ś^*Z<
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Tako I my etc. yako mo>^ oczecz | 
nyerzekl panu Copidlow | Ikenm za- 
placzicz Jeden Inafcze loketh fukna 
po 1 |fzmyej Izyedniynaicze grofzi 
na wyeliconocz mynol rok

Tako mi etc., jako moj ociec nie 
rzekł ])anu Kopydłowskiemu za
płacić jedennaście łokiet sukna po 
|śmie] siedminaście groszy, na Wie- 
łiką Noc minął rok.

729. (22 v) — Nadarszyce. Nota nobiłis Tłiomisłaiis de Nadarszice 
habet prestare iiiramentum metsecundus ad proximos terminos parti- 
culares ad instanciam nobiłis Johannis de Szyrniky — Kota: 
yako[mJ | mam tełe Jcody onyeza-| Jako mam tełe szkody o niezapła- 
placzenye ])enandzy za | które Ja- cenie pieniędzy, za które Janów 
now oczecz m>^ * rancził 1 — — — ociec mi ręczył.

730. (23) — Testes pro parte Martini de Dzyeczmarowycze ad instan- 
ciani Przechne conthorałis de ibidem: primus Dobrogostius de Woya- 
czewo, secundiis Barthossius de Jełitowo, tercins Dobyesłaus de Gro- 
dzyecz, qiiartus Mathias de Woyaczewo, qnintns Jołiannes de Syekyrky, 
sextns Alłiertus de Jehthowo^):
Tako nam etc. yako tłio Twyadiczo 
yako Marczin nyewizyol any ])o- 
fził pyanczjMzelzyantłi I grzywen 
płatów^ przecłmynich ! łiandocz yey 
opyekadlnykem

Łacińska czc^ść zapiski przekreślona.

Tako nam etc., jako to świadczą, 
jako Marcin nie wziął ani pożył 
])iącidziesiąt grzywien płatów Prze- 
cłininych, będąc jej opiekadłnikiem.

731. (23) ~ Testes ])ro parte Johannis de Dzyeczmaro'vvycze ad 
instanciam Przecłme contłiorałi Ossye: primus Nicołaiis de Jagodzyno, 
secundus Nicołaus de Gowarzewo, tercius Yincesłaus de Syekyrky, quartus 
Sandiuogius de Koszkowo, quintus Johannes de GantłikoAYo, sextus Ał- 
bertus Cassła>' de Grabowyecz^):
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(23 v) yako Jan iiyewlzyel any po-| 
izil pyanczydzelzyantli grzy|wen 
])latow przeclinynich | band0cz yey 
oi)yekadlnykem

hacińslca część zapiski przekreślona.

Jako Jan nie wziął ani pożył piąci- 
dziesiąt grzywien płatów Przechni- 
nych, będąc jej opiekadłnikieni.

732. (25) — Mliiii induecio. Eotha testinm subscriptorum:

1a. D

f ■ '£ n-' ■

ya|ko tłio łwyadczo yako | JamiCłz Jako to świadczą, jako Janusz nie 
nyeyachał [łam] wołzmy tako do- jacliał [sam] w ośmi tako dobrych 
brich yako j fam a zofzmyo ])o- jako sam a z ośmią podłejszych 
dleyfzich | gwałtem na pana Jan- gwałtem na pana Jędrzeja, ani 
<lrze|ya any |nia| nan ftrzełił [ma] nań strzełił.

Testes Jaimssii de Młini ad instanciam Andree de Błoszeyewo; primus 
Mathias de Rogałyno, secundus Dobrogostius de Voyaczewo, tercius 
Mathias filius eins de ibidem, quartiis Johannes de Grzibowo, quintus 
Johannes ałius de ibidem, sextus Nicołaus de ibidem.

733. (26) — Błoszeyewo rotha. Rotha, qua iurabit nobihs ac strenuus 
Andreas (łe Błoszeyewo ad instanciam Bogussii de Mhni ad proximos 
terminos particułares:
yako Bogułz wfzyoł | gwałtem mego Jako Bogusz wziął gwałtem mego 
człowyeka I przeprzanego zwynaniy człowieka przeprzanego z winami 
z I prawa. z prawa.

734, (32 v) - łnduccio M;roczky. Testes nobiłis Johannis de Mroczky 
ad instanciam Anne de ibidem; jnimus Paszko de Mroczky, secundus 
A incencius de Dzberky, tercius Stephanus de Eoszkowo, quartus Paco-
22 Roty pyzdrskie



Pisarz 29, ks. V r. 1423 338

slaus de Grodzecz, quintus Albertus de ibidem, sextus Stanislaus de 
Grodzecz:
Tako nam etc. yako tho Iwyadjczo Tako nam etc., jako to świadczą, 
yako yan wyciipil the | dzelniczo jako Jan wykupił tę dzielnicę w osmi 
wolmy grzywen fzy|rokicb grolizy grzywien szyrokich groszy.

735. (34) — Bloszeyewo rotha. Kotha, qua iurabit virtuosa Marga
retha de Bloszeyewo ad instanciam nobilis Jaroslai de Mlini:

h 7'

Tako mi porno|lzy yakom nyepo- Tako mi pomoży, jakom nie po- 
Ilala lefczy | voz a Twego Tyodmego słała sześci woz a swego siodmego 
po I pana Jaroflaowo gyTdbo | ale po pana Jarosła<w>owę jizdbę, ale 
poTw0------ po swą.

736. (34) — Eadem. Eotha, qua im’abit strennuus Andreas de Blo
szeyewo ad instanciam virtuose Anne de Mlini:
Tako etc. yajko Ini] czTo my za- Tako etc., jako|m| cso mi zajęto 
yoto namem ] dzeTzyoczoro kony na mem dziesięcioro koni, to zajęto 
tho Tayoto j wmey Tzcodze. av mej szkodzie.

737. (34 v) — Aha rotha contra eandern:

*ft ---------■

Tako my pomoTzy ylze niye j pany Tako mi pomoży, iże niie pani 
czodzala po piTanyu roka | nawye- ciądzala po pisaniu roka na wie- 
hke roky. —------ likie roki.
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738. (39) — Item terminus peremptorins continuatur iiobili ^Vndree 
de l^loszeyewo cum Jaroslao de Mlin ad proximos termiiios particula- 
res, ita quod idem daroslaus debet superiurare scrophas — Eota:
yako I zayantlie winem fzyczye Jako zajęte w mem życie.

739. (45) — Rotha testiurn subscriptorum:
Jako to świadczył, jako cso Cza- 
sław z bracią wykupili dzielnicę 
Katarzyninę w Grabowmi^, po teni 
Avykupieniu wytrzymali trzydzieści 
lat.

yako tho Iwyadczo yako czlo 
czalllaw zbraczyo wicupili dzelny- 
CZ0 j katłiarzynino wgrabowczo, po
tem i Avycupyenyu wytrzimali trzy- 
dze liczy latli

(45 v) Testes jno parte Czaslaw, Wyrzbyanthe, Bartholomei et Johannis 
ad instanciam virtuose Katherine de Eoszcowo: primus Szyrznyak de 
Szyekyrky frater ipsorum amitalis, secundus Jacussius filius Petri de 
ibidem, tercius Kicolaus Dassewsky de Carthkjq quartus Kicolaus de 
Wydzerzewycze, (piintus Vincencius de Myeczewo, sextus Wolimyr 
de Slacliczyno.

740. (46 v) — Bloszeyewo. Eotha, qua iurabit strennuus Andreas 
de Bloszeyewo ad proximos terminos particulares ad instanciam Alberti 
de Cosznthy:

f X- ^ ^

V ■■ ł -

/ I ■
V« 1^-

Tako my i pomofzy etc. yako czlo Tako mi pomoży etc., jako cso za- 
zalyotho [cainxiaj copo dobitika jęto [ko[rn]x)a] ko]3ę dobytka przez 
przelpyanczora, tho ' za yoto na- pięciora, to zajgto na mom na 
mem naprawom ! na dambczą prawem na Dębcw.

741. (48) — Mbni induccio. Testes nobilis Janussii de Mlini ad instan
ciam Pauli kmethonis de Mbni: jirimus Mathias de Woyaczewo, secundus 
Dobrogostius de ibidem, tercius Johannes de Zablocze, quartus Dosz 
de Eogalyno, quintus Jacussius de ibidem, sextus Mathias Jelithowsky — 
Eotha:
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yako tlio Iwyadczo yako acz fo | Jako to świadczą, jako acz <c)so 
fiicz] vcziiiil Janufz pawiowy | tho uczynił Janusz Pawłowi, to uczy- 
vczinü zayego poczotkem nił za jego początkiem.

742. (49 v) — Eotłia testium subscriptorum presencium^):

Tako nam pomolzy bog etc. ya-| Tako nam pomoży Bog etc., ja- 
koiniy przitem bili, yłz potich j kośmy przy tern byli, iż po tych 
myalt pafzek obyał mycoła|yewy miast Paszek objął Mikołajowi dzie- 
dzedzyiio y potich myaft ] vcazal dzinę i po tych miast ukazał, 
y potich myałt mu yo | przedał i po tych miast mu ją iirzedał.
P Mimo tej zapowiedzi, zaciski zawierającej nazwiska świadków występujących w tej 
sprawie nie ma.

743. (49 v) — Ałii in testimonium;

y

0
y

1 'tt rt

yfze tho łwyadcze yize potich | łże to świadczą, iże po tych miast 
myałt fetc.] pałek obyał my j co- [etc.] Paszek objął Mikołajewi dzie- 
łayewy dzedzyno ypotich my | att dzinę i po tych miast ułcazał, 
Ycazał ypotich myałt mu ] yo prze- i po tych miast mu ją przedał.
dal — — —
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Jako to świadczą, jako pan Ję
drzej nie porąbił dwadzieścia dę
bów żołędnycli a sześcidziesiąt ko}) 
pospolitego drzewa, gwałtem samo
trzeć tako dobrymi jako sam a se 
cztyrmi^) podlejszymi, na Czmaniu 
a na ręce na Hanczynem wienie 
ot tych miast, jako s <j)im^) pisań 
był rok na wielikie roki.

yako tho Iwyadczo^) yako pan [
Jandrzey nj^eporobil dwadzefcza | 
dabow^) i’zolodnych alzefczydze | 
fzyantli cop pofpolitego drze|wa 
gwałtem famotrzecz ta|ko dobriird 
yako fam a fecz|tirrny podłeyfzimy 
naczmanyn^) a narancze na han
czynem I wyenye ottich my aft yako| 
fzim^) pifan bił rok na wye|łi ke 
roky.

Testes streimi Andree de Błoszeyewo ad instanciam Anne de Czman: 
])rimus Albertus fiłius Czasław de Grabowecz, secnndus Nicolaus de Czartky, 
tercius Albertus fiłius Wyrzbyanthe de Grabowyecz, quartus Jacussius 
de Meczewo, quintus Vincencius de ibidem, sextus Petrassius de Vygo- 
nowo:

Przyh. 16: swadczo, dobow, na Czmaiiu, yakosz mu; cztórmi, jakoż mu.

745. (57) — Eotha testium subscriptorum;
yako tho fwyadczo yako {pan} 
woyl Czech wfczyognol plugy na | 
kzandza kanczlerzewe dze|dzyne na 
yego na prawem | wyego dzerfzenyu 
{czfoj gdze 1 on ftara dawna oral

Jako to świadczą, jako pan Woj
ciech wściągnął pługi na księdza 
kanclerzewie dziedzinie, na jego 
na prawem, w jego dzierżeniu, fcsoj 
gdzie on <s> stara dawna orał.
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Testes venerabüis domini Ts^icolai caneellarii Poznaniensis contra nobi- 
lem Albertnm de Góra: primus Johannes Vangersky, secundus Jacussius 
de Syekyrky, tercius Petrassius de Glamboczecz, quartus Johannes de 
Parusowo, quintus Thomislaus Cotharba de Cotharby, sextus Petrassius 
Poroś, qui sedet in Bruczkowo.

746. (58) — Góra. Nota nobilis Albertus de Góra habet iuramentum 
prestare ad iiistanciam nobihs Jaroslai de Byeganowo ad proximos ter- 
minos particulares sub hae forma:
yako 1 my zayOto ten dobitek na | Jako mi zajęto ten dobytek na 
olfzyczach. Olszycach.

747. (58 v) — Góra. Eotha, qua iurabit nobilis Albertus de Góra adinstan- 
ciam venerabüis domini Nicolai cancellaru Poznaniensis ad proximos 
terminos particulares:

4—V “i-

yako czlo moy owczarz j zayol ow
cze kzandza^) Canczle|rzewy tho 
zayol [wj nameni | fzycze wmey 
fcodze

Jako cso nioj owczarz zajął owce 
księdza kanclerzewy^), to zajął na 
mem życie w mej szkodzie.

Przyb. 16: ksandza, canclerzevy; kanclerzowe.

748. (58 v) — Alia rotha:
IMT ■
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yako czfo zayol włodarz moy [ 
fcot [kzandzal zprufynowa tho | 
zayol wmey fcodze 
Alia roth(^a)>: Item pro eąuis sub 
eadem forma.

Jako cso zajął włodarz moj skot 
[księdza] z Prusinowa, to zajął 
w mej szkodzie.

749. (59 v) — Eotha testium subscriptorum^):
yakolmy {przitem biłi} y tho fłi- 
fzełi yfz | Ize wyłnał dzerfzek yfze | 
yu.Cz temu połpyantha | łatha my- 
noło czfzo Iza Iłował odwa konya 
y I opyenyandze y o luknyą |
Alii in testimonium.

Jakosmy przy tein byłi i to sły- 
szełi, iż sie wyznał Dzierżek, iże 
już temu połpięta łata minęło, cso 
żałował o dwa konia i o pieniądze, 
i o suknią.

Na wpisanie zapisTci łacińskiej pozostawiono puste miejsce po polskiej rocie.

750. (67 v) — Campa. Eota, qua imubit nobiłis Petrus de Campa 
ad instanciam Johannis de Jarosławyecz:
Tako my etc. 1 yakom nyerancził Tako mi etc., jakom nie ręczjd 
Janowy | grzywny adzewyandzy Janowi grzywny a dziewiąci skot 
fcott 1 pofpołitich pospołitych.

751. (68) — Błoszeyewo rota. Eotha, qua iurabit nobihs ac strenuus 
Andreas de Błoszeyewo ad instanciam Jaciissii de Grabowyecz ad pro- 
ximos terminos particułares:
yako [till] czCom wfzyoł woCzy | dwa Jako esom wziął wozy dwa se 
fedwyema konyema | thom wfzyoł dwiema koniema, tom wziął na 
nafwem nap^'^-iwein na me dzedzy- swem na prawem, na me dziedzi- 
nye nie.

752. (71 v) — Wrzesna. Eota, ([ua iurabit strennuus Nicołaus de 
Wrzesna ad instanciam strennui Petri Burczek de Borzeyewo ad proxi- 
mos terminos jiarticułares:
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yako i woytek Eolzcowlky nyeielt | Jako Wojtek Eożkowski nie jest 
moy cłileboyeczcza any moy | cze- inoj chlebojeJ^ca ani moj czeladnik, 
ladnik any fgej me fuknye | dzeye ani fje| me snknie dzieje.

753. (V 80 V r. 1424) — Eota testinm snbscriptonim

ff

yf

lit*»

[Tako nam pomofzy etc. yakoi jmy 
przitem bili y ranczili | zacon za- 
pyenyandze zapyancz ] azadwadzef- 
czya grzywen zadzer|fkal 
Tako nam pomolzy etc. yakof|my 
przitem bili czfo gyelt 1 pan palek 
przedal konya dzer|{fkowy} tho prze- 
dal prawem targem | nyfz Ita grzy
wen pofziczil 1 a nye dla {tego} Ita 
grzywen.
Alii in testimonium.

[Tako nam pomoży etc., jakosmy 
przy tern byli i ręczyb za koń, za 
pieniądze, za pięć a za dwadzieścia 
grzywien za DzierżkaJ 
Tako nam pomoży etc., jakosmy 
przy tern byb, cso jest pan Paszek 
przedal konia Dzierżkowi, to przę
dą! prawem targiem, niż sta grzy
wien pożyczył, a nie dla tego sta 
grzywien.

(81) Testes strennui 1’askonis de Wzwola ad instanciam Derslai de 
Eabyno: primus Ilenricus de Lubonyecz, qui presens fuit, secundus Pe- 
trassius de Campa, qui eciam presens fuit, tercius Przibislaus de Oblacz- 
kowo, quartus Włodek de Olsza, quintus Adam Belczek de Oczosny, 
sextus Czerna de Oczosny.

754. (lOC) — Eota Czman. Item rota, qua iurabit virtuosa Anna 
de Czman ad instanciam kmetlionum de Bloszeyewo ad proximos termin os 
particulares:
Tako my etc. yako czfo [ moy rzan- Tako mi etc., jako cso^) moj rzą<d >- 
cza czyodzal trzy wozy I kmyothom ca ciądzaO) trzy wozy kmiotom 
zblofzeyewo ^) tlio czyodzal | na z Błożejewa, to ciądzaP) na mem
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lnem napra^Yem any roby o | wmem na prawem, ani^) vąbią w mem 
zapnicze zapuście.

Przijb. 17: z Błaszeyewa; co, ciiiżał, a oni.

755. (110) — Eota testium siibscriptorum:

* /dV* * "9 ^
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yako fczfo zalowal| acz fpa| Izye | 
doftali które rany Staiiiflaowy | ot- 
pana yroyczeelia tliy fzye dodtaly 
zayego poczotkem ytz fzye | na pra
wo nyedal wfczyognocz | a y pa
chołka gego pyrzwe rai nil.

Jako [cso żałował] acz [x)a] sie 
dostały które rany Stanisła<w>owi 
ot ])ana Wojciecha, ty sie dostały 
za jego początkiem, iż sie na jirawo 
nie dał wściągnąć, a i pachołka 
jego jiirzwie ranił.

Testes pro parte Ałberti de Coszuthy ad instanciam Stanisłai kmetłio- 
nis de 3 aszkowo: primus Petrus de Roszcowo fami (110 v) łiaris domini 
Nicolai de Wrzesna, secundus Drogoslaus Wangersky, tercius Nicolaus 
(rolemowsky, quartus 3ołiannes de Nadarszice, qiiintus Nicolaus Cołacz- 
kowsky, sextus Albertus Gołemowsky.

750. (Ill v) — Reganowo. Rota, qua iurabit nobibs Petrus obm 
de P>yeganowo ad instanciam Mancarii de Brzesnycza:
Tako my etc. 1 yakoni fye nyezob- Tako mi etc., jakom sie nie zobwią- 
wyoCował j fzadnich fzcod jilaczycz zował żadnych, szkód płacić, aczby 
acz by ktojre wfzyoł albo podyoł które wziął albo podjął o Jeżewo, 
oyeze|wo, Mancarzewy Mękarzewi.

757. (111 v) — Beganowo. Item rota, qua iurabit nobibs Lascz de 
Byeganowo ad instanciam eiusdem Mancarii:
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Tako my etc. yakom | fzye ya nye- 
obwyolal fzadnich | fzcod placzicz 
Mancarzeicy dla j zapowyedzyenya 
yefzewa

Tako mi etc., jakom sie ja nie 
obwiązał żadnych szkód płacić Mę- 
karzewi dla zapowiedzienia Jeżewa.

758. (125 V Rota testium subscriptorum:

¥
y r~2 i
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yako tho Iwyadczo yako pyotr | 
wnyoü dzefzancz grzywen grolzy | 
Izyrokych do Iwe czcze zgrzy|bowa 
do wyüaw’ycz^)

Brah za tą rotą nazwisk świadków.

Jako to świadczą, jako Piotr wniósł 
dziesięć grzywien groszy szyrokich 
do swe ćcie z Grzybowa do Wisławie.

759. (129 v) — Rota subscriptorum testium:
yako tho Iwyadczo 1 yako Jan Sz^- 
niczlky nye 1 wizyoł konya vtho- 
mylłalwa any vyego czeladzy | za 
czternalcze co]>

Jako to świadczą, jako Jan Żyrnic- 
ski nie wziął konia u Tomisława 
ani u jego czeladzi za czternaście 
kop.

Testes nobilis Johannis de Szyrniky ad instanciam Thomislai de 
Babyno: primus Nicolaus filius Stephani de Grzibowo, secundus Johan
nes de Grzibowo, tercius Andreas de Nadarszice, quartus Mathias de 
Grzibowo, qiuntus Stephanus de Grzibowo, sextus Olbracht de Grzibowo.

760. (131) — Rota testium subscriptorum:
Tako nam etc. yako gdy büy | pofh 
otpanyey Jandrzeyewe | do panye 
Anni o wyran|czenye dobitka, tedi 
yufz I bilo Iluncze laflo

Tako nam etc., jako gdy byli 
posły ot paniej Jędrzejewe do panie 
Anny o wyręczenie dobytka, tedy 
już było słuńce zaszło.

Czman. Testes virtuose Anne de Cznian ad instanciam virtuose Mar
garethe de Bloszeyewo: primus Andreas de Prussi, secundus Jacussius
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de Prussi, tercius ^iiidreas de Pmssy Media, quartns Albertus de Wlawa, 
quintus Paszko de Parzenczewo, sextus Szdzych advocatus de Potbar- 
ijzycza.

761. (131) — Eota, qua iurabit virtuose Anna de Czman ad instan- 
•ciam Margarethe de Bloszeyewo ad proxirnos terminos partieulares:
yako czfom [ zayola trzodą panyey Jako csoni zajęła trzodę paniej 
blo|Xzeyewfke dwye cop ye dojbitka Błożejewskie dwie kopie dobytka 
{Icota a kony} thorn zayojla na- skota a koni, tom zajęła na swem. 
łwem

762. (132 v) — Rota jneseneium:

- V*", J . ■
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Tako etc. yakofiny przitem | bib 
yi'ze wyanczencz a czaj flaw myely 
daez lift na dwa | dzefcza grzywen 
grolzy fzyrokieh ; [czrj Gunczerze- 
wy, ezfo ranczili j za borfza za nycla 
Alii in testimonium.

Tako etc., jakosmy przy tern byh, 
iże Więeeńc a Czaslaw mieli dać 
list na dwadzieścia grzywien groszy 
szyrokieh [csj Guneerzewi, cso rę
czyli za Borsza za Adkla.

Testes nobilis Gunteri de Btrzeszewo ad instanciam nobihurn Vin- 
nencii et Czaslaw de Raszewy; primus Bogussius de Prussi, qui presens 
fuit, secundiis Bariczka Jaraczewskj^, qui presens fuit, tercius Thomislaus
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Capusta Cocofsky, quartiis Johannes filius Mironis Wylkonsky, ąuiiitiis 
Paszko de Sarpatky, sextiis testis J. Mix filius Johannis de Lobes.

763, (136 v) — Ciirowo. Testes nobilis Petri de Ciirowo ad instanciam 
Pyotrcze de Szetlewo: primus Bodzey Boguslawsky, secundus Michael 
de Deszczna, tercius Petrus de Wytnycza, quartus Clemens de Cziszewo, 
quintus Mathias de ibidem, sextus Oczyoslaw de ibidem — Eota:

(A^

/7 ^>y ryf

1

Tako nam etc. yako tha fwyadjezo 
yako aczfzye doftali ktore | ran\' 
pyotrcze, otpyotra, tho | fzye dofta- 
ly zayey poczotkem | yfz nan rzu- 
ezila ffwoy yehczya|la gy vdawyez

Tako nam etc., jako to świadczą^ 
jako acz sie dostały ktore rany 
Piotrce ot Piotra, to sie dostały 
za jej początkiem, iż nań rzuciła | 
cwoj i chciała ji udawić.

764. (137) - Lubyszky. Rota, qua iurabit nobiłis Nicolaus de Mye- 
dzidobrze ad instanciam magnifici domini Mathie de Labyszin palatini 
Brestensis ad secundos terminos particulares post festurn sancti Bartho- 
lomei proximum in Pysdry:
Tako my etc, yakom ya nyeran | 
czil panu voyewodze za wyczlenye 1 
dzedzin Czenyna a Camyenya anym | 
gemu lifta myal dacz iiaizyo

Tako mi etc., jakom ja nie ręczył 
panu wojewodzie za wyclenie dzie
dzin Cienina a Kamienia, anini 
jemu lista miał dać na się.

765. (139) — Eota, qua iurabit nobilis Nicolaus de Celcza ad instan
ciam nobihs Barthossii 8ocolowsky ad proximos terminos generales in 
Gnezna:
Tako my etc. yako [ bili wyelke Tako mi etc., jako były wielkie 
roky po pofwye | czfo pan Bar- roki po pozwie, cso pan Bartosz 
thofz mego oezfa j bil iiofwal, a geC- mego oóca był pozwał, a jeszcze 
cze moy oczecz [ nyebil vmarl moj ociec nie był umarł.
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766. (143) — Eota testium siibseriptorum:

\ u
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IS'ota nobilis Albertus de Kainblowo habet statuere iiobiles Baranek 

de Grodzecz et Theodricum de Mroezky ad instaiieiam x\de Koszyrzga 
de Miłosławia, qui iurare debeiit:
Tako nam ete. yakofmy wyjdzeb Tako nam ete., jakosmy widzieli
tha yapłka vczlowyejka ezCołmy ta ja/ilka u człowieka, csosmy ji
gy rauczib, czfo j gye rwał wfadn ręczyli, eso je rwał w sadu panów 
panów kambłowfkich - — — Kębłowskicb.
Hem testes: człołz łnymy 4U)t _ _ _ csoż s nimi jęt.

767. (144 v) — Eota testium subscriptorum:
Tako nam etc. yako czło zajwylza Tako nam etc., jako cso^) Zawisza
brał [et] aczodzał tho ] brał na- brał a ciądzał^), to brał na swem
tweni^) dzedzicztwye | wfwem dzer- dziedzictwie, w S4vem dzierżeibu. 
Izeiiyu

Testes pro parte Zauissii de Gorky ad instaiieiam virtuose Syrkowsky: 
primus Stanislaus de Sezyrky, secmidus Nicolaus Stramiczsky, tercins 
Nicolaus Strzessewsky, quartus Gunczerzs de ibidem, quintus Casslaw 
de Eassewy, sextus Janussius Eaczyborowsky.

Przyb. 17: na szwem; co, ciążał.



Jako to świadczą, acz sie dostały 
które rany Wojciechowi ot Miko
łaja, to sie dostały za jego począt
kiem, iż <j)i pirzwie ranił.

768. (148 v) — Eota testium;
yako tho Iwyadczo aczlzye doltah j 
które rany woyczechowy ot | niy- 
cołaya tho Izye doftali zayejgo 
poczotke"^ y^zy pyrzwe ranił

Testes pro parte INicolai de Srapky ad instanciam Alberti Eambard 
de DoninoAvo: primus Przedpelk de Bodzeporowycze, secnndus Paulus 
de Mroczky olim de Eoskowo, tercius Bodzatha de Grodzyecz, quartus 
Johannes de Älroczky, quintus Stanislaus de ibidem, sextus ISlassyagnew 
de Carthkjh
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769. (162 v) — Dzyrsnycza. Eota, qua iurabit nobihs Bodzantha de 
Dzyrsnycza ad instanciam Andree de ibidem ad proximos terminos par- 
ticulares :

ł f ' f

7

Tako my | pomolzy etc. yako gdi 
my otpu|Iczü yandrzey olzdzycz 
wofzdnylczy. tedi ymim hidzeni 
otpulczil

^suszyć w suszarni słodu .

Tako mi pomoży etc., jako gdy 
mi otpuścił Jędrzej oździć w ozdni- 
cy^), tedy i mym ludziem otpuścił.

770. (164) — Nota Laurencius de Staw habet prestare iuramentum 
ad instanciam Andree kmethonis de Vola ad proximos terminos parti- 
cułares. Bis iuret solus pro securibus et aha vice pro equis:
yakom | czfom wizyol thom wfzyoł | Jakom esom Avziął, tom wziął na 
nafwem nap^^wem swem na praAvem.

771. (177 v) — Czman. Eota, qua iurabit virtuosa Anna de Czman 
ad instanciam cołoni de Conarske:
yako czfo moy rzandcza vczy0|dzal Jako eso moj rządca uciądzał ty 
ty lyekyry tho vczy0dza|ł namem siekiry, to uciądzał na mem na 
na pJ’^wem a ono j robyo prawem, a ono rąbią.
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772. (179) — Ceszewo. liota, qua iurabit venerabilis dominus Nico
laus de Ceszewo ad instanciam Nicolai de Camyona ad proximos terminos 
])articulares:
Tako I my etc. ylwyatha ew'^*^s®iia, Tako mi etc. i święta EwaiijeUja^ 
yakom | nyewynowath Izadnich pye- jakom nie winowat żadnych pie- 
nadzi | mycolayewy zakon niędzy Mikołajowi za koń.

773. (180) — Mrowynecz. Nota nobilis Boguphal* habet iurare ad 
proximos terminos particulares ad instanciam Nicolai kmethonis de 
Górka:
Ta|ko etc. yakom ia wizyol | myco- Tako etc., jakom ja w^ziął Miko- 
laya aon wyefze drzewo | zpanyey łaja, a on wiezie drzewo z paniej 
zapultu y wfzyolefmy [ do wfzy. zapustu, i wziąłeśm <j)i do wsi.

774. (180 v) — Rota testium subscriptorum:

.SL «ió

r
yako pany [e>i fądka nyepolzyelkla 
laky pana yodrzcyewey | ale czio 
fyekla tho Izyekla | iiafwem nap’^^- 
wem wfwem dzerfzenyu, cztofz 
{wy}trzimala fpoIwemJl[n] potrze- 
czein namyaltku

dako pani Sędka nie posiekła łąki 
pana Jędrzejewej, ale cso siekła, 
to siekła na sweni na prawem, 
w sweni dzierżeniu, csoż {wy}trzy- 
mała |po swem] po trzeciem na- 
miastku.

Testes vüduose Sandcze de Górka ad instanciam Andree de ibidem: 
primus Paszek Chorzewsky, secundus Swyansko de Czołnochowo, tercius 
Martinus Czyrmynsky, quartus Johannes Czyrmynsky, quintus Petras- 
sius Chorzewsky, sextus Wyanch de WawTowice.

775. (181) — Aha rota: 
yako pany helena nyepolzyekła | 
łaky^) panu yandrzeyewy ale I czlo 
lyekla^) tho lyekła nafwem [ na- 
prawem wiwem dzerfzenyu czfo |

Jako pani Helena nie posiekła łąki 
panu Jędrzej ewi, ale cso^) siekła, 
to siekła na swem na prawem, 
w swem dzierżeniu, cso wytrzy-

wytrzimała po trzeczem namyaftku mała po trzeciem namiastku.
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Testes virtuose Helene de Górka contra Andream de ibidem: primus 
Paszek filius Alberti de Glowczyno, secundus Barthossius de Glowczyno, 
tercius filius Gregorii Abraham de Glowczyno, quartus Mcolaus olini 
de Szrapky, quintus Jaszek Myenisewsky, sextiis Petrus Myeniszewsky.

Przyb. (1425, 181) 19: loky, szekla; co.

776. (184) — Grabowyecz. Nota nobilis Czaslaw de Grabowyecz habet
superim’are metsextus Septuaginta marcas grossorum latorum----------
Eota eorundem:
yako solus: yakom ya dal | fedrn- 
dzefzanth grziwen za trze|fd]czyo 
czofcz grabowcza myjmo trzydzef- 
czy grzywen czfo | my wyfnano. 
Alii in testimonium.

Jako — Jakom ja dal siedmdzie- 
siąt grzywien za trzecimi część Gra
bowca, mimo trzydzieści grzywien, 
cso mi wyznano.

777. (188) — Grabowyecz. Item nobilis Mathias de Grabowyecz habet 
prestare iuramentum ad proximos terminos particulares ad instanciam 
strennui Andree de Bloszeyewo:

1 ^ , Sc >Sc

Tako my etc. | yakoni ia nyemyal Tako mi etc., jakom ja nie miał 
frnowy | zpanem Jandrzeyem ofedm| smowy z panem rlędrzejem o siediń 
grziwen any^mu roku dal | do god grzywien, anini mu roku dał do 
czfo przyydo god, cso przyjdą,

778. (V 213 r. 1425) — Cancellarius. Eota, qua iurabit venerabihs 
dominus Nicolaus de Górka cancellarius Poznaniensis ad instanciam 
Alberti de Gora ad proximos terminos particulares:
Tako my etc. 1 yakoni ia nyepoflal Tako mi etc., jakom ja nie posłał 
a ni caifal wloczicz yefzora pana ani kazał włóczyć jeziora pana 
woyjczechowego----- — Wojciechowego.

776. (213) — Testes cancellarii:



Tako etc. yako Iwyaczą yako | Tako etc., jako świad<c>zą, jako 
kzyandz [Cancell Canczlerz iiye : ksiądz |kancel| kanclerz nie wło- 
wloczil any kazał wloczicz I yefzora czyi ani kazał włóczyć jeziora pana 
pana woyczechowego. Wojciecłiowego.

Testes venerabilis donmii Nicolai de Górka ad instanciam Alberti 
de Góra: primus Nicolaus de Minor! Eosnowo, secundus Mirosko de 
Wyanczkowicze, tercius Potnasz oKm de Parva Dambrowa, quartus Sta
nislaus Slap de Palandze, quintus Andreas de Strzopyno, sextus Lau
rencins de Malochowo.

7<S(). (iMd) ~ Rota ])resencium

yako przitem bili yako wyauch 
[nyechal dal czolzej porobił gwall- 
tem iamotrzecz dwye Kczye drzejwa 
pofpolitego wzapufcze Iczelpano- 
wem, agdi gy Iczepan | cliczyal czo- 
dzacz tedi mu on cz0|Cze dacz nyech- 
czal nap^^wo.
ÄUi in testimonium

Jako przy tein byli, jako Więcłi 
[niechał dał ciążej porąbił gwałtem 
samotrzeć dwieście drzewa pospo
litego w zapuście Szczepanowem. 
A gdy ji Szczepan chciał ciądzaćG, 
tedy mu on ciąże dać nie chciał na 
prawo.

Testes nobilis Stephani de Staw contra Wyancłi de ibidem: primus 
Nicolaus Mroczkowicz de Staw, qui presens fuit, secundus Jacussius Mano-
2o Roty pyzcirskie
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wycz de ibidem, qui presens fuit, tercius Bogussius scoltetus de Volya, 
quartus Mathias de Soleczna filius Nicolai, quintus Albertus filius Woyne 
de Charbyno, sextus Johannes de Scampe.

Przyb. 19 \ ciążać.

781. (214) — Placzky. Eota, qua iurabit virtiiosa Bogusława de 
Placzky ad instanciam kmethonum de Pyrzchno ad proximos terminos 
particulares:
yakom ia nyepufczila Iwego | pra
wa fwim dzeczem wdzyal

782. (216 v) — Eota:
yako Iwyadczą yako thomiüawa 
Mar|gorzatha {ydobeüawa} y yan 
wydzerlzeli dzedziczjtwo wgrabyon- 
kach pocoyne mymo 1 trzidzelczy 
{lath} 0 które Izalowal Borziflaw | 
jirzeltwego p^ocuratora.

Jakom ja nie puściła swego prawa 
swym dzieciem w dział.

Jako świadczą, jako Tomisława, 
Margorzata i Dobiesława i Jan 
wydzierżeli dziedzictwo w Grabion- 
kach pokojnie mimo trzydzieści lat, 
o które żałował Borzysław przez 
swego prokuratora.

Testes virtuosorum Thomislawe, Margarethe et Johannis de Gra- 
byonky et Dobeslawe de Gorynino ad instanciam Borzislai de Grabyo- 
nomce: primus Przethslaus de Grzibowo, secundus Nicolaus de Grzibowo, 
tercius Mathias WyrzicoAv filius de Zolcze, quartus Johannes de Grzi
bowo, quintus Bronissius de Scampe, sextus Stephanus de Grzibowo 
Philippi.

783. (216 v) — Testes nobihs Alberti de Gora ad instanciam venera- 
bilis domini Nicolai cancellarii Poznaniensis: primus Jacussius Mye- 
czewsky, secundus Wyrzb\antha de Grabowyecz, tercius Czaslaw de 
Grabowyecz, quartus Baranek Placzkowsky, quintus Paszek Placzkowsky, 
sextus Szamek, qui sedet in Czman — Eota:
yako fwyadczo yako pan woy|czech Jako świadczą, jako pan Wojciech
nyelowil nayezerze kzanjdza kan- 
czlerzewe”i {gwałtem} ![{gwal}] ale 
czfo lojwil tho lowil nafwem na
prane*"

784. (219 v) - Eota:
yako przithem bili kyedy woyeflaw ] 
woyeflawowy dal dwye grzywnę 
naza|ftawy [yffam nieme liczil] y^a-

nie łowił na jezierze księdza kan- 
clerzewe™ gwałtem, ale cso łowił, 
to łoAvił na swem na prawem.

Jako przy tern byh, kiedy Wojesław 
Wojesławowi dał dwie grzywnie na 
zastawy [i sani[m]-em <j>e hczyłl
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mem | me liczil aon mii wizyol i sam-em<(j)e liczył; a on mu wziął 
fa|ltaw0 nyewoczyw gego peiia-j zastawę, nie wrociw jego pieniędzy.
dzy. ---------
Alii in tesłwionium.

Testes nobilis Woyslai de Nadarszice ad instanciam Woyslai de ibi
dem: prinins Dionisius de Micolayewice, secundus Stanislaus de ISladar- 
szice, tercius Paulus de Nadarszice, quartns Abraham de ibidem, quintus 
Johannes de Nadarszice filins Alberti, qni presens fuit et pecunias compu- 
tavit, sextns Abraham de Goezalkowm filins Alberti.

785. (223) — Vnyeslaw. Kota, qua iurabit Derslaus de Vnyeslaw ad 
instanciam nobilis Alberti de Sosnye ad proximos terminos particulares:
Tako etc. ya|kom ia nyeprzygyol Tako etc., jakom ja nie przyjął 
czlow'yeka j [wyavj wynach za kto- człowieka |wyaw] <w> winach, za 
re mi | woyczech ranczil rzkacz we- ktore mi Wojciech ręczył, rzkąc, 
trzech | co])acli we trzech kojiach.

780. (225) — Habyno. Kota, qua iurabit nobilis Synion de Babyno 
ad instanciam venerabilis Nicolai archidiaconi Poznaniensis ad proximos 
terminos particulares:
yako |m| czfom zayąl trzidzefczy Jako[ni] esom zajął trzydzieści 
adwo I ye fcotu thom zayąl nafwem a dwoje skotu, tom zajął na swem 
na I prawem — — — na prawem.

787. (220 v) — Slugoczyno. Kota, qua iurabit strennuus Mcolaus 
de Slugoczino ad instanciam Katherine sororis sue ad proximos terminos 
particulares:
yakom ia nyewyuiowath dwu;dzeftu Jakom ja nie winowat dwudziestu 
grziwen (jrossornm latorum katha-| grzywien — — Katarzynie, 
rzyne
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788. (282 v) — Nota. Strenimus Sigisniimdus de iSzelaiiczino habet 
producere stremiiiuni Nemerzam de Liibosza et Stanislaum Slap ad iu- 
staneiani streimui Mroczkoiiis de Lopuchowo, qui iiirare debent tali rota:

J »ÜUnT V
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Tako nam pomolzy bog ylwyaii-i 
thy t yakolmy przitem bili [ylze] 
{gdy} pan Signuh’d kladl i)enandze , 
fpebia (]);\n<itdzerzyanth grziwen gro- 
izy I izyrok\h*lq a pyantdzeizanth i 
grziwen polpoliticli} I [yako bit mo
wy pana i mroczkowi, wp^błtek 
■|)rzedrobo to naktoro bili wzalogo 
wyalcliacz vq)omyen\''eny -

Tako nam ])omoży Bog i święty f» 
jakosmy przy tein byli, fiże] gdy 
])an Zygmimd kładł ])ieniądze, s ciel
na ])iętdziesiąt grzywien groszy szy- 
rokicli a piętdziesiąt grzywien po- 
s])olitycli, fjako list mówi pana 
Mroczkowi w piątek ])rzed sobotą, 
na którą byli w załogę wjachać 
u])omienieni.

78b. (235) — Nota. Testes virtuose Dobyeslawe de Sczepankowicze 
ad instanciam virtuose Margarethe de Pyenky: primus Swyanthomirus 
de Wyslawicze, secimdus Thomas Domaszewicz Drachowsky, tercius 
Abraham de Nadarzicze, (luartus Thomas Myoszopust de Grzibowo, 
quintus Clemens Gelenewicz de Nadarszicze, sextus Swyanch de Nada
rzicze Gelyen — Rota:

Xwyadczo j yako dobellawa orała Świadczę, jako Dobiesława orała
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tho rolo I pocoyiie trzi latha ydniga tę rolą ])ok(>jiiie trzy lata i druga 
trzi la'tlia athanie nikt nyegabal trzy lata, a tam <j>e nikt nie

gabał,

790. (230 V) — Miłosław. Nota nobilis Milay de Miłosławia habet 
prestare inramentum ad proximos terminos ])articułares ad instanciam 
venerabilis domini Nicolai de Ceszewo:
Tako etc. i yako czlo zayoły mo5' 
kmye|cze dobitek kzandza yar j 
dzecanow tho zayoli wlzyjcze awło- 
kach wełzcodze na | mey dzedzine 

Może zam. jar dobytek.

Tako etc., jako cso zajęli moi 
kmiecie dobytek księdza jar^) dzie
kanów, to zajęli w życie a w łą
kach., we szkodzie na mej dziedzinie.

791. (237 v) — Szyrniky. Rota, ([iia iurabit nobilis Syman antiquus 
de kSzyrniky ad instanciam nobilis Nicolai de Oomorze — Rota:
Tako my i yakom j^a nye wran- Tako mi, jakom ja nie wręczył 
czil m5To|la>^a Comorfkego weczty- Mikołaja Komorskiego we cztyrzy 
rzi i grzywny do dobeflawa bilcnp- grzywny do Dobiesława Biskiip- 
Ikego skiego.

792. (238) — Łowisko. Nota: Niczko de Łowisko scoltetus habet

Ar

-są
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se expurgare de infamia nobiUtatis ad instaiiciam iiobilis Petri de Cam- 
blowo, videlicet duobus de propagine patris et duobus de propagine 
matris et aliis duobus iii testimonium. Qiü prinii liabent iurare:
Tako nam pomofzy^) i etc. yako 
niczek {ieft} nafz bratłi {pooczfu} 
|y I nafzego] y nafzey [crwy] crwey 
fla|chetne, y nafzego fczita^) lafky

Ul. 172: pornosy, sczitu.

793. (238) — Alii post matrem: 
yako niczek ieft | nafz bratli po 
maczerzi flachetne crwye y nafzego 
fczita^) Nynke | barkowye
b Ul. 172: sczitu.

Tako nam pomoży etc., jako Ai- 
czek jest nasz brat po oćcu |i na
szego] i naszej Ikrwi] krwiej śla- 
chetne, i naszego szczyta Laski.

Jako Niczek jest nasz brat po ma
cierzy ślachetne krwie i naszego 
szczyta Nynkebarkowie.

794. (238) — Alii in testimonium:
Jako Niczek ieft pooczfu ieft pra- Jako Niczek [jest] po oćcu jest 
wy I flachczicz ffczita lafky a po- prawy ślaclicic szczyta Laski, a ])o 
ma|czerzi ffczita^) Nynkebarkowye macierzy szczyta Nynkebarkowie.

b Ul. 172: sczitu.

795. (239) — Rota, (pta iurabit virtuosa Helena de Górka ad instaii
ciam kmethonum dicti Andree. Bis iuret:

Tako mi etc., cso zajęto ośmioro-
naście dobytka, to zajęto na mein 
na ])raweni, na me łące, ano pa
siono nocną rzeczą.

Tako my etc. czfo zayotłio ofniyo- 
ronafcze dobitka tłio I zayotho na- 
mem nap^^wern j name locze ano 
Xiafzyono | noczno rzeczo 
Alia vice iuret pro decem et septem 
peccoribus eadem rota tiuh eadem 
forma. — — —

796. (239 v) — Testes nobilis Martini de Baszcowo ad instanciam 
virtuose Agnetis contlioralis Petrassii de ibidem: ])rimus Thomislaus 
de Easzewjr, secundus Nicolaus de Strzeszewo filius Jaroszewe, tercius 
Derslaus de Sowyna, (piartus Andreas Miroslaowycz de Prusi, quintus 
Stanislaus Crosninsky germanus frater Jaroslai de Cothaby, sextus Pro
copius Płiilijipi de Glosky filius:
Tako nam etc. yako tlio fwyad-’ Tako nam etc., jako to świadczą, 
CZ0, yako marczin wydzerfzal i my- jako Marcin wydzierżał mimo trzy-
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mo trzidzelczy lath fzyejdlilco, dwo- 
fe Itaj^e role, alejko nye wypul- 
czayocz zyediie j roky, pocoyne.

dzieści lat siedlisko, dwoje staje 
role a łąkę, nie wyy)nszczając 
z jedne ręki pokojnie.

797. (240) — Baskowo. Kota, qua iurabit nobilis Jacobus de Bas- 
kowo ad instanciam Vincencii de ibidem:
Tako mi Jako czo zaintho gedenna-| Tako mi, jako co zajgto jedennaście 
fcze konyu tho zayntho wmem koni[u], to zajęto w mem życie 
fzicze I [mi| wmey fkodze--------- [mi|, w mej szkodzie.

798. (241) — Nadarszice. Kota, qua iurabit nobilis Thomislaus de 
Nadarszice ad instanciam Przibislai olim de Oblaczkowo et uxoris ad 
proximos terminos particulares:

“VI

n

£>
Tako my | etc. yakom ya nyeza- 
mowil I Czye pyączynafcze grziwen 
groljfzy fzyrokich przibillaowy 
y I yego fzenye na Iwyantky [of | 
omynole, ale czfolmn vynojvath 
thorn wynowath dzelzäcz | grzywen 
na godi przydacze a | nyczffem wyo- 
czey nyewynojwath

Tako mi etc., jakom ja nie zamó
wił sie piącinaście grzywien groszy 
szyrokich Przybysla<^w>owi i jego 
żenie na świątki ominęle, ale cośni 
-(m)ii winowat, tom winowat dzie
sięć grzywien na gody przydące, 
a nics-em więcej nie winowat.
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799. (241 v) — Decanus. Rota, qua im^abit venerabilis dominus Pe
trus decanus Giieziiensis ad iiistanciam nobilis Alberti de Coszuthy de 
])roximos terminos particulares:
Tako my etc. yako | czfo zayotho 
ledm mandelow Ccotu tlio layoto 
nakucz I ko wfkem

Tako mi etc., jako cso zajęto 
siedrh rnędelow skotu, to zajęto 
na Kuczkowskiem.

800. (V 2.51 V r. 1426) — Rota: 
yako tho Iwyadczo yako czlo Iza | 
llowaljlowano otpana Burcz |ka 
napana yanufza o [konj | poi ofmy 
grziwny gr. fzyrokich | dla konya, 
temu mynob | trzi latha iiyfz pan 
Janufz I potwem vgaban.

Jako to świadczą, jako cso ża[ło- 
wałjlowano ot pana Burczka na 
pana Janusza o fkoii| polosmy 
grzywny gr<oszy) szyrokich dla 
konia, temu minęły trzy lata, niż 
pan Janusz pozwem ugaban.

Borzeyewo. Testes venerabilis domini Mathie de Borzeyewo ad in- 
stanciam strennui Burczkonis de ibidem: primus Thoniko de Goczalkowo, 
secundus Wyrzchos de Ruscze, tercius Troyanus de ibidem, quartus 
Borko de ibidem, quintus Barthosz de Glinky, sextus .Johannes Bodze- 
porowskw

801. (252) — Rota. Presentes, qui circa hoc fueriint:
yako Iwyadczo yako czlo pan Mi- 
lay I wroczil Budzilowlkego do pa
na I woyczecha Itego gy wypraw{ya} 
|ip 1 czynyocz zapłato a pan woy- 
czech 1 gye bracz nyechczal

Jako świadczą, jako cso pan Miłaj 
wręczył Biidziłowskiego do pana 
Wojciecha, s tego ji wyprawiał 
czyniąc zapłatę, a pan Wh)jciech 
je brać nie chciał.

Testes nobilis Janussii de Budzilowo ad iiistanciam nobilis Alberti 
de Góra: primus Andriczka de Nadarszycc, (^ui presens fuit, secundus 
Nicolaus Wangersky, qui preseiis fuit, tercius -lohaimes Senko de Hobye- 
szyrzne, qui ]>resens fuit, quartus Johannes de Wrzesna et accepit euni 
Ucet est sibi gener et non wlt eo perdere, quia habet eius sororem ger- 
nianam wuyczano, quintus Baranek de Grodzecz, sextus Barthossius 
de Tarnowo.

802. (254) — Induccio. Testes nobilis Petri de Placzky contra 8tasz 
Coska kmethonem de Pyrzchno: primus Nicolaus de Placzky, qui presens 
fuit, secundus Adam Belczek, tercius Gzema de Oczesny, quartus Szamek 
de Swyecotky, quintus Pranczek de Penky, sextus Thomislaus Syeky- 
reczsky:
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Tako etc. yakoiii iirzitem bil | yako 
Stafz CoTka [dal| raiiil pyrzjwe 
pyi-zwe pyotra, atani aczl'zye | 
}czI“o ftalzewy (lortaly^)J {ftalfzewy 
ktore rany doltali} tho fzye do-1 
Italy zayego ])oczotkeni

Poprawio)io z doftalo.

“7

Tako etc., jakom ]>rzy tern był, 
jako Stasz Kózka [dalj ranił pirz- 
wie [pirzwie] Piotra, a tam acz 
sie fcso Staszewi dostałyj Staszewi 
ktore rany dostały, to sie dostały 
za jego początkiem.

803. (2.Ö5) — Graboszewo. Post festnni sancti Bartłiołomei. Eota, 
qua iiirabit nobiłis Andreas de Graboszewo ad proximos terminos ]iarti- 
eułares ad instanciam nobiłis Johannis de Strzałkowo:
Tako etc. yako czTo {wzyoł} |za|y0ł| Tako etc., jako cso wziął lzajął| 
Jan konye tłio włzyoł | włclze na- Jan konie, to wziął w łesie na 
grał)olzewye Graboszewie.

804. (200) (Jora. Eota, qua iurabit nobiłis Albertus de Góra ad 
instanciam strenmii Andree de lUoszeyewo ad proximos terminos parti- 
cułares:
Tako my etc. yako czTo naniyo | Tako mi etc., jako cso na mię 
Izałował ])an Jandrzey pyaiiczy | żałował ]>an .Jędrzej iiiącidziesiąt 
dzefzantłi grzywen maczerzirny | do- grzywien macierzyzny dobytka, te- 
bitka. tego ya nyerzekł ] abich go goni ja nie rzekł, abych go o to 
otho nyeniyał łathi od j bywacz nie miał łaty odbywać.

805. (265) — Górka. Eota, qua iurabit nobiłis Andreas de Górka 
ad instanciam nobiłis Miłay de Miłosławia ad proximos terminos parti
cular es :
Tako my etc. yako then człowyek 
rygyS’ nyebił vmnye wten [czatzl 
dzeii ktorego dnya naniyo pan 
miłay [onj oyn izałował

Tako mi etc., jako ten człowiek 
Eyja nie był u mnie w ten |czasj 
dzień, ktorego dnia na mię pan 
Miłaj Iori| oń żałował.
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806, (272) — I^abyno. Nota nobilis Symon de Babyiio habet superiu- 
rare metsextiis uimm centum cum medio cento marcarum dampni 
ad instanciam nobilis Nicolai de Gorasdowo ad primes terniinos particu- 
lares iuxta consuetudinem. Testium rotha, ut est consuetude:
Take mj" etc. j yako [pan SzymanJ 
mam poltojraCta grzywen fcody 
onyewy ! i)rawyeii5"e pana micola- 
yewo I yako gego lift mowj- 
Alii in testimonimn — — —

807. (279 v) — Bota divisorum:

Tako mi etc., jako [pan SzymanJ 
mam poltorasta grzywien szkody 
o niewyprawienie pana Mikolajewo, 
jako jego list mówi.

tsfp^ " y o...

ßt.%.

Tako nam divinores: yakofmy dzel-| 
czarny bili, y przidzelilifmy dwe | 
czofczy hańcze ffyoftrą [dwye czo-| 
Iczyj a [taczj {ktemu} wyoczey 
nyep{rzi}[o j orała

Tako nam —, jakeśmy dzielcami 
byli i przydzieliliśmy dwie części 
Hance s siostrą [dwie części], a [tac] 
k temu więcej nie przy orała.

808. (279 v) — Alii in testimonium:
yako fwyadczo yako hanka dzer-j Jako świadczą, jako Hanka Dzierż- 
fzcze tho czfo fzye dzalem doftalo, j ce, to cso sie działem dostało, 
anycz ktemu wyączey nyeprzio- a nic k temu więcej nie przyorała. 
rada
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Testes virtuose Hańcze de Starcowyecz contra nobilem Msczich de 
Pyantkowo: prinms Nicolaus Czacerad de Fałkowo divisor, secundus 
danussius de Hudzilowo divisor, tercius Johannes Czolnochowsky in testi
monium, quartus Pyotrek de Yeszory, quintus Baranek de Placzky, 
sextus Mathias de Grodzecz.

809. (280) — Kota Borzeyewo:
--------------^

''7^1

^

yako tho Iwyadczo j^ako ])an Bur- 
czek ! nyeyachal wpanye [he| hele- 
ny I zapuft, y nyeporobil gwałtem | 
dwiidzeltu adwii debu yedno | czio 
mu dała iianj’ yłfwym | zwakem 
y gdze mu wydz gich | vcazal

Jako to świadczą, jako pan Bur- 
czek nie jachał w' panie Heleny 
zapust i nie porąbił gwałtem dwu
dziestu a dvm dębu, jedno cso 
mu dała pani i s swym swakiem 
i gdzie mu Wydz^) jich ukazał.

Testes strennui Petri Bm'czek de Borzeyewo contra Hełenam de 
Górka: ])rimus Vincencius Bodzeporowice, qui sedet in Wysławice, se
cundus Ozep de Markowice, tercius Andreas de Penky, quartus Andreas 
de Zdzichowice, quintus Petrus de Wysławice, sextus Byenak de Van- 
gerske.

Zoh. nr 699.

810. (280) — Bartsky. Rota, qua iurabit nobilis Michael Bartsky 
ad instanciam Mancarii de Brzesnycza ad proximos terminos particulares:
Tako etc. | yako [Ołbracłitj Mancarz 
my wTo|czil fmy] lift rokogemfky 
yfzy I Olbracht wyprawił atego lif- 
tani j ya ku wyernyma rokoma nye j 
l)ral

Tako etc., jako [Olbracht] Mękarz 
mi wrócił [mi| list rękojemski, iż 
<j)i Olbracht wyprawił, a tego 
lista-m ja ku wierny ma rękoma nie 
brał.

811. (281) — Babyno. Kota, qua iurabit nobihs Symon de Babyno 
ad proximos terminos particulares ad instanciam strennui Nicolai Lubs- 
towsky vexilhferis:
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Tako my etc. jakom jalnjepofzil Tako mi etc., jakom ja nie pożył 
fzittia dwu ftu cop cho j rołzemu żyta dwustu kop chorążemu, jedno 
yadno tho [cz] kczemum | prawo to, k czemu-rn prawo miał. 
myal

812. (300) — Rota, qua iurabit nobilis łlenricus olim de Wyszacowo 
contra nobiłem Symonem et Dorotheam eins iixorem de vStarcowyecz ad 
proxirnos terminos iiarticulares:
Tako my etc. yako 1 zapowyedze- 
nym do^othczinim zyey i moi'zem 
fzyta mego ü'talo my fzye ] fzzody 
yako dzefzancz grziwen. Et si vo- 
luit, aliuyn nohilem super alias decem 
maroas.

Przy}). 19: stało.

Tako mi etc., jako zapowiedzeiiim 
Dorotczyiiym z jej mgżem żyta 
mego sstało^) mi sie szkody jako 
dziesięć grzywien. — — —

813. (300 V Rota testium:

A
I' o ' V f

yako tho fwyadczo yako wyaczencz j 
nyekazał wzyocz czlowyeka zajby- 
tego do wly, any fzye zamówił ' 
zmycolayem othego czlowyeka wpo 
ftwolftwye ftacz

Jako to świadczą, jako Więcetic 
nie kazał wziąć człowieka zabitego 
do wsi, ani sie zamówił z Mikołajem 
o tego człowieka w ])os[twoJće)ł- 
stwie stać.

Testes nobiłis Yinceiicii de Górka contra nobiłem Nicołaum de ibidem: 
primus Włost de Podrzecze, secundus Jołiaimes Jeszewsky famiłiaris 
Janussi Załesky, tercius Nicołaus fiłius Petri de Yeszory, quartus Adam 
de Ostrowyeczno, quintus Nicolaus Raszewsky, sextus Adam Rełczek 
ołim de Bernartky.

814. (300 v) — Rota subscriptorum:
yako fwyadczo yako mycołay nye | Jako świadczą, jako Mikołaj nie 
wfzyoł dzefzyaiiczy grzywen łiełe-| wziął dziesiąci grzywien Hełenie, 
nye |fa| rofzbywfzy gye fcrzinky [sa| rozbiwszy je skrzynki.
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Testes nobilis Nicolai de Palicowice contra Helenarn de ibidem: primus 
Nicolaus filius Andree de Palicowice, secimdus Wraczslaus de ibidem, 
tercius Nicolaus Grabyonowsky Ganszyorek, quartus Vincencius de 
Staw Laurencii, quintus Nicolaus de Palicowice, sextus Johannes de 
ibidem filius sai’toris.

815. (304 v) — Lowyanczice. Nota strennuus Stanislaus de Lo- 
wyanczice habet metsextus su])eriurare Septuaginta et quinque marcas 
dampni contra nobiles Vincencium de Volycza, llarthossium de Stan- 
goszygya et Zawissium de Gorka tali rota;

V1.-I

> !\

W, rrhry ^ Ir
I vx.
Ty

Sohus: yako onye j zaplac^enye le- 
dniydzefzyanth 1 a pyanczy grzy- 
wen mam tele | l'cody I{yako fedmi- 
dzefzanth} poni| Super minus po
test.
Alii 1 quinque in testimonium: [J] ya
ko Stani I flaw ma tele fcody onyeza-j 
placzenye fedmydzeffzant apya I czy 
grzywyen. [czfo pomyP)

Cała zajjiska 'przekreślona.
Zob. nr 852.

— Jako o niezapłacenie siedniidzie- 
siąt a x)iąci grzywien mam tele 
szkody I jako siedmidziesiąt jiomJ

— -- — Jako Stanislaw ma tele 
szkody o niezajilacenie siedmidzie
siąt a x)iąci grzywien [cso pom<ie- 
n>i| 2).
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816. (309) — Ceszewo. Eota, qua iurabit venerabilis dominus Mco- 
laus de Czeszewo canonicus Gneznensis contra nobilem Nicolaum de 
Czelcza ad proximos terminos particulares:
|tal tako my pomolzy bog 1 y Iwya- Tako mi pomoży Bog i święta 
tha Ewangelia yako Olbracht | Ewanjelija, jako Olbracht, ociec 
oczecz mycolayew ranczil my fajmo Mikołajew, ręczył mi samo.

817. (309 v) — Strzeszky. Nota: Nobilis Nicolaus de kStrzeszky habet 
superiurare quinque wlnera ad proximos terminos particulares metse- 
cundus videhcet cum nobili uno ad instanciam nobilis Venceslai Mlanka 
de Oczosny. Solus tali rota:
yako I [thoj vyanczlaw Mlanka dal 
my {tho} I pyancz ran które wolzny 
ogl0|dal.
Xobilis: yako tho Iwyadczo ] yako 
vyanczlaw dal tho frany] pyocz | 
ran mycolayewy Strzelzkowlkejmu 
czlo gye wolzny oglodal — — —

Jako |to| Więcław Młęka dał mi 
tę pięć ran, które woźny oglądał. 
— Jako to świadczą, jako Więcław 
dał tę [rany] pięć ran Mikołajowi 
Strzeszkowskiemu, cso je woźny 
oglądał.

818. (310 v) — Góra. Nota: Nobiłis Albertus de Góra liabet adducere 
Vitum olim de Borzycowo, familiärem suum, ad proximos terminos par
ticulares ad instanciam venerabilis domini Nicolai cancellarii Boznaniensis, 
qui habet iurare:

^ W

Ta|ko my pomolzy etc. yako czlom | Tako mi pomoży etc., jako esom 
wlzyol Izyecz thom wlzyol name|go wziął sieć, tom wziął na mego 
pana [dzedj vodzye y nadzedzijiie pana [dziedzj wodzie i na dzie- 
nabilcupiczach dżinie na Biskupicach.

819. (310 v) — Eota subscriptorum:
Eota \ incencii: Tako _my pomolzy Tako mi pomoży etc., jakom ja 
etc. ya|kom ia dal dzelzancz grzi- dał dziesięć grzywien gr<(oszy) szy-
wen gr. I Izyrokich pyotrowy za- rokich Piotrowi za Święchną---------
lwy odmo. 8ed Vincencio non debet
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perdere, quia ńhi est frater germanus 
patruelis.

Induccio Falicowice. Testes nobilis Johannis de Falicowyce contra 
Petrum de ibidem: primus Vincencius de Falicowice, sed eo jierdere non 
debet ^).

Na tym słowie kończy się tekst zapiski. Cala zapiska przekreślona.

820. (311) — Eota subscriptorum:
yako Iwyadczo yako włodarz pana 
wrzefzyenikego dal rok vitowy 
zayego obeClanim aon nyan nye 
bil

Jako świadczą, jako włodarz ^lana 
Wrzesieńskiego dal rok Witowi za 
jego obeslanim, a on nań(?) nie 
był.

Testes strennui Mcołai de Wrzesna contra nobiłem Vituni ohm de 
llrzosgowo: primus Mirosłaus de Paxino, secundus Andreas de ibidem, 
tercius Paulus de ibidem, quartus Thomislaus de Golczewo, quintus 
Nicolaus Andree de Falicowice, sextus Petrus Drumlicz de Sobyeszyrzne.

821. (313) — Kyczka. Nota: Nicolaus Kyczka habet se expurgare 
ad instanciam nobihs Nicolai Czwek de Pyglowice pro infamia nobihtatis, 
videlicet post patrem de clenodio CocotM et post matrem de clenodio 
^ulyma. Qui prinii iurabunt:
Tako nam etc. | yako Micolay ieft 
nafz brath [ flachetne Crwye coco- 
thow

822. (313) — Post matrem:
yako nycolay ieft nafz | brath po- 
niaczerzi flachetne crwye fulymi 
Alii duo in testimonium''-) — — — 
M m. 177.

Tako nam etc., jako Mikołaj jest 
nasz brat ślachetne krwie Kokotow.

Jako Mikołaj jest nasz brat ])o 
macierzy ślachetne krwie Sulimy.

823. (315) — Eotłia subscriptorum:
yako frny bili pofzly odpana my
co |laya do burgi’^bj'e pana j)rzed- 
pelco|wego abi dal trzi kmecze 
napanfkye | fkafzanye a on gych 
dacz nyechczal j
1 tern alii in testimonium: yako fwad- 
czimi etc.

Jakosmy byh posły od pana Mi
kołaja do burgrabie pana Przed- 
pełkowego, aby dał trzy kmiecie 
na pańskie skazanie, a on jich dać 
nie chciał.
— — — Jako świadczymy etc.
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Induccio Wjrelawesz. Testes iiobilis Nicolai de Wj^elawesz contra 
nobilem Przedpek de Coszmin: primus Veneeslaus de Pacziborowo nunc- 
cius, secundus Mathias de iSczukowo nuiiccius, (315 v) tercius Michael 
Jelithowsky nunccius, (piartus Derslaus Pacziborowsky in testimonium, 
quintus Searbymir de Cromoliee, sextus Miroslaus de ibidem.

824. (316) — Pyeganowo. Pota, qua iurabit nobihs Petrassius de 
Strzałkowo ad instanciam nobilis Michaelis Partskv:

L.O

Tako my etc. 1 yakom ia nyeprze- Tako mi etc., jakom ja nie i)i‘zej- 
irjyniowal długu | i)ana lichinrkego mo wał długu pana Lichy liskiego 
nafzyo, anym | tego długu wyno- na si^, aiiini tego długu winowat 
wath pyanezy j grzywen ])aiiu mi- ])iąci gi-zywien panu Mielialowi. 
ehałow>^

825. (317) — Rota, qua iurabit Barthossius de Cromoliee contra no-
biłeni Przedpełk de Coszmin ad proximos terminos particułares: 
Tako I etc. yako nyemynoła trzi Tako etc., jako nie minęła trzy łata 
łatha 1 fłułbye czfo my gyo rnyał służbie, eso mi ją miał pan Przed- 
pan 1 przedpełk zapłaczicz pełk zapłacić.

826. (318) — Pota, qua iurabit nobiłis Albertus de Sosnye contra 
nobilem Msczich de Scrzipno ad proximos terminos particułares:



369 Pisarz 29, ks. V x. 1426

Tako mi, jakom ja nie dał zbroje 
stalne, cso przysłucha na wszy
stkiego człowieka, Mściszkowi, jako 
hst pozewny mówi.

Jako to świadczą, jako cso ksiądz 
kanclerz dał łowić ryby, to dał 
łowić na swem na prawem, a nie 
na pana Wojciechowem.

Tako my [ yakom ia nyedał zbrogye 
Itałne czfo przillucha na wfziftkego 
czlojwyeka Mfcziizkowy yako łi£t | 
polewny mowy.

827. (321 V) - Eota: 
yako tho Iwyadczo yako czlo | 
kzyandz Canczlerz dal lowycz | ribi 
tho dał łowycz nalwem j nap^'^wem 
anye napana woy|Czechowem.

Testes venerabihs domini Mcolai de Górka canceUarii Poznaniensis 
contra nobiłem Ałbertum de Góra: primus Petrus de Tarnowo, secundus 
Jacobus plebanus de Droszyno, tercius Dersłaus vicarius in Swarzędz, 
quartus Mcolaus de Szyekyrky, quintus Mcolaus de Swyecotky, sex- 
tus Jacussius de Syekyrky.

828. (322) — Tarszice. ISTota nobihs Vincencius de Tharszice 
habet superiurare triginta marcas et tres marcas dampni cum octo scot- 
tis erga virtuosam Smychnam de Celmyce iuxta terre consuetudinem, 
videlicet solus super X marcas, duo super XX marcas — Eota:
yako onyezaplaczenye [ pyenadzy Jako o niezapłacenie pieniędzy mam 
ma”^ tełe Icody czlo | pomyeny tełe szkody, cso pomieni.

829. (322) — Item nobiłis Vincencius de Tarszice habet superiurare 
triginta tres marcas dampni cum octo scottis contra nobilem Ałbertum 
de P)i'odowo iuxta terre consuetudinem, solus super X marcas, duo suxier 
XX etc. etc. — Eota:
yako onye 1 zapłaczenye pyenadzi Jako o niezapłacenie pieniędzy mam 
mam tełe | Icody yako jiomyeny tełe szkody, jako pomieni.

830. (323 v) — Jaroczino. Eota, qua iurabit nobiłis Mathias de Jaro- 
czino contra nobiłem Vincencium de Tarszice ad proximos termin os par- 
ticulares :
24 Roty pyzdrskie
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Tako 1 mi etc. yakom ia nyekupił i Tako mi etc., jakom ja nie kupił 
conjra V wyancza ale my | gy dal konia u Więc<eiic>ai), ale mi ji 
zadar. dal za dar.
1) Może Więc<k>a.

831. (323 v) — Eadem. Nota nobiHs Vincencius de Tharszice habet 
superinrare dampnum XXX et tres marcas cum octo scotis contra nobi- 
leni Mathiam de Jaroczino iuxta terre consuetudinem:
Tako my etc. yakom (324) ma™ Tako mi etc., jako mam tele szkody 
tele Icodi etc. onyezapla|cenye pye- etc. o niezapłacenie pieniędzy, 
nadzi — ------

832. (326) — Rota:

I _4-, a*jŁ.

.J

yako tlio Iwyadczo yako czio iza-j 
lowala lielena na dymka opy | ocz 
ran tamo helena byeizajla nadom 
nacUmkow ydala | mu pyrzwe trzi 
rany a tam i czfo Izye doltalo tho 
fzye gye | doltalo zagey poczotkem 
yfzy I pyrzwe raniła.

Jako to świadczą, jako cso żałowała 
Helena na Klimka o pięć ran, 
tamo Helena bieżała na dom na 
Kłimkow i dała mu pirzwie trzy 
rany; a tam cso sie dostało, to 
sie je dostało za jej początkiem, 
iż {j)i pii*zwie raniła.
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Testes iiobilis Clenientis de Vangri contra Ilelenam de ibidem: primus 
Laiirencins de Staw, secundns Nicolaus scultetus de Scarboszewo, tercius 
Aiidreas de Nadarszice, quartus Borzislaus de Grabyoiiky, quiiitus Mi- 
roslaus de StaAv, sextus Nicolaus Medzanka de Falicowice.

833. (326) — Nadarszice. Nota iiobilis Woyslaus de Nadarszice habet 
])i*estare iii hoc verba contra nobilem Thomislauui de ibidem ad proximos 
cum nobili Laureiicio fiho Thomislai de ibidem:
Tako my | yakoni uyer0bil[ij za- Tako mi, jakom nie rąbił zapustu 
pultu 1 Thomillaowego ale czlom j Tomisla^w mwego, ale esom rąbił, 
robił tom robił uafwem na ' ])^^- tom rąbił na sweui na prawem,
wem.

834. (V 329 r. 1427) — Paczerz. Item rota, qua iurabit providus 
Petrus Paczerz de Srzoda contra nobilem Henricum olini de Wyszacowo 
ad proximos terminos particulares:
Tako my etc. yako my | dlulzen Tako mi etc., jako mi dłużen pan 
pan Jandrzich polczwarjti grziwny Jędrzych połczwarty grzywny za 
la fukno — — — sukno.

835. (330) — Kota, qua iurabit iiobilis Nicolaus de Meszcowo contra
nobilem Derslaum de Stramyce ad proximos terminos particulares: 
Tako my etc. yako moy wio [darz Tako mi etc., jako iiioj włodarz
wlzyol wmeni zapii | Icze zapowye- wziął w mein zapuście zapowiedzia- 
dzanem dwoye | kony które raczil nem dwoje koni, które ręczył Dzier- 
dzeiTzek ; Stramiezskjk żek Stramieski.

836. (332 v) — Rota, qua iurabit nobihs Nicolaus de Grzibowo contra 
nobilem Byenak de Brzostkowo ad proximos terminos particulares:
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Tako my etc. yako j tliy cobili 
{dzewyoczoro} czio zayothy na ] 
mego liana dziedzinę (naprzibifla- 
wyu} nyefo | iwyerzepe ale robotne

Tako mi etc., jako ty kobyły dzie
więcioro, cso zajęty na mego pana 
dziedzinie na Przybysławin, nie są 
świerzepe, ale robotne.

837. (332 v) — Prusi. Eota, qua iurabit nobilis Nicolaus de Prusi 
ad proximos terminos particulares erga nobilem Mathiam de Jaroczino, 
pro duobus wlneribus;
yako I Maczey Jaroczlky dal myj dako Maciej darocski dał mi dwie 
dwye ranye które volny | oglodal. ranie, które woźny oglądał.

838. (333 v) — Kota subscriptorum. Rota:

Tako nam etc. yako dobe|flaw 
wizyol cztyrzi adwadzellcza grzi- 
wen grolzy fzyrokych fkatłiarzino 
matko Sinychjiiyno a yadwylczyno, 
gichCze 1 połowy cza flncha nanye 
po I gicli matky fzniyerczi^)

Zaj>is]ca przekreślona, brak tekstu łacińskiego.

Tako nam etc., jako Dobiesław 
wziął cztyrzy a dwadzieścia grzy
wien groszy szyrokicli s Katarzyną 
matką Smichniną a 3 adwiżczyną, 
jichże połowica słucłia na nie po- 
jich matki śmierci.

839. (VI 7 r. 1427) ('Oszmin. Nota: Nobilis Przedpelk de Coszmin 
habet superiurare centrum octuaginta et quatuor marcas dampni contra 
nobilem Mathiam de d aroczino metsextus tali rota:
Tako 1 my porno Czy yako mam lito j 
OlznidzeCzantli y cztyrzi grziven | 
fzcody [onyezaplaczenyej {onyewy- 
prawanye} pyejnyądzy wktore oczfa 
mego i wroczil pan maczey

Tako mi pomoży, jako mam sto 
ośmdziesiąt i cztyrzy grzywien szko
dy [o niezapłaceniej o niewypra- 
wianie pieniędzy, w które oćca 
mego wręczył pan Maciej.
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Testes', j yako fwyadczo yako pan Jako świadczę, jako pan Przed-
przedlpelk ma Icodi ifto grziwen pełk ma szkody sto grzywien ośm-
ofm (7 v) <dzefzant>h’^) y cztyrzi 
onye wypraKwanye)^) pyenyandzi 
wktore <oczfa)^) pana przed])elko- 
wego <pa >n maczey wrzoczil — -

Karta uszkodzona.

<dziesiąt> i cztyrzy o niewypra- 
<wianie> pieniędzy, w które <oćca> 
pana Przedpełkowego <pa>n Maciej 
wr[z]gczył.

840. (7 v) - Eadeni. Item nobilis Przedpelk habet superiurare centum 
marcas minus octo marcis contra nobilem Mathiam de Jaroczino dampni 
metsextus — Kota:
Solus: Tako my etc. yako mam 
ffto 1 grziwen przetzormy Icodi 
o I nyewyprawyeni zpyenandzi | 
wktore pan maczey oczla me|go 
wroczil.
Testes: yako fwyaczjczo yako pan 
przedpelk ma | 1‘codi Ito grziwen 
przefz ofzmy | grziwen onyewypra- 
wyenye | pyenadzy wktore pan 
maczey j oczla [meo] pana przed- 
pelkowe|go wroczil. — —

— Tako mi etc., jako mam sto 
grzywien przez ośnii szkody o nie- 
wyprawieni<e) z pieniędzy, w które 
pan Maciej oćca mego wręczył.
— Jako świadczą, jako pan Przed
pelk ma szkody sto grzywien przez 
ośmi grzywien o niewypr a wienie 
pieniędzy w które pan Maciej oćca 
fme<g>oJ pana Przedpełkowego wrę
czył.
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841. (8) — Mlini. Eota, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mlini contra 
nobilem Johaniiem de Jaroslaweoz ad proxinios termiiios particulares:
Tako my 1 etc. yakom nyewyno- Tako mi etc., jakom nie winowat 
wath poljczwarty grziwny Janowy połczwarty grzywny Janowi fJaro- 
Jalroflawlkemu mimo t)io czfom | sławskiemu mimo to, esom wyznał, 
wyfnał

842. (10) — Marszelewo. Eota, qua iurabit virtuosa Ebzabeth de 
Marszełewo contra nobiłem Paszkonem de Paxino ad proxinios termiiios 
particulares:
Tako my etc. yakom Ja iiyeldajła Tako mi etc., jakom ja nie sdała 
roku pafzkowy Iczłowyeke™ 1 Ifwim. roku Paszkowi s człowiekiem

s swym.

843. (14) — Wyeławes. Eota, qua iurabit nobiłis Janussius de Wye- 
ławyesz contra nobiłem Przedpelk de Coszmin ad proximos termiiios 
jiarticułares:
Tajko my etc. yakom {ia} nyewye- Tako mi etc., jakom ja nie wie- 
dzal I przedfzelczo nyedzeł Iwego dział przed sześcią niedziel swego 
czło|wyeka bi bił vpana przed- człowieka, by był u iiana Przed- 
pełka j)6lka.

844. (14 v) — Jaroczino. Eota, qua iurabit nobilis Mathias de Jai'o- 
czino contra nobilem Przedpelk de Coszmin ad proximos termiiios:

yako[ni] dzejwyocz grzywen oktore Jako|m] dziewięć grzywien, o które 
namyo j ])an przedpelk fzałował na mię pan Przedpelk żałował, 
lunimo|wany napotharfzyczo y za- summowany na Potarżycę i za- 
płaczojny płacony.

845. (15) — Eadeni. Item nobiłis Mathias de Jaroczino habet iurare 
contra nobilem Przedpelk de Coszmin ad proximos termiiios particulares 
post festum Penthecostes:
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Tako etc. yakom | ia iiyewynowath Tako etc., jakom ja nie winowat 
panu pozlnanlkemii za hinft dwu- panu Poznańskiemu za hynszt dwu- 
dzettu 1 grziwen dziestu grzywien.

846. (15) — Eadeni. Item idem Mathias iurare debet contra eundem 
dominum Przedpelk ad eosdeni terminos particulares ])ost Penthecostes:

^ - 7/ .

V łI

O
fmiWzgw.vL-,.................... TA

Tako I etc. yakoniy pan poznanfky | Tako etc., jako mi pan Poznański 
nyepolziczil dwunalcze fgrzi] rv-| nie pożyczył dwunaście |grzy] ru- 
blow anymii gich wynoAvath blow, anim <111 u jich Avinowat.

847. (15) — Padem. Item idem contra eundem habet iurare eodem
die:

Tako my pan poznaniky nye j po- Tako mi, pan Poznański nie po- 
Cziczil fedniĄ" adAA-adzeicza Igrzi Aven] życzył siedmi a dAcadzieścia |grzy- 
flotich A^angerlkich a 1 nych mu gich Avien] złotych AA^ęgierskich, anirdi]^)
Avynowath
b Może błąd zam. anini.

mu jich AAinoAvat.
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848. (25) — Eota subscriptomm:

b,...

Py:- S- -/f
/iw-p

Tako nam yako czfo Ize doftali | Tako nam, jako cso sie dostały 
Boguüaowi rany otpyotra tho | Izye Bogusła<w>owi rany ot Piotra, to 
doftali zayego poczotkem yfz [ pyrz- się dostały za jego początkiem, iż 
we pana pyotra ranił pirzwie pana Piotra ranił.

Testes nobiHs Petri de Strzałkowo contra Boguslaum de Vola: primus 
Nemerza de Chwalowo, secundus Mcołaus de Gomorze, tercius Johannnes 
de Gomorze, quartus Msczich de Głiwałkowo, quintus Barthossius de 
Gomorze, sextus Barthossius de Tarnowo.

849. (25) — Alii testes contra eundem eiusdem: primus Johannes 
de Parusowo, secundus Jaszko de Tarnowo, tercius Thomisłaus de Go
morze, quartus Albertus de Gełusczino, quintus Jacobus de Gełusczino^ 
sextus Gregorius de Gełusczino:
yako fwyadczo yako pan pyotr [ Jako świadczą, jako pan Piotr nie 
nyedał Boguiłaowy pohczka dał Bogusła<w>owi pohczka.

850. (32 v) — Bardo. Eota, qua iurabit nobihs Olbracht de Bardo 
contra magnificum Mathiam Nacłensem ad proximos terminos parti
cular 3 :

A. ’.-t
» V»

Tako my etc. yakom Ja nye [ Tako mi etc., jakom ja nie wziął 
wfzyol kmyeczich pyenandzi | za kmiecych pieniędzy za wr[z]ożdę, 
wrzofzdo a nim othi pyenadze [ anim o ty pieniądze roku u pana 
roku vpana nakelfkego pro|fił. Nakielskiego prosił.
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851. (35 v) — Eota, qua iurabit nobilis Mcolaus de Falicowice ad 
proximos terminos particulares contra Michałem kmethonem de Fali- 
couice:
Ta|ko my etc. yako[m] cziom wfzyol Tako mi etc., jakofmj esom wziął 
I konye mychalowy thoni wtzyol 1 konie Michałowy^), tom wziął, a on 
aon gedze fcrołewfkego łała 1 a rabił jedzie s krołewskiego łasa, a rąbił 
zagraniczami za granicami.

Albo Michałowi.

852. (40 v) — Cancełłarius. Nota venerabilis dominus Mcołaus can- 
cełlarius Poznaniensis habet snperiurare viginti quinqne marcas dampni 
mettercius contra nobilem Albertnm de Brodowo ad proximos terminos 
particulares. Eota eoriim:
yako mam te|łe fcodi czfo pomyeni Jako mam tele szkody, eso po- 
--------- mieni.

853. (42) — Choczeszewice. Nota: Nobihs Janussius de Ohoczeszewice 
habet snperiurare nonaginta et sex marcas dampni ad proximos terminos 
particulares ad instanciam nobihs Vincencii de Górka et Smychne de 
Cełmicze metsextus — Eota eorum:
yako onyefapłaczenye |f tich| 
pyenandzy ma"i tele Tzeodi---------

Jako o niezapłacenie fs tych] pie
niędzy mam tele szkody.

854. (42) — Cosczanky. Eota, qua iurabit nobihs Jaroslaus de Cos- 
czanky contra Paszkonem de Slupcza ad proximos terminos j) articular es:
yakom ] nyeraczil pafzkowi zatrzi Jakom nie ręczył Paszkowi za trzy 
grziwny grzywny.

855. (49) — Miłosław rota: Eota, qua iurabit nobihs Phihppus de 
Miłosław contra Johannem Manczka opidanum de Wrzeszna ad proxi
mos terminos particulares:

? I O ¥
Ję, -

cvr *— I <
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Tako my yakom 1 ya nyeüal Iwego Tako mi, jakom ja nie słał swego 
pofła do I manczky ynyewizyołem posła do Mączki i nie wziąłem przez 
przeltego i giftego pofła zapołtori tego jistego posła za połtory grzyw- 
grzywni | fiikna any go vfzitka ma. ny sukna, ani go użytka ma^m).

856. (49 y) — Fałicowiee. Eota, 
Fałicowiee contra Andream fabrum 
particulares:
yako czfo wfczyo | gnoł nioy pa
chołek dwoye kony | Jandrzeyewy 
tho wfczyognol | a on gedze pomey 
łocze za | płoty

qua iurabit nobiłis Yincencius de 
de Mełszino ad proximos terminos

Jako cso AYSciągnął moj pachołek 
dwoje koni Jędrzejowi, to wściąg- 
nął, a on jedzie po mej łące za 
płoty.

857. (50 v) — Scainpe. Eota, qua iurabit nobihs Bodzantha de Scampe 
contra Paulum de Słiipcza ad proximos terminos particulares:

.o? rr'Y

r V» CP j ‘l(^’r
>1K^

\x»<*
/’’♦tT'V I

74

f f i

Tako my I yakom ya nye wjulowath; Tako mi, jakom ja nie winowat 
połtory grzyY^ni jia^dowy na | fwyan- połtory grzywny IhiwloYd na święty 
thi woyczech czfo myjnoł ałeni 'Wojciech, cso minął, ałem winowat 
wynowatłi dzewyacz I foot na Bvyan- dziewięć skot na święty Wojciech, 
thi woyczech czfo j przygdze cso iirzyjdzie.

858. (51 v) — Eota:
{twyatczo} yako Maczek nyeeradl 
fpłewcamj" | fwymi prziaczyołmy 
any fnymi po|fzywal cradzonich 
rzeczy any crajdzonich rzeczi vfzitka 
ma

Świadczą, jako Maciek nie kradł 
s Plev’cami, swymi x>i‘zyjaciołmi, 
ani s nimi pożywał kradzionycłi 
rzeczy, ani kradzionych rzeczy użyt
ka ma.

Testes Mathie de Staw contra dominum burgrabium Kałisieiisem etc.: 
primus Andreas de Fałicowiee, secundus ISTicołaus de Staw, tercius ISTi-



‘Sid Pisarz 29, ks. VI r. 1427

colaus de Brudzewo, quartus Jacobus de Balicowice, quintus Mathias de 
Vola domini episcopi, sextus Michael de Vola — — —

859. (52) — Sczepancowice. Xota. Rota, qua iurabit nobihs Janus- 
sius de Sczepancowice contra Michaelem de Vislawice ad proximos ter- 
minos particiilares:
Tako my etc. yakom j Ja nyeraczil Tako mi etc,, jakom ja nie ręczył 
Michałowi ledmy i wyerdunkow za- Michałowi siedmi wierdunkow za 
eon anim go ku|pil vnyego. koń, anim go kupił u niego.

860. (55) — Malochowo. Kota, qua iurabit nobilis Thomko de Male
chowo contra Janussium de Falicowice et eins homines ad proximos ter- 
minos particiilares:

Tako my,’! etc. yakom zay0l{yfzcze- Tako etc., jakom zajął i s czela- 
ladzo} na crolewfke dzedzine za- dzią na królewskie dziedzinie za 
copczi [włoka!ch| podwa rafy ofni- kopcy [w łąkach] po dwa razy 
dzefzanth 1 y ofmyoro dobitka yfz ośmdziesiąt i ośmioro dobytka, iż 
pa I fzyon tego dnya włokach ])asion tego dnia w ląkacli.

861. (55) — Fadem. Kota, qua iurabit nobilis Thomko de Malochowo 
contra nobilem Retrum de Gunyce et Albcrtum et contra eorum homines 
ad ])roximos terminos particulares:



Ta|ko my etc. yakom zayel yizdze | 
ladz0 cop0 dobitka {y czwyoro} [naj 
ydze I wy0czoronafcze kony na kro-j 
lewtke dzedzine zacopczi [pod | 
y p] ylz palzyono tego dnya | vl0- 
kach, y potem poi kopi | dobitka

Pisarz 29, ks. VI r. 1427

Tako mi etc., jakom zajął i s czela
dzią kopę dobytka i czwioro [na] 
i dziewięcioronaście koni na kró
lewskie dziedzinie za kopcy [pod 
y p], iż pasiono tego dnia w łąkach, 
i potem poi kopy dobytka.

380

862. (55 v) — Lucom. Nota: Nobilis Petrus de Lucom habet prestare
iuramentum contra Muszkam Judeum ad proximos terminos particulares: 
Tako my etc. [yakom Ja nye wy- Tako mi etc., jakom ja nie wino- 
nowathgrzijwny mulzcze anyhchwy wat grzywny Muszce ani lichwy 
odtey I grziwny. od tej grzywny.

863. (55 v) — Grabowyecz. Bota, qua iurabit nobilis Bartholomeus 
de Grabowyecz contra Albertum de ibidem ad proximos terminos par
ticulares :

Tako I my yako woyczechowe otrze- Tako mi, jako Wojciechową otrze- 
dz0 I Itrul mylzye vol yako kopa dzią struł mi sie woł, jako kopa, 
y I otnyegogo Itradzo i ot niego go stradzę.

864. (55 v) — Wyslawice. Kota, qua iurabit nobilis Michael de Wysla- 
wice contra Mathiam de Drzosgowo:
Tako my etc.yakom czfom wrejczil Tako mi etc,, jako[m] esom wrę- 
maczeya doyana Avdzewyecz | Icot czyi Macieja do Jana w^ dziewięć 
thorn zairlaczil skot, tom zapłacił.

I

865. (56) — Kota, qua iurabit dictus Johannes de Wyslawycze:

77'^
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Takomu p.b. | ylzwyantliy f yakom 
nyepoby | mychalowy ganlzy any 
Szwy|ny any yuncza any gycb | 
othemnye Itradze

Tako mu p. B. i święty fj jakom 
nie pobi<ł> Michałowi gęsi ani świni, 
ani juńca, ani jich ote mnie strą
dze.

866. (68) — Wyslawice. Eota, qua iurabit nobilis Michael de Wysla- 
wice erga nobilem Pacossium de Jaroslawky ohm, ad proximos terminos 
particulares:
Tako my yako cziom rąjczil zawoy- Tako mi, jako esom ręczył za Woj- 
czecłia zatrzi grziwny ] pacoilzewy, ciecha za trzy grzywny Pakoszewi, 
ftego m5^e woy|czech wyj)rawil s tego rnie Wojciech wyprawił.

867. (68 v) — Bloszeyewo. Eota, qua iurabit strennuus Andreas 
de Bloszeyewo contra Ałbertum opidanum de Bnin ad proximos terminos 
particulares:
Tako I nij^- etc. yako czlom wiczyo- Tako mi etc., jako esom wściągnął 
gnoi I wmyczecha thom wlczyognol Wojciecha, tom wściągnął, a on 
aon I robił wmey lżony zapufcze. rąbil w mej żony zapuście.

868. (70) ~ Item eadem domina Dobeslawa de Slunczice iurabit 
ad i)roximos terminos particulares contra Vincencium de ibidem, in 
quo sibi lidem non adhibebit pro restitucione rerum domesticalium et 
frumentum:

i

f

t)y

Tako my etc. yakom ja nyela ] 
chowała wyanczey Bidla a ny 1 
wlzyola domowich rzeczy ged|no 
czlom vroezila, ani Izitha | yedno^) 
czlom vilznala.

Litera d poprawiona z g.

Tako mi etc., jakom ja nie zacho
wała więcej bydła, ani wzięła do
mowych rzeczy, jedno esom wró
ciła, ani żyta, jedno esom wy
znała.

869. (75 v) — Scamppe. Nota veniens nobihs Laurencius una cum 
öwyachna de Bogusławycze et aquisierunt iusto iure et vero iudicio me-
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dietatem bonorum videlicet peccuniarum et pecndum ac frumentorum 
et aliornm bonorum, exceptis sortis (!) liereditatis, quia hereditaria sor» 
ad pueruni spectat super Przedslao de Scamppe et tutore suo Mcolao 
de ibidem, que divisio debet fieri ante terminos particulares proximos 
sub penis magnis et iudicatum solvit. — — — Pro isto domina iurare 
debet:
tako my pornoXzy etc. | yakom wyan- 
czey nyewfzala 1 yedno tho czom 
[wXzal] wroczila^) — — —

Bota przysięgi przeTcreślona.

Tako mi ponioży etc., jakom więcej 
nie wzięła, jedno to, com [wziął} 
wróciła.

870. (VI 79 V r. 1428) — Brudzewo. Testes iiobibs Sandiuogii de 
Brudzewo contra nobilem Johannem de Brudzewo: primus Ozias de 
Modhbogowice, secundus Cristinus de Carschy, tercius Isicolaus ohm 
de Baszcowo, quartus Warsz de Golczino, quintus Jacussius de Zlewodi, 
sextus Mathias de Fahcowice — Eota:

.ft» ,

Tako nam etc. yako tho Iwyadczi- 
nii I yaco ottego Copcza czofz pyrz- 
wy 1 copyecz wy5"awXchy zbrudze- 
wa i nalewej" rancze ottego copcza 
do : drugego copcza czofz lefzy |co] 
concz i ogroda pana Sandzywoge- 
wego^) (80) ieft tho pana^) Sandzy- 
wogewa I lanca yfzemya athamuCzo 
dolltala prawim dzalem k yego 
dzeljnyczy trzidzefczy lath dobro
wolnych)

Tako nam etc., jako to świad
czymy, jako ot tego kopca, coż^) 
pirzwyh) kopiec wyjąwszy h) z Bru
dzewa na IcAvej ręce, ot^) tego 
kopca do drugiego koi)ca, coż^) 
leży [koj koiic ogroda pana Sędzi- 
wojewego, jest to pana Sędziwojewa 
łąka i ziemia; a ta mu się dostała 
prawym działem k jego dzielnicy 
trzydzieści lat dobrowolnie.

q Przyb. 21 opuszcza wyrazy: Sandzywogewego jest tlio pana, trzidzesozy latli dobro- 
AVülnye, czyta: coś pierwszy, wyjechawszy, od, coś.
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871. (84 v) — Starczinowo. Item nobilis Petrus et Nicolaus de Star- 
czinowo liabent statuere nobiles Petrum de Nyaiicowo et Derslaum de 
Murzinowo ad proximos terminos particulares, qui iurare debeiit erga 
Petrum et Martinum kmethones de Drzosgowo — Eota:
Tako nam | yakolmy bili przitem Tako nam, jakosmy byli przy tern, 
gdi marlcziii fpyotrem vczinili gwałt] gdy Marcin s Piotrem uczynili gwałt 
witarczinowye yrani dali y j przi- w Starczynowie i rany dąb i przy 
tern gwalczye lo yoczy tern gwałcie są jęci.

872. (85) — Kota. Pyotrowo testes:
Jako to świadczą, jako Maciek 
Piotrowski nie przedał liszek [p] 
Bartoszewi ani jego cci, cso u niego 
zastany, ani tego użytka ma.

yako tho Iwyadczo yako Maczek 
pyotrowiky nyeprzedal łilzek 
p Bartholzewy any gego Czczi 
czio vnyego zaltany any tego 
vlzitka ma.

Testes nobibs Mathie de Pyotrowo contra Barthossium civem de Pys- 
dry: primus Swyansko de Vigrosowo, secundus Nicolaus de Ezewancłiowo, 
tercius Jacussius Mroczkowicz de Staw, quartus Clemens de Staw, quintus 
Bronissius de Scampe, sextus Albertus de Pyotrowice.

873. (85 v) — Dzberky. Eota, qua iurabit nobibs Johannes de Dzberky 
contra nobilem Tbomkonem de Eedzlawcowyce ad proximos terminos 
particulares pro IV marcis minus fertbone dampni:
Tako my etc. | yako[rn] mam tele Tako mi etc., jako[m] mam tele 
fzcodi etc. — — — szkody etc.
*) Cała zapiska przekreślona.

874. (87) — Jaroczino. Eota, qua iurabit nobibs Mathias de Jaro- 
czino erga Nikel famibarem nobibs Symonis de Coszuthi ad proximos ter- 
niinos particulares post festum sancti Johannis Baptiste proximum:

* 'Co -

Tako my etc. yako | nioy oczecz 
nyepobral plzenyjcze niclewemu 
oczlu ymajczerzi yako trzi grzywny.

-7 i

Tako mi etc., jako moj ociec nie 
pobrał pszenice Niklewemu oćcu 
i macierzy jako trzy grzywny.
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875. (92) — Eota, qua iurabit nobilis Heduigis de Podlesze contra 
Janussium de ibidem ad proximos terminos particulares:
Tako 1 etc. yakom Ja |nyeodpra] Tako etc., jakom ja |nie odpraj 
nye | odbyala dobitka Janufzewy nie odbijała dobytka Januszowi.

876. (101) — Czartky. Item virtuosa Fyebronya rebcta oüm Bronissii 
olim de Czartky habet superiurare centum marcas dampni erga nobilem
Albertum de Brodowo ad proximos terminos particulares metsexta —------
Eota:
yako mam | tele Izcodi yako lito Jako mam tele szkody jako sto 
grzi|wen aut vel super minus potest \ grzywien — — — o niezapłacenie 
onyefapłaczenye pyenadzy pieniędzy.

877. (102) — Xota; Virtuosa Katherina de Euscze habet prestare 
iuramentum erga nobilem Johannem de Boruczino ad proximos terminos 
particulares j)ro decem niarcis dampni — — — Eota:
Tako my | etc. yako mam tele Icodi | Tako mi etc., jako mam tele szkody, 
videlicet czio pomjmny onyeza|pla- — cso pomieni, o niezapłacenie pie- 
czenye pyenadzy y)zef | (!) yana Bo- niędzy p<r;zez Jana Borucskiego. 
ruczikego

878. (103 v) — Eota sequencium testium:

1

Tako nam etc. yako otein my | 
wyemy ylze fiaco] iacub nye | po- 
Izyadl anypooral nyczC Ja | fcuboj- 
nowy any wy ego dzele j nyczf nye- 
porobil.
Alii in testimonvmn.

Tako nam etc., jako o tern my wie
my, iże [jako] Jakub nie posiadł 
ani poorał nics Ja[kubo|nowi, ani 
w jego dziele nics nie porąbił.

Testes nobilis Jacobi de Vislawice contra Johannem de ibidem: primus 
Andreas Jaszcowicz de ibidem, qui de eo seit, secundus Stephanus de ibi
dem, qui de isto seit, tercius Jacobus de ibidem, qui de isto seit, quartus
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Gregorius de ibidem, qui de isto seit, quintus Nicolaus de Dzberky in 
testimonium, sextus Johannes de Golczewo in testimonium.

879. (104) — Eota: 
yako tho Iwyadczo yako bodzek 
nyeobyeczal dacz dzefzanczy grzy- 
wen pyotrowy Ilachczinfkeimu na- 
pomocz placzicz pacolza

Jako to świadczą, jako Bodzek 
nie obiecał dać dziesiąci grzywien 
Piotrowi Ślachcińskiemu na pomoc 
płacić Pakosza.

Testes nobilis Bodzkonis de Grodzecz contra Petrassium de Slach- 
czino: primus Andreas de Serzinky, secundus Gnyewomyr de Budzylowo, 
tercius Nicolaus de Sdzychowycze, quartus Petrus de Jaroslawky, quintus 
Joliaimes de Wyszlawycze, sextus Jacussius Ganszorowo.

880. (104 v) — Nadarszice rota. Eota, qua iurabit nobilis Andreas 
de Nadarszice erga Tliomislaum de ibidem ad proximos terniinos parti- 
<;ulares:
Tako my | pomolzy etc. yakom Ja Tako mi pomoży etc., jakom ja 
nyeodlpulczil Izefczy grzywy en nie odpuścił sześci grzywien Tomi- 
Tliomi|riaowy ktorieh mu bil oczecz sła<w>owi, których mu był ociec 
moy I palzyczil (!) moj pożyczył.

881. (110) — Hartsky. Eota, qua iurabit nobilis Michael Barthsky 
contra nobilem Nicolaum de Zdzesz ad proximos termmos particulares:

Tako my etc. yako | wczafz awgo- 
dzino nyeclajdzony my pyenadzi 
yako I lift omawya, y othom Izeo-i 
dzen pyäthnalcze grzywen — — —

Tako mi etc., jako w czas a w go
dzinę nie kładziony mi pieniądze, 
jako list omawia, i o tom szko- 
dzien piętnaście grzywien.

882. (110 v) — Ostrów. Nota: Nobihs Nicolaus de Ostrów habet 
superiurare metsecuiidus viginti marcas dampni erga nobilem Symonem 
de Szyrniky ad proximos terminos particulares:
25 Roty pyzdrskie
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Tako my etc. yako mam tele | 
Izcodi onyezaplaczeiiye pyenadzi j 
ot Symaiia.
Testes in testimonium: ya|ko etc.

Tako mi etc., jako mam tele szkody 
o niezapłacenie pieniędzy ot Szy- 
rnana.
--------- jako etc.

883. (111) — Ostrów. Nota: Nobilis Nicolaus de Ostrów habet superiu- 
rare viginti marcas dampni erga nobilem Andream de Nadarszicze met- 
secundus ad proximos terminos particiilares:
Tako my etc. yako ma"’ | tele Izcodi Tako mi etc., jako mam tele szkody,, 
czfo pomyeny. cso pomieni.
Testes in testimonium — — — _ _ _

884. (Ill v) — Cancellarius. Kota, qua iiu'abit venerabilis dominus 
Nicolaus de Górka cancellarius Poznaniensis erga Barthossium et Petrum 
de Magna Pyrzchno ad proximos terminos particulares:

^^7 V ^%%fv

Tako my etc. yako czlo moy | 
rzaiiczya wizyol lodinyoro kony | 
y dwa fwofyl vozy ydwe fzye-| 
kyrze y nolz ylzyodlo Barthofzeivy 
a pyotrowy tho wizyol wine"’ j 
^irawein zapuicze aony robili 

Przyb. 21: co, siekierze, Bartoszowi.

Tako mi etc., jako cso’) moj rzą<d>- 
c[y ]a wziął siedmioro koni i dwa 
[wozy] wozy, i dwie siekirze’), 
i noż, i siodło Bartoszowi’) a Pio
trowi, to wziął w mein prawem 
zapuście, a oni rąb iii.

885. (111 v) — Kota, <pia iiirabit nobilis Andreas de Graboszewo 
contra nobilem Johannem de Dzberky ad proximos terminos particu
lares :
Tako my yako ya | nyeranczil dwu 
[grziwno] grzi|wnu Janowy dzber- 
kowlkemu | [ye] za Olbrachta yedne 
Izyrokye | adruge Izemikye

Tako mi, jako ja nie ręczył dwu 
[grzywmi] grzywnu Janowi Dzber- 
kowskiemu [je] za Olbrachta, jedne 
szyrokie, a drugie ziemskie.
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886. (113 v) — Myesoowo. Eota, qua iurabit virtuosa Margaretha 
de Myeszcowo erga nobilem Vincenciiim Furman de Mchi ad proximos 
terminos partieulares:

' ^ *T^ ^ ry

Tako my j etc. yakom Ja nyewro- Tako mi etc., jakom ja nie wręczyła 
czyla I pana wyaczencza za wywa- pana Więceńca za wywiarowanie 
rowa I nye dzedzyni Garbów dziedziny Garbów.

887. (116 v) — Induccio Nadarszice:

^v—,itS.

_ Wi-1 ZM-^ .......

yako tho Gyyadczo yako trzy iatlia j 
myiiola nyiz pozwa|lo|{la haka} 
ocztyrzi j grziwny rancoyemCtwa 
ydze[dz]fzanczy grofzew Izyrokich 
grofzy I [yakofz pofwem bracz| Go- 
riawa I y yaroflawa yakoiz bili ran- 
czi|li Micolayewy gyey brathu ro-| 
dzonemu

rJako to świadczą, jako trzy lata 
minęła, niż pozwafłajła lla<n>ka
0 cztyrzy grzywny rękojemstwa
1 dzie[dzjsiąci gi’oszew szyrokich 
groszy fjakoż po swem brac<ie>] 
Gosława i Jarosława, jakoż byh 
ręczyh Mikołajewi, jej bratu ro
dzonemu.

Testes nobiłis Goslai et Jarosłai de iSTadarszicze erga Aunam de Po
znania łieredem de Falicowice: primus Mathias de Zolcze fiłius Toch, 
secundus Barthołomeus de Zolcze, tercius Jacussius Grawda de Vangri,
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quartus elacussius de Nadarszice, fiJius Swyaiithoslai, quintus Symon 
de Zolcze, filius Pyotrkonis, sextus Goslaus de Zolcze.

888. (117) — llampel. Nota: Veniens Nicolaus Sobyepaii procu-
ratorio nomine pro vidi Hampel ci vis de Kaüs et asstitit suo termino 
eiusdem termino suo supper nobili Byeatlia de Gosczeyewo pro novem 
marcis cum septem grossis et duabus marcis cum ferthone dampni —------
yako mam tele Izcodi —------Jako mam tele szkody.

889. (117 v) — Hampel. Nota: Veniens Nicolaus Sobyepan procu- 
ratorio nomine providi Hampel de Kalis et astitit suo termino super 
strenuo Theodrico vexilliferi Poznaniensi de pecunüs, quas habet in 
Sebesczewo, pro octo cum media marcis et tribus marcis cum ferthone 
dampni — — — Decrevimus, ut idem Hampel superiuret dampnum — 
— — solus super quinque marcas et alter civis super quinque etc.:
Tako etc. yako mam tele | fcodi etc. Tako etc., jako mam tele szkody etc.

890. (118 v) — Vangerske. Rota, qua iurabit nobihs Johannes de 
Vangerske erga Michaelem de Vislawice ad ])roximos terniinos particu- 
lares:

J

Tako my etc. yakom fiiyech] ] nye- 
cafal yachacz namychalolwo dze- 
dzyno y vfczwafflcz fwyjnyo y ker- 
noza, any vfczjwawfzy wroczono- 
fzye wmoy ] dom

Tako mi etc., jakom [niech| nie 
kazał jachać na Michalowę dzie
dzinę i uszczwa[ś|ć świnią i kier
noza, ani uszczwawszy wrocono sie 
w moj dom.

891. (118 v) — Krzinky. Rota, qua iurabit nobilis Albertus de Krzinky 
erga Michaelem de Vislawice ad proximos terminos particulares:
Ta|ko my etc. yako czfom wfzyol j Tako mi etc., jako csom^) wziął 
dwoye kony michalowy thoni | dwoje koni Michałowi, tom wziął
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wfzyol wlwem zapuicze |zagayo] | 
wy Wolanem powywolanyu vofz-| 
nego.
^) Przyb. 21: com.

■£t»a*>

w swem zapuście |zagajuj wy Wo
lanem j)0 wywołaniu woźnego.

892. (1.18 v) — Eota, qua iurabit nobiüs Albertus de Krzinky erga 
nobilem Jacussium de Vislawice ad proximos terminos particulares:
Tako my | etc. yako czlom wCzyol Tako mi etc., jako esom wziął 
dwoye | kony Jacullewich thorn dwoje koni Jakuszewycli, tom wziął 
wfzyol I wmego pana zapufcze aon w mego pana zapuście, a on rąbi. 
ro|by

893. (128) — Eotha, qua iurabit dominus Albertus plebanus 
Szmeczska ad proximos terminos particulares proximum:

H

de

yakom ya Lzaplacyl pyojtrowy yu- 
cłia zboruczina poi grzyjwny przeCz 
włodarza fzemecziczkyego

Jakom ja zapłacił Piotrowi Jucha 
z Eorucina poi grzywny przez wło
darza Śmiecickiego.

894. (132 v) — Cotlino. Nota: Nobilis Nicolaus de Cotlyno habet 
statuere Jacobum plebanum de Cotlino ad proximos terminos parti
culares in Kalis erga nobilem Nicolaum Conopka de ibidem, qui recognos- 
cere debet, quia audivit confessionem et ipse iacet; et solus iurabit:
Tako my pojmolzy bog etc. yakom Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
bil nyemojczen prawo nyemoczo był niemocen prawą niemocą tedy, 
tedi kedim fze | wfpowyadal kiedym sie wspowiadał.

895. (133) — Eotha testium subscriptorum:



Tako mi pomoży Bog i święty 
krzyż, jako to świadczę, jako Jan 
nie przywiódł konia kradzionego 
w dom pana Przybysławow, ani 
go pan Przybysław użytka ma.

Testes strennui Przibislai de Griszina, dapiferi Poznanienzis erga 
serenissimnm dominnm AYladislaum Dei gracia regem Polonie etc.: 
primus Paschek de Chorzewo, secundus Andreas [de Maly| olim de Ma- 
lynye, tercins Boguphal de Cotlyno, quartus Johannes de Minori Cros- 
nyno, quintus Johannes de Maiori Crosnyno, sextns Chwal de Maiori 
Crosnyno ---------

390

Tako my pomolzy bog ylwyanjthy 
crzylz yako tho Iwyadczo yajko 
Jan nyeprzywyodl konya cra|dz;yh)- 
nego wdom pana przibiClawow j 
any go pan przibillaw vlzitka | ma.
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896. (140) — Eota testium subscriptorum:

Ir > I

Tako nam etc. yako tho Iwyadiczo, 
yako IpJ ieft pyotr kmyecz ' 
yoth nawtorky po pyrzwem j ran- 
coyemltwe yclodowaii a yuCz j bil 
wyczyrzpyaP) wlitko pra|wo acz 
bil pyrzwe ranczon j vkzyandza na-

Tako nam etc., jako to świadczą, 
jako jest Piotr kmieć jęt na wtorki 
7)0 7)irzwem^) rękojemstwie i kło
do wan, a już był wycirzpiaP) 
wszytko prawo, acz był 7)irzwieJ) 
ręczoii u księdza na dziedzinie.

dzyedzynyeC-
Testes Petri ISiycoya de Bnin erga venerabilem dominum Nicolaum 

de Górka cancellarium Poznaniensem: 7)rimus Martiiius Wyrzanda de 
Bnin, secundus Stańko Przesszacowycz de Bnin, tercius Albertus Przes- 
szacowycz de Bnin, quartus Stańko fihus Szramę de ibidem, quintus 
Thoma de ibidem, sextus Nicolaus Camąia de ibidem — — —

Przyb. 21: wyczyrpyal; pierwszem, wycierpiał, pierzwie.
®) Następuje inna sprawa, po niej nazwiska świadków.
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897. (141) — Nota: iStreiinuus Nicolaus de Vrzeszna per suum pro- 
curatorem Sandiuogium de Goriiiino recognovit propinquitatem molen- 
diiii Nadolny super Antiqua Byrzglino situati nobili Katherine consorti 
nobihs Alberti de Conarzewo. Et ita quod eadem Katherina recognovit 
sibi decem marcas grossorum latorum, quos dedit super dictum molen- 
dinum, quos sibit debet dare in octo septimanis post superiuracionem 
aharum pecuniarum. Pro viginti autem et quinque marcis grossorum 
latorum idem Nicolaus metsecundus habet iurare, videhcet solus super 
decem marcis, sic deinceps iuxta terre consuetudinem, quos sibi non 
recognovit et hoc ad proximos terrninos particulares, videlicet:
Tako my etc. yakom dal ftelej | Tako mi etc., jakom dał [telej 
dzefzancz grzywen zamlin nadol|ny dziesięć grzywien za młyn nadolny 
nadwylnanye. nad wyznanie.
Testes: yako | Iwyadczo — — — — Jako świadczą,

898. (142 v) — Eedzce. Kota, qua iurabit nobilis Thomko de Eedzce 
erga Johannem Mączka de Wrzeszna ad proximos terrninos particulares:
Tako my etc. yakom | nyewyno- Tako mi etc,, jakom nie winowat 
wath dzefzanczy 1‘cot | Mancze Ja- dziesiąci skot Męce Janowi za su- 
nowy za fukno kno.

899. (140) — Rotha testiiim subscriptorum:

Cf-

Q___ r

Tako my etc. yako tho iwyjadczo Tako mi etc., jako to świadczę, 
yako yan maczków | oczecz wy- jako Jan, Maćków ociec, wydzierżał 
dzerfzal trzidzelczi 1 lath dobro- trzydzieści lat dobrowolnie tę część, 
wolnye tho czolcz | oktoro nan o którą nań [Janj Piotrasz żałował,
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IJaiiJ Pyotralz | fzalowal y |oJ ma- i |oJ Maciek po swego odca śmierci
czek polwego | oczfa fzmyerczy trzy lata.
trzi latha

Testes nobilis Mathie de Pyotrowo erga nobilem Petrassium de Kan- 
cawczino: primus Mathias de Bagrowo, secundus Jacussius de Bagrowo, 
tercius Martinus de Nadarszice, fihiis Voyslai, quartus Vincencms de 
Pyenky, qiiiiitus Nicolaus de Celusczino, sextus Petrus de Vigrosowo.

900. (147 v) — Slup. Eotha, qua iurabit nobilis Nicolaus de Slup 
erga nobilem Symonem de Coszutlii ad proximos terminos particulares:
Tako my etc. yakom Ja nye | rzeki Tako mi etc., jakom ja nie rzekł 
dacz dwudzeitu grziwen [ Symano- dać dwudziestu grzywien Szyma- 
wy na Iwyotky omylnoli gyefz {bich} nowi na świątki ominęły, jeż bych
myal dacz {bil} yego | fzayam za miał dać był jego zajam^) za dzie-
dzedzicztwo dzictwo.

Zam. zajem "pożyczka .

901. (149) — Nadarszice. Eotha, qua iurabit nobilis Thomislaus de 
Nadarszice erga nobilem Woyslaum de ibidem ad proximos terminos 
particulares:

Tako my etc. yako thy koly | Tako mi etc., jako ty koły, o [t] kto- 
otktore mye oblzalowal woy|llaw re mie obżałował M^ojsław, ty ko- 
thy kolim fwy{dze}fzelwy | dzerfzal ły-m fwydzieszej wydzierżał pokoj- 
pocoynye mymo trzi | latha. nie mimo trzy lata.

902. (149 v) — Eotha testium subscriptorum:
Tako nam etc. yako pan Janufch [ Tako nam etc., jako pan Janusz 
Budzylowiky nyewiloczil do|bitka Budziłowski nie wyłączył dobytka 
panyey katharzyni ze 1 trzody^) paniej Katarzyny ze trzody.
q Pozostawiono puste miejsce na wpisanie świadków.



393 Pisarz 29, ks. VI r- 1428

903. (149 v) — Kotha testiiim subscriptorum: 
yako tho fwyadczo yako pan ] Ja- Jako to świadczą, jako pan Janusz 
nufch nyeodbil panyey {katharzi- nie odbił paniej Katarzyny posłowi 
ne} po Iiłowy oimyora kony gwał-| ośmiora koni gwałtem samoszost. 
te"' tamofzoit^)

Na str. 150 u góry pozostawiono puste miejsce na wpisanie świadliów.

904. (158) — Gnezna. Kotha, qua iurabit Swyansko de Gnezna erga 
nobiłem Petrum Dobek de Ezewanchowo ad proximos terminos parti- 
cułares:
Tako rny ] pomolzy bog etc. yako Tako mi pomoży Bog etc., jako 
my i pyotr dobek wynowath grzi | mi Piotr Dąbek winowat grzywnę 
wno [an zj azanyom ran | kogymye [an zj, a za nię-m rękojmie nie 
nyemyał. miał.

905. (158 v) — Kotha testium subscriptorum:
Tako gim pomoizy etc. yako cz£o | 
woyczech wizyol troye kony [ ywoz 
ifyanem grzegorzewy 1 tho wfzyoł 
nałącze grzegorze 1 we naczfze gego 
łiCt omawya.

Tako jim pomoży etc., jako cso 
Wojciech wziął troje koni i woz 
s sianem Grzegorzew!, to wziął na 
łące Grzegorzewe, na cso jego hst 
omawia.

Testes łaboriosi Gregorii de Bonycze erga nobiłem Abertum de Zdzi- 
chowice: primus Paułus de Bonycze, secundus Petrus de ibidem, tercius 
Mathias de ibidem, quartus Stanisłaus de Babino, quintus Wyanch de 
Babyno, sextus Ałbertus fihus Johannis de Babino.

900. (102) — Jaroczino. Kota, qua iurabit Gregorius opidanus de 
Jaroczino erga nobiłem Kicołaum de Czełcza suppincernam Poznanien- 
sem ad proximos terminos particułares:

^ - *
<3

te

<A

Tako my | pomolzy bog etc. yako 
czfo I my brano rok nyemoczo ztey 1 
nyemoczym nyewłtayał afz | do dru- 
gego roku branya

Tako mi pomoży Bog etc., jako 
cso mi brano rok niemocą, z tej 
niemocy-m nie wstajał aż do dru
giego roku brania.
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907. (163) — Wyslauice. Item rotha, qua iurabit Johannes de Visla- 
uiee erga Michaelem de ibidem ad proximos terminos particiilares:
Tako my pomoizy bog etc. | yakom Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
nyewynowath polto|ry grzywny my- nie wino wat połtory grzywny Mi
chałowy zacon chałowi za koń.

908. (163 V) - Eotha:
yako tho Iwyadczo yako Jan j nye- Jako to świadczą, jako Jan nie 
vcradi cztir grzywen grofzy | Izy- ukradł cztyr grzywien groszy szy- 
rokich Janowy ze zdzefcha | anj^ rokich Janowi ze Zdziesza, ani 
gich vizitka ma jich użytka ma.

Testes nobiłis Johannis de Lobes erga nobiłem Johannem de Zdzesch: 
primus Jacussius de Grabowecz, secundus łSTicołaus de Grabowecz, ter- 
cius Ałbertus de Grabowecz, quartus Andreas de Zdzichowice, quintus 
Johannes de Zdzichowice, sextus Nicołaus de Zdzichowice.

909. (164 v) — Eotha:

Tako gim etc. yakol'my ])rzitem I 
ł)iłi kegdi i)rzibegl Jan lamo j py- 
anth do Carczmy namycoła|ya y do
bywał go z carczmy y | vranügo atam 
acz £zye dolftałi które rany Janowy 
ot I mycołaya, tho fye doftaly | za- 
yego poczotkem yłzy pyrzwey ra- 
nył.

Tako jini etc., jakosmy przy tein 
łiyłi, kiegdy przybiegł Jan sanio- 
pięt do karczmy na Mikołaja 
i dobywał go z karczmy, i uranił 
go; a tam acz sie dostały które 
rany Janowi ot Mikołaja, to sie 
dostały za jego początkiem, iż <j>i 
pirzwiej ranił.
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AUi in testimonium. _ _ _
Testes nobilis Nicolai de Lobes contra Johannem de ibidem: primus 

Ozep de Lobes, qui presens fuit, secundus Czeley de ibidem, qui presens 
fiiit, tercius Bartholomeus de Prusi, quartus Radzik de Prusi, quintus 
Miroszko de Prusi, sextus Peregrinus de Prusi.

910. (185 v) — Slup testes:
Tako nam pomolzy etc. yako ! 
tlio Iwyadczo yako ttia ko | bila 
oktoro Izalowal X)an 1 milay na pana 
mycolaya 1 tha cobila nyebila pana | 
milayewa [a| ale [bila yl ieft pana 
mycolayewa lyejgo Itada y yego 
prawe j vchowan^^e

Tako nam pomoży etc., jako to 
świadczą, jako ta kobyła, o którą 
żałował pan Miłaj na pana Miko
łaja, ta kobyla nie była pana Mi- 
lajewa [a], ale [była i] jest pana 
Mikołajewa, s jego stada i jego 
prawe uchowanie.

Testes pro parte Nicolai de Slup ad instanciam Milay de Miłosławia: 
primus Nicolaus Byernatsky, qui sedet in Brzost, secundus Derslaus de 
Czartky, tercius Johannes de Zablocze, quartus Nicolaus de Zdzichowice, 
quintus Sandiuogius de Donynowo, sextus Mathias de Radzlawky films 
Nemyr.

911. (180) — Szyrniky. Rota, qua iurabit nobilis Owka de Szyrniky 
erga nobilem Symonem de ibidem ad proximos terminos particulares:
Tako my etc. yakom | ya nyewro- Tako mi etc., jakom ja nie A\Tęczyła 
czila pana Symaina do Moczky pana Szymana do Mączki w kopę 
w copo zafulkno za sukno.

912. (180 v) — Coszuthi. Nota: Nobilis Symon de (k)szuthi tenetur
sux)eriuraTe triginta quatuor marcas damimi erga nobilem Thomislaum 
de Babino metcpiartus. Si wlt super minus, solus sux>er decem etc., duo 
super etc.:
Tako ! my x)omofzy bog etc. yako | 
mam dzefzancz grziwen fzcodi j 
onyezaplaczenye trzidzefczi grzi-| 
wen acztir
AUi in testimonium: yako i tho
fwyadczo etc. — — —

Tako mi iiomoży Bog etc., jako 
mam dziesięć grzywien szkody o nie
zapłacenie trzydzieści grzywien 
szkody a cztyr.
—------Jako to świadczą etc.

913. (187) — Wrzeszna. Rota, qua iurabit strennuus Johannes de 
Wrzeszna erga nobilem Thomislaum de Nadarszice ad proximos terminos 
particulares:
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Tako my j etc. yakom vczinil rok 
myedzi | thomiflawem a myedzi 
woy|flawem pod trzemy grziwna- 
my I kedybiche obeflal, atam za- 
zwal I [th| mye thomiflaw iiyizem 
gye I obeflal

Tako mi etc., jakom uczynił rok 
miedzy Tomislawem a miedzy Woj
sławem pod trzemi grzywnami, kie
dy bych <j>e obesłał, a tam zazwał 
niie Tomisław, niżem je obesłał.

914. (189 v) — Lowyanczice. Kota, qua iurabit nobiłis Typhan de 
Lowyanczice erga providam Hannutham de Srzoda ad proximos terminos 
particułares:
Tako my etc. | yakom nyewyno- Tako mi etc., jakom nie winowat 
wath Ha^nucze 1 dwu copu yfzef- Hannucie dwu kopu i sześci gro- 
czy grofzy za | fiikno szy za sukno.

915. (VI 205 r. 1429) — Kodzeporowice. Kotha, qua iurabit virtuosa 
Swyanchna de Bodzeporowice ad proximos terminos particułares erga 
nobiłem Nicołaum fiłium suuni olim de Vislawice:
Tako my etc. ! yakom Ja nyewy- 
nyofła | dwudzeftu acztir grziwen I 
fflupy oczczifny mycolayewe

Tako mi etc., jakom ja nie wyniosła 
dwudziestu a cztyr grzywien s Słu
pi, oćczyzny Mikołajewe.

916. (209) — CescheAvo. Kotha, qua iurabit \enerabiłis dominus i^i- 
(iołaus de Ceschewo cancełłarius Gneznensis ad proximos terminos parti
cułares erga Annam rehctam ołim Nicolai Andrki de Srzoda:
Tako my pomofzy | bog yfwyotha 
p^^v^ngeha y^kom j fzye gya nye- 
|)rzifnal długu | fwego bratha dwu
dzeftu a I dwu grziwnu Anne 
ftare [ BurmiftrzeAve ze frzody 
nyfzey ] trzech łath — — —

Tako mi pomoży Bog i święta 
EAvanjelija, jakom sie ja nie przy
znał długu SAA'ego brata dAvudziestu 
a dAvu grzyAvnu Annie stare bur- 
mistrze-AA^e ze Śrzody niżej trzech 
łat.
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917. (211) — Pyrzchno. Pota, qua iiirabit nobilis Bogiissiiis de 
Pyrzchiio erga Symoiiem de Cosziithi ad ])roxiinos teriiiinos particulares:
Tako my ])()in()rzy bog etc. yako ] 
my pan woj^ewoda nyezaplalczil 
tich trzidzetczy groEzy fzyrojkich 
za które my Szyman j roczil.

Tako mi pomoży P>og etc., jako 
mi pan wojewoda nie zapłacił tych 
trzydzieści groszy szyrokich, za któ
re mi Szyman ręczył.

918. (211 V) — Coszutlii. Nota: Nobiłis Symon de Coszntlii habet 
superiurare triginta marca« et quatnor dampni erga nobiłem Thomislaiim 
de Babino metquartiis ad proximos terminos particnłares:
Tako my pomolzy bog etc. ] yako 
mam dzefzancz grzi|wen izcodi onye- 
zaplaczenye i ])yenandzi od tho-

Tako mi pomoży Hog etc., jako 
mam dziesięć grzywien szkody o nie- 
za])łacenie pieniędzy od Tomisława.
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millawa. _ _ _ Jako pan Szymon ma dzie-
Alii I in testimonium: yako pan sięć grzywien etc.
Synio’i I ma dzefzancz grziwe" etc.

919. (218 v) — Gorka. Eota, qua iurabit nobilis Jabisz de Górka
erga Michaelem de Borek advocatum ad proximos terminos particulares: 
Tako my pomofzy bog etc. | yako Tako mi pomoży Bog etc., jako 
mye nye obtilal Michał (219) liftem mie nie obsyłał Michał listem, abych 
abicłi wzałogo wyał w załogę wjał.

920. (228 v) — Starczinowo. Eotha, qua iurabit virtuosa Margaretha 
de Starczinowo erga nobilem Nicołaum de Grabowo ad proximos ter
minos particulares:

i 4
V«

1

Tako my i pomofzy etc. yako czfo 
zajyol moy [pj rzodcza poltrze|cze 
copi [d] fcot przefpyoczyo|rga^) 
fthol pana mycołayewim | łudzeni 
fgrabowo^) tho zayoł | naniem 
nap^^wem zaznamj^e ] nytimi cop- 
czi

Tako mi pomoży etc., jako cso^) 
zajął moj rządca połtrzecie^) kopy 
skot przez pięciorga [toj pana Mi
kołajowym łudziem^) s Grabowa, 
to zajął na mem na jirawem za 
znamienitymi kopcy.

Przyb. 22: pyoczoroga, 3 grabowa; co, półtrzeciej, Mikolajow'ym, ludziom.
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921. (229 v) — Conarzewo. Nota: Nobilis Albertus de Conarzewo 
habet superiurare quatuor mareas cum ferthone dampni erga Thomislaum 
de Sczucowo ad proximos terminos particulares iuxta terre consuetu- 
diiiem:
yako mam tele Izcoidi onyezapla- 
czenye pyenadzy etc.

Jako ma tele szkody o niezapłace
nie pieniędzy etc.

922. (230) — Nota: Nobilis Pranczko de Dzerszanowo habet super
iurare quinque mareas dam])iii erga nobilem Jacobum de Baszcowo ad 
proximos terminos particulares iuxta terre consuetudinem:
yako mam | ])yancz grziwen fzcodi Jako mam pięć grzywien szkody 
onye|zaplaczenye otpana Jacuba o nieza])łacenie ot pana Jakuba.

923. (230 y) — Rotha nuncciorum ^):

^*-7

Tako nam etc. yakom [yj | bil po
iłem ot mycolaya | a od Swyantho- 
Ilawa do Jalnulcha Copalkego opo- 
wya|dayocz ylz golpodarz nyech | 
czai gich przygyocz nawtorjky wza- 
logą [.] abi gim Ja|nufch vcazal

Tako nam etc., jakom [y] był 
posłem ot Mikołaja a od Święto
sława do Janusza Kopaskiego opo- 
AYiadając, iż gospodarz nie chciał 
jich przyjąć na wtorki w załogę, 
aby jim Janusz ukazał jinną gospo-
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gyiin0 gofpod.0 I aon gim vcafzacz dę, a on jim ukazać nie chciał.
nyechczal. 1 ---------
Alii in testimonium.

Przed tą zapiską pozostawiono wolne miejsce na wpisanie łacińskiego tekstu,

924. (231 v) — Czasoltowo, Eotha, qua iui'abit nobilis Johannes de 
Czasoltowo erga strennuum Petrum Burczek de Borzeyewo ad i3roximos 
terminos particulares:
Tako my | etc. yakom nyewyno- Tako mi etc., jakom nie winowat 
wath trzech | grziwyen panu burcz- trzech grzywien panu Burczkowi 
kowy zaibrog rfzy za brog rży.

925. (234) — Nota: Nobihs Nicolaus de Grabowo habet superiurare
viginti marcas dampni erga strenuum Albertum Suczka de Rszenycza 
iuxta terre consuetudinem, solus super decem et metsecundus super XX 
marcas ad proximos terminos particulares, rotha communi et con- 
sueta:----------
Tako my etc. yako mam | tele fzco- Tako mi etc., jako mam tele szko- 
di etc. dy etc.

926. (234 v) — Strzeszky. Nota: Nobilis Nicolaus de Strzeszky habet 
iurare ad proximos terminos particulares erga nobilem Mlankam de 
Oczosny:
Tako my etc. j yako thi rany czlo Tako mi etc., jako ty rany, cso je 
gye wofzlny oglądał thi my dal ] woźny oglądał, ty mi dał Mlęka. 
Mlanka

927. (251) — Brodowo. Eotha, qua iurabit nobilis Albertus de Bro
dowe erga providum Wyanchnonem advocatum Srzedensem ad proxi
mos terminos particulares:

'n ,



Tako my j yako czio moy [pacho| 
czelajdriik wiczyogiiol cztirzi koiiye j 
y VOZ ydwye Cyekyrze woyto|wy 
tho wfczyognel wmem ] zapnfcze 
|za])urczoiiem| zagayoliiem 

Frzyh. 22: cztśry, siekierze.
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Tako mi, jako cso moj |pacho| 
czeladnik; wściągnął cztyrzy^) konie 
i woz, i dwie siekirze^) wojtowi, 
to wścifjgnął w mem zapuście) [za- 
pnszczoneni] zagajoneni.
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928. (254) — Crzywagora. Eotha, qua iurabit strennuus Sigismundus 
de Krzywagora erga Johannem de Beganowo ad proximos terminos 
particulares:
Tako my etc. yako czfoni | bil Tako mi etc., jako esom był 
wfczyognol Izy tho Jano|wo tlioni wściągnął żyto Janowo, tom s pełna 
Ipelna wroczil wrócił.

929. (254 v) — Starczinowo. Rotha, qua iurabit nobilis Petrus de 
8tarczinowo erga nobilem Andream de Górka ad proximos ternqnos par
ticulares :

Tako my etc. yako czlbni | wfzyol 
trzi konye pana Janjdrzeyewy thom 
r wzyol i wfwem zapufcze zagayo- 
nem

Tako mi etc., jako esom wziął trzy 
konie pana Jędrzejewy, tom [s] 
wziął w swem zapuście zagajonem.

930. (255) — Marschelewo. Rotha, qua iurabit nobilis Dobrogostius 
de Marschelewo erga nobilem Mcolaum de Noscowo ad proximos termi
nos particulares:
Tako my etc. yako | czfom zayol Tako mi etc., jako esom zajął 
yedennalcze kobil | Micolayewich jedenaście kobył Mikołajowych, tom 
thom zayol wfwey j fzcodze zajął w swej szkodzie.

931. (259) — Brudzewo. Rotha, qua iurabit nobilis Johannes de
Brudzewo erga Laurencium de Staw ad proximos terminos particulares: 
Tako my | etc. yako moy zayol Tako mi etc., jako moj zajął je- 
geden^nalcze | Icotu wawrzincze- dennaście skotu Wawrzyńcewego na 
wego nabrudze | wye wfzycze. Brudzewie w życie.
26 Roty pyzdrskle



932. (260 v) — Eotłia:

r.
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Tako my etc. yako tho Iwyadjczo 
yako ozep nyeprzemyotal 1 gwałtem 
moftu panyey landcze 1 Itzetczyo 
tako dobrich yako fam [ a fe czter- 
nafcze podleyfzich

Tako mi etc., jako to świadczę, 
jako Ozep nie przemiotał gwałtem 
mostu paniej Sędce s częścią tako 
dobrych jako sam a se czter
naście podłej szych.

Testes nobiłis Ozep de Thomycze erga nobiłem Sandkam de ibidem: 
primus Stanisłaus de Lucom, secundus Nicołaus Puczek de Trambczino, 
tercius Sandiuogius de Myszacowo Tłuczimoft, quartus Sobko de Corzqwy, 
quintus Przibek scułtetus de Wronczino, sextus Mcołaus Ezgowsky

933. (262 v) — Grabowo. Eotha, qua iurabit nobiłis Mcołaus de 
Grabowo erga nobiłem Margaretham de Starczinowo ad proximos ter- 
minos particułares:
Tako 1 my pomofzi etc. yako 
czfom I zayoł copo fcotu panyey 
ftarlczinowfke łudzem thom zajyoł 
na lwem nap’^^wem.

Tako mi poinoży etc., jako esom 
zajął kopę skotu paniej Starczy- 
nowskie łudziem, tom zajął na 
swem na prawem.

934. (265) — Grabowo. Nota: Nobiłis Mcołaus de Grabowo habet 
prestare iuramentum ad proximos terminos particułares erga nobiłem 
Petrum de Starczinowo:
Tako my etc. yako | czfom zayoł Tako mi etc., jako esom zajął kopę 
copo fcotu j y fzefczyoro łudzem skotu i sześcioro łudziem pana 
pana | pyotrowem thom zayoł na | Piotrowem, tom zajął na swem na 
fwem nap^'^wem prawem.
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035. (266) — Cescliewo. Eota, qua iiirabit venerabilis dominus M- 
colaus de Cescliewo canonicus Gnezneiisis erga nobilem Albertum de 
Erodowo ad proximos terminos particulares:
Tako I my etc. yfwyantha ew^'i^g- Tako mi etc. i święta Ewanje-

bja.
q Cala zapiska iv rękopisie przekreślona.

936. (267 v) — Gunycze. Nota: Nobilis Nicolaus de Guiiycze habet 
superiurare quiiiquaginta marcas dampni erga nobilem Milay de Mi
łosławia metquintus ad proximos terminos particulares tali rotha:

Tako my porno jizy bog etc. yako 
mam | (268) dzelzancz grziwen Izco- 
di onye|zaplaczenye pyenadzy. 
Quilibet super decem marcas.
Testes in testimonium: yako micolay 
ma dzefzancz 1 grziwen fzcodi onye- 
zaplaczejnye pyenadzi od^) pana 
myjlaya — — —
*) Poprawione z ot.

Tako mi ponioży Eog etc., jako 
mam dziesięć grzywien szkody
o niezapłacenie pieniędzy. —------
------—- Jako Mikołaj ma dziesięć
grzywien szkody o niezapłacenie 
pieniędzy od pana Miłaja.

937. (268) — Colaczkowo. Eotha, qua iurabit Sobek wlodarius de 
Colaczkowo erga Hannus kmethonem de Grabowo:
Tako my etc. yako ] czlom zayol 
dze£zyanczyo|ro dobitka [tho] Ha"- 
nuflowi 1 thom zayol na kolaczko|- 
wye---------

Tako mi etc., jako esom zajął 
dziesięcioro dobytka ftoj Hannu- 
szowi, tom zajął na Kołaczkowie.
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938. (269) — Góra. Nota: Nobilis Albertus de Góra habet superiu- 
rare centum marcas dampni erga nobilem Derslaum de Mocronos ad 
proximos terminos particulares more solito, unus su]ier decem marcas 
etc., consequenter super totum metsextus — Eota:

Tako my etc. yako mam j dzelzaiicz Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grzywen fcodi o | nyewiprawyeiiye grzywien szkody o nie wyprawienie
campi 1 yako lift mowy------— Kępy, jako list mówi. — — —
Testes in testimonium: yako j fwyad- _ _ _ Jako świadczą — —
CZ0 more solito.

939. (269) — Item nobibs Albertus de Góra habet superiiirare centum 
marcas dampni erga nobilem Mathiam de Jaroczino. Unus super decem 
etc. consequenter more solito, metsextus super totum — — — Eotha:
Tako I my etc. yako mam dzefzancz [ 
grzywen fcodi onyewipra|wyenye 
campi iako lift j mowy.
Alii in testimonium: iako ; tho 
ffwyadczoj yako (269 v) yfze ])an 
woyczech ma dze|fzancz grzywę^ 
fzcodi onye|wiprawyenye campi 
etc.

Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grzywien szkody o niewyprawienie 
Kępy, jako list mówi.
--------- Jako to |świadczą| [jako],
iże pan Wojciech ma dziesięć grzy
wien szkody o niewyprawienie Kępy 
etc.

940. (VI 277 V r. 1430) — Eotha testium 
Tako nam pomofzy bog etc.
yako tho fwyadczo yako ])an 
Jandrzey [nyal] nyeyachał gwalltem 
famowtor ztako dobrini ' yako fam 
afedwanafcze podleyfzimy y nyepo- 
robil cztir ty | fzanczew drzewa wlu- 
bini wzaipufcze pana Jana ftrzal- 
kow|fkego ^)

Tako nam ])onioży Bog etc., jako 
to świadczą, jako pan Jędrzej |niał| 
nie jachał gwałtem samowtor, z tako 
dobrym jako sam a se dwanaście 
l)odlejszymi, i nie porąbił cztyr 
tysiącew drzewa w Lubini w zapuś
cie liana Jana Strzałkowskiego.

^) Na następnej stronie (278) pozostaieiono pu,ste miejsce na wpisanie naznńsk świadków.



941. (280) — Mlini. Eotha testiiim subscriptorum:

Tako na"^ ])omorzy bog etc. | yako Tako nam poinoży lb)g etc., jako 
tha fwyadczo yako pan | Jan wrzn- to świadczą, jako ])an Jan wzucił 
czilfze gwałtem falmotrzecz weczty- sie gwałtem samotrzeć we cztyrze 
rze IgrziwnyJ | łładi worzełzkowye |grzywnyl śłady w Orzeszkowie 
[wyego] 1 vcupyenye ])ana Jarollao- [w jego| w kn])ienie pana Jaro- 
wo^) sła<w)owo.

Pozostawiono puste miejsce na wpisanie śiciadków.

942. (280) — Cosziitłii. jS’^ota: Nobiłis Bogussius de Coszutłii habet
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superiurare viginti marcas dampni erga nobilem Nicolaum de Myesz- 
cowo ad proximos terminos particulares metseciiiidus:
Tako my etc. yako [ mam dzelzancz 
grzywen fzcodi | onyezaplaczenye 
pyenadzy
Alter in testimonium : yako Bogufch 
ma I dzefzancz grzywen fzcodi onye | 
zaplaczenye pyenadzy---------

Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grzywien szkody o niezapłacenie 
pieniędzy.
------— jako Bogusz ma dziesięć
grzywien szkody o niezapłacenie 
pieniędzy.

943. (280 v) — Młini. Eotha, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mbni 
erga Mcolaum, Totak, Jołiannem et Martinurn de Conarske ad iiroximos 
terminos particulares:

i

Tako my j etc. yako czfom wfzyol [ 
fzefczoro kony y trzi vofzy | kme- 
czem thoni wfzyol | wfwich chrof- 
czech Avfwey ' fzcodze

Tako mi etc., jako esom wziął 
sześcioro koni i trzy wozy kmieciem, 
tom wziął w swych chrościech, 
w swej szkodzie.

944. (289 v) — Mlini. Bota, (pia iurabit noliilis Jaroslaus de jMlini 
erga strennuum Jołiannem de Bnin gladiferum ad ])roxinios terminos 
particulares:

I

Tako my pornofzy bog etc. yako 
czfo namyo fzaloAval ])an Jan

Tako mi poinoży Bog etc., jako 
eso na mię żałował pan Jan luiecznik



myecznik pyanczy grzywen tich 
gefmu nyewynowath [pj bolmii 
gye zaplaczil.
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mupiąci grzywien, tych jeś<m> 
nie winowat, boś<m) mn je za
płacił.

945. (292 v) — Grodzecz. Item nobilis Dobeslans Baranek de Gro- 
dzecz habet superiurare decem marcas dampni erga nobilein Petrum de 
Eoszcowo ad proximos terminos particulares more sohto;
Tako I my etc. yako mam dzefzancz I Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grziwen Izcodi, onyelaplaczenye | grzywien szkody o niezapłacenie 
pyenadzy, ot pyotra — — — pieniędzy ot Piotra.

946. (292 v) — Eotha testium subscriptorum:

lit'

T'ako nam {my} etc. yako Cm [i bili] i 
przitem bil yako pyotra fz i dal 
pyatnaCcze grziwen grodzi Izyro- 
kich na halfczino fhj ocziczifno 
lynowycze IpyotraCzewcy] {Cwey} j 
A In in testimonium-, yako tho Cwyadj 
CZ0 yako [dzer] pyotrafz dal ]>ya | 
tnaCcze grzywen {grossorum latorum} 
na oczczifno haljCczino Cwey fyno- 
wj^ce

947. (292 v) — Alia rotha:
Tako my pomoCzy etc. yakoni [ 
przitem bil yako dzerfzek dal ] 
olmnaCcze grzywen grofzy fzyroj- 
kich na halfczino oczczifno fwey | 
lynowice

Tako [nam] mi etc., jakośm [y byli] 
j)rzy tern był, jako Piotrasz dał 
piętnaście grzywien gi’oszy szyro- 
kich na Halszczynę oćczyznę syno
wice [Piotraszewej] swej.
— — — Jako to świadczę, jako 
[dzier] Piotrasz dał piętnaście grzy
wien ------na oćczyznę Halszczynę,
swej synowice.

Tako mi pornoży etc., jakom przy 
tern był, jako Dzierżek dał ośmnaś- 
cie grzywien groszy szyrokich na 
Halszczynę oćczyznę, swej syno
wice.
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Alii in testimonium: yako | Iwyadcze 
yako dzerichek dal | ofmnaicze 
grzywen grolzy Izylrokich na ocz- 
czifne halfczino Xwey j fynowice.

— — — Jako świadczę, jako Dzier- 
żek dał ośmnaście grzywien groszy 
szyrokicłi na oćczyznę Halszczynę, 
swej synowice.

948. (29.3 v) Roszcowo. Nota: Nobilis Petrus de Roszcowo habet 
snperiurare decem ni areas dampni erga nobilem Msczich de Pyantkowo 
ad proximos terminos particulares:
Tako my etc. i yako mam dzelzancz Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grzive" izcodi onyezaplaczenye grzywien szkody o niezapłacenie 
pyenadzi i otpana Mlczicłia--------- pieniędzy ot pana Mścicłia.

949. (294 v) — Rotha testium subscriptorum:

4M
r^'

< * ' '
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Tako nam etc. yako tłio Iwyadjczo 
yako katliarzina a marz|gorzatłia 
Avytrzimali trzidzejlczi lath kuye- 
dney^) rocze | Ilwymy przotky 
tłio czołcz i wangrzech oktoro na- 
nye i dzerlek Izalowal.

Tako nam etc., jako to świadczą, 
jako Katarzyna a Mar[z]|gorzata 
Avytrzymaly trzydzieści łat ku jed
nej ręce s SAvymi przo(7ki tę część 
<AV> Węgrzech, o którą na nie 
Dzierżek żałował.



Testes pro parte Katherine et Margarethe de Wangri ad instanciani 
Derslai de Strzessewo: prirmis Szwyoch Yelen de Kadarszycze, secundus 
Andreas Falicowsky, tercius Viiiceneius de Eoszkowo, quartus Jjau- 
renciiis de Staw, quintus Kyemir de Eaczslawky, sextus Przedslaus de 
Golczewo — — —

Kuyednye 'poprawiono na kuyedney.

950. (295) — Haimutha. Eotha, qua iurabit, Hannutha, civis de Srzoda, 
erga Petrum de Eoszkowo ad proximos terminos particulares metsecuiidus 
videlicet cum Petro de Srzoda.

9

Solus: Tako my etc. yakom ja 
wiiplaczil Volymira otpyotra ze | 
dwu grziwnu.
Et Petrus: yako™ | przitem bil yiz

— Tako mi etc., jakom ja wypłacił 
Wohrnira ot Piotra ze dwu grzyw- 
nu.
------Jakom przy tern był, iż łla-

hau“utha wy|płacził wołymira od nuta wypłacił Wolimira od Piotra 
pyotra 1 zedwu grziwno (!) ze dwu grzywn?/.

951. (295 v) — Eotha testium subscriptorum:
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Tako my etc. Collocutor: Tako | 
yakom Ja biip] fmowczo ytze | 
Mroczek raczil za mycolaya za | 
clunowikego za pofag pawiowi | 
yefzerfkemii {zaj Izelczdzerzantli ] 
grziwen, atam gyelcze dzefzanczi | 
grzywen nyedoplaczil 
Alii in testimonium: yako Mroezek 
raczil | zamycolaya etc. ut pre^nit- 
titur — — —

Tako mi etc. — Tako, jakom ja 
był smowcą, iże Mroczek ręczył za 
Mikołaja za Klimowskiego za posag 
Pawłowi Jezierskiemu [zaj sześćdzie
siąt grzywien, a tam jeszcze dzie
siąci grzywien nie dopłacił.
--------- Jako Mroczek ręczył za
Mikołaja etc. — —

952. (295 v) — Sedłecz. Eotlia, qua iurabit nobiłis Mroczko de Se-
dłecz erga nobiłem Paułurn de Yeszori ad proximos terminos particułares: 
Tako I my etc. yakom Ja nyeran- Tako mi etc., jakom ja nie ręczył 
<^ził I IpI Izelczidzelzanth grziwen sześcidziesiąt grzywien wyprawy 
wyiprawy pafzkowy za mycolaya Paszkowi za Mikołaja za K<ł)u- 
za I cunowikego------— nowskiego.

953. (295 v) — Orzeszcowo. Kota: Kobilis Kicołaus de Orzeszcowo 
habet superiurare quadraginta et sex marcas dampni metquintus, unus 
super decem marcas etc: erga nobiłem Bogussium de Coschuti:

A-
Y

^ TŁ W #

Tako my pomoizy j bog etc. yako 
mam dzefzancz | grziwen fzcodi 
onyezapłaczenye | pyenyandzi od- 
pana Bogulza.
Alii in testimonium: yako pan mi- 
cojlay ma dzefzancz grziwen fzcoldi 
ut prius — — —

Tako mi ponioży Bog etc., jako 
mam dziesięć grzywien szkody o nie
zapłacenie pieniędzy od pana Bo
gusza.
— — — Jako pan Mikołaj ma dzie
sięć grzywien szkody-----

954. (296) — Mrowinecz. Kota: virtuosa Helena de Mrowynecz łiabet 
superiurare quinquaginta et dimidiam quintam marcas dampni erga
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nobilem Bogussium de Coschuti metsexta, videlicet uims decem marcas 
etc. consequenter —------
Tako my etc. yako mam ' dzefzancz 
grziven Izcodi onye j zaplaczenye od 
pana Bogulcha |
Alii in testimo7iimn: yako łielena 
ma I dzefzancz grziwenfzcodionye- 
zalplączeiiye etc.--------- -

Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grzywien szkody o niezapłacenie 
od pana Bogusza.
--------- Jako Helena ma dziesięć
grzywien szkody o niezapłacenie 
etc.

955. (296) — Eadem. Item nobilis ac viiluosa Helena de Mrowinecz 
habet superiurare quinquaginta et dimidiam quintam marcas dampni 
erga nobilem Derslaum de Miu’zinowo ad proxirnos terminos particulares 
metsextus:
Tako mjr etc. yako | mam dzefzancz 
grziwen fzcodi | onyezaplaczenye 
pyenadzi od ] dzerfka 
Alii in testimonium, quilibet super \ 
decem'. yako łielena ma dzelfzancz

Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grzywien szkody o niezapłacenie 
jiieniędzy od Dzierżka.
--------- Jako Helena ma dziesięć
grzywien szkody o niezapłacenie

grziven fzcodi onyezalplaczenye pye- pieniędzy etc. 
nadzi etc.

956. (306 v) — Nota; Nobilis Jacobus de Se]>ino habet iurare niet- 
quartus pro triginta quinque niarcis dampni erga nobilem Andream de 
Górka, solus super decem, alter su])er alias decem etc.--------- Rota:

■s.
1

Tako yajko mam dzefzancz grzy- 
wen I fcodi onyezaplaczenye pye
nadzi 1 ot ])ana rJandrzeya 
Alii in ! testimonium: .lako pan 
Jacub ma dzefzancz grzywen 
fzcodi onye zaplaczenye etc.

Tako, jako mam dziesięć grzywien 
szkody o niezapłacenie pieniędzy 
ot pana -Jędrzeja.
— — — .lako pan .Jakub ma dzie
sięć grzywien szkody o niezapła
cenie etc.
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957. (310) — Babino. Eotha, qua iurabit nobilis Johannes Prasek 
de Babino ad proximos terminos particulares erga nobilem Johanneni 
de Comorniky:

f *fy 'k 1 ^ r«

: y

^ r%

Tako my etc. yakom Ja | nyeran- 
czil Janowi konior|niczfkemii za 
pana pyotra | Burczka, abi nye- 
myal 1‘tacz | roku na pana Comor- 
nyczfkelgo [tego który fftal|, wten | 
czafz kegdi gy fftal.

Tako mi etc., jakom ja nie ręczył 
Janowi Komornicskiemu za pana 
Piotra Burczka, aby nie miał stać 
roku na pana Komornicskiego [tego 
który sstałj w ten czas, kiegdy 
ji sstał.

958. (311 v) — Dunynowo. Eotha, qua iurabit nobilis Sandiuogius 
de Dunynowo erga l^aulum familiärem nobilis Petri de Slachczyno ad 
proximos terminos particulares:
Tako I my etc. yakom Ja nyewy-| Tako mi etc., jakom ja nie winowat 
nowath dwudzeltu fcot paw [Iowy dwudziestu skot Pawiowi myta za- 
mytlia zafluCzonego. slużonego.

959. (313) — Curnik. Nota: Nobilis Lucas de Curnik filiaster domini 
cancellarii habet iurare ad proximos terminos particulares erga strennuum 
dominum Petrum de Bnin castellanum Gneznensem:

i

Tako my etc. yako czforn wfzyol 
fzyeczy panu j)yotrowy panu

Tako mi etc., jako esom wziął 
sieci panu Piotrowi panu Gnieźniej-



gnezneyrkemii^) thorn wzyol ua 
Cwem yelzerze aoni^) lo\vy0[no|

Przyh. 23 (1430): gneziienskemu; a ono. 
Końcowe i poprawiono z o.
Poprawiono z lowyono.
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skiemu, tom wziął na swem jeziorze, 
a oni^) łowią.

1’isarz lU), ks. TV r. 1419

PISAEZ 30.
960. (IV 94 r. 1419) — Induccio Mroczky. Testes pro parte Paskoiiis 

de Mroczky contra virtiiosam de Wanczoszkam de Myeczewo: primus 
Dzetrz5^sek de Mroczky, qui x>resens fiiit, secimdus Johannes de Mroczkjr, 
(|iii presens fuit, tercius Stanislaus de Mroczky, (pii presens fuit, qnartiis 
Stanislaus de Grodecz, quintus Woytek Ganssorowsky, sextus Pakoslaus 
de Grodecz — Eotha:

vr

•f?

V*1^ yf^c.
-»ivf

yako prz5J4iem były yze Wan- 
czofzka 1 dobrowolne wj^iala Ctego 
domu ytz | gey gwalthem margo- 
rzatha newygnala | famowthora 
yakofama a trzeczim podleyfim. 
Alii in testimoyiium.

Wyraz ten poprawiono z gem.

Jako przy tern byli, iże Więcoszka 
dobrowolnie wyjała s tego domu, 
iż Jej gwałtem Margorzata nie wy
gnała samo wtóra jako sama a trze
cim podlejszym.

961. (94 v) — Induccio de ibidem. Testes pro parte Paskonis de 
Mroczky contra Vincencium de Myeczewo: primus Croczon de Zolcze,
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secundus Mathias de Zolcze, tercius Yincencius de Zolcze, ([uartus ^wa- 
thoslaus de Gelithowo, ąuiiitiis Stanislaus de Zolcze, sextiis Bartholonieus. 
de Zolcze — Eotha:

■s' ■ j ■ //>

. (™: <

»«PI

C:^‘

, / ..i

lyako tho Iwaczymj" yfze paiTek [Jako to świa<d>czyniy, iże Paszek 
wąnczencz|czewy nerączyl o nyega- Więceń[c]cewi nie ręczył [o] nie 
bal palika | a] yako tho | Iwacz- gabał Paszka aj. Jako to świa<Z- 
czymy ylze paflek | wanczenczewy czyiny, iże Paszek Więceiicewi nie 
nyerączyl othetrzech j lath. ręczył ote trzech lat.

PISARZ 31.

962. (IV 285 r. 1421) — Indnccio Strzałkowo. Testes pro parte Jo
hannis de Szczalkowo ad instanciam Petri de ibidem: Kyelcz de Desczna, 
Wyslaus de Czyszewo, Stanislaus de Czyszewo, Jacussius Bodzyey de 
Boguslavycze, Bodzey de ibidem, Vbislaus de Czyszewo. (285 v) Testes 
pro parte eiusdem Johannis de Sczalkowo contra Petrum de ibidem: 
primus Wraczslaus de Chwalikowycze, Nicolaus Wangersky Grawdzycz, 
Martinus de Nadarszycze, Holbracht de Brzostcowo, Byenak de Brzo- 
sthkowo, Petrus de Osszek^).
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WŚ |'t/4^4l<N.|^

(yf^yy*^* rT^7

CVfV-»4>

*y/^ -0 //^ • 5

Äo</ia primorum testium: Jako 1--------- Jako to świadczą, jako cso
to fwyathczą Jakoczfo fą fzamye-i się zamienili Piotr z Janem rolami, 
nily pyotr zJanem rolamy^ ten | tę zarnian<ę> <w>ydzierżał Jan mi- 
Izamyan ydzerffzal Jam (!) mimo | mo trzy[s] lata i niż się wstawił 
trzys lata y nyfz Tą witawil | w prawo av prawo.

Zapiski łacińskie przekreślone, następnie inna sprawa, po niej polskie przysięgi.

96J. (285 v) — x\lia rotlia seqnencmm;
Jako tho Iwaczą yako czo fza|loAval Jako to świa<d)czą, jako co żało- 
pyotr na yana opyaiczdząfąth ko- wał Piotr na Jana o pięćdziesiąt 
Iow tim kolom j wylly trzys lata kolow, tym kołom wyszły trzy 
nylCą | wprawo wftanil [s] lata, niż się prawo wstawił.

PISAEZ 32.

964. (IV 296 V r. 1421) — Eotha testium subscriptorum:
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*X5.v4i.c, A^ fi^P
-*^*-*»^<v<ł -TfJ'iTv-^^-v y

■s/ ’ ^yH"-'

Tako gym pomoCzy bog ylwyathy Tako jim pomoży Bog i święty t? 
t I yako >^eft mykolay flugoczlky ] jako jest Mikołaj 8ługocski obsyłał 
obfzylal ])yotra Tharnowlkyego | po Piotra Tarnowskiego po pozwie, 
])ol‘zwe dayącz napanlkye | fzka- dając na pańskie skazanie konie, 
izaiijn^ konye

Jndnccio. Testes pro parte Petri de Mlodzeyewycze ad instanciam 
Nicolai Slugoczsky: primus MT-lislaus de Kosczanky, secundiis Abraham 
<le Nadarszycze, tercius Jacussius Poray de Staw, quartus Yenceslans 
de ibidem, quintus Joliannes de Ynjhi sculteti filius, sextiis Mathias 
scultetus de GosdoAvo —------

665. (267) — Guthowo. Item laboriosus Myrek de Guthowo habet 
addiicere Johannem wladariiini de Guthowo ad instanciam Thomislai 
<le Nadarszycze super terminos ])articulares proximos, qui debet sub 
liac forma iurare:
Tko (!) I nij" poniofy bog ylw^^a- T<a>ko mi pomoży Bog i święty t> 
thy t I yakom Myrka wkupjd do- jakom Mirka wkupił do Tomisława 
thomifłalAva dolyaffa, pyrzwey ny- do łasa pirzwiej, niżłi ji ociądzah 
•^2:ly {gy} oczyan|dzan^)
^) Pierwotne nylzly oczyandzan pisarz uzupełnił nadpisaniem gy, ale zapomniał 
poprawić oczyandzan na oczyandzal.
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PISARZ 33.

960. (IV 318 r, 1421) — Induccio Milleszina Górka. Nota testes 
nobilis Andree de Milleszina Górka indnctos contra generosam Sandkam 
de ibidem: primus Vincencius Micolagewsky, secnndus Stanislaus de

4* iißü

^<;.v4c j

(\^y

14^ y\fe/;3|' i, i>%t tdi

yXtS.Oyfrft'

1’7 Roty pyzdrskie
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ibidem, tercius Johannes de ibidem, quartus Przibislaus de ibidem, quin- 
tus Laurencins Drachowsky, sextus Swanthoslaus Malochowsky — Eotha:
Tako gim pomofzy bog yfwanthi f 
yako I pany landka fzama Xze ftirmy 
podleylzimy j yala gwałtem ymoczą 
fyfwj napana | yandrzeyewą dze- 
dziną, gdefz yego czefcz|yon po 
fwem czw fwą Izonw vytrzi|malj" 
trzidzelczy ytrzy latha pokoyne i 
yfwąlamą yego dobitek

Tako jim pomoży Bog i święty tr 
jako pani Sędka sama se sztyrmi 
podlejszymi jała gwałtem i mocą, 
na pana Jędrzejewę dziedzinę, gdzież 
jego cieść i on po swem <(ć>ciu 
<s> swą żoną wytrzymali trzydzieści 
i trzy łata pokojnie, i wdęła mu 
jego dobytek.

PISARZ 34.

967. (IV 322 r. 1421) — Eotha, qua debet iurare dominus Marti- 
<n>us vicerector eccłesie in Pobyedzyszka testis Janussii, ad instanciam 
Thomifławe et fihi sui Michaelis de Viszlawycze ad proximos terminos 
})articułares peremjEorie — Eota:

■ .1 ń
I 1 ^ /

4'

Tako my pomolzy bog yłzwanltha Tako mi pomoży Bog i święta 
Ewangelia Jakom pana Janufia | Ewanjelija, jakom pana Janusza 
Goreczfzkyego Ipowyedal wyego do- Gorecskiego spowiedał w jego domu 
mu I Jako dzylz dwye nyedzeli jako dziś dwie niedzieli.

968. (322) — Induccio M^yszlawycze. Testes pro parte Michaehs de 
Wyszlawycze ad instanciam Johannis krnethonis Janussii de Lagewniky: 
primus Mathias de Wy sławy scz (!), secundus Jandral de ibidem, tercius
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Byerwol de ibidem, qiiartus Nicolaus de ibidem, quintiis Johannes de 
ibidem, sextus Syman de ibidem — Eotha:

i wn,ui /h 0^

(Yi<€0

%V'

Tako ^im pomofzy bog yfz^vanthj^ Tako jirn pomoży Bog i święty f, 
t I Jaco [h] tho Czwathczą daco jako to świadczą, jako Michał nie 
Michał nye|wfząl chąfzebną rzecą wziął chąsiebną rzeczą dwu gi'zywnu 
dw grzywnu Ja'iiowj" nadobrowoł- Janowi na dobrowolnej drodze, 
ney fij drodze

969. (323 v) — Induccio l.obes. Testes Johannis de Lobes ad instan- 
ciani Nicolai de Gorka: primus Derslaus de Stramyce, secundiis Naczko 
de Glosky, tercius Zegotha de Colaczyno, (324) quartus Abraham de 
Glowczyno, quintus dacussius de Cotharby, sextus Derslaus de Parzen- 
czewo — Kotha;
yako tlio iwyadczo yize dan i‘zmy-| dako to świadczą, iże dan s Mi- 
colayem nyemyal gy'biego rzodu | kolajem nie miał jinnego rządu, 
nyfzly wl'zyol kon za kon. niżli wziął koń za koń.

PISARZ 35.

970. (V 96 V r. 1424) — Kotha testium subscriptorum:
dako tho Izwaczą yfze Adam 1 dako to świa<(d>czą, iże Adam jest 
yelt wdzyerfzenu gymyenya | tego w dzierżeniu jimienia tego i dwa- 
ydwanafzczye grzywyen 1 dał na- naście grzywien dał na nie. 
nyei)
q Poniżej puste miejsce na wpisanie nazwisk stron i świadków.

971. (102) — Kota, qua iurabit nobiUs pro parte scułteti de Thomicze
ad instanciam Stanisłai de Cemirowo: '
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Tako my pomolzy bog etc. | yakom Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
przy them fbiil bil 1 gedi Itanyek przy tern [bu] był, jedy Staniek 
yancza wypujlczyl [f| Modi ję{ć)ca wypuścił s kłody.

972. (104) — Rota, qua iurabit Johannes de Szyrzniky ad proximos 
terminos jiarticułares;

^ JS.K

Tako mi ])omofzy j etc. yakom Tako mi pomoży etc., jakom nie 
nyekazał tich fzyekyr | włzanez kazał tycli siekir wziąć, ani [jicli 
any [gyełi wdom nyefzcz | kafzał] w dom nieść kazał] o nieh wiem. 
onych -wyem

973. (114) — Szyrkowo. Eota, qua iurabit virtuosa Heduigis de 
Szyrkowo ad instanciam Nicolai de Cyełeza:
Tako my etc. | yakom ya nyeka- Tako mi etc., jakom ja nie kazała 
Izała yelchacz na pana mycoła- jechać na pana Mikołaja[wę dzie- 
ya[wa^) dzyedzyna {gwałtem}] any dzinę gwałtem], ani moja woła 
moya woła l biła była.

Poprawione z mycolayewa.
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974. (114 v) — Oyelcza. Rota, qua iiirabit familiaris domini Nicolai de 

Cyelcza, si nobilis fuerit. Si non, tunc dominus solus:
f r f.

^ c

Irf4-.v^'- / -f'"'----H i
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--- J^M.ß

Takomy pomolzy bog etc. 1 yako Tako mi ])onioży Hog etc., jako 
czom zayal thorn j zayal wlTcodzye corn zajął, tom zajął w szkodzie 
na pana j mego dzedzyne - — — na ])ana mego dziedzinie.

975. (115) — Sczythniky. Rota, qua iurabit nobilis Martiniis de 
Sczytniky ad instanciam Alberti de Góra ad proximos terminos parti- 
culares:

7t TtJry .A
^T-y '*

I

Ars..
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Tako my pomolzy etc. yako | Tako mi pomoży etc., jako /lie 
yefz |ye] gey przywolenim any | s |je] jej przywolenim ani s jej 
fzgey wolą newtranczony dla | wy- wolą nie wtrącony dla wyi)rawy 
prawy panu woczyechowy 1 pyan- panu Wociechowi piętnaści grzy- 
thnalczy grzywyen fyrochy (!) groffy wien szyrofcic/? groszy.

976. (117 v) — Babino. Rota, qua iurabit Derslaus de Babino ad 
instanciam Przetli de Cobilepole ad proximos terminos ])articulares:

fu^ Źt-]liL

Tako my etc. ya|korn nepofzyczal Tako mi etc., jakom nie ])ożyczał 
vprzethpelka | fyedmy grzywyen u Przedpełka siedmi grzywien gro- 
grofly fyro|cli]|kycli szy szyrokich.

977. (117 v) — Wylkowya. Item terminus continuatur Olbracht de

T • 
it'

1
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Wylkowya cum Abram de ibidem ad proximos terminos particulares, 
ut citacio caiiit — Eota:
Tako my etc. yakom | iioCfyl wyer- 
du^k do pana | Bnrczkowa domu 
wczafz yw 1 godzyno nyfz gednacze 
fzkafzalli nifz dwye nyedzyeli wy- 
Me I y |na| naltol gye pololzyl 
a I on gye fzliczyl ywroczyl 
gye 1 fzaffyą dzyankufz bogu yfz- 
wy I przyaczelem [pufczayancze'J pu| 
fcza yanczye proffno. lurabit Ni
colaus de Kodzeporowycze.

Tako mi etc., jakom nosił wier- 
dunk do pana Burczkowa domu 
w czas i w godzinę, niż jednacze 
skazali, niż dwie niedzieli wyszle, 
i na stoi je x)ołożyl; a on je sliczył 
i wrócił je zasię. ,,Dzięku(j)ż Bogu 
i swy<(ni> przyjacielem [puszczaję 
cie], puszczaję cie prozno”.----------

978. (120 v) — Szdzyesz. Testes pro parte Nicolai de Szdzyesz ad 
instanciam Nicolai de Scotowo: primus Dobrogostius de Woyaczewo, 
secundus Włodek de Olsse, tercius Petrus de Szyekyrky, quartus Gre
gorius de Jaroslawky ^), quintus Krczon de Jaroslawky, sextus Johannes 
Bynya de ibidem ^). Sdzessewo. Bota testium subscriptorum:

f

7.

14'

‘*^7 c.

0^.-—
Tf''

;V»rvr

Takomi | pomofzy bog etc. yako | 
micolay fzdzyeffewfky nye | wyfznal 
rnicolayewy fcotolwfkyemu prze- 
detrzemy pajnicz^^ granicz a niya- 
fta borku nyepoftawyl nagego ! 
alenafzwem

Tako mi pomoży Bog etc., jako 
Mikołaj Zdzieszewski nie wyznał Mi- 
kołajewi Skotowskiemu przede trze- 
mi xianicy granic, a miasta Bor
ku nie postawił na jego, ale na 
swem.

Poprawiono z Jaroslawyecz.
*) Następnie wolne miejsce na wpisanie roty, potem inne zapiski wreszcie na str. 121 
polska rota.
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979. (121
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Tako my d etc. yako ! foltilz Tako mi et etc., jako sołtysz z Jesz- 
{zyefzkowo} nyerambyl dambin>^ | kowa nie rąbil dębiny żołędnej, 
zolandney gedno tho {brał} [czo] jedno to brał, [co] w[j]ecz^) się 
{wyecz} i fzya wcnpił wkupił.

Jaszkowo. Testes pro parte scułteti de Jaszkowo ad instanciam Nicolai 
de Grodzyecz: primus Mathias de Jascowo tabernator, secundns Petrus 
Picosz de ibidem, tercins (121 v) Vyancon de Góra, qnartus Petrus Wyes- 
soly de Jasskowo, quintus Raczsłaus pastor de .laskowo, sextus Ja
błonka de Góra.

Albo w jei.

980. (134 v) — Góra. Eota, qua iurałńt Albertus de Góra:

rr

/V (’ •
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Tako my etc. yako gdy pyotr | Tako mi etc., jako gdy Piotr ob-
oblylał a by geniu czaniza [w j wro- syłał, aby jemu ciąża [wrocona] na
czona] {naranky dana} [ato teyj ręki dana, [a to tej] a o tej ciąży
aotey czaiifzy I fołtifz |nirz| nye- sołtysz [ni(c>s| nie wiedział, aby
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wyedzal aby była | wdzyedzynye była w dziedzinie, ani jej w domu 
any gey wdomn 1 myał —------miał.

981. (152 v) — Testes pro parte Andree de Dzyrsnicza ad instanciam 
Burczkonis de Borzuyewo: primns Petrns de Jessori, secundns ISficołans 
fiłins Petri einsdem, tercius Passek fiłiiis einsdem Petri de ibidem, quartus 
Mathias Grabowycz famiłiaris domini Miłosz Lnsowsky, (piintns Petrns 
de Słacłiczino, sextns Cassław Grabowycz^):

z

Tako nam pomofzy etc. |ł| yako | 
|tho| yandzyey (!) nenłapił łocoła | 
{anyfzdzył} j any go vfzythky ma 
a|afzal ] ni nakokofly pana pnrcz- 
kojwego gyawłty

Tako nam pomoży etc., jako [toj 
Jęd<(r)zej nie ułapił sokoła ani 
żdżył, ani go użytki^ ma, afazajni 
na kokoszy pana Burczkowego jąw- 
szy2).

Następnie w rękopisie 3 inne spraivy, po nich polsko, rota przysięgi.
~) Zamiast: Jako Jędrzej nie nłai)ił sokoła pana Bnrczkowego, na kokoszy jąwszy, 
ani żdżył, ani go nżytkn ma.

982. (158) — Item presł)iter inrare debet dieto Jurga de Szrzoda;

(

yakom y Oprą lwy ał bolzym czałem Jako"^ <j^i oprawiał Bożym Cia- 
an^) 1 łefzy wnyemoczy nafzmyer- łem, an^) łeży w niemocy na śmier- 
nem^) 1 łoizu <t>nem łożu.

Przyb. 17: on, szmyertnemi a on.
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983. (156) — Testes pro parte Nicolai de Wrzessnya ad instanciam 
Eliszabeth de Marszelewo: primus Nicolaus de Colaczek, secuiidus Jacus- 
sius Colaczek de Colaczkowo, tercius Yeley de Nadarszycze, quartus 
Gregorius de Golczewo, quintus Nicolaus de AYangri, sextus Johannes 
de Golczewo — Rotlia testium:

r

yako tho izwyaczo i yako czo 
wizal panyey Mar|fzelewJkyey rzan- 
czą tho wizyąl | na pana mykola- 
yewey dzyeldzynye ywgego dzyer- 
ffenu

Jako to świa<d)czą, jako co wziął 
paniej Marszelewskiej rzą<d>ca, to 
wziął na pana Mikołaj ewej dzie
dzinie i w jego dzierżeniu.

984. (VI 93 r. 1428) - Nota Johannes de Lobesz habet ]>restare 
iuramentum ad instanciam Nicolai de ibidem ad proximos terminos 
particulares.--------- Rota;

Taco my pornolzy ])og , ylzwyaiith 
t yakom yakoni | ya [nyewynowath 
dw] nye|myal dacz dw grzywnu 
micolalyewy zaftravo acz bych Iziml 
wyaroczinye podluk fzniowy

Tako mi ponioży Bog i święt<(y> f? 
jakom Ijakomj ja |[nie winowat 
dwu] nie miał dać dwu grzywnu 
Mikołajewi za strawg, acz (był) bych 
s <j>irn w Jarocinie podług sino wy.
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985. (128 v) -- Wyszlawyeze. Testes pro parte iiobilis Jacobi Przed- 
woii de Wyszlawyeze ad instanciam Johannis kmethonis de Plawcze: 
primus Petrus de Wyszlawyeze, secimdiis Albertus de Szdzychowycze, 
tereius Johannes de Szdzychowycze, quartus Andreas de ibidem, qnintus 
Mathias de Pyenky, sextus Gnewomir de Budzylowo:

;S

/ ♦ * i -e» “V/v

yko (!) odbyal Conye {yan zpla- J<a>ko odbijał konie Jan z Pla- 
wyecz} tarn mnlzą | rany doftaly wiec, tam mn się rany dostały na 
na dzyedzynye | tho fyą doCtały dziedzinie, to się dostały za jego 
zayego poczath|kyem — — — początkiem.

986. (175 v) — Kota, qua inrabit nobiłis Szdzych ad instanciam 
virtuose Syekyreczskyey:

c

V»AV|^ \J\ *4

Tako mi ])omoi“zy etc. yakofzim 
Izayal dwanal'zczye co]> Szwyni 
[nal namey pana dzyedzynye 
welzkodzye na Izolandzu napo 
tarfzyczy

Tako mi ponioży etc., jakoś[i]m 
zajął dwanaście kop świni [nal 
mej [])anaj dziedzinie we szkodzie 
na żołędziu na Potarżycy.

987. (VI 301 r. 1429) — Testes pro parte nobiłis I^yenyak de Jara
czewo ad instanciam Margarethe fiłie Zaramba Małewskyey: primus 
Jacussius de Jelithowo, secundus Petrus Naczkowycz de ibidem, tereius 
Vincencius de Pyotrowycze, quartus Nicołaus de Czeluszczino, quintus 
Jacobus Dzyrzba de ibidem, sextus Mathias fibus Stanislai de ibidem:
Tłiako nam pomolzy etc. yako Tako nam pomoży etc., jako to 
tho 1 Iwyaczą yako Byenyak yara- świadczą, jako Bieniak Jaraczewski
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czeiwikj" wjrdzyerfzal myino trzy 
dzyefczy latłit 5" trzy latlia tlią 
czafzcz kthora bjda zarambina 
fpokoyno

wydzierżał minio trzydzieści lat 
i trzy lata tę część, która była 
Zarębiiia, spokojno.

988. (317) — Eota, qna inrabit nobilis Mathias olim de Yelitowo ad 
instanciam Sandiiiogii de Dominowo:

* f

, Yvr30i^v>

L
{kj Tako my pomofzy bog etc. 
yako gdym yefzdzyl oth ])ana 
zwego do pana Sandz\bvoya j te 
dym chczal ]>rawa vczynicz 
go flncliacz nyechczaD)

Fota polsl'iej przi/niejji przekreślona.

989. (317) -

Tako mi ponioży Bog etc., jako 
gdym jeździ! ot jiana -9wego do 
pana Sędziwoja, tedym chciał jira- 

aon wa uczynić, a on go słuchać nie 
chciał.
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yako gdy fzandzywoyew pofel [ przy- 
fedl chczacz wicupowacz Icoth | te- 
dym ya chczal {przyfzancz} |vczi- 
nicz| podług 1 prawa aou go Słuchacz 
nyechjczał fedł precz połolzywfy | 
pyenądze

Jako gdy Sędziwójew poseł przy
szedł chcąc wykupować skot, te
dy in ja cliciał przysiąc luczynicj 
podług prawa, a on go słuchać 
nie chciał, szedł precz, położywszy 
pieniądze.

990. (319) — Strzeszewo. Nota: Nobiłis Nicołaus de Strzeszewo habet 
adducere iudicem Nicołaum Poroś de Parczkowo ad proximos terminos 
particułares erga Zophiam de Strzeszewo, qui inrabit:

4^

D

^1

Tako my etc. yakom tego i dnya Tako mi etc., jakom tego dnia 
1'zyedzał nafodze ktojrego dnya my- siedział na sądzie, ktorego dnia 
colay Izowcze j rok zdał. Mikołaj Zo/ce rok zdał.

991. (322) — Rota, qua iurabit nobilis Albertus de Góra:

f

Takomy pomołzy bog yłzwyanti j Tako mi pornoży Bog i KŚwięty f? 
t yarn [a| ya ii5"e kaizał kmotho- ja(ko>m ja nie kazał kmiotowicu 
wiczju jirecz zdzyedzyni anym go jirecz z dziedziny, anini go prozno 
prołzno 1 jmlzczył wftchicłi rzeczy puścił wsz<y)tA’icłi rzeczy.

992. (322) — Item terminus continuatur iuramciito nobilis Janussii 
de Młin ad instanciam nobihs Andree de Płoszeyewo super terminos iiar- 
ticułares:
Tako my pomofzi bog ylzwanthy Tako mi pornoży Bog i święty 
t ! yako thy rani czofz gye vofzny jako ty rany, coż je woźny ogłą-
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ogla|ndal thy my dal pąn [Jan- dał, ty mi dał pan [Jędrzej] Janusz, 
drzeyl {Januff} yotłi j nyego gye ja ot niego je mam.
mam — — —

993. (323) — Eotha, qua iurabit virtuosa Margaretha de Starigrod 
ad instanciam nobiłis Mcołai de Veiawyesz:

/■ <4 Ä 7
** % A

Tako my pomofzy bog ylwanthy f | Tako mi pomoży Bog i święty ty 
yako pany margorzatha nyerzek[ła] jako pani Margorzata nie rzekła 
ła I [viprawycz] {zacz} Januffa mi- [wyprawić] zacz(?) Janusza, Mi- 
kołayewego | pratłia [oj nyedzyeł- kołajewego />rata [o| niedzielnego, 
nego^) oti rzeczy czolz j łowył ribi o ty rzeczy, coż łowił ryby w sta- 
wftawye Avie.

Tj. '^niepodzielnego' ^indivisus'’.

994. (323) — Rotlia, qua iurabunt testes subscri])ti nobiłis Janussii 
de Mlin:

t ' \ ."'f ’*-•*<# .
ijSQ Ł| Tm •*

yako tho Izwatliczimi yako pan Jako to świadczymy, jako pan 
Jaimlz 1 nye Młimiky (!) nyeledł Janusz [nie] Młyuski nie szedł ze 
zedwyema tako | dobrima yako dAviema tako dobryma jako sam
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fzam a zetrzemy pod 1 leylimy ynye- a ze trzenii podlejszymi i nie dał 
dal dwu rann gwałtem | wgey dwu rami gwałtem w jej domu 
domu Margorzacze Margorzacie.

(323 v) Testes pro parte Janussi de Młiu (contra virtuosam>i) Ma- 
retłiam (!) de Młiu: primus (...de>^) Szdzycłiowieże, seciindus Ywan de 
(...tercius)^) Petrus de ibidem, quartus Sandmogius de ibidem, quintus 
Jamissius Corzqyewsky, Johannes de Szdzyehowycze.

Hękofis uszhodzony.

995. (326 v) — hiobiłis i^icołaus de Yeławyesz habet aducere nobiłem 
Woysłaiim de Kacziborowo ad iurameiita ad x)roximos terminos parti- 
cułares ad iiistaiiciam Margarete de 8tarigrod, qui iurare debet iii hec 
verba:

Tako my etc. yakom ya iioffił 
pyeuyaidze do panyey Starogrodf- 
kye marzgolrzathy [o] hoth ]>ana 
Mikolay wyełewy|efkyego zanda- 
yaiicz abi vczinł(!) pojłe prawa aby 
przyłaugła aua przifancz | {nyechała 
a])yenyaiidze j wfząła}
q Zam. a, ona.

Tako mi etc., jakom ja nosił ])ie- 
niądze do paniej Starogrodskie 
Mar[z]gorzaty foj hot pana IMi- 
kolaj(a> Wielevdeskiego, żądając, 
aby nczyn(i>ł<a> po(d>łe prawa, 
ał)y przysięgła, ana^) przysiąc nie 
ch(ci>ała, a pieniądze wzięła.

996. (330 v) — Rota, qu(a iurabit nobiłis...)czky(...>i) Czansłai 
de(... ad proximos terminos)^) particułares:
Tako my po(morzy bog y rwyaii^^)-! 
thy t yakom y(a nyewyno)|wat 
Agnefzcze py(anczy grzyw)^)|yen 
pofzagn a dzyełanczy <grzy)’^)-| 
wyen pofagu

BąJcopis uszkodzony.

Tako mi po(moży Bog i świę)ty 
t, jakom j(a nie wino)wat Agnieszce 
pi(ąci grzyw>ien posagu a dziesiąci 
<grzy)wien posagu.
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997. (330 v) — l^adarszicze. Item terminus peremptorius continua- 
tur nobiü Poterga^) de Hadarszicze cum nobili Andrea et Barthossio
de ibidem ad proximos terminos particulares--------- Idem Andreas
habet iurare super terminos particulares proximos in hec verba:

•Ta

Tako my pomofzy bog etc. | yako 
thy plofzy Iluchayą [cum] cu przy- 
fadnym hitów czo | biły ocza mego

Tako my pomoży Bog etc., jako ty 
płosy^) słuchają ku przysądnym 
hstom, co były o<ć>ca mego.

Zapisano skrótem Potga.
Por. Słownik gwar 'polskich. ^Długa działka pola . Por. nr 660.

998. (332 V r. 1430) — Eota, qua iurabit nobihs Albertus de Góra 
ad instanciam nobihs Andree de Myeczewo ad proximos terminos parti
culares :
Tako my pomolzi bog etc. yakom j Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ya [wlJ wczalz polzwal yandrzeya j ja w czas jiozwal Jędrzeja Mieczew- 
Myeczewfkyego nylz trzy łata mi- skiego, niż trzy łata minęły, 
nałi

999. (333) — Eota, qua iurabit strenuus Andreas de Starkoyecz ad 
mstanciam nobihs Janussii de Mhn:
Tłiako my etc. yako thy rany czo | 
czo milza doltałi to ye mam oth | 
pana Janulfa czofz my gyedał | 
SolnH super tria et ąuatuor nohiles 
super quatuor u'inera.

Tako mi etc., jako ty rany, co [co] 
mi się dostały, to je mam ot jiana 
Janusza, coż mi je dał —------

1000. (333 v) — Eotha, qua iurabit nobihs Yincencius de Jeszora 
ad instanciam nobihs Nicolai scułteti de Smecziska ad proximos terminos 
particulares:
Tako my etc. yakom ya tłiobye Tako mi etc., jakom ja tobie nie 
nye | rancz>d zalilth ręczył za list.

1001. (337) — Eota, qua iurabit nobihs Anna cum nobili Janussio 
de Vislauicze ad instanciam Jacobi de Vislauicze:



433 Pisarz 36, ks. V r. 1424

/ 4 ^ l*Xr\ä

T'K^C

f.JK'vV, ^|/4vvs '“'If I
vC.C '

'f'l'y'^ p**'^

..... .,—ii tV4»-?rl.-.... . ..' J._^__ ..

Tako my etc. yako IJanufll {Jacub} Tako mi etc., jako Jakub mego 
mego 1 manfza zabił a oth iiego męża zabił, a ot niego jego stradzę; 
gyego łtradzą | yfegnał gy łtego i zegnał ji s tego świata na on.
fwata naon. ----- - — iż mego [męża] otca zabił.
Filius in hec verha: yfz mego 
[mafa] [ othcza zabił

1002. (337 v) — Corzqui. Eotłie, quibus iurabit nobilis Janussius de 
Corzqui erga Thomkonem de Eadsławky:

Takomi pomolzy etc. | yakom ya 
thomka nycAvranczü | [Thorn] Ead- 
słakowfkyego wrziwna do wychny 
do Corzqyewfkyey

Tako mi pomoży etc., jakom ja 
Tomka nie wręczył Eadsła'(w>kow- 
skiego w <g>rzywnę do Wichny do 
KorzWewskiej.

PISARZ 36.

1003. (V 168 r. 1424) — Induccio testium Górka. Item induccio 
testium virtuose Santhcze de Gorky erga strennuum Andream de ibidem: 
primus Ołbrachth de Barda, secundus Cłeniens de Głowczino, tercius 
Jacussius de Bagrowo, quartus Johannes Czełey de Strzedzewo, quintus 
Stanisłaus Ezecła de Strzedzewo, sextus Swanthosłaus de Buszcowo. — 
Eotha:

Taco mi pomolzy bog yfzwati | 
Crziłz Jaco to Swyathczirni Jaco | 
ta droga nyebiła wydana otetrzy [ 
dzelzantłi łath [an^" yo Jefzdzono]

Tako mi pomoży Bog i święty 
krzyż, jako to świadczymy, jako 
ta droga nie była widana ote trzy- 
dziesiąt łat [ani ją jeżdżono].

28 Roty pyzdrskie
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1004. (171 v) — Slawoszewo testes. Item iiiduccio testium iiobilis 
Byerwoldi de 81auoszewo erga virtuosam Margaretham iixorem Pozna- 
nienseni, ita quod (iiiiiiqiie domiiiicellas debet addueere, (iiioscumque 
habere potuit ad i)roximos terminos — Rotlia eiiisdem:

~C-*K

Taco mi t laco yei‘t Sararnba dal ' Tako mi |, jako jest Zaręba dal 
Szedm grziwen Maczeyowy Jarocz-| siedni grzywien Maciejowi Jaroc- 
Izkemu zaymyenye zayancowycze skieimi za irnienie: za Jaiikowice, 
Cuc|clinowo aCzcziilaiiicze — — — Kukliiiowo a Ździsławice.

1005. (172 v) — Wangri. Item virtuosa Tliomca de IVangri debet 
snperiurare nobilem Albertiim de M^angri metsextus ad proximos ter
minos — Kotha:
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I'aco na"^ t lizemi dal woczecli Tako iiani t? i^e mi dał Wooiecli 
wager|i'ky dzelzącz ran--------- AYęgierski dziesięć ran.

lOOl). (173) — Eotlia presbiteris Nicola<i>:

l I / f

Ü ^ r;? I

1?/^

7'aco mi t sanctmn Evamjelium Tako mi t ~ ~ iżeśm był posłem 
Kzefm bił poiłem j dopanyey Santli- do paniej Sędki od pana Andrzeja, 
by od pana Andrzelya pytayącz pytając jej, aczł)y cso kmiecie za- 
yey aczbi czTo kmyecze ', zafzecł^" siekli na jej łące. A ona rzekła, 
nayey łancze A ona rzccła 1 yfze iże nics i jeszcze jego pokos ostał, 
niczlz y yefzcze Jego poco! oftał | I puściła to prozno dzięknjęcy.
Ipufzczyla to prołzno dzącnyoczy.--------- Jako świadczą.
Et alii iu testimonium \ eJaco 
Swyathczo

Induccio testium. Item nobiłis Andreas de Gorky debet adducere 
testes erga 8anthkam de ibidem: primus Nicolaus płebaniis de Gorky, 
secundns Jacussius de Ganszorowo, tercius Nicolaus fiłius Jacussii de 
ibidem, quartus Jołiaimes Czasoltowskjq quintus Ottha de Goszorowo, 
sextus Gnvewomir. Et alii in testimonium.

1007. (173 v) — Kotha. Divisores iurabunt:
Taco na™ t Jaco fmi | mi biły Tako nam t> jakosmy my byli 
dzełczami irołzdzełiłiłmii ye 1 awye- dziełcami i rozdziebłismy je. A w je
go dzełe dartłi cłimeł ly udartłio | go dziele dart chmiel |i udarto
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go yaco pyaiicz g] yvdartho go go jako pięć g], i udarto go jako 
yaco I pj^ancz grziwen, pięć gi’zywien.
Et alii in testimonium. — _ _

Item primus Swanthoslaus de Myeszcowo, secundus Bartosz de Glow- 
czino, isti sunt divisores. Item testes: primus Mathias de Glowczino, 
seeundus Albertus de Stramnicze, tercius Iificolaus de Chchowo, quartus 
Petrus de Vslaczino. Hoc ducere debet Clemens de Glowczino erga Janus- 
sium de Podlesze.

1008. (174) -

Taco gim t Jaco to Iwyathczo Tako jini t, jako to świadczćj, iże 
IXze 1 bili rofzdzelyeni awyego dzele byli rozdzieleni. A w jego dziele 
darth | chmel Ivdartlio go Jaco dart chmiel, i udarto go jako 
pyacz grziwe" ])ięć grzywien.

1009. (174) — Baszewo rotha. Induecio testium nobilis Nicolaus 
de Easzewo erga Martinimi de Baszewo kmethonem. Item primus Janus- 
sius de Paszirzbycze, secundus Petrus de Baszcowo — Botha:

A 1

Taco mi f Jaco to fzwyathczo 
ilze I Micolay nyezabil Marczinowy | 
cobili Jaco dwye grz^Avnye

Tako mi, jako to świadczę, iże 
Mikołaj nie zabił Marcinowi kobyły 
jako divie grzywnie.
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1010. (174 v) — Mileszna Górka. Item strennuus Andreas de Gorky 
debet iurare ad proximos terminos erga Santhkam et eins kmethones — 
Eotha:

y^-s t',

( ■ ^ _

ITaco mi | inzelml czlzolm wizanl fTako mi t, iżeśrh csośm wziął dAYU 
(Iw 1 czlowyeku panyey Santhkj^ człowieku paniej Sędki, tom wziął 
tom wfzoł 1 wlwem] w swem.]
Tako mi t- l^ze czfzo wfząłi mogy Taco mi f? iże oso wzięli moji 
pa|robczy łyudzy paiiyey Santhky parobcy łudzi paniej Sędki, to wzię
to I wfzołi any rambilL wmem łi, ani^) rąbili w mem prawem 
])rawem ] zapufzcze zapuście.

Zum. a oni.

1011. (17^4 v) — Cbwalcowo. Item nobiłis Nicołaus de Cłiwałcowo debet 
adducere quimpie dominicełłos ad proximos terminos et superiurare suam 
]»eccuniam, quam dedit luo bereditate, erga Symonem de Starcowyecz, 
;quos potuerit habere — Eotha:

V'* V i

s.ik.'^A*—1,* ' /



Taco mi f »Jaco czizoizm ciipil 
dzedzino | Starcowyecz za tąm dal 
Ofzmdzefząth | grziweii groffz^\ Ei 
alii in testimonium. — — —

Pisarz 37, ks. V r. 1425

Tako mi tj jako csośm kupił dzie
dzinę Starko wiec, za tę-m dal ośm- 
dziesiąt grzywien groszy.

438
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1012. (V 200 r. 1425) — Rotłia Bnin. Rotlia, qua iurabunt strennui 
Johannes et Petrus de Bnin ad instanciam nobilis Moszwaldi de Lang 
ad proximos terminos ])articulares:

A"*

L—-pi,

itU-.

yakom vol'zwalda Oalzowa nyeku- 
powal, any mu Izan^bi | rzelczydzye- 
Czantli grz>Aven nye ' wjbiowath

-lakom u Oswalda Kęsowa^) nie 
ku])Owal, ani 'm; mu za nię sześci- 
dziesiąt grzywien nie winowat.

Lub Kaszowa.

1013. (201) — Rotlia Grabowecz. Rotha, qua iurabit Czaslaw de 
Grabowecz ad instanciam virtuose Anne de Czman ad proximos terminos 
particulares:
yakom nyerancz^d dw lyek^bi'u Jakom nie ręczył dwu siekiru u ])a- 
V panjm hanky napanlkye l‘zka- nie Hanki na ])ańskie skazanie 
izanye lapalinich | fzradzewa Łapalinych (!) s Radzewa.
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1014.
Smichna
terminos

rabit virtuosa
riSAKZ 38.

(VI 18 r. 1427) — ('zelmicze rota. Eota, qua iural 
de rzelniieze contra iiobileiii Przethpelk de Cosmin ad iiroximos 
particulares:

. . . . . . . !>!i.

,5t5Ä-si^7%

... A ^ A .

(; "SF'-i ■■• ' ■ '

>!

Thako my etc. yako .laiidrziich Tako mi etc., jako .lędrzych, brat
brath moy ii^^e wyraczil ' pyaczy moj, nie wyręczył ])iąci grzywien
grzy^wyen (froHsornm latorum panu . — — panu Maciejewi frarocskiemu
Maczeyeww' {Jaroczfkemu} v ]>ana u pana. Poznańskiego, 
pozna^^fkego

1015. (22) — Cuchary. Xota nobilis Pacosius de Cuchari haliet sui)er- 
iurare quadraginta marcas minus duabus damp ni contra Vicolaum
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Wrzesenski de Choczicza ad proximos terminos particulares metquar- 
tus — Eotha:---------

--- , ---- ■ ____

Thako etc. 1 yako onyezaplaczene Tako etc., jako o niezapłacenie 
tick pyeinyądzy man (!) tele fcodi tych pieniędzy mam tele szkody 
dzelzanth (22 v) grziwen. dziesięć grzywien.
Alii in testimonium. _ _ _

1016. (24 v) — Eota primi^):

r. ^

Ct
-Ä'f

^ W,

Thako my ijomolzy bog etc. 
yako[m] | gdim ya dobitek [orzefz- 
cowfliego 1 {liidzy} zayal] wocze- 
chow zayal tedi tego | dnya iam 
bil afz do Ilnncza zatzlcza przy do- 
bitcze chczącz gy dacz na | rąky 
atam go nykt njrerzadal | ahlz gdim 
wfgi{yal} tofz pofzh ponoczy | przy- 
eh chczacz dobitek raczicz

Tako mi ])omoży Bog etc., jako[m| 
gdym ja dobytek fOrzeszkowskiego 
ludzi zajął] Wociechow zajął, tedy 
tego dnia jam był aż do słnńca 
zaścia przy dobytce, chcąc ji dać 
na ręki, a tam go nikt nie żądał, 
ahż gdym w<y>jał, toż pośli po 
nocy przyjeh, chcąc dobytek rę
czyć.
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• Alii in testimonium: Jako polzly — — — Jako pośli przyjęli dobyte/j 
przpejU dobiteg raczicz woczechow ręczyć Wociechow, ano już noc 
ano 1 jrulz nocz była była.

Brak łacińskiej zapiski, na którą pozostawiono puste miejsce.

1017. (26 v) — Czirnya. Eota, qua iurabit Czirnya Judea contra 
strennuum Andreani de Błosze<ye>wo ad proximos terminos particu- 
łares:

'1

! Tako 1 my etc. yako my pan Jen- Tako mi etc., jako mi pan Jędrzej 
drzey | wynowath grzywno [pod winowat grzywnę [pod obücze]

J obUcze] 1 ylzłichwo podobłiczenym i s lichwą pod obłiczenim.---------
'secundum ius Judaicum.

1018. (43) — Wrzesna. Nota strennuus Nicolaus de Wrzesnya habet

t.cix: •••-

i Y
C(k
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superiurare quadri^inta mareas minus duabus ad instanciam streiinui 
Nicolai Slugothsky ad proximos terminos particulares rnetquartus iuxta 
terre consiietudinero. Eotha — — —
Thako mi polmofzy bogo (!) etc. Tako mi iiomoży Bog [o] etc.,
5'ako onye | zaplaczenye tich pye- jako o niezapłacenie tych pieniędzy
nyadzy | 'ut supm mam tele fcodi — — mam tele szkody etc. 
etc.

1019. (43 v) — Graboszewo. Testes nobilis Michaelis de Graboszewo 
contra Andream filium eius de ibidem: primus Johannes de Sobeszirnye, 
secundus Boczatha Sczyczinsky, tercius Andreas de Wagorzewo, quartus 
Johannes de B<...>nithe, quintus Johannes de Male])opowo, sextus Mar
tinas de Choczeszewo — Kota:
Thako nam pomoizy bog etc. 
yako tho fwathezimi yako^)

Tako nam pomoży Bog etc., jako 
to świadczymy, jako

q Tu urywa sią tekst polski, dalej pozostawiono puste miejsce na tezupelnienie przysięgi.

PISARZ 39.

1020. (V^l 127 V r. 1428) —- luranientum Wrzeszna. Rotha, qua iurabit 
stremmus Nicolaus de Wrzeszna erga nobilem Johannem de Byrzghno 
ad proximos terminos particulares:

--

T>

Aiii^rtn * / ^ -wŁ. .-.yi (

‘ 7 '*7ji I

Thako ni5^ etc. | [Jakom] Jako[m] Tako mi etc., [jakom] jako|m] [ja] 
ya tłien^) pacho{lek} I [cholkowy] ten pachołek [chołkowi], na kto- 
iiakthorego pan Jan ! zandal prawa rego pan Jan żądał prawa, już
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yvfz uyebil mym j chleboyeczczą nie był mym chlebojetZźcą, w ten 
wten czaiz yvlzem i nm bil dal czas juzem mn był dał odpnsz- 
odpulczen^^e przed | tim nyfz po- czenie, przed tym niż poselstwo 
fzelltwo zallo zaszło.

^Yyraz then poprawiono z themu.

1021. (195) — Zyrniky rotha. Rotłia, (pia iurabit virtnosa Zopliia 
de Zyrniky erga nobilem Petrnm de ibidem suum levirnm:

7. • i;. 4^ ' fr^

Tłiako my pomoCzi bog yfwajthi f Tako mi pomoży Hog i święty t? 
dakoin ya nyewfzola | fzukney yego jakom ja nie wzięła snkniej jego 
Czyoftri, anim mn | \^ey niyała siostry, anim mn jej miała wrócić, 
wroczicz

1022. (195) — Kotłia eadeni:

3akom ya n^'cpobrala pyotrowey j Jakom ja nie pobrała Piotrowej 
fzyołtri ramb tako dobrich yako ' siostry rął) tako doł)rych jako i)ięć 
])\bm(!Z grziwen. Eadem domina iura- grzywien. — — — 
hit contra eandeni nt snpra.

1023. (195) — Wrzeszna rotha. Kotłia, ((ua iurabit strenmuis Johan
nes de Wrzeszna contra nobilem 1’etrum de Zyrnik>% solus super 
X marcas et su])cr finem metsextus:

V ‘13
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Jakom ya Izcodzen dwe ydwadze-[ Jakom ja szkodzien dwie i dwadzieś- 
fcza grziwen dla pyotrowego | ram- cia grzywien dla Piotrowego rę- 
kogemftwa, yrzimana bratka | yego kojemstwa i Szymana, brata jego.

1024. (198) — Coszuthi rotha. Eotha, qua iurabit iiobilis Bogussius 
de Coszuthi erga nobilem Derslaum de Murzinowo:

'.V
4?

'm? i‘ /

HPf* 1

Jakom ya Ccodzen grziwen dla j Jakom ja szkodzien <5> grzywien 
ramkogemltwa pana dzerlcowego dla rękojemstwa pana Dzierżkowego 
Item alius testis iurabit super quin- — — _ Jako to świadczą — — 
que mareas: Jako tho iwadcza ut 
suqnui.

1025. (VI 235 r. 1429) — Eotlia testium subscriptorum:

4.^1

■ . ,..1.1,. .,..___

Jako tho fwadczimy Ifze czfo dal | Jako to świadczymy, iże eso dał 
Mlanka Mycolagewy rano^) thoi) | Młęka Mikołajewi^) ranęi), tę^) mu
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mu dal wizem lelze ylzlzye mu^) [ dał w s<w>em lesie, iż sie mu^) 
nyedal naprawo wiczognocz nie dał na prawo wściągnąć.

Induccio Oczosna. Testes nobiłis Młancze de Oczosna contra Mcołaum 
de Wyszakowo: primus Mcołaus de Wangri Strachowsky, secundus 
Adtus de łSładarszice, tercius Laurencins de ibidem, quartus Woysłaus 
de łsTadarszice, quintus Johannes de ibidem, frater Cosczancze, sextus 
Gosłaus de aha Nadarszice.

Przyb. 22: rany, tlio, ysz mu szye; Mikołajowi, rany, to, iż mu sie.

1026. (235) — Góra. l^ota: IsTobibs Albertus de Góra habet superiu- 
rare decem marcas dampni erga nobiłem Bogussium de Pyrzchno ad 
proxinios terminos particułares:

7 9.
r

Tako my etc. yako mam dzejfzancz 
grziwen fzcodi onyezalplaczenye 
pyenadzy ot Bogufza

Tako mi etc., jako mam dziesięć 
grzywien szkody o niezapłacenie 
pieniędzy ot Bogusza.

1027. (235) — luramentum Aoszcowo. {Jako czfo ranczil p] Eotha, 
qua iurabit nobiłis Johannes de Noszcowo contra nobiłem Bogussium de 
Coszuthi:

4 .^

Jako czfo pan bogutz j ranczil 
{pro Strzefzcowfky} oczczii memu 
zatrzi wyerdunky 1 ytrzi czwerthne 
rzi yako gediiacze fzcalizali thich 
mu nyefzapłacził

Jako cso pan Bogusz ręczył pro 
Strzeszkowski oćcu memu za trzy 
wierdunki i trzy ćwiertnie rży, 
jako jednacze skazah, tych mu 
nie zapłacił.

1028. (242 v) — Babino iuranientum. Eotha, qua iurabit nobihs 
Johannes de Babino contra nobiłem Ałbertum de Brodowo:
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<T*V“
sć7vK^:r 'Ärjfc

' .•^.*',»>» '^r-rrvv’yev^s'
Jako dla ii5^erzaplaczen5^a I ])yenädzi Jako dla niezapłacenia ])ieniędzy 
pana brodo wfkS^ego ^) reodzejnem pana Brodowskiego szkodzien-ein 
Izedin grziwen--------- siedrń grzywien.

Litere o frzerohiono z /.

JÜ29. (243 v) — Inranientnm Beganowo. Rotha, qna inrabit nobilis 
Lascz de Beganowo erga strennmim Albertnni de Góra ad proximos ter- 
minos particulares:

v^' ' ^ ' i' ^__

/yv «M^ot^oUju
^ i

.. r:^ .
Jakom ya nyewinowath pann ! Jakom ja nie winowat panu Wo- 
woezecliowy |trz| cztirzech grziwen j cieehowi eztyrzeełi grzywien za 
zaowyefz owies.

1030. (244 v) — Beganowo iuramentum. Rotha, (pia inrabit nobilis^ 
Jaroslans de Beganowm erga strenminm Nicolaum de Wrzeszna:

cfiu
b.vO jVw'-,

A -\v.A*łvułv,
^^^7 p "“7
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Thako my pomoTzi bog etc. rlakom 
Ja iiyeranczil panu mjb*olagewi 
wroczicz Climka kniecza naprawo 
ale Izaczem ranczil Itegoni g>'^ wy- 
prawyl a daley mu nyczfzem nye 
wvnowatli

Tako mi poinoży Bog etc., jakom 
ja nie ręczył panu Mikolajewi wró
cić Klimka kmiecia na prawo, ale 
zacz-em ręczył, s tegoni ji wyprawił, 
a dalej mu nics-em nie winowat.

PIS.-VRZ 40.

10.‘31. (VI 274 V r. 1430) — Duninowo. Kotha, (pia iurabit dominus 
Sandiwogius de Dunynowo erga Thomam kmetłionem de ibidem ad 
proximos terminos ])articulares:

Tako my etc. yakoni j nyewran- Tako mi etc., jakom ja nie wręczył 
czyi thorny do woczeclia | a do Tomy do Wociecłia a do 8<t)rzałki 
Srzalky weczternacze Ikotłi we czternacie skot.

1032. (270) — Mlini. Kotha, cpia iurabit nobilis Jaroslaus de Mlini 
erga kmethones Kicolaum et aliurn Kicołaum et Johannern kmethonern 
de Bloszegewo ad terminos particulares proximos:

Tako my pomolzy bog yako ! 
czfz wizyal Szelczoro koiiy 1 atrzy 
wo£zy kmyeczem Sblofze 1 gewa 
tom wlząl nalzwem j prawem any 
rambya

Zam. 'a oni’.

Tako mi pomoży Bog, jako cs<ośm> 
wziął sześcioro koni a trzy wozy 
kmieciem s Blożejewa, tom wziął 
na swem prawem, ani^) rąbią.
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1033. (277) — Eotha. Eotha, qua iurabit nobilis Paulus de Yeszori 
erga nobilem Johannem de Krasznyno ad proximos terminos particulares:

*r' ul
.y^y^ b,p^ ^

U.-.T» ^nrf^i.

y.M^y.T ^

'jT* 'V **” ' 7'^'^'*'^”^ v-yt'
nT.l.. /
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Tak my ])omorzy boj? etc. ; yakom 
ya vdal olznidzerzad grzywyen 
temu komu lylt ! obmawya pyrzwe^’ 
nifly I ye yan wolzny™ za])Ow5bVdzal

Tak mi ])omoży liog- etc., jakom 
ja Avdal ośmdziesi^{/ grzywien temu, 
komu list obmawia, pirzwiej niżli 
je Jan AYOźnym zapowiedział.

Rotlia te.stium subscri])torum;

- ß"

7
Mr^*-

ć

Tako nam ])oniofzybog etc. Jako 
j>an5^ doi’otlika zona mikolayewa 
dala Hzedmldzefzanth grzywyen gr»- 
ffow Lzyjrokycli natlią 1'zecz fladow ; 
[rolj welkyem ])arul‘zewye | mimo 
dwadzefcza grzywyen i yafz ye 
dorothka wilznala^)

%

Tako nam pomoży Bog etc., jako 
pani Dorotka, żona Mikolajewa^), 
dała siedmdziesiąt grzywien gro
szowej szyrokich na tę szeć^) śladów 
froij <w> A'Vielkiem Paruszewiee) 
mimo dwadzieścia grzywien, jąż 
je Dorotka wyznała.

Pozonlawiono punie iniejnce ua •wpisanie świadhów.
1‘rzyh. 23 {1130, 270): .Mikołajo-ua, jj;roiszy, sześć, PaniseAvie.

1035, (289 v) — Kotłia (J)szutłiy. Rotłia, qua iurabit nobiłis Bogu- 
sius de Coszuth^" erga Nykyeł familiärem Symonis ('oszuthszky ad pro- 
xirnos terminos ])articułares:
Tako my bog etc. yako ' nyewyno- Tako mi Bog etc., jako nie wino wat
watłi y^efzm dwu ko])u i I’akogem- jeśm dwu kopu rękojemstwa ISfiklo-
ftwa nyklowy za ■ yarotłifzkyego wi za Jarotskiego Macieja etc. 
maczyeya etc.

1M8.\KZ 41.

1030. (VII 12 r. 1432) — Zyrniky. Nota: lus decrevit terminum 
iuramento, quia Miłay deliet prestare iurarnentum inter łiereditates
29 Roty pyzdrskie
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('lioczycza et Zyrniky adversiis ISymonein de Zyrniky et filiastriim ipsius 
l^otro. Ubi ministerialis recognoscet et woyewodzy, quo opolniczy traii- 
sieriint et illuc transire debent (12 v) iiti priiis transierunt opolniczy et 
supra non et infra potest facere si wlt. Rotha, qna iurabit Milay:

^ i

K

U 1
ll

/ u / '
Tako etc. yako tho nie yeft kandy | 
d ady potłiiclimyaft yako mj" ] 
woffzny vkaffzal |knj kiichoczyczy I 
|kandy opolnyczy|

Tako etc., jako to me jest, kędy 
jadę po tych miast, jako mi woźny 
ukazał kn Ohocicy [kędy opol- 
nicvi

1037. (14) — Item terminus secnndns continiiatnr nobili Harthosio 
de Tarnowo. Ad prestandum iuramentnm debet statuere sex nobiles 
[et debet et habet! debet snperinrare, qiiod est natus bene de matre sna 
bona {Talco etc. yalcom] — — — Eotha:

' / 'm

Tako yako Ezek mykolay kojmor- 
Izky aby brath naffz barthoTfz | 
tharnowffzky byl fzefzlel maczerze j 
tho mj^ fzwyathczymi yffz yeft ] 
Sdobreyg maczerz tako nam bog 
etc.

Tako, jako rzekli) Mikołaj Ko
morski, aby brat nasz Bartosz Tar
nowski był se złej macierze, to my 
świadczymy, iż jest s dobrej ma- 
cierz<(e). Tako nam Bog etc.
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1038. (20 v’) .Jaiidriczkii. Item terminus ])eremi)torius contiimatur 
nobili Andrycze de Oblaezkowo cum nobili Adcolao de Goi-aszdowo ad 
terminus ])artieulares iiroximos iurameiito in hee verba:

UJI.

ISC:

.fi.'

tako mj’ bog pomoizy S'akom 
ezizorn wfzaiil ; tez\Tzy woly thorn 
wfzanl na kolaczkowlzkyeg dze- 
dzynye any orzą.

M Zam. a oiii.

Tako mi Bog pomoży, jakom esom 
vzią1 cityrzy woły, tom wziął na 
Kolaezkowskiej dziedzinie, ani^) 
oi‘zą.

1030. (38) ('hoezyeza. Kotha. Hotha, (pia iurabit knietho de Zyr- 
]dky Nicolaus:
Tako etc. yako i ezfzom zayaid Tako etc., jako esom zajął owce
owcze pana [Mylayewj^l Sz\miano- ])ana [Miłajewy] Szymanowy ^z
wy izyr|nik tłiom zayaid naffzwem : Żyrnik, tom zajął na sweni życie,
izycze yczelantłia i cielęta.

1040. (38) — Secundiis testis etc.
yako tłio IwyatłiiCzą yako Mikołay 
Scłioczy i czegzayanł^) owcze pana | 
l'zymanow5^ nalfzwem 1‘zycze I 
ythom vydzal yczelantha | i‘to 
owyecz przeKz troyga^) a | czełanth 
izedmoro cum quadraginta oińhuHi

dako to świadczę, jako Mikołaj 
s riiocicej^) zajął owce pana Szy
manowy na swem życie, i tom 
widział, i cielęta; sto owiec przez 
trojga a cieląt siedmioro — — —

Przyh. 24: zayanl, Iroya; (‘lioci.szej.
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1041. (7 1 v) — Oi'zeskoAvo. llotlui, ([iia iiirubit iiobilis Nicolaus Orzcsz- 
ko(\vs)ky ad iiistaiiciaiii nobilis Saiidiwooii dc Skurky ad ])roxinios tcr- 
miiios ])articulai'cs:

N?
L-tr

£L



Tako et(*. yakoiii tliobyc iiye raii- 
czyl rzaniotrzecz rzal>b't fzaljthakj 
trzecza czaiiroz thycli pyeiią dzy 
fyako i)()ITzew obniawya] | Ita »rzy- 
wnyo yti'zecza czanlcz wy,])raw>% 
yako Myeczewa Itarey fzeltre dana 
yako oITznidzerzandz «Tz;\bvyeiid)
b ('ahi zujtiuLa shreślo)ia.

153

Tako etc., jakom tobie nie ręczył 
samotrzeć za list za [takj trzecią 
część tych pienię dzy fjako pozew 
obmawial, sta grzywien, i trzecią 
część wyyirawy, jako Mieczewa sta
rej siestr<z e dana, jako ośińdzie- 
sią/ grzywien.

risaiz 41, ks. \'1I r. 1432

i 042. (74 v) A¥angyerskye. Rotlia, qua iurabit nobilis Jolianiies 
de A^angerszkye ad instanciam nobilis Sandiwogii Skiirszky ad yiroximos 
terminos yiartiimlares:

Tako etc. yakom lhobye nyeran- 
czyl zati'z('czą czanlcz Itą grzy- 
wyen {imllzagn} any zatrzeczą ' 
czanf(*z wyi»rawy yako gyn iieg Ita- 
rey fzeltrze dana 4ako ollzmydze- 
Izand gi‘zSbv5’en

(Jnlii zapiska skreślona.

Tako etc., jakom tobie nie ręczył 
za trzecią część stn grzywien po
sagu, ani za trzecią część wyyirawy, 
jako jinnej starej siestrze dana, 
jako ośnidzii^sią/ grzywien.

1043. (82) - Yobcza. Item nobilis Aincencbis Woliczsszky debet 
])restare iurarneiitum coiąiorałe ad instanciam nobilis Martini de Szyp- 
])łowo ad terminos ])articulares yiroximos - Rota:
Tako nń' etc. yako czlzom zayanl Tako mi etc., jako esom zajął siod- 
Szodmoronaccze kony tłiom Iza- mioronaćcie koni, tom zajął na 
yąnl nairzwem yirawem wllzkodze sweni ])rawem w szkodzie.

1044. (85 v) Rota. Rota, (pia im-abit nobilis Andreas heres iii 
Rosszkowo ad instanciam nobilis Alberti de Rarzenczewo:
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Tako my etc. yakom iiyemal 
arorowicza mym czio wyciem (I) 
yako do Miiye ]H)])i‘awo llzlal 
woytek -

Tako mi etc., jakom nie miał 
Aro/(0\vica mym człowieA;4em, jako 
do mnie ])o prawo sial Wojtek.

1045. (80 v) - Rota. Rota, (pia iurabit nobilis Rliilipus de Basszkowo 
ad instanciam nobilis Jacobi Srzebyecz de ibidem ad proximos termiiios:

^ ^ / % r ----

Tako etc. yako czlzom wiTzanP) Tako etc., jako esom wziął |dzie- 
|dze|*wyanczoro] -JoHzmoro} kony wi^adoro ośmioro koni a cztyrzy^) 
acztirzy wolTzy [thilkmyeczom ])ana wozy kmieciom ])ana Jakiibowym, 
yakubovim thorn ! wlTzanP) wmem tom wziął w mem za])uście wywo- 
zapnłcze wywo łanem nallzwem na- łanem, na swem na ])rawem, na 
praAvem na ])rawem zapowyednem pi-awem zapowiediiem.
1) Przyb. 24: -wssziuil; czelry.
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1040. (89) — JiUbyeii. Kota, qua iurabit nobili« VVychna de (luiiyeze 
ad iiistaneiam Johannis de Lnbyen ad proxinios terniinos:
Tako etc. yako moy maniz | nye- 
])oizyczal kony[a| {dwv} vffzwego 
bratha vyana Slnbyena anyni j ya 
dala konya yego brathv rneniv 
rodzonemv

Tako etc., jako inoj mąż nie poży
czał koni dwu n swego brata, 
u Jana s Lubienia, anim ja dała 
konia jego bratu memu rodzonemu.

1047. (89) — Eiusdem:
Tako yako {Sbyetha} czothka ya- 
nowa I lubyenizkyego nepofzyczała I 
grzywny [vfzbyegthy any| {vya- 
knffzewy} Jaikiifł‘za{ewy} ])roffzno 
])nCczyła — —

Tako jako Żbieta ciotka Janowa 
Lubieńskiego, nie pożyczała grzyw
ny |n Żbiejty anij n Jakuszewy; 
Jakusza[ewy 1 prozno puściła.

1048. (111) “ Jaroczino. Rota, qua iurabit nołńłis Larthosius de 
Stangossza ad instanciarn nobilis Matłiie de Jaroczino ad proxirnos ter- 
minos particułares -- Rota:

Tako my bog etc. yakoni then i 
czlowyek |f| 1‘byegł anj" nyevczynyw 
doCfzycz podłe prawa | nyeoiza- 
dzywffzy podła Izemfzkyelgo vkła- 
du etc.

Tako mi Log etc., jako m<i) ten 
człowiek sbiegł, ani nie uczyniw 
dosyć podłe prawa, nie osadziwszy 
podła ziemskiego układu etc.

1049. (131 v) — Rota, qua iurabit nobihs Mathias de Czełmicza ad 
instanciarn nobilis Johannis de ibidem ad proxirnos terniinos particu
łares :
Tako my etc. yako czizoni | zayanl Tako mi etc., jako esom zajął 
ofzmdzefzandth {yl'tho} fzwy|ny ośmdziesiąt i sto świni, tom zajął
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thoin za.yanl nalTzwem ; iiaprawcm na swem iia ])ra\ve.m dzief'Mstwie, 
(Izeczyftwye na ' ])i‘zeczanowo na Przecianow?>.

1050. (130) — Kota, qua iurabit nobilis -Jaroslaus Mlinszky ad instan- 
ciam nobilis Androe de Bloszeyewo ad ternnnos jiarticnlares ])roxiinos:

'"J

1

««•«♦i

rt*v.

|fł7V*v*A/

Takoniy etc. yako (‘zloin i wlzanl Tako nii et(‘.., jako esom wziął, 
thom Avl'zanP) nalzwein Jiaiirawein tom wziął na swem na praAvem,
tam i kdzye i)an yandrzey bło-i tam gdzie pan .łędrzej Kłożejew-
fzegeAvlzky ])raAva rand)yejiÄdi n\d^- ski ]>raAva rqł)ienia nie miał. 
mał

Litero I ir tijiu in/rozie poproiriooo z k.

1051. (130 A’) — Hola, (pia iurabit nobilis Andreas łieres in łUosze- 
gewo ad instaneiam noł)iłis -laroslay de Młini ad ])roximos terminos:
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Tako niy bog’ poniolTz oto. yako 
(*zfzo[ml za>bintho^) trzy ko]>y 
fkoithu tho[mJ za^^antho^) wl/Aveyg' 
rkodze wlancze blorzegoAYfzkyego 
b Ten H-yraz }>npraivio)io z z;i_vaiil.
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Tako ini Itogpomoż eto., jako oso 
zajęto trzy kopy skotu, tofmj za 
jęto Av swej szkodzie av łące Rio 
zejeAA’skiego.

1052. (VII 14S A’ r. 1433) Yesszory. Kota, (iiia iiirabit nobilis Al
bertus de Toszuthy ad iiistanoiain nobilis Pauli de Yesszory ad ])roxiinos 
terniinos ])artieulares:

1^11.

Tako iny bog eto. yakom thobe : Tako iiii Rog eto., jakom tobie nie
iiyeranozyl Avyl'lzeg yedno za ! tlio ręozyl AAyszej, jedno za to i za ty 
izathy rzeozy ozlz Avdomii zoltaly rzeozy, os<o av domu zostały.

105:1. (\'I1 251 V r. 1435) Kota:
t

V
I i

<« M.. .<

Tako mi bog pomolTz yako i tegdi 
kyedim m^'al rok zajAithy Izla- 
ohethuim S>unaiiem ua])oroozky 
tegdim uyemoozeii | byl uyemoezą 
othboga rzlolzona tako mi eto.

Tako mi Rog ])omoż, jako tegdy, 
kiedym miał i’ok zaAvity <s) śla- 
ohetiiym Szymanem iia ])oroezki, 
tegdym niemooen byl iiiemooą ot 
Roga slożouą, tako mi et(*.

1051. (252) - -lakusszoAA’0. Item terminus ])erein])torius continuatur 
iuramento streuuo domino Petro Rurozek, (piia debet iurare, (pua ibi 
frater suus, dominus Mathias in Poklatłiky, niob ii habet ad hereditatem 
et hoo ])er iiobilem rlohannem de VVyszlaAvioze ourn nobili Sigismundo 
olini de -lakusszoAvo ad ])roximos terminos et (Nioolaus (tolunszkÄ^ ouin 
procuratorio (n'nsdem Sigismundi ad jiroximos terminos:
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tako mi etc. Jako tam nicziz Tako mi etc., jako tam iiics x>rawa 
jirawa any dzedzytitwa w])o kiath- ani dziedzicstwa w Poklatkach nie 
kach nyerna ma.

1055. (253 v) — \ angerskye. Kota, qua iurabit iiobilis Xela de Yan- 
gersk5'e ad instanciam kmetlionis de Drzanszgowo:

Tako mi bog etc. yakom kon>a^ : 
czfzom ye wLzala nawylTzlawyjeżach 
thoni wiząla narzwem , ])raweni 
dzedzythrezwye a vvoy|^a^^ izatho 
rakoygmya

Tako mi bog etc., jakom konie, 
esom je wzięła na Wisławicacli, 
tom wzięła na swem jirawem dzie
dzic,sl,wie; a Wojsław za to rękoj
mia.

1050. (280 x) — Smogułecz. Kota, ([ua iurabit nobiłis Wyrzbyautłia 
de Smognlecz ad instanciam nobiłis Sandiwogii de Sbrudzewo ad ])ro- 
xirnos termiiios ])articułares Kysszdri. — Kota:

,1 & ; ^ ^..

Tako mi ł)og etc. yako nyewyedzał 
kmyothowicza gnyewomira ałyUz 
g>^ vnyego zantłicza załtal wdo mu 
tako etc.

«5»/>

Tako mi Bog etc., jako nie wie
dział kmiotowica Gniewomira, ałiż 
ji u niego zięftjcia zastał w domu, 
tako etc.
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1057. (VII 505 V r. 1436) — Testes pro purte dementis nobilis de 
Nadarszycze seeuntiir ad proximos termiiios ad instanciam nobilis Andree 
et Bartholomeo fratribus germanis, heredibiis de Nadarszycze: primus 
Dobyeslans de Nadarszycze, iste de isto seit, secundus Petrus Thobolicz 
de Zolcze, tercius Mathias de 8oleczna, (pii de isto seit, (piartus Stanislaus 
de Soleczna, frater Mathie — Rota: Rota, qua iurabunt testes pro parte 
(dementis Paturga:

>kt

Tako mi bog yako tho SAvyathjezy- 
mi yeffz Swyanch iiyelza | rtawyfchi 
{ony} wyoni wtliych pye nyandzech 
yako lylty ])i-zyrzand ne obmavya- 
va

1

Tako mi Bog, jako to świadczymy, 
jeż Święcił nie zastawi[ch|ony 
[wiony] w tych pieniądzech. jako 
listy przysądne obmawiają.

1058. (300) - Rota;

('zlzo zayanl izolthylzew Izin ' Sko- ('so zajął sołtyszew syn s Kokoszk 
koflzk dobythka projnarca przed- dobytka pro marca prze^ dwu 
dw grofl'zv tho zayanl na , kokoflz- groszu, to zajął na Kokoszkacłi 
kach w l’za])ii!‘cze 1'zwego ’ pana w zapuście swego pana za])owied- 
zapowyednem tako my etc. nem; tako mi etc.

1059. (300) — Item ])rocurator de Koketszky iurabit isto more super 
proximos terminos:
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Tako ini etc. yako czlzo Avfzaiil Tako mi etc., jako cso wziął [Ja-
[JalaiizJ {bartliofz} raiiczcza Sko- kiisz| Bartosz r<(z)ąr/ca s Kokoszk 
koffzk (lobythka zagrzywiią dobytka za grzywnę ])rzez ])ol-
])rzeliz poKzoita gJ’olTa tlio zayaiil szósta grosza, to zajął w za])uścic 
wlzalimrcze wiza])OAvyedncm wclTz - av za])owicdncm wc szko<łzic; tako 
kodze tako ete. ad iastanciaai pro- ete. — — — 
curalons donn'ni Górka canceJlarii 
Xaneklensi,s.

1060. (312 v) — Kota. Kota, qua iiirat)it nol)iłis .Miłay d(* .Miłosław 
ad instaiieiam noł)iłis Phiłi])i de iłddem:

Tako ete. yakoni ya nyemeł any Tako ete., jakom ja nie miał ani
Indze mogy Hadii wem łyne wkan- indzie moi śladu we młynie
fzkem w Izobotlmy dzen po Myai- w K;si>ąskiem w soł)otni dzicui ])o
tzparzeeii a dec.em , ei qninqne a)inis miaszparzeeh — —
b (’hjpHi po ni(‘szporzecli, Pisarz ma a podobne do o. (>.

A

■ - ‘

1061. (314 v) — Górka. Kota, qua iurabit nobiłis Nieołaus de Górka 
erga virtuosam Byeatham de Gosezeyewo ad ])i‘oximos terminos ])arti- 
culares:
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Tako my etc. yako bratli moy Tako mi etc., jako l)i-at moj nie 
nye yo.l zmymy liidzmy do ])a|- jal z mymi ludźmi do panie (iośeie-
nye Golczeyewrkey nye ; ])i‘zyyol jewskie i nie ])rzyjąl roku na Jy-
rokii na daiidrzeiya nilinarza a ny drzeja młynarza, ani mu go ])ani
niugo paiiy zdała. zdała.
') [‘oprawiono z (iolVzeyt'wl'kt-,

1062. (320) łłrndzewo. Item tei'inimis inramento eontiimatui' no- 
ł)iłi Nieołao de Staw ad instaneiam nołiiiis Joliannis de nrndzewo. 
Ad proximos terminos Rota;

kZ
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Tako my bog etc. yakom nyewy- 
iiowath ])()lthor5’ grzywny ran- 
koyemltwa i Slaehetnemu Janowy 
brndzewifzkyemn tako my bog etc.

Tako mi Hog etc., jakom nie wi
no wat ])oltory grzywny rękojem- 
stwa ślaehetnemn Janowi Bnnlzew- 
skiemn; tako mi Hog ete.

PISAK/ 42.

106J. (VII 70 r. 1432) — Smolieze. Item nota: Vobilis Joliannes 
de Smobcza habet adneere ])resbiterum plebannm de Smolieze, qnia 
ipsnm temyiore terminornm ])artienlarinm eonfessione ])ro(‘uravit et 
solns inrabit:
Tako mi ete. | yakom nemoezą Tako mi ete., jakom niemocą leżał 
lelzal nalzmer tlineni lofzn na śmiertnem lożn.

1064. Rota, <{iia inrabnnt testes infraseri])ti:

I 4 «> 4.%

M-%.1 „ß.

%

r•>/t

S.ft.. „-Y ^ . . .

yako tho fzwathezimi yako ])an 
mikolay Avrzenyeni'ky grobley i ne- 
podnyofzl yedno yako i'togy ; otłi- 
trzydzel'ezy lath any y>almy ! any 
lochi any kolmi yedno i yako 
1‘tara dawna I'toy^)
1) ('ala zapiska skreślona.

1065. (71 v) — Wrzessnya: 
yako tlio I'zAvathczimy yako woda i 
nyepodnyellona any palmy any i 
loclii any pogrodkamy yedno 1 
yako ftoy tako ftoy otetrzydze j 
Izath lath ftara dawna

Jako to świadczymy, jako pan 
Mikołaj Wrzesieński groble) niei)od- 
niosł, jedno jako stoi ot trzydzieści 
lat, ani pahni, ani lochy, ani kol
mi, jedno jako <s) stara dawna 
stoi.

Jako to świadczymy, jako woda 
nie podniesiona ani pahni, ani lo
chy, ani pogrodkami, jedno jako 
stoi, tako stoi ote trzydziesiąt lat 
<s> stara dawna.
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Testes ])i*o parte Nicolai de W'rzessnya ad iiistanciaiii scultetoruiii 
d(‘ Psari: prinms Bartholoineus de Nadarszicze, films Martini, secundus 
Przedslans de Malochowo, filius Jaskoiiis, terciiis dacobus de Czeliiscziiio, 
(juartiis rJacobiis de Czeluszczino, quintus Gregorius de rzeluszcziiio, 
S(*xtus Johannes Nyemczewicz de Drachowo.

V 'ft

-lit^AJMra cjf l *
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10ö(). (75) — l>orziiyew(). Rota, (pia iurabit stremms Riirczek de 
liorziiyewo ad iiistanciain Johannis de Yablowo:
Tako nii ])oinofzi f^rolj bo" etc. 
yakoni ya pana yana | newraezil 
wtrzeezą cza fez fta gTz>’wyen |w|
ywt]‘zecza : czaicz vi]>rawy yako 

])irzweye TyeLtrze dano ro
dzonej

A 11)0: pirzwie je siestre.

Tako ini poinoży [gol| Bog et(;., 
jakom ja pana Jana nie wręczy] 
Av trzecią część sta grzywien [av| 

i w trzecią część AvypraAvy, jako 
IpisJ pirzwiejie]siestrze dano ro
dzonej.

1(U)7. (7()) — Scani])e. Item nobilis Bodzatha de Scani])e habet inrare 
super terminos i)articnlares ]>ro media marca et tribus grossis ad instan- 
ciam nobilis Mathie de Pyotrowycze. Hcani])e:
Takoniy etc. yakoni ya nyeranjczil Tako mi etc., jakom ja nie ręczy! 
])aim Maczkoiii zajiol grz^'Avny pann MaćkoAAi za ])ol grzywny 
Iqua] ylza trzy gi-oi'fe za ])ana i za trzy grosze za ])ana Jaszka. 
11 a i k a

1068. (77 v) - Testes ]>ro parte nobilis Andree de Mslawicze ad in- 
stanciam Michaelis de Golczewo: jirinms \Jncencins de Vislawicze, qui 
])resens erat, secundns Johannes Dzeczmirowsky de ibidem, ([iii presens 
erat, tercins i\icolaus de VislaAAncze, qnartns Nicolans de ibidem, quintus 
Petrus de ibidem, (pii seit de isto, sextns flacnssins de Vislawicze. Rota, 
(pia inrabnnt testes sn])i-ascri])ti:

.-u»-» OV-T

Tako nam etc. yakolmy ])rzytem i 
bili yfze yandrzey fzaplaczyl dze- 
wyą cz grzywyen czafcz gotliowi- 
my ' pyenyadzmy aczalzcz bidlem 
[p]oktliore^) tn ])an>^ |y| nam^) 
Izalowano

Tako nam etc., jakosmyG przy 
tern byli, iże -lędrzej zapłacił dzie
więć grzyAvien; część gotowymi ])ie- 
niędznii, a część bydłem, o które 
tn [pani] nać żałowano.

1'rzyJ). 24 {1442, 79): u ktliore, naii; jakośiny.
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1069. (00 v) — Rotha. Kotha, ([iia iurabit Mathias de. 8zyi*ako\vo ad 
instanciani nobilis de Meskowo:

■M. vv*» ß

yakom czoiii i wlzal dwoye kony Jakom com wziął dwoje koni 
|tom wtzail : ywofz yfzekacz tom wziąłj i woz, i siekacz, tom wziął 
wlzal na ; mem nai)rawem [fj iia mem iia ])rawem w zapuście, 
wlzapiilzcze

1070. (101) — (k)suthy. Rotha, (|ua iurabit nobilis Simon de ('osiithy 
ad instanciani nobilis fRnrczek| strenui Aiidree de Bloszeyewo:

Vy r’f r

,1ft» I 4*tV/

Tako mi etc. yakolz ])an yaii , Tako mi etc., jakoż jian Jędrzej 
drzey I'edl Izgednim tako doJirim szedł s jednym tako dobrym jako 
yako on lam al'zedwiyemadzyefto- on sam a se dwiema dziestoma 
ma podleylzycii ydalelzmy po- ])odlejszycli i dałeś mi pos7cc łąkę 
Izicz łanką gwałtem j^wałtem.

1071. (llOy) — Testes ])ro ])arte nobiłis Matłiie Viczta de Ochla ad 
instanciani Stanisłai kmethonis de Lagyewniky: primus Johannes Ko
cherowa de Rassewy, Johannes Szkyerka de Czełuszino, tercius Michael 
de Zunkov, c^uartus Nicolaus Głód de Rasstwy, quintus Harthossius 
filius Gabrielis de Rasstwy, sextus Andreas de Rasse wo. (120) De Ochla 
Vicztha:
30 Roty pyzdrskie
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yako tlio fwadezą v4iko inaczey Jako to świadczą, jako Maciej nie 
nyeranil Stanillawa zlagyewinyk ranił Stanisława z Łagiewnik ani 
anygo Avranka [ranil| ochromil go aa’ i\'kę [ranił]

1072. (121) — CoszuthÄL Rotłia, qna inrał)it nobiłis liognsins de 
Tosuth ad instanciain nobilis KałiskA':

I; 2^
•

Tako niA' jniinoizy ł)og etc. ; ya- Tako mi poinoży l>og etc., jakom 
kom ya tego yanczcza | [d| nyedał ja tego jęćea ide dał jiann ])odsęd- 
])ann ])odrzad kowy [Avge| AAwego koAvi fw je] av jego strożą. 
rtr«d‘zą

1073. (122 V) — FalicoAvycze. Testes ])i‘o ])arte Mnceneii de Falieo-

/r

518
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4vi(*e. ad instaiiciaiii \ irtuose S\vyaii(;hne dt* (k'szowo: ])riiiius (demens de 
Nadarszieze filiiis (lyeleii, secundn.s Nieolaus de ^loszezeiiieza, (123) 
tercius Martiims de Seampe, (jiiartiis Sthe])haims de Staw, (luiiitus Viii- 
eeneius de Kosko wo filiiis .Johannis, sextiis Nieolaus de Palicowice 
filius Aiidree -
Tako nam ])onioi'zy bo^' yizw aiithy 
t yako tho Szwadczimy yako 
Izwanchnyiia maez faye] 1 any 
oczecz nyewnyeili {])oizag’u} trzy- 
dzeizad i [G] grzywvyen {gi‘()lTy 
lirocłi} do falieowycz wdoin ! [d| 
])orpolithy ale dodczyekano Avyez

Tako nam ])onioży Ilog i ŚAvięty 
jako to świadezymy, jako Swięchni- 
na mae [a jel] ani oei('c ide wnieśli 
])osagii trzydziesi<{/ [gi grzywien 
groszy szyro(ki)eli do Palikowic 
Av dom ])ospolity, ale do Dzie
kanowic.

1074. (123) — Kotlia, (pia inrabit nobilis Vinceneiiis de Palikowycze 
ad instaneiam Swvaehne de ('eszewo:

Tako mi pomoizy bog etc. yakom 
ya riyewizal Ipadiczidzelzanth grzy- 
wyen] | fedmidzelTad grzywy en i gro- 
ITy firoeli Icarbu ])or])ollitego any go 
vlzithkn mam kuktlioremby rz;Ava- 
clina prawo myala

Tako mi ])onioży Kog etc., jakom 
ja nie wziął |])iącidziesiąt grzy
wien] siedmidziesią/ grzywien gro
szy szyro<ki>cli skarbu ])Ospolite- 
go, ani go użytku mam, ku ktorern 
by ŚAvięclma. ])rawo miała.

lOT."). (124 v) — .laroslawyecz. Kotka, (jua iurabit nobilis .Johannes 
de .JaroslaAvyecz ad instaneiam Nicolai de Szczesky ad ])roximos terminos 
] )arti en lares:
Tako etc. yakom ya nyeranczi) 
miikolayewy zapoloAvycza pyenyan- 
dzy yako ten liith obmawya any 
])yeczanczy fpy] przyAvyelTycz myal

Tako etc., jakom ja nie ręczył 
Mikołajewi za ])oloAvicę pieniędzy, 
jako ten list obmawda, ani pie
częci ])rz\Aviesić miał.
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1076. (134 v) - Rota, qua iurabit .lohaimes Fb-ussok ad instanciaiii 
nol)ilis Andree de Brodiiieza:

^ f ZÜ*^3k4h(» 4bhy ydA*^*y

Tako my bog ])omol‘zi yakom Tako mi Hog pomoży, jakom ja 
ya |nj nyeranczil parni fiand rzeye- nie ręczył ])ami dędrzejewi Bro- 
^,V Ild^l Brodiiiczrk5"e|mu daley dnieskiemu dalej za świerzepicę, 
zalzwyerzei)icza ! yediio do Ibboti jedno do solioty.

1077. (VII 150) - Rota, ({ua iurabit nobilis dohaimes de Ba-
growo ad instaneiam (li’egori de Bonice ad terminos ])ai*ticulares ])ro- 
xinios:

f
k*i*f L'tk# ,
■'7

■'■"'■■'I

l, 'I ł» , ,
’ V.,.- /V.v m

Tako my pomolzy etc. yako i czom Tako mi pomoży etc., jako com 
wlzal Grzegorza tom I gy wlzel wziął Grzegorza, tom ji wziął na 
nalzwey dzedzyinye fza |copczy| aon swej dziedzinie za kojK'-y, a on 
■jirzeora ' namey roly zagranicza przeora na mej roli za granicą.

1078. (150) — Rota testium infrascri})torum:

Tako nam pomoizy etc. yako tłio Tako nam pomoży etc., jako to 
fzwatFiczim yako | tho yan był swadczim, jako to -lan był Niem-
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iiyemczewy|Cz Izdrachowa kthore- cewic s[d] Radiowa, ktorego pan
go I pan mykolay wyodl , wel'zwa- Mikołaj wiódł we, świadecstwo, kto-
deeztthwo kthori : wkizagach 1‘toy ry w księgach stoi, o ktorego pan
oktłiorego | (156 v) pan Myłay Miłaj (wsztłuk ?) uczynił,
włztluk (I) vczinil

Testes ]>ro parte strennui Nicołaii Wrzeszenszky ad instanciam scuł- 
tetorum de Pszary; Stach, Nicolaus, Stanych. Item primus Drogoslaus 
de Vangri, secundus Gregorius Czełusczinszky, tercius Jacusius ołim Gram- 
błinszky fiłius Nicołaii, quartus Petrus Zyrniczszky filius Jasszkonis, 
et isto perdere non włt, quintiis Johannes olim Dzeczrnarowsky, Tłiomek 
Kaszinowsky fiłius Wyrzykonis.
') \astępuje inna zapiska, po niej spis świadkóie w tej sprawie.

1079. (161) — Pisdri. Rota, qua iurabit nobiłis Jasek de Tarnowo ad 
instanciam nobiłis Petri de Pisdri ad proximos terminos particulares:
Tłiako mi pomofzi bog j etc ya Tako mi ponioży P>og etc., ja

1080. (VII 174 1*. 1433) — Staw. Nota: Yeniens Nicolaus de Staw
et recognovit coram iudicio medietatem bonorum, que fuerunt olim 
Alberti de Staw, nobiłi Swanchne de ibidem, filie sue, racione ])ro])in- 
(piitatis - Rotha testium subscriptorumd):

J

"I
■i
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yko tho Szwiidczą yako niykohiy .I<ii>k() to świadczą, jako Mikołaj
dal dzycwaiicz grziwycn ])rzel- dal dzicwii^a' orzy^vieii ])rzez siednii
lediny fcoth woczechowy Stawu skot Wocicchowi <s) Stawu na to
[atoj natho dzedziczlthwo octorc dziedzicstwo, o które Swięchiia
Swancłuia nan żałowała naii żałowała.

yazifLsk ś^riadków w rękopisie brak.

1081. (109) - Rota, ([iia iuraliit procurator viiduosc Dolirogostowcy 
de Noweniyasto:

Tako my etc. yaco ezom wLzali[aJ Tako mi etc., jako com wziął we
wefkodze aon yedze ])rzefzl‘itho szkodzie, a on jedzie ])rzez żyto
yprzeflanką ad iiif^lanciatti .l/ar/?a/ i ])rzez ląkp. — - —
de Sipkoa'o

PISARZ 13.

1082. (VII 199 V r. 1433) Rota, ipia iurabit nobilis Syiuoii de 
Rossutlii feria quarta terminorum i)articularium ante meridiiun ad in- 
stanciam nobilis Nicolai de Orzesseowo et eins łiominibus:

yMfXv
’ *%Ł . ■ _

Tłiako my pomolzy bog yłwantłiy Tako mi ])omoży Rog i święty 
krzylz ! ezfzom zayał thom zayał krzyż, esom zajął, tom zajął na 
nafwem naprauem swem na prawem.

1083. (199 v) — Rota, (pia iurałiit nobilis Derslaus de Mnrzynowu) 
feria tercia terminorum particiiłarium ante meridiem ad instanciam m»- 
bilis Dominiei de Yessewo:

ł i
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f' litr

I 'f

Tha|ino| : ko my pomoz>’ bog 
ylwaiithy krzyÜ'z yakom l'ya iiye 
zobyaiizal konya placzicz iiapoli 
ylzkod ktorerz ikody byli oth 
pana bogiilla Izpirzchna

■•»♦V

Tatmojko mi pomoży I>og i święty 
krzyż, jakom się nie zobiązal ko
nia płacić na poły i szkód, ktoreż 
szkody były ot pana Bogusza 
s Pirzchna.

1084. (^dI 214 V r. 1434) — Testes ]>ro parte Pauli de Yessora ad 
instanciarn magnifici domini Petri de Bnyn, castellani Gneznensis: primus 
nobilis Albertus de RomÄmyewicze, secundus Paulus olim de 8czithniky, 
tercius Jacobus de Slachczino, (piartus nobilis Johannes de Czarthky, 
(piintus nobilis Petrus de Szolcza, sextus nobilis Nicolaus de Czarthky 
--------- Kota testium suiirascriptorum:

Sb yiWiii

......i ęł, ,

Thako nam ])omozy bog ' y 1'wyan- Tako nam ])omoży Bog i ŚAvię1 y 
thy krzylz yakotho fwyathczymy krzyż, jako to świadczymy, jako» 
yako i panel yeflyeriky nyevlzyxial Pawel Jezierski nie usypał ko])ea 
kopcza naroiznego ; nowego na narożnego nowego na biocie, niżli
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blocze nylly then ponawyaiii ktłioiri ten ponawiany, który <s> stara 
iztharadawna byl vfzypan dawna byl iisypan.

1085. (210 v) — Rota, (^ua inrabit nobilis Pyotruniyla de Nadar- 
szieze ad instanciani nobilis Thoniislai de Nadarszicze:

lilakom^" poinozy bog y Iwyalh}’ Tako nii ponioży Rog’ i święty 
krzilz yako ezizo moy manfz An- krzyż, jako cso nioj mąż Andrzej 
drzey | zegnał zlanky tho nyemoya zegnał z łąki, to nie moja kairh 
kanlz — — _

1080. (210 v) — Rota ałia, qua iurabit nobilis Pyotrumyła de Nadar- 
szieze ad instanciam Thomisłai de Nadarszicze:

Thakorn^' poinozy bog ytwalthy Tako mi ponioży Bog i święty 
krzyłz yakom ya iiyekalzała zao- krzyż, jakom ja nie kazała zaorać 
racz I rowa Andrzeyew5^ manizn rowa Andrzejowi, mężu swemu, sa- 
(■wemu izalmowthoru — — — mowtoru.

1087. (210 v) — Rota, qua iuraliit nobilis Thomisłaus de Nadarszicze 
ad instanciani nobilis Stanisłai de Nadarszicze:

Thako ! my poinozy bog y fwyanthy Tako mi pomoży Bog i święty 
krzyfz ya|kom nyewynouath Sta- krzyż, jakom nie winowat Stani- 
nil łanowy dze|wyanczy grzywyen sławowi dziewiąci grzywien.
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1088. (284) -- Grab>8)iiowo. Kota, (pia nobilis -lołiaiines de Knidzewo 
ad terniiiios proximos erga virtuosani Thomislawam (lrabyoiiowsl<<a'>:

V k '

v,*%

Thako my pomozy bog ete. yakom Tako mi pomoży Bog ete., jakom 
ya fkil Mieolaya ■ Straehowlkego ja sial Mikołaja Straehowskiego, 
aby m\^ pomogła Izlwym (diłe- aby mi pomogła s swym cłiłebo- 
ł)oyeez|cza ])rawa jedie.ą ]>rawa.

1089. (238 v) — Budziłowo. Kota, (pia inrabit iiobilis Nieołaus de 
Budziłowo contra Petrum fratrem suum de Budziłowo ad ])roximos 
termiuos partieiiłares:

•)(

YnsyCkyiK *3<cy

J
Tłiakomy pomozy bog yfwantłiy Tako mi pomoży Bog i święty 
krzyfz yakom , ya thobye nyekazal krzyż, jakom ja tobie iiie kazał 
wlaiiez ])yeuyanda vpana | mylaya wziąć ])ieiiiędzy u ])aua Miłaja ua 
ua pogrzeb occza mego pogrzeb oćea mego.

1090. (VL1 240 V r. 1435) — Rota, qua iurabit uobilis Andreas Sro- 
kossz de Waiigri contra nobilem Margaretłiam Nicolai de Płiałicowicze:

,

Tłiako nam pomozy bog etc. [yfz 
tłiolff] yako tłia czafcz |czCzom ya] 
kupyle™ I V katbarzyny za fzefcz- 
dzeffanth | grzywyem y za trzy 
y zawyardunk

Tako nam pomoży Bog etc., [iż 
to s| jako tę część [esom ja] ku
piłem u Katarzyny za sześćdzie
siąt grzywien i za trzy i za wiar- 
dunk.
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1091. (241 v) — Rota, ({iia iiirabit hoiiorabilis xVmlrzich de Pyglo- 
wicze contra nobilem Margaretliani ])ro eiiiiis, (pios Albertus Koniyeyessky 
exfideiussit — — —
—......

yTifi” '

Thako iny ])oniozy bog etc. yze 
thy I konye które woczech roiij^e- 
yewllky , wyranczyl thyin Avzal 
w Tweii 1 ])ra | weni zajni Ttcze

Tako mi poinoży l>og etc., iże ty 
konie, które Wociech Ko//dejewski 
wyręczył, tym wziął w sweni pra
wem zapuście.

1092. (241 v) — Dzberky. Item nobiłis ISułisłaus de Dzberky łiabet 
iurare ad ])roxinios terminos ])ro danipno (fideiiissoria cainaone} contra 
nobilem Msczissek Pyantcowssky, solus super decem niarcas et si voluerit 
iurare super ])lura, videlicet su])er duas marcas, debet addere, Avlgaiiter 
przjijjtawicz unum nobilem. Rota termini, (pii su])ra:

.... ./ ^

,^^ Tc fy V
\z^

4*

f. d.' -V)
|'[‘V5*b

Thako my ])oniozy ' bog etc. ya- 
koffm ya otho 7‘akoyeniltwoj iiko- 
dzem yagko dzelTancz grzywyem ' 
El nobilis ,sir iurahif: Thako my 
])omozy bog etc. uf s-vpra yako 
dwanaircze grzy |wyem 
1) Pojirawiono z rakoyeinfky.

Tako mi ])omoży Bog etc,, jakośni 
ja o to rękojemstwo szkodzieu jako 
dziesięć grzywien
— — — Tako mi ])onioży Bog etc.
— — jako dwanaście grzywien.

1093. (242 v) — Goluthowo. Rotha, qua iurabit nobilis Katherina 
de Goluthowo contra nobilem Janussium de Górka ad ])roximos terminos 
])articulares. Terminus peremptorius.
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fjfe:|<i& wt^v«»»^ S^jyt% lT»*.C>a»a

»«w5Uh r> ^ ^
I iiK^v

«£

r^p(*04^o«v ^ v»*j ^p ij v^

Tliako niy i)omozy bog etc. yakoiii Tako mi ])omoży Hog etc., jakom 
iiye. i kazała wtlnvem gu^biye broga uie kazała w tern gumnie ł)roga 
ITmloczicz yako ctirzy grzywny smłocić jako cztyrzy grzywny, ani
any tłiego vzytłi ka mam tego użytka mam.

lObt. (242 v) — Ałia;
Tłiako my i)omozy etc. yakom Tako mi ])onioży etc., jakom nie 
nyepoirUi ła ynye ])oł)rała Itoga tło- posłała i nie poł)rała stoga słomy 
my yako połtłiori grzywny a ny jako ])ołtory grzywny, ani go nżyt- 
go Yzytlikn j mam ku mam.

IOP.5. (242 v) — (lorka. Noł)iłis .lamissius <łe (lorka eontra Katłn*- 
i-inam de (lołntłiowo inrabit a<ł ])i‘oximos terminos. Terminus ]>ei‘empto- 
rius.

^ <BoŁev ''- '

ryn‘^

i



Tłiako my ])()mozy l)og yako thego 
kojna (‘zlzom |on| on zazalowal 
nye dałem ' go dla riiilby roltilTkye 
yako i ITedm grzywyem a ny imiye

JMsarz 44, ks. VII r. 14:54

Tako nd ])omoży l>og, jako tego 
konia, esom |oń| oń [zajżało^wał, 
nie dałem go dla służby sołtyskie 
jako siedm grzywie?«, ani u m<n>ie

V j marl a nym go otliney ])rzyyal umai‘1, anim go ot niej y)rzyjąl.

PISARZ 44.

1091». (\I1 lłl9v r. 1434) Hyrzglino. Kota, (jua iiirabit nobiłis .lo- 
hannes de liyrzgłino eontra nobilem Albrzyk de Wysnyewo ad proximos 
terminos particulares - — ~ :

i6
ß

6 T

/

Takim (!) poinoizy ete. yakom tho- Tak\0> mi pomoży etc., jakom to- 
bye nye | ranezil zadwye grzywnye bie nie ręczył za dwie grzywnie

za strawię).zaltłiraw

1097. (220 v) Plaezky. Rota, qua iurabit virtuosa Nastaszia ad 
instaneiam Vineenei de Maloehowo:

w*»
Tako mi }>omoJ'zy bog etc. yakom 
fzą I nyeobyafzała dacz fefzczyiiafz- 
eze grzywyen | [wmani] vyanczen- 
czewey zenye tajko yako drugye 
Izyeftze dałam

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
się nie obiązała dać sześcinaście 
grzywien |v,^ mamj Więceńcewej 
żenie, tako jako drugie siest<r>ze 
dałam.
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1098. (222) — Rota, ([ua iiirabit nobilis -lohajmes de Dambicze ad 
])roxiinos termiiios particulares adversus Ryeiida kinethonem;

3A

Tako niipomolzi bog etc. yakoiii Tako iiii ])oiiioży Hog etc., jakom 
ya wyalnczey iiyewfzal |wyanczey| ja więcej nie wziął [wię(*,ejl, jedno 
yedno tho czo Ipra wem myal to, co s ])rawem miał.

1099. (220) - Szadek. Rota, ([ua iiirabit noł)ilis Andreas de Szadek 
cum siiis sex testibiis ad instaiiciam nobiłis Fricz de dutrossin, sołus 
super decem marcas et secimdus su])er vi^inti etc., (luid su]»eresset metsex- 
tus in crastino ante merdiem:

f \ ■
1

^' j •'•'H ]

4''akomi et(-. izcodzyeti
dzyel'zacz f>rzywem 
Et teatefr. Tako nam iiomolzy i yako 
])an yaiidze>' icodzen |dzyenizacz 
(irzywyl dzyewandzczdzyerzad 
grzywyen orankoyemrtli|wo |ez| czo 
mu rancził zamiana maczye>ui j ya- 
rotlifkyego -- — —

Tako mi etc., jakom ja szkodzien 
dziesięć grzywie^/,
- — Tako nam ponioży, jako pan 

-)ęd<(r)zej szkodzien ([dziesięć grzy- 
wi{en>J dziewięćdziesią/ grzywien 
o rękojemstwo, co mu i\H*zyl za 
])ana Mai'ieja darotskiego.

1100. (227) ~ Rotłia, qua iurałiit virtuosa Katlierina consors magni- 
fici domini Moszycii de Stanszewo ad instanciam laboriose Meduigy de 
Yassyona:
Tako mi ])omolzy etc. yako Stry I Tako mi i)omoży etc., jako stryj 
moy rodzoni klzaiicz mikolay new ; moj rodzony ksiądz Mikołaj nie
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^ y'f^r\TT~7

Izal (Izyefzacz ^j,Tziwyen ])yenyan- wziął dziesięć grzywien ])ieniędzy 
(Izy yadwydze SoltilTowey zya- .Jadwidze soltyszowej z .Jasionej. 
IToney

1101. (2,40) —-Jaroeziiio. Xota: strenuus Alatliias de .lai'oezino habet 
aducere -Johannein Zambliiiskj* ad instaneiain virtu(jse Heduigis de 
Syrkowo ad ])r()xiinos terininos ])artieulares, (]iii iurare deJ)et:

Tako niy [niv] ])()iłiorzi ete. j yako 
|in] czom Izayal polczwarthy co])i 
do|bithka a dzyewyanez kolz toni 
1‘zaya] naya roezinye wnu'-go ])ana 
Seodzye

Tako mi |nmj ])omoży ete., jakoiinl 
eom zajął ])ołezwarty ko])y dobytka 
a dziewięć koz, tom zajął na da- 
1‘oeinie w mego ])ana szkodzie.

1102. (\'II .420 r. 1436) — Rota, (pia im'ał)it strenuus Nieolaus de 
Rleszewo su])er seeundos terminos ])()st festum Nativitatis Domini pi'o- 
ximos (*rffa nobilem ,Ja(‘oł)um de Naskowo:

Tako mi ])oniorzy ł)og y Izwantliy [ t Tako mi ])omoży Bog i święty f? 
yakom ya tobye ten kon wroczyl jakom ja tobie ten koń wrócił 
tako łzdrowo yako my go ])an tako zdrowo, jako mi go ])an .Jakub 
iaeub poiziezil ])ożyezył.
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1103. (310) Hotha, ([ua iurabit nobilis .lacaissins de Staw ad iii- 
staneiain iiol)iIi.s Petri de Stralkowo ad ]>roxinios termiiios ])artienlai*e.s:

ri' -7—..
0 •

VJ

7

4 '’Tjr

0

Tako niy poinolzy bo^r yhvanthy t Tako mi ])omoży Hog i święty t, 
yakoni ya thobye nyeraiiez il za- jakom ja tobie nie ręczył za list 
Hitli na i)oiryodrny anyego | tobye na ])(dsiodiny, ani go tobie znam. 
znam

1104. (d.lO) Kota, ([iia iurabit nobilis Woyslans de Pyenky erga 
nobilem Panlmn de Yszora:

• I.
jj

<-N
^7

^ ;JU*

Tako my ])omorzy bog yizwan thy Tako mi ])omoży Hog i święty 
t yako ya nyewxiiowatli grzywny jako ja nie winow^at grzywny panu 
])aim palikowy yeize rlkyenm any Kaszkowi .lezierskiemn, ani jego oć- 
gego oezezn |gynl gen byl vino- en, |jin| jen byl winow^at. 
wath

no.i. (350) — Kota, ([ua iurabit strenuus Bogussius de PrzbaAV ad 
instaneiam Petri Paezen de Szrzoda su])er terrninos ])articulares:
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Tako mi pomoizy b >T'zwanthy | | Tako mi ])omoży B<og) i święty f, 
Czom wfzal conye petrowy i tom com wziął konie Piętrowi, tom 
wLzal na |kl xanizey dzeclziiiye! wziął na księżej dziedzinie, co fmi] 
{czo} fmy] wxanfzem [lelzel za'- w księżem [lesiej zapiiś<:c>ie rąbili 
pnize rabili wmoyem dzyerlzenu w mojem dzierżeniu.

IKK). (357) — <Rota, qua iurabit)^) nobilis Vincencius i---)') 
ad instanciam Meduigis <fde...>^) er<(...)^)yerza ])ost Penthecosten. Pro
ximus terminus post Penthecosten;

JSy

yleni neyeiedl vv)>anyey dom ya- Iżem nie|ie| szedł w ])aniej dom 
duifzin |z| iamotrzecz Itako do - -ladwiżyn samotrzeć s tako do- 
brim yakom lam alzeiczą ])odley- bryni jakom sam a <(s)> sześcią 
fzich ynyewlzal gyy Irzebra pye- ])odlejszycli i nie wziął jej śrzebra, 
nyandzy yginicłi | rzeczj^ tako do- ]>ieniędzy i jinycłL rzeczy tako do-



bricłi yako fdwadzel'zaj ^rziyen 
czterdzefczy.

Karla uszkodzona.

481

brycli jako |dvvadzieś<ci>a] grzy- 
<(\v)ieii czterdzieści.

Pisarz 44, ks. VIII r. 1437

1107. (VIII 1V r. 1437) - Lathalicze. Eota, qua iurabit streiiuiis 
de Burczek de Chlapo wo ad iiistaiiciam iiobilis Johannis de Latalicze 
et Oszye de Glambokye ad proxinios terminos particnlares de termino 
peremptorio:

'I l'Ol*

Tako niy ])omofzi etc. yakoin ya 
lelzal nyemoczą od boga florzojnq 
tedy gyedim rok izawythy | myal

Tako nii ponioży etc., jakom ja 
leżał niemocą od Boga słożoną 
tedy, jedyni rok zawity miał.

1108. (2) — Góra. Rota, qua iurabit strenuus Ałbertus de Góra ad 
instanciam strenui Andree de Starko wyecz ad proximos terminos parti- 
culares;

Takonii ^lomoizi etc. yakoin Itho- 
byą I nyefmowyl ylzemczy myal 
wroczicz I dzyedziną dambyecz thedi 
kyedi by j my wroczil pyenyandze^) 

Literą (1 poprawio)io iv tym wyrazie z

Tako mi ])onioży etc., jakom s to^ 
nie smowil, iżem ci miał wrócić 
dziedzinę Dębiec tedy, kiedy 
by mi wrocził pieniądze.

1109. (5 V) — Górka. Rotha, qua iurabunt testes strenui Luce de
Górka ad instanciam strenui Petri 
Tako na (!) iiomofzi bog ylwanthy 
t ya I czotz pan łucas vczinü müii 
nakrzinka|ch [nyepodnyofł| {tini 
podnyerzenim} vodi zemya przed- 
po I grothkamy any podiiogrodka- 
my {anypogrodkamy} any gemu
cl Roty pyzdrskie

de Bnin:
Tako na(ni) pomoży Bog i święty f, 
ja<ko coż pan Łukasz uczynił 
młyn na Krzynkach, fnie podniósł] 
tym podniesienim wody ziemią 
przed pogrodkami ani pod pogrod- 
kanii, ani pogrodkarni, ani jemu
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If" <fiÄ<dLu>

^ ''*?2

,(W*-«i' VWipi «Y^**
fi uM>«** **Y

Icodi vczinil wogrodzyech wltodoj- 
lach fwj wiankach w paithwifkach | 
any vlefze tim podnyefzenim vodi

szkody uczynił w ogrodziecłi, w sto
dołach, w łąkach, w pastwiskach, 
ani w lesie tym podniesienim wody.

1110. (6) — Górka. Eotha, qua iurabiint testes streiiui Luce de Górka 
ad instanciam |nohihs| strenui Johannis de Bnin, gładiferum Pozna- 
niensem:

:i-
\

^%C^Kp'

1]

Tako nam pomofzy bog etc. 1 
yako Czolz pan lucas vczinü młin ] 
nakrzinkach tim podnyefzenim | 
vodi zemya przedpogrodkamy j any 
podpogrodkamy a ny pogrod|kamy 
gemu [poJ fcodi nyeuczinil | vo- 
grodzyech vftodolach vlankach | 
fvj ywpafthwyfkach any vlefze | 
tim podnyefzenim vodi

Tako nam jiomoży Log etc., jako 
coż pan Łukasz uczynił młyn na 
Krzynkach, tym podniesienim wo
dy ziemią X'i'zed pogrodkarni ani 
pod pogrodkarni, ani pogrodkarni 
jemu szkody nie uczynił w ogro- 
dziech, w stodołach, w łąkach 
i w pastwiskach, ani w łesie tym 
podniesienim wody.

1111. (6 v) — Myeczewo. Kota, qua im-abit nobihs Jacussius de 
Myeczewo ad instanciam nobilis Dosz de Kogahno ad proximos terminos 
particułares:
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Takoiiii poinoizi etc. yakom ya 
thobye | nyeraiiczil |yXz mano ofzna- 
myonacz gralnycze inyedzy dobye- 
f la wem a mye|dzi Xtaniilawem] 
zalznamyonanye | {grany} gye- 
dno yako gyednacze izkafzali

Tako mi pomoży etc., jakom ja 
tobie nie ręczył |iż miano ozna- 
mionać granice miedzy Dobiesła
wem a miedzy StanisławemJ za 
znamionanie graiii<c>, jedno jako 
jednacze skazab.

1112. (7) — Jęzora. Rota, qua iurabit nobiłis Paułus de Yeszora 
ad instanciam nobilis Stanisłai de Eogalino:

’ " A ^V-K« -

1 “7“!7______ 11

Takorni pomofzy bog etc. yakom 
i a tobye | nyeraiiczil za Dobyella- 
wa Rogabnikyelgo yfze myal zło- 
mycz ploth yiifucz | trzy kopcze 
tu gdzye gyednacze oizna | myonali

./> . ....
Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ja tobie nie ręczył za Dobiesława 
Rogałińskiego, iże miał złomie płot 
i usuć trzy kopce tu, gdzie jedna
cze oznamioiiałi.

;11j3. (8 v) — Góra. Rota, qua im’abunt strenuus Ałbertus de Góra 
ad instanciam nobilis Nicolai de Slup:

■\»fi

Takorni pomolzi etc. yakom ya | Tako mi pomoży etc., jakom ja 
vticzaffy mycołayewy Slupikyemu ] w ty czasy Mikołajowi Słupskiemu
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vticzaffy Cony iiyeidzyl gyedim 
othczyebye dwa groffa wfzal

[w ty czasy] koni nie żdżył, 
jedyni ot ciebie dwa grosza wziął.

1114. (11 v) — Szinyecziszky. Rota, qna iurabit venerabilis doniinns 
Paulus scolasticus Cracoviensis de Sznyecziska ad instanciani nobilis 
Simonis kmethonis de Yeszora:

Ov

rw(XMa<*-iiÄ

Takomy pomofzi |yl bog etc. ye- 
fzem I ya nyekalzal dacz pyan- 
czinacze ran | Simonowy zyelzor 
anym go kafzal j bicz any wlenczucb 
fadzacz any i klodowacz et hoc 
iurabit super sanctum, ewangelium.

Tako mi pomoży Hog etc., jeżem 
ja nie kazał dać piącinacie ran 
Szymanowi z Jezior, anim go kazał 
bić, ani w leńcucłi sadzać, ani kło- 
dować — — —

1115. (12) — Szmyecziszka. Kota, qua iurabit venerabilis dominus 
Paulus Gysziczsky de Smyeeziska ad instanciam noł)ilis Pauli de Yeszora 
ad proxiinos terminus:

“7 jy 
/.

^ y*'*'

vlf-' ..T

Tako my pomofzi etc. [ yakom ya 
czlowyeka pawiowego ISini| Simna 
prathwy nyefadzal wklodą | anygo 
vmny fzpanyczi nyefzaftal | wfzmye- 
czifkacb nadzyedzinye vklo|dzye

Tako mi pomoży etc., jakom ja 
człowieka Pawiowego [Sini| Szy- 
m<o>na Pratwy nie sadzał w kłodę, 
ani go u mni<e> s panicy nie za
stał w Śmieciskach na dziedzinie 
w kłodzie.
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1116. (12) — Pigloiiieze. Kota, (jua iurabit nobilis Nicolaus Swyrzkoth 
de Pigloiiieze ad instanciaiii Petrassius (!) de Piglouicze, qui dampnum 
superiiirare debet super terminos particulares proximos:

Tako mi pomoży etc., jako ja mam 
szkody dziesięć grzywien dla nie- 
iiyclenia Piotraszewego.

(12 v) Tako my pomolzy etc. yako 
ya mam | fcodi dzyefzacz grzywyen 
dla nyewjż^czlenya j potrallewego 
Et testes, quilihet nobilis super decern 
marcas, usque viginti centum marcas 
superiurahunt. Ad minus potest.

1J17. (12 v) — 8zmyecziszka. Kota, ({ua iurabit venerabilis dominus 
Paulus Gysziczsky de Bniyecziska ad instanciam Simonis kmetlionis 
de Yeszora:

* ri T I -L

Tako my pomol’z etc. i yakom ya 
nyenial dwudzelitu co]) rfzy any 
fzana zapol grzywny i any czo 
myal dacz na])anrkei‘kye (!) ' fca- 
I'zanve

Tako mi i)omoży etc., jakom ja 
nie miał dwudziestu kop rży ani 
siana za ])ol grzywny, ani co miał 
dać na ])ań8kie[skiej skazanie.

1118. {V2y) — Wangri. Kota, (pia iurabit nobilis 1 izerska ad instan- 
ciani nobilis dacobi Grawda:
Tako my etc. | yako tliy rany 
czolmy gye dal dacuiz ! grawda 
to gye mam oth nyego | czo my 
ge dal
Et quilihet nobilis super un um et sola 
super tria.

Tako mi etc., jako ty rany, coż 
mi je dal Jakusz Grawda, to je 
mam ot niego, co mi je dal.
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1119. (12 v) — .Wangri. Rota, qua iurabit Jaciissius Gwarda (!) ad 
instanciam Alberti kmetlionis de ibidem:

Tako my pomofzi bog etc. yakom ] Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ya nyedal woczechowy {dw rany} ja nie dal Wociecliowi dwu ranw 
dunacze ran | nadobrowolney dro- d<w^unacie ran na dobrowolnej 
dze czolz gye wofziny oglandal drodze, coż je Avozny oglądał.

1120. (25 A") — Birzglino. Rota, qua iurabit nobiüs Johannes de 
Birzglino ad instanciam strenui .Tohannis de Wrzessnya ad proximos 
terminos particulares:
Tako my etc. yakom ya tliobye 
nye ] Avynowat trzech grziwyen 
kthore | trzigrzywny tobyem myal 
oddacz i dabyną

Tako mi etc., jakom ja tobie nie 
winowat trzech grzywien, które 
trzy grzyAAUiy tobieni miał oddać 
dębmą.

1121. (26) — Roszkowo. Bota, (pia iurabit nobilis Clemens de Roskowo 
ad instanciam nobilis Johannis de JaroslaAvyecz ad terminos ]iarticulares 
post festum sancti Bartholomei:

. .'“J' ^ ------ - -

yakofz my raczil za polthori grzi|- Jakoś mi ręczył za poltory grzyAvny 
Avny y rzeklefz my gye l‘za]>laczicz i rzekłeś mi je za])łacić.

1122. (26 v) — Babino. Rota, qua iurabit nobihs Tliomislaus de 
Babino ad instanciam Aurtuose Margarethe de StarczinoAvo a(ł proximos 
terminos particulares:
Tako my etc. yakom ya nye j po- 
fziczil Aqianye ftarczinowlkye | 
y dzyefzanczy grzyAA^yen Irzebra | 
anym nanye lifta dacz [nal] ] myal

Tako mi etc., jakom ja nie poży
czył u panie kStarczynoAvskiej dzie
siąci grzywien śrzebra, anim na 
nie lista dać |miał| miał.

1123. (28) — Jutroszino. Item terminus est assignatus nobili Fricz 
de Jutroszin cum strenuo Mathia de Jaroczino, ita ])rout ministcrialis
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bina vice ipsum doininiim Fricz in hereditate Goszczuyewo inposessio- 
navit et ibi bina vice procurator domini Mathie Jarotliszky repugnavit 
dicens quod: „^JŚTon habeo in comisso a domino, ideo non dabo in posse- 
sionacionem”. Et hoc Johannes ministerialis coram iudicio recognovit; 
ex adverse stans nobilis Eanisz dixit ut nuncius, quod dominus Mathias 
hic esset ad contradicendum isti cause, sed iacet infirmitate gravi a Deo 
comissa. Tunc ius decrevit, quod dominus Mathias habet venire ad pro- 
ximos terminos particulares et iurare — — —
Tako my pomoi'zy bog etc. yakom | Tako mi pomoży Bog etc,, jakom 
ya lefzal prawą nyemoczą od boga | ja leżał prawą niemocą od Boga 
daną — — — daną.

1124. (28 v) — Murzinowo. Eota, qua iurabit nobihs Derslaus de 
Murzinowo ad instanciam nobilis Nicolai de Gansorowo:

C

A4 W**?üjy

iLv-,

yy
C; VI

Tako my etc. y yakoni bil przi- Tako mi etc. [i], jakom był przy
ten (!) 1 kyedi ])an burczek dal rok te/w, kiedy pan Burczek dał rok
|mj mycolayewy Ganizorowlkye- Mikołajowi Gąsiorow^skiemu, a on
mu a I on gy przigyal fzwym czlo- ji przyjął <s''' swym człowiekiem
wyelkyem nagyeralthowye — — — na Gierałtowic.

1125. (40) — Eota, [qua iurabunt testes] testium subscriptorum:

''^1

Tako my pomofzy etc. yako myco- Tako mi pomoży etc., jako Mikołaj 
lay yarkowy nebil wdzerfzenim (!) Jarkowi<c> nie był w dzierżenb/
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|v| othtich I latli yako yaiiowy bru- ot tych lat, jako Janowi Bnidzew- 
(Izewfkyemu Avlzdano czafzczy skienm wzdaiio, części Piotrowej. 
pyotroAvey

Tekst polski skreślono.

1121). (40) -

yako mycolay yarcowycz iiyebil 
wdzerfze'niu tey czafzczi pyotro- 
wey oth tich lath | yako y ano wy 
Brudźewfkyemn AAd‘zda]no

Jako Mikołaj JarkoAvic nie był 
AC dzierżeniu tej części PiotroAcej 
ot tych łat, jako JanoAAi BrndzcAv- 
skieniu wzdano.

Brudzewo. Testes pro parte nobiłis Kyełcz de BrndzeAAo ad instanciam 
nobiłis Nicolai YarkoAvycz: primus Bronissius de Gorinino, secnndus 
Stephanns de ibidem, tercius Sandiuogins de ibidem, qnartiis Drogosłans 
de Wangri, quintus Andreas de Coszarzewo, sextns Nicolaus Drnnda 
de Sobyeszyrznye.

1127. (40 v) — GanszoroAvo: Testes pro ])arte nobiłis Nicolai de Gan- 
szoroAvo ad instanciam -Jacobi kmethonis de Gyeralthowo; i)rimus Mathias 
de SlaAA'yanczino, secundus -Johannes de ibidem, Sandinogins de Gyel- 
moAvo, quartus Baiirencius de Nadarszicze, quintus Martinus de Nadar- 
szicze, sextus Bartholomeus de Zolcze:
Tako my etc. yako[m ya| micolai Tako mi etc., jako[m jaj Mikołaj 
ne ! dał trzech ran yacubowy gAA^al- ide dał trzecłi ran -Jakul)owi gAvał- 
teni i Izamoczwarth |ot] okthore tern samoczAvart |ot|, o które nań 
{nan} llnaniyą] j zaloAcał |na miel żałoAcat.

1128. (43 A^) — MiłosłaAY. Rota, (pia iurabit nobiłis Phiłipus de Miło- 
slaAvya ad instanciam nobiłis Milay de ibidem ad proximos terminos 
particułares:

\
il



Tiikü ni5" pomoizy bog etc. yakoiii ! 
ya nye{clal} fwfzal] kamye[nyal {dal} 
■|)aim ; Milaj^ewy |aiij {wiocz} anim 
go kal'zal i wlofzicz napod przelz- 
gyego voley
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Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ja nie dał fwziąłj kamie<iiia> [dał] 
panu Miłajewi |an| wziąć, anim go 
kazał włożyć na pod^) ])rzez jego 
wolej.

Pisarz 44, ks. VII1 r. 1437

^Podniesiona podstawa pod kamień mli/ński’.

1129. (43 v) - Miłosław. Eota, (]iia iurabit Nicolaus Kyemła opidanus 
de Miłoszławya ad instanciam nobiłis Miłay:
Tako my pomoizi bog etc. yakołz | Tako mi ])omoży Bog etc., jakoż 
])an Miłay k a Czaimy zayacz konye pan Miłaj kazał mi zająć konie 
])rzedCtodolą vkobyl ale nye ; na- przed stodołą u kobył, ale nie na 
łancze łące.

1130. (46) — Cosmin. Rota, qua iurabit magnificus dominus Mosz- 
czicius de Coszmin ad instanciam nobilis Stanisłai de Miruczino ad pro- 
ximos terminos particułares:
Tako my pomoCzi bog etc. yakom 
ya nyewCzał [poCzmyerl j)ofzmyerci 
Cina i pana StaniClawa konya ygi- 
nicłi rzeczi tako dobricli Jako 
dzyefzacz grziwyen

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ja nie wziął |po śmier] po śmierci 
syna pana Stanisława konia i ji- 
nycli rzeczy tako dobrych jako 
dziesięć grzywien.

1131. (54) - Marzenino. Rota, qua iurabit nobilis Johannes scul- 
tetus de Marzenino ad instanciam wenerabilis domini Ijaskonii cancel- 
larii Poznaniensis de MJoskowo super terminos ])articułares:
Tako mi pomoCzy etc. yaco | czom Tako mi ])omoży etc., jako com 
Czayal bidlo tom Czayal , ]ia])aiia zajął bydło, tom zajął na pana 
mego dzyedziiiye mego dziedzinie.

1 132. (54) — Miłosław. Rota, (pia iurabit nobilis Milay de Miloslawya 
ad instanciam nobilis \Mncencii de Mroczky:

-UłoV Ipi^hTT vV
V
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yakom ya thobye konya iiye ' wizal 
ktorim czy dal zaflufbą tedy 
kyedilz otemnye o othftal | ktłio- 
regoiz myal wmnye rok | tako do
brego yako Izelez grziwye" — — —
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Jakom ja tobie konia nie wziął, 
którym ci dał za służbę tedy, 
kiedyś ote mnie [o] otstał, któregoś 
miał u mnie rok, tako dobrego 
jako sześć grzywien.
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1133. (54 v) — Nadarszicze. Eota, qua iurabit nobilis Andriczka 
de iSTadarszicze abas Obłaczkowo ad instanciam nobiłis Andree de Fa- 
ksino:

A,

i ‘'“i \ I
ł • * ^

Tako my pomofzi etc. yakom | Ja 
tobye nyerancził za katarzinyą j de 
Nadarlzicze zadwadzyelzcza Grzy- 
wyen I poługlofkow {ylzadwye} any 
[ma] I nanye [łiftłi] dacz nyeniyal

I f -y
* »'-■/v'.t 'V| V*-

.4: /.

Tako mi ])omoży etc., jakom ja 
tobie nie ręczył za Katarzyn[i]ę 
de Nadarzyce za dwadzieścia grzy
wien ])oługroszkow i za dwie,ani<m> 
[ma| na nie [list] dać nie miał.

1134. (55) — Brzostowo. Kota, qua iurabit nobilis Andreas de Brzo- 
stowo ad instanciam nobiłis Andree de Pogorzel:
Tako my" pomofzi etc. yakom ^ ya 
nyerancził [z] zadwye co])ye i za- 
pana mączką Jarotłifkyego

Tako mi ])omoży etc., jakom ja 
nie ręczył za dwie kopie za ])ana 
M aćk a J ar o t sk i ego.

1135. (57) — Kota testium infrascriptoruni:
Tako nam pomofzi etc. yako ! pan 
micołay zofzmyą tako do'brich 
yakofzam awfzefzczinacze ' po- 
dłeyfzicłi vybył gwałtem dwoye 
eony thy kthore wfziczognał na
prawo

Tako nam ])onioży etc., jako j)an 
Mikołaj z ośniią tako dobrych jako 
sam a w sześcinacie podłejszycłi 
wybił gwałtem dwoje koni, ty które 
wściągnął na prawo.

1136. (58 t) — Cojiidlowo. Kote, quibus iurabit strenuus Przedpełk 
('opidłowsk>^ ad instanciam nobiłis Yincencii olim de Pyetrzikowo:
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Tako my pomoizi etc. yakom panu 
vyanczeiiczewy iiyemyal czo dacz 
napanfkye Czkafzanye kyedifzmą 
paniczi o konye obfilal - — —

1137. (.58 v) — Ada: 
yakom ya tobye nye])OX)afl fzitha 
tako dobrego fya] yako dzyefzacz 
grziwye — — —

Tako mi ])omoży etc., jakom i^aim 
Więceńcewi nie miał co dać na 
])ańskie skazanie, kiedyż inie i>a- 
nicv o konie obsvlal.

.lakom ja tobie nie po])asl żyta 
tako doł)rego jako dziesięć grzy
wie (n>.

1138. (58 v) — Alia:
.Jakom ya tobye nyemal doizicz I .Jakom ja tobie nie miał dosyć 
vczinicz fza fzyeczy tako dobre uczynić za sieci tako dobre jako 
ya|ko dzyefzacz grzywyen — — — dziesięć grzywien.

1139. (59) — Alia rota Copidlewsky erga Vincencium:

; I|rj ‘-'^7

Pu(sv j.

7‘'" ^-4.
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yakom ya tobye grziwny nyewy- Jakom ja tobie grzywny nie wino- 
nowat I za fiirticAnium wat za fnrticiniinn.

1140. (.59) - Alia: 
ylzem ya tobye nye ranezil zaezlo- 
wyelka zapyacz ezwyerczen rizy 
ylza ; alza oizmnacze groffy---------

1144. (.59) — Rota Vincencii: 
ya kolz my nyedoplaczil polu i 
grzywnya kyedifznń^ dzedziną pla- 
czel — ------

1142. (59) —
yakom ya tobye nyerzekl zaizą j 
yfza yandrzeya vlfzicz leodi — — —

Iżern ja tobie nie ręczył za człowieka 
za |)ięć ćwiercień rży i za [a za] 
o.śmnacie groszy.

.Jakoś mi nie do])łacił iioługrzywnia, 
kiedyś mi dziedzinę płacił.

.Jakom ja tobie nie rzeki za się 
i za .Tędrzeja ulżyć szkody.

114.3. (59) — idem iurabit ad instanciam Andree de Nadarszicze:

yakom jra tobye fzpełna ])yenyaidze .Jakom ja tobie s ])ełna pieniądze 
[c] cztirdzyeCzczy grziwyen kye- cztyrdzieści grzywien, kiedym )da- 
di rn płacził zapyeti'zikowikyego cii za Pietrzykowskiego.

1111. (59 v) — Comendor Poznaniensis: Rotę, (piibus iurabit dominus 
•Michael comendor sancti .Johannis ante Ihiznaniam a<ł instanciam Ni- 
kyek (!) famiłiaris domini Nicolai de Grabowo:
Tako my etc. yako niklewye 1 
nyelzgynalo moym wgyecha | nim 
yednim idrugirn tako dobre ^ yako 
ledm grziwyen any j gemy comori 
dobite

1 145. (59 y) -

yako niklewy zakon nyewy j no wątli 
|zak| polpyanthy gi’ziwny |m] 
nita (!) zafzlufzolnego

Tako mi etc., jako Niklevvi[e] nie 
zginęło moim wjechanim jednym 
i drugim tako dobre jako siedih 
grzywien, ani jem?/ komory do
byte.

.Jako<m; Niklewi za koń nie wino- 
wat połpięty grzywny wyta zasłu
żonego.



493 I’i.sarz 44, IvH. VIIJ r. 14:i7

114t). (60) — V'yelavyesz. Testes pro parte iiobilis JSlieolai de Vyela- 
wyesz ad instaiieiani nobilis Johannis de Starigrod: jirimiis Przediiogius 
de Scoraezewo, secundns Johannes de Eomyeyewyeze, tereiiis ^^^ieolaus 
de Falanczino, qiiartus Martirms de Siplowo, quintns Nieolans de Mye- 
skowo, sextns Mathias de Glowczino — Rota:

Tako niy ponioizi etc. yako ten | Tako mi ponioży etc., jako ten 
row kthorim fipal ten em vidzerifzal row, ktory-ni sypał, ten-eni wy- 
trzidzeL'czj^ lath y trz5data zmo | dzierżał trzydzieści lat i trzy lata 
gyniy przodky — — — z inojimi przodki.

1147. (67) — 8zyrkovvo. Rota, qua inrabit virtnosa domina Heduigis 
de Szyrkowo ad instaneiam nobilis Jandrieh et Nicolai de Rtrzessewo:
Tako mipomofzy bog etc. yako | 
ezo gidą to gidą prawa gralnicza 
yafz dzyeli Rnfko aftStrze|fewo 
Strzelfewdkye nagedną i Itroną Et 
ad maiuf^ non potest, nisi sinnt 
zayalda facta est — — —

Tako mi pomoży Bog etc., jako 
co jidę, to jidę prawą granicą, 
jaż dzieli Eusko a [st] Strze- 
szewo. Strzeszewskie na jednę stro- 
n^‘ — — — zajazda — — —

1148. (67) — Malgowo. Ins deerevit, quod nobilis lleydan habet 
statuere nobiles Retruin de Rassewy et Derslanm de Wrothkowo, qui 
iurare debent in hec verba:

'V M A

^ fi fi'#''!"

Tako my etc. yakoni pirzwey * Tako mi etc., jakom pirzwiej byli 
bili pofzli oth pana hedana | do posły ot pana IIe<j>dana do pana



pana Marcziua rroinoliczfkye|go 
aby konye wiranczil napa|n[kye 
|X] fcafzanye anifzgo pofzew fza- 
fedl
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Marcina Kroniolicskiego, aby ko
nie wyręczył na pańskie skazanie, 
aniż go pozew zaszedł.
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1149. (67 v) - Yoczechowo. Rota, (|ua iurabit nobibs Stauisłaus 
de Woczechowo ad instanciam Nicołai Fnris de Jaroczino super terminos 
particułares:
Tako my ponioizy etc. yako ten 
czlowyek nyenal|a| onicz roley
gorney [nyfzj porzemlkyeni^) vkiła- 
dze

Literę m poprawiono z y.
*) Albo bornej, ezy też górnej. *

Tako mi ])onioży etc., jako ten 
człowiek nie miał [o] nic rolej 
[gjornej |niż| po ziemskiem ukła
dzie.

1150. (67 v) — Burczek. Rota, qua iurabit streiinuus Burczek de 
Burczek (!) de Borzuyewo ad instanciam Dersłai de Murzinowo:

yakom ya otłiticłi pyenyądzy 
płatu nyewizal otłi [rancom | dzyrf- 
kowyj dzyerfka ktorini I gifcziny 
Iz^ykał nagyego rąlkoymacłi

Jakom ja ot tych pieniędzy płatu 
nie wziął ot [ręko<j>iu Dzierżko- 
wy<ch^] Dzierżka, którym jiściny 
sy<s>kał na jego rękojmiach.

1151. (68 v) - Grabyonky. Rota, cpia iurabit virtuosa Jarosława 
Grabyonowska ad instanciam nołiilis Andree de Gorinino ad proximos 
terminos particułares:
Tako etc. yakom ya nyewlzala 
fcarbu i oczcza mego [cu] cuktho- 
remu loltri me | ane czafcz niyeh 
tako wyełe yajko fzefcz dzefzath 
grzywyen

Zam,. a one.

Tako etc., jakom ja nie wzięła 
skarbu oćca mego, ku któremu 
siostry me, ane^) część niiuły, tako 
wiełe jako sześćdziesiąt grzywien.



495 Pisarz 44, ks. VIII r. 1437

1152. (73) — Grzibowo. lus decrevit, (^iiod streniius Wirzbyantha 
de Grzibowo habet superiiirare dampimm ad proximos terminos parti- 
cnlares ad instaiiciain nobilis Andree de Starkowyecz super eentriim et 
octo niarcis da,mpni secnndum ins terrestre inetsextns:
Tako my pomoizi bog etc. | yakom 
ya Icodzyeii Stogrziwyen | yofzm 
ot pana yandrzeya Blofzeyew- 
fkyego oiiyefzaplaczenye | rakoye- 
inftwa
Alii in tefitimonium.

Tako mi ])omoży I>og etc., jakom 
ja szkodzieii sto grzywien i ośm 
ot pana .Jędrzeja l^łożejewskiego 
o niezapłacenie rękojemstwa.

1153. (74 v) — Bloszeyewo. Kota, ([iia iurabit nobilis Visota de 
Broszeyewo (!) ad instanciam jnovidi Johannis Tatak de Bnin:

1

Tako my etc. yakom ya wti czafly | 
gyedifzmy {ocza mego} x)aniczy ob- 
filal {y wol’zn>nn} nemyal | eony 
dacz na]4an[‘kye tcaizanye bolz i 
mygye vibii fwj gwałtem izniego | 
clvcza anyrn tobye fzita bronił | 
zocz

Tako mi etc., jakom ja w ty czasy, 
jedyś mi o<ć>ca mego panicy ob- 
syłał i woźnym, nie miał koni dać 
na pańskie skazanie, boś mi je 
wybił gwałtem s mego klucza, anim 
tobie żyta bronił żąć.

1154. (71 v) — Bnin. łus deerevit, quod streiiuus Johannes de Bnin 
łiabet suxieriurare frumenta in x^alore viginti marcarum ad instanciam 
strenui Andree de Bloszeyewo:
Tako my pomolzy etc. yakofzlmy Tako mi pomoży etc., jakoś mi 
bił llzaltawylj x)rzedał dzyejdzyną był fzastawiłl przedał dziedzinę na 
nawedercow tedi [y] kyedmjczy yą wńłerko/, tedy kied<y)m ci ją spuś- 
Ipufczil tedilzmy wfzal | Izita tako cił, tedyś mi wziął żyta tako dobre 
dobre yako dzefza^cz | grzywyen. jako dziesięć grzywien.
Et unus nobilis super alias decim — — _
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1155. (76 v) — Cosmin, Item continuatiir iiiramento magnifici domini 
Moszcicii de Coszmin ad instanciam nobilis Jaroslai de Roszdraszewo 
terminus peremptoriiis per terminos partieulares:
Tako my etc. yakoni da raczil | 
zapanyą katerzina macz yarofla-j 
owa ftarą pyotrow^^ ob|rziczCkyenm 
fza rto grzywyen | y Izam zaplaczyl

Tako mi etc., jakom ja ręczył 
za panią Katerzynę, mać Jaro- 
sła(w">owę starą, Piotrowi Obrzyc- 
skieniu za sto grzywien i sam za
płacił.

1156. (77 v) — Starigrod. Rota testium nobiłis Johannis de Stari- 
grod:

1 tiJjiur 4? ^

W4l

Tako my pornoizy etc. yako ta 
droga nyebiła przeirole yprzefz | 
łanky |oł] łiot etrzydzełczy łat j 
vidaiia do thwego niyłina j ałe 
yako ftara dawna niyedzi ’ kopcze 
granicz amy — — —

Tako mi pomoży etc., jako ta 
droga nie była ])i*zez rołe i przez 
łąki liote trzydzieści lat widana 
do twego m[y]łyiia, ałe jako <s> sta
ra dawna miedzy kop(*e granicami.

1157. (81 v) — 8łup. liis decrevit, (piod strenuus Nicolaus 8łux)szky 
habet superiurare centum marcas damjmi ad instanciam magnifici do
mini Johannis Głowacz de Graboschewo sołus cum sex testibus:
Thako nam ])oniofzy bog etc. iako 
tho I fzwyatłiczimy yfze pan Mi- 
kołay fzkodzen fztłia j grzivyen 
oth pana Jana głowacza dla j 
rankoyemfzthwa — — —

Tako nam pomoży Bog etc., jako 
to świadczymy, iże x)an Mikołaj 
szkodzien sta grzywien ot ])aiia 
Jana Głowacza dla rękojemstwa.

1158. (VIII 88 r. 1438) — 8zirkowo. lus decrevit, quod virtuosa 
Heduigis de Szyrkowo, habet aducere nobiłem Mathiam, fihuni Ołementis 
de Głowczino, ad instanciam strennui Martini de Cyelcza, qui iurare debet 
super terminos partieulares i3roximos:
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Tako mj^ etc. yako czom wlzal 
dwoye | konj^ tom w£zal iiapanyej^ 
Szyrkowikyey ; dzyedzynye a no 
rambyą

Tako mi etc., jako com wziął 
dwoje koni, tom wziął na paniej 
Żyrkowskiej dziedzinie, ano^) rą
bią.

Zam. a ono.

1159. (88) — Glowczino. Idem Mathias, filius Clementis de Glow- 
czino, ad instanciam streimi Mathie de Jaroczino:

Tako etc. yako ozom wfzal tom Tako etc., jako com wziął, tom 
wfzal I eon yfzwofzem tom wfzal wziął koń i z wozem, tom wziął

na ! panyey dzedzynye na paniej dziedzinie.

1160. (88 y) — Miłosław. Rota, qna inrabit strenuiis nobiłis Miłay 
de Miłosławya ad instanciam kmethonis Martini de Psari---------
ya Tho etc. yakoni yatego czło- ,Ja to etc., jakom ja tego człowieka 
^vye]ka nye|p|pufcził ałe pofzedł nie puścił, ałe poszedł ote m<ii>ie 
otliemye | nyepoftampiwfzy my nie postąpiwszy mi ziemskiego ukła- 
fzemfkyego vkladn (łn.

1163. (89) — Miłosław. Rota, qua iiirał)it nobiłis Miłay (łe Miłosławya 
ad instanciam Kyemła (łe Miłosław:

--w**

rr-

Tako etc. yakolni yaj {moya cze- 
łacz} wfzała dwa konya | yfzwo
fzem kyemłj^ wmyłofławfkycłi 
y I wkofzubyeczfkycłi tu gdzefzmy^

Tako etc., jako [m ja] moja cze- 
ładź wzięła dwa konia i z wozem 
Kiemłi u Miło sławskich i u Ko- 
zubiecskich, tu gdzieśmy zajjowye-

32 Roty p^zdrskie
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zapowyejdzyeli giiiym ylzwyni lu- dzieli jinym i SAvym hidzieni, ii iiie- 
dzem wnyedzyeliiiich dzielnych.

1162. (89) — Miłosław. Rota, qua iurabit nobilis Albertus de Taczali 
ad instanciam nobilis Milay su])er terniinos iiartieulares:
Tako my etc. yakom ya wfzal i 
sex eqnos [super] {[y| ywofzy yfche- 
kyre} nadzedzynye pana I phili- 
powe5^ wtzapulzcze ale nyena | 
pana Milayewey yfz tam [n| niczlz i 
|nye| nyema

Tako mi etc., jakom ja wziął sex 
equos i wozy, i siekirę na dziedzi
nie ])ana Filipowej w za})uście, 
ale nie na pana Miłajewej, iż tam 
nics fniel nie ma.

1163. (92) — Yyanczka. Rota testium virtuose Vyanczcze erga Avene- 
rabilem dominum prepositum de Gosdowo:

-----^4
Tako etc. yako tłio iwadczą yako ' 
]>an lalcz vidzerial zemfką | daw
no fez trzy lata ypany drugye | 
trzy lata nye])odnorzącz iiogrod- 
kow i Izyedzancz nawdowyem ftol- 
czu

Tako etc., jako to ŚAviadczą, jako 
])an Łaszcz wydzierżał ziemską daw- 
no>ść trzy lata i ])ani drugie trzy 
lata, nie podnosząc ])ogrodkow, sie
dząc na wdowiem stolcu.

1164. (92 v) - Guniczc. Rota testium Wicline de Gunicze ad instan
ciam virtuose Dorothee olini Petrassi de ibidem:
Tako etc. yako tho izwadczą yl‘ze ’ Tako etc., jako to świadczę, iże 
ta groby a vil'tala zemik^^ vklad | ta grobia wystała ziemski układ 
trzy lata ])rzerz vgabanya ]iofz- trzy lata ])rzez ugabania pozwem, 
wem

1165. (93 v) — Miłosław. Rota, (pia iurabit nobilis Derslaus familiaiäs 
nobilis Philipi de Miroslawya ad instanciam Nicolai opidani de ibidem:
Tako my etc. yako czoni wlzal Tako mi etc., jako com wziął dwu)je 
dwoye koniy- avo1‘z yfzekyrą {tom koni i woz, i siekirę, tom wziął
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wiza.! na} wpana pliylipowem ; za- |iiaj w pana Filipowem zapuście 
])ufeze wnyedzeliiem nako|f|pczu^) w niedzielnem na kopcu.

('ala zapinka nkreńlona.

1.1 Od, (94 v) — Zdziehouicze. Kota, (pia iurabit Albertus Vidzga 
de Szdziehowicze ad instanciam strenui Andree de Górka:

p!v , »ł 4uJt I V<i^1

►•y ny^
m

Tako etc. yakom ya czlowyeka 
nyewi i ranezil v])ana yandrzeya 
nyewyrzanczil ' na])anfkye fkafza- 
nye

Tako etc., jakom ja człowieka nie 
wyręczy! u pana »Jędrzeja [nie wy- 
r[zjęezyłl u a pańskie skazanie.

1 107. (95) — iSzedlecz. Rota, qua iurabit ^Iroczek de 8zedlecz ad 
instanciam nobilis Jacobi de Yelitowo ad terminos jiarticulares proximos: 
Tako my etc. yakofm za] ty trzy Tako mi etc., jako[m za| ty trzy 
grzyAvny | poizagu zaktorim tobye grzywny posagu, za ktory-m tobie 
|y| raczil ti fza tobye zaplaczony ręczył, ty są tobie zapłacony.

1108. (95 A") — Romyegeuicze. Kota, qua iurabit Przeduogius de 
KomeyeAvycze ad instanciam strenui de (-osuti:

V
^ .. ..»vV* 0-—^ T

cs.<
-KV- —'FtTÄ «

Tako my etc. yakom ia nyeraczyl ! 
])anu BogulTeAvy zadwa konya | 
które Avi'zyal nachudziczach any [ 
rabyą Avfzapui'zcze any rambyą | 
czinicz yatlika yandrzeyewy | mli- 
narzewy — — —

Zam. a oni.

Tako mi etc., jakom ja nie ręczył 
panu KoguszeAvi za dwa konia, 
które AA^ziął na Cłuidzicach, ani^) 
rąbią av za])uście [ani^) rąbią] czy
nie jatkę JędrzejeAvi mlynarzcAAd.
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1169. (Ill) — Rota Jaciissewey de Guiiicze:
Tako my pomolzy etc. yako tą Tako mi pomoży etc., jako ta 
groblą I [otj kthora paiiy Jacuffewa grobla [otj, którą pani Jakuszewa 
vfula wyjdzerfzala zyemfką daw- usuła, wydzierżała ziemską daw- 
nofzcz trzylata iiyfz yą pofze\v iiość trzy lata, niż ją pozew za- 
lafedl szedł.

1170. (112 v) — Wrzesznya. Rota, qua iurabit strennns Nicolaus 
de Wrzessnya ad instanciam nobiUs Petri de Granowo et successorum 
GalU;
Tako my pomolzy etc. yakom ya Tako mi ])omoży etc., jakom ja 
tych I ludzy naranky Szthwyrdzey tych ludzi na ręki s twirdzej nie 
nyedal I tedy gedim gye ogawla dał tedy, jedym je o Gawła w ćwir- 
wczwyrdzy | myal dzy miał.

1171. (113 v) — Rota, qua iurabit nobüis Dobrogostius de Marsze- 
lewo ad instanciam nobilis Johannis de Roskowo;

«.X

■__A.::?:
Tako my pomolzy etc. yakom ya j Tako mi pomoży etc., jakom ja 
Janowy nalzą lifta nyemyal dacz ' Janowi na się lista nie miał dać 
nalzą ylzem mu |myl myal 1‘zapla- [na się], iżem mu miał zapłacić 
czicz 1 to Izapolyedleiiye to czo bi to za posiedlenie [toJ, co by p[y]- 
pyrzyaczele nalefzh rzyjaciele naleźli.

1172. (113 v) — Rusko: Nota: Veniens nobihs Andriczka subcame- 
rarius et Johannes ministerialis et recognoverunt coram iudicio, quia 
scupuh alias Copcze inter hereditates Rusco et Strzeszewo sunt sipati 
et erecti incipiendo a scupulo anglari Oyrequicza usque ad scupuhim, 
qui stat in silva, ubi impugnacio facta est. Nos itaque ministeriahs auditis 
consesionem sentenciamus eosdem scupulos in suo vigore valituros, et 
iudicatum solvit.

(114) Et domina Heduigis de Szyrkowo inci])iendo ab eideni scupulo 
habet equitare ulterius usque ad sunimum, sed inferius zayafdi et non
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alcius nisi ubi seniores alias jtarczy coram subcainerario recognoverunt, 
et cum ad parietam (!) venerit, tunc iurare debet, quia:
Tako my etc. Candim yala tandim | Tako mi etc., kędym jala, tędym 
yala prawa graniczą — — — jala x>rawą granicą.

1173. (.114) — Miłosław. Kota, qua iurabit nobibs Phibpus de Mi- 
łosławya ad instanciam Milay de ibidem ad proximos terminos parti- 
cułares:

Tako my etc. yaco ten człowyek 
{Stanyek} cłiczał | [wza] wczafz 
oprawycz yako panowye | fcafzałi 
ałe mu włodarz nvedal

Tako mi etc., jako ten człowiek 
»Staniek chciał [wza] w czas oprawić, 
jako panowie skazali, ałe mu wło
darz nie dał.

1174. (118 v) — Kabino. Kotha, qua iurabit nobiłis Thomisłaus de 
Kabino ad instanciam łaboriosi Martini Mrosz ad proximos terminos:

Tako mi pomoży Kog etc., jako ten 
człowiek nie wyszedł dobrowolnie 
ode mnie [pana Tomisława wysie- 
dziaw], wysiedziawszy ziemski 
układ, będąc w mojem dzierżenia, 
i wysiedział rok kromie gabania.

Tłiako my pomoizy bog etc. iako j 
then czlovyek nyevifzedl dobrowoł- 
nye I od {enmye} [pana thomiflawa 
wiłzedzaw] wijfzedzawlzy zemfzky 
vklad bąndancz j wmogem dzerlze- 
nyą yvilzedal rok | kromye gabanya

1175. (119 v) — Kyeganowo. Eotha, qua iurabit nobihs Jaroslaus 
de Kyeganowo ad instanciam nobilis Petri de Choczicza ad proximos 
terminos:
Thako my poniofzy bog etc. ya- Tako mi pomoży Kog etc., jakom 
kom 1 ya thobye nyevinovath dwu ja tobie nie wino wat dwu grzywnu 
grziwjnv rankoyemlzthwa za pana rękojemstwa za pana Fihpa. 
phiłippa

1176. (126 v) — Wrzesznya. Kota, qua iurabit strenuus Mcołaus 
de Wrzessnya ad instanciam nobiłis Thomisłai de Nadarszicze:



Tako Uli pomotzy bog etc. yakom 
ya I Thobye |nij nyemyal liita 
dacz na I Izedninacze grziwyen 
tako yako ])ofze|w obmawya
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Tako Uli ])onioży Bog etc., jakom 
ja tobie nie miał lista dać na 
siednmacie grzywien, tako jako ])0- 
zew obmaM'ia.

502

1177. (120 v) — Vslodzino. Rota, qua iurabit nobilis Petrus de Vslo- 
dzino ad instanciam nobilis flohannis de Scoraczewo ad proximos terrniiios 
particulares:

Tako mi ])omoży etc., jakom ja 
panu Janowi nie ręczył za trzy 
[tjćwiertnie rży i za wierteł miary 
nowomiestskiej, miary wirzcliowa- 
tej.

Tako my pomolzy etc. yakom ya 
panu i Janowy nyeranczil zatrzy 
tczwyerthnye | rzy 5^Iza 4vyerteł 
myary nowomyeftli|fkyey mary 
wyrzcłiowathey

1178. (127 v) — 8łavyanczino. Item idem Johannes Sławyanczsky 
habet superiiirare Septuaginta niarcas metsextus, ad minus potest, ad 
instanciam nobilis Joliannis Jeszewsky ad proximos terminos ])articulares:
Tako fnal mj^ etc. yakom ya Ccar- 
tził I tą czaicz zadwyefzcze grzy- 
wyen v j micołaya Sro])ka tako yako 
bfth I wfzdawny obmawya

Por. L. rr 1649: Pogusz Sropka.

Tako [naj mi etc., jakom ja skar
żył tę część za dwieście grzywien 
u Mikołaja Sropka^), tako jako 
list wzdawny olnnawia.

1179. (130) — Grabyonouicze. Kota, (pia iurabit nobilis Matłiias de 
Grabyonowycze habet venire et iurare ad ])roximos terminos particulares 
ad instanciam discreti Martini ])łabani de Mandre:

I



Tako niy etc. yaco czoiii wlzal 
cztirzy i koiiye ywolz ycztirzy Ile 
[yizekyrze] j {dwye Izyekyrze} toni 
wfzal wt'za])ul'zcze ])ana niego | 
naoczofznach a on raby ynawofz | 
cladzye

5oa

Tako nii etc., jako coin wziął 
cztyrzy konie i woz i cztyrzy szle 
|i siekirze], dwie siekirze, toni wziął 
w zapuście pana mego na Ociosnach, 
a 011 rąbi i na woz kładzie.
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U80. (130 v) — Romyeyeuicze. Kota, ipia iurabit nobiłis Johannes 
de Koniyeyewycze ad instanciam nobilis Olbracht de Płaczky:
Tako my etc. yakom ya olbrach- Tako mi etc., jakom ja Olbrach
towy nyeranczyl zapołtori grzywny towi nie ręczył za połtory grzywny
ra| nkoyem itwa rękojemstwa.

1181. (133) — Colnicze. Kota, (pia iurabit nobilis .lohannes de 
Colnicze ad instanciam virtuose Anne de Malechowo:
Tako my |)omoi‘zi etc. yakom ya Tako mi ponioży etc., jakom ja
nyepojbral czinfow wmalochowye nie ])obrał czynszów w Małochowie
pany kczemu j bi ]irawo myala pani, k czemu by prawo miała,
gdzyeby yey man Iz | otvmarl gdzieby jej mąż otumarl.

1182. (VI łl 135 V r. 1440) — Kota, (pia iurabit nobilis Przedslaus 
de Rudzyeyewo ad instanciam nobilis Thomislai de Babino suyier ter- 
minos particiilares yiroximos:

ll) (

Tako niy^ yiomoizy etc. yakiii ya Tako mi yiomoży etc., jak\0)m 
Icodzyen | oizm grzywyen onyelza- ja szkodzien ośrh grzywien o iiie- 
placzenye oHiii ! grzywyen oth zapłacenie ośmi grzywien ot pana 
pana TlioiniIława — — — Tomisława.

1183. (135 v) — lus decrevit, quod nobilis Mathias Grabowyecz dc 
Bachorzewo habet siiyieriurare octuaginta niarcas dainpni super streimuo 
Alberto Gorsky, metsextus, solus super decern et nobiles sujjer residuum. 
Terminus super terminos particulares:
Takomy pomolzi etc. yakom ya Tako mi pomoży etc., jakom ja 
Icodzyen j dzelzancz grzywen. szkodzien dziesięć grzywien.
Et alii ^uyer finem. _ _ _
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1184. (139) — Eota, qua iui'abunt iiobiles Johannes de Falicowicze 
et Mathias de Pariissowo erga nobilem Nicolaum de Falicowicze:
Tako nam pomolzy etc. yakolzmy
tobye 1 nyeranczili za ollm grzy- 
wyen anylzmy | gemu [g] pyanczy 
grzywyen vplaczih | a trzech nye- 
Izaplaczih

Tako nam pomoży etc., jakosmy 
tobie nie ręczyli za ośm grzywien, 
anismy jemu piąci grzywien upła- 
cUi, a trzech nie za]dacih.

1185. (139) — Eota, qua iurabit nobilis 8wanssek de Golczewo ad 
instanciam nobilis Alberti de Gunicze:

Tako my pomolzy etc. yakom wlzal 
dwoye | kony {wolz ylzekjrą} kme- 
czewy zbabina wlzapufzcze clafter | 
Ikyem [wmj wmem dzerfeny

Tako mi pomoży etc., jakom wziął 
dwoje koni, woz i siekirę kmiecie- 
wi z Babina w zapuście klaszter- 
skieni w niem dzierżeni.

1186. (140 v) — Bachorzewo. Nota: Veniens nobihs Mathias Gra- 
bowyecz de Bachorzewo et aquisivit iusto iure et vero iudicio decem marcas 
llatoruml mediorum grossorum super strennuo Mathia de Jaroczino, 
prout sua litera canit, quas sibi solvit in octo septimanis sub penis magnis 
et iudicatum solvit. Eota, qua hu'abit nobihs Mathias de Bachorzewo ad 
instanciam strenui Mathie de Jaroczino super decem marcas dampni:
ft] Tako my etc. yakom Icodzen Tako mi etc., jakom szkodzien 
dzelzancz | grzywyen dziesięć grzywien.

1187. (141 v) — Eota, qua iurabit nobihs Paulus de Cirequicza ad 
instanciam magnifici domini, domini Moszcicii:
Tako my pomolzy etc. yako wthi 
czaili pan | molzcicz nyerzekl Izam 
przellya yprzelz | panycze mnye 
mym panyczom abich | Izwe ludzy 
wlzal gdzye bich ye nalalzl

Tako mi pomoży etc., jako w ty 
czasy pan Moście me rzekł sam 
przez się i przez panice mnie 
<i> mym panicom, abych swe ludzi 
wziął, gdzie bych je nalazł.

1188. (154 v) -- Staw. Eotha, qua iurabit nobihs Laurencins de Staw 
ad instanciam nobihs Jacobi de ibidem:
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Thako my pomofzy bog etc. 
yako czom wizczagiial dwa wojly 
ykon thom wfzezagnal Iwfzj | yize 
winem zapulzcze Eambyo]no ale 
nye z Jakiifzewego dwojra vyeizono

Tako mi pomoży Bog etc., jako 
com wściągnął dwa woły i koń, 
tom wściągnął f^z], iże w mem 
zapuście rąbioiio, ale nie z Jaku- 
szewego dwora wieziono.

1189. (170) — Nota: Strennus JSIicolans de Slup habet superiurare 
octiiaginta marcas cum tribus marcis et octo scotis super nobilem Jaro- 
slaum de Czman metsextns, solus super decem marcas et testes super 
residuum:
Tako mj^ etc. [yakim] yakom te- 
gorzcodzeu i ofiudzelfaud ytrzS^ 
grzywy —-----

Tako mi etc., IjakomJ jakom tego 
szkodzieu ośmdziesią^ i trzy 
grzyw<n)y.

1190. (170) — Idem. Kota, (pia iurabit:
Tako mj^ etc. yakom ya Icodzeu Tako mi etc., jakom ja szkodzieu 
fd] olzmdzeiranth grzywyeu y trzy ośrhdziesiąt grzywien i trzy grzywny 
grzywny ouye | Xaplaezeuye pye- o niezapłacenie pieniędzy, 
nyandzy
Testes super residuum. — — —

1191. (170 v) — Nota: Strenuus Nicolaus de Slup habet super hono-
rabilem dominum Johannem de Myeskowo et plebanum in Vinagora, 
videlicet octuaginta cum tribus marcis dampni, cum sex testibus.---------

^ ,2» 11C

a

Tako my etc. yakom Icodzen [ol] 
ofzmdzefanth ] grzywyen y trzy

Tako mi etc., jakom szkodzieu 
ośmdziesiąt grzywien i trzy grzywny
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grz^^wny oiiyefaiilaczenye ])yenya- o niezaiiłacenit*, pieniędzy 
dzy
FA levies super residuwm. _ _ _

1192. (X 80 V r. 1444) - l^oklathky. Ins deerevit, quod nobilis Pa- 
kosz de Poklathky habet venire et iurare ad ])roximos terniinos ])arti- 
enlares ad instanciani nobilis Andree de Chlapowo — Rotha:
RoUv. takoni b p i f t yakom ya ! — Tako m<i> p. b. i s. t? jakom
])i*awą nyeniocza nyemoczen bil ja prawą niemocą nieniocen byl,
kyedi mi rok brano |aj idrugy kiedy mi rok brano; i drugi raz, 
ratz ! a ya yefeze fznyey nye- a ja jeszcze s niej nie wstajal. 
wftayal — — —

1193. (80 V) - Pirzkno. Nota: Streimus Bogusins de Pyrzkno habet 
su])eriurare dampniim videlicet centum rnarcas cum decern marcis danipni 
super terminos particulares proximos ad instanciani nobilium Visotha 
de Starkowyecz et Joharmem de Hloszeyewo — Rotha:
Rota: tako ni}" p. b. i 1“ |v| f yfzeni : 
fcodzen dzel'zancz grziwyen onye- 
lza])lajczenye tich pyenyandzy 
A lii in testimonium : yako tho swath- 
cza — — —

Tako mi ]). b. i s. f? iżeni szkodzien 
dziesięć grzywien o niezapłacenie 
tych pieniędzy.

— — — Jako to świadczę.

1194. (87) - Rota. Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mlin ad 
instanciani virtuose Anne Pyanthkowo. Terminus super terminos parti
culares proximos:
yakoni ya |nij nyewlzal 1'znioyą 
lżoną I dwdzeftu grziwyen [na] na 
hanyną | fez] cząfcz gey |nia cze] 
maczerzifny i [laii] f])anthkowa

1195. (87) -
yakoni [m| ya nyewlzal 
idrugy i bidlem arzeczaniy domo- 
wyniy yako ; dzelzancz grziwyen

Jakom ja nie wziął s moją żoną 
dwudziestu grzywien na IIan<n>inę 
część jej [macie] macierzyzny s Piąt
kowa.

Jakom ja nie wziął jedny i drugi 
bydłem a rzeczami domowymi jako 
dziesięć grzywien.

Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mliii ad instanciam Katheriiu^ 
consortis Matłiie de Grabowyecz. Rota superius scripta iurabit.

1199. (116 v) — Oszek iuramentum. Nota, quod nobilis Swyanchna 
de Ossek habet iurare ad proximos terminos particulares ad instanciam 
])uerorum nobilis Jacussii olini de Pyanthkowo - Rotha:
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Tako m>’ etc. yakoiii ya leizal 
prawą n^^emoczą odboga fzlolzoiią 
ted i gyedi my rok brano

Tako mi etc., jakom ja leżał ])rawą 
niemocą od Boga słożoną tedy, 
jedy mi rok brano.

1197. (110 v) — Ozecliowo. Rota, <[na inrabit nobibs Johannes Cze- 
chnowsky ad instanciam nobilis Nicolai de Vyelawyesz:
Tako ni5' pomofzy etc. yako thy Tako mi ponioży etc., jako ty rany,
rany okthore’” zalowal thy my o ktore-rn żałował, ty mi dal pan
dał pan micołay wyełewyefky Mikołaj Wiełewieski, jeż Avozny 
gyefz wofzny i ogłandał oglądał.

1198. (117 V) - Czarthky. Nobilis Petrus Ozartłikowsky debet \enire 
et iiirare ad ])roximos terminos particułares erga nobiłem Jarosłanm de 
Byegąnowo, qni debet iiirare:
Tako mi [et| etc. yakorn prawa Tako mi etc., jakom prawą niemocą
iiyemolczą łełzal ot boga izłolzoną leżał ot Boga słożoną tedy, jedy
tedi gyedi my rok ł)raii mi rok bram

1199. (118) — Bnin. Rota, (pia inrabit nobilis JarosłaUs de |Bnin| 
Mliii erga nobiłem Mszczich de Pyanthkoco:

T
; )

t.

Tako my etc. yako moy lżona nye [ Tako mi etc., jako moj<a> żona 
wnoHa do mego domu panczi grzy- nie wniosła do mego domu piąci 
wyen | oktore my^ą |myl mfzciffek grzywien, o które mię Mściszek 
nagyego I czanfcz po ['zwał na jego część pozwał.

1200. (120) — 8taAv. Kota, qua inrabit Petrus Kanszy de Staw suum 
darnpnum ad instanciam Mcolai Jarcowycz de ibidem;
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yakom icodzeii |c] Cżtirzi grziwny dakoni szkodzien cztyrzy grzywny 
y I ferthonem onyeiaplaczenye pye- i fertonem o niezapłacenie pieniędzy 
nyandzy | ot inycolaya j[J] Jarco- ot Mikołaja ełarkowic.
W>TZ

1201. (120) — 5uramentiini Cłiwalicowicze. Nobiłis Vichna habet ve- 
nii’e et iurare ad proximos terminos particulares erga Jacobiini Grawda:
Tako my pomofz^' b. y 1. t I yakoni Tako mi ponioży b. i ś. t> jakom 
ya prawą nyemoczą od | boga ja prawą niemocą od Boga złożoną 
złolzoną lefzała tedi kye|di m5' rok łeżała tedy, kiedy mi rok brano. 
|d} brano

1202. (120 v) — Rota Wyelawysz. ^'ota: Xobilis Nicołaus de Wye- 
lawyesz habet statiiere nobilem Albertum, ipsius familiärem, circa iura- 
mentuin ad instanciam virtuose Katherine de Ynyeslaw, qui iurare debet:

Tako my etc. yako czoni wfzał 
wofz i ydwoye kony yfzekyra tom 
wfzał I wfzapufcze wywolanem za- 
gayo|neni oboranem ano [iaiioj ya- 
no I napana mego dzyedzynye

Tako mi etc., jako com wziął woz 
i dwoje koni, i siekirę, tom wziął 
w zapuście wywolanem, zagajo- 
neni, oboranem, ano [jano| jano na 
pana mego dziedzinie.

1203. (120 v) — Rota, qua iurabit nobihs Sandiuogius de Brudzewo 
ad instanciam Kyełcz de ibidem:
Tako my etc. yako czom zayał ! Tako mi etc., jako com zajął sied- 
fednioro kobył pana kyełcze wych mioro kobył pana Kielcewych, tom 
tom zayał wmogy fcodzye zajął av moji szkodzie.

1201. (120 v) — Idem iurabit contra eundem:
yako czom zayał troye kony pana | Jako com zajął troje koni pana 
kyełczewych tom zayał |wmo] ] Kiełcewych, tom zajął w mojej
wrnoyey fcodzye szkodzie.
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1205. (121) - Yuyslaw. Eota, qua iurabit virtuosa Katheriiia de 
Vnyeslaw ad instanciam nobilis Nicolai Yyelewyesky:

i ' ''ih • "*1* [i

^ -I

Tako iny pomofzy bog ylzwanti t 1 
yakom ya iiyemyala wten czalz 
dacz I czofz bybilo wyffey grzywny 
gyedno |MJ czworo [paiiu| panu 
mycolayewy wye czo czechnow- 
fky zayal

Tako mi pomoży Bog i święty t? 
jakom ja nie miała w ten czas dać, 
coż by było wyszej grzywny, jedno 
czworo, panu Mikołajewi Wie<łe- 
wieskiemu), co Oiecłinowski zajął.

(139) — Rotlia testium infrascriptoruni’^):

j \t'

Tako nam pomolzy bog 5^ ^ t 
lyakoj 1 yfze mycołay wełewyefzky 
fadzał 1 Iwe gyednacze na graniczj^ 
myedzy | wyełanwłzą [e^| a niyedzy 
vnyeüawlem {ycz| yczinił fzwemu 
roku do|fzicz wten dzyen |al yako 
kfzagy 1 zemfk>^ obmawyayą yta-

Tako nam pomoży Bog i ś. t? 
|jako| iże Mikołaj Wiełewieski sa
dzał swe jediiacze na granicy miedzy 
lYiełą Wsią a miedzy IJniesławiem; 
i czynił swemu roku dosyć w ten 
dzień, jako księgi zieniski<e) obnia- 
wiają; i tamo Jana Uniesławskiego
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mo yana | vnyel'lawrkyego oblilal obsylał ])rze<l Isluń| sluńceni zasciin 
))rzed iriu^J riiinczem fzarzcziiii panie,y.
])aiiyez5^
') Zapoiriedzianej zapiski łacińskiej brak. pozost(nrioiio tia. iii<i puste miejsce.

1207. (141) — Eota, qua inrabit virtuosa domina Dorotliea de Fali- 
couicze ad instanciam domine de ibidem:
Tako^) ye pomolzi bog ylzwaiitlii 
t yako moy oezezim nyewiiol' 1 
domey ma maezerze gediiim idru- 
gim ' yako trzidzeTezy grzywyen

Poprawiono z ’’1’aky.

Tako je ])omoży Bog i święty 
t, jako moj oćczym nie wmiosl do 
mej macierze jednym i drugim 
jako trzydzieści grzywien.

1208. (141 v) — Grzybowo. Nota: Xobilis Ramach de Grzibowo habet 
venire et iurare ad i)roximos terminos ])articulare.s ad instanciam vir
tuose Dorothee de Scanq^e:
Tako my etc. yakom ya |—] le Fzal Tako jui etc., jakom ja leżał wderną 
werną iiyemoczą odboga ; riofzoną niemocą od Boga slożoną tedy, 
tedi kyedi my rok nye,moczą brano ki('dy mi rok |niemocą] brano.

1200. (140) - Testes ])ro ])arte nol)ilis dohannis de Markowicze 
contra nobilem Dorotheam Myesalna, opidanam de Wrzesnya etc.: 
])rimus -laroslaus de Byegajiowo et alios (piimpie, (pios prenotare potest, 
(juos inducere debet ])erem])torie ad proximos terminos ])articulares, 
qui sunt prelocutores alias f.zwoirrza ~ Rota:

Tako my etc. yako tho l'z^vathczą i 
|mj ythom ISzmawyal yl‘ze yan 
cupil I cupil dzyedzithCtwo wniarco- 
Aviczach | u ])anye dorothy za olziin 
dzelfyath i grzywyen - -

Tako mi etc., jako to świadczę 
i tom smawdal, iże Jan kupił [ku
pił I dziedzicstwo av Markowicach 
u panie Doroty za oś[ijwdziesiąt 
grzyAvien.
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1210. (140 v) — Zdziclioilicze. lus decrevit, quod nobilis Mathias 
de 8zdzicho\vicze habet venire ad proximos terminos particulares et 
iurare ad instanciam nobilis Pauli de ibidem — Kota:
Tako my etc. yakom lefzal nyemo-i Tako mi etc., jakom leżał niemocen 
czen wten czafz kyedi my rok w ten czas, kiedy mi rok brano, 
brano

1211. (151 v) --Gola. Xota: Nobilis Albertus de Gola habet super- 
iurare decem et octo marcas dampni ad proximos terminos particulares 
supei- nobilem .lohaimem de Gomorze, solus super decem et imus nobihs 
super octo — — —:
yakom [ij ya izcodzen dzelTącz Jakom ja szkodzien dziesięć grzy- 
grzywyen 1 onyefzaiilaczenye pye- wien o niezapłacenie ])ieniędzy. 
nyandzy

1212. (152) — Gzarthky iuramentum. Nota: Nobilis Petrus de (Izar- 
thky hab(it venire et iurare ad proximos terminos ])articu]ares erga nobi
lem Jaroslaum de Byeganowo:

Tako my etc. yako wten czai'z j 
ky('dy^) my rok brano bilem i 
nyemoczen prawą nyemoczą ! ])rze- 
cziw ])anu Jaroflaowy ywten t czafz 
kyedmy wtore rok brano i yefz- 
czeni Iznye bil fnyewftal] I nyemo- 
c.zen

Literę y poprawiono z z.

Tako mi etc., jako \v ten czas, 
kiedy mi rok brano, byłem nie
mocen prawą niemocą, przeciw ]>anu 
Jarosla<(w>owi; i w ten czas, kie- 
d<y': mi wtore rok brano, jeszczem 
s nie był [nie wstałj niemocen.

1213. (100) — Pt idem dominus Gneznensis habet superiurare damji- 
num super eundem dominum Albertum de Cosuthi ad proximos terminos 
particulares post festuni Nativitatis Domini proximum metsextus, solus
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super deceni et alii qiiiiiqiie super deceiii, et si (piid superabuiidaverit, 
hoc cum eisdem superiurabit — Rota:
Tako my etc. yakom ya fcodzyen 
dzyei'fancz grziwyen oiiyelzaiila- 
czene | pyenyandzy 
Alii in testimonium.

Tako mi etc., jakom ja szkodzien 
dziesięć grzywien o niezapłacenie 
pieniędzy.

1214. (160 v)—Nota: lus decrevit, quod iiobilis Helska consors 
oUm Swanskonis de Noskowo habet superiurare dampnum metquarta 
quadraginta marcas dampni super nobilem Simonem de Goluchowo ad 
terminos particulares proximos — Rota:
Tako my pomolzy bog etc. yakom Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ya I Icodna dzeizancz grziwyen ja szkodna dziesięć grzywien o nie- 
onyelzaplalczenye |pyj pyenyan- za])łacenie pieniędzy, 
dzy
Alii in testimonium. _ _ _

1215. (163) — Rotha Schipplowo. Rota, qua iurabit nobilis Martinus 
de Siplowo erga nobilem Nicolaum de Grabowo ad ])roximos terminos 
particulares:
Takomy pomolzy bog etc. yakom 
ya I nyeranczil Iza fto grziwyen 
|pan] wranjką panu mikolayewy 
zawyano j lyoj ypofag gyego dzyew- 
cze

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ja nie ręczył za sto grzywien w rękę 
panu Mikołajewi za wiano i posag 
jego dziewce.

Rota testium suprascri])torum

- '1>. c

Tako nam pomolzy bog y f. f 
yako tho Izwathczim yako woczech 
nygdy nycz nyemyal woyaczewo 
oth trzidzelczi lath yedno gyego 
oczecz — — -

Tako nam pomoży Bog i ś. t? 
jako to świadczym, jako Wociech 
nigdy nic nie miał Wojaczew(eg>o 
ot trzydzieści lat, jedno jego ociec.
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1217. (173 v) — Episcopus Poznaniensis. Eota, qua iurabit reveren- 
dissimus in Christo pater dominus <...> Andreas Dei gracia episcopus 
Poznaniensis ad instanciam magnifici domini Moszcicii de Magna Coszmin:
Tako my pomofzy bog yfzwanta | 
ewangelia yakom ya nye pobrał i 
polzmyerczy klzandza bilcupa Czół
ka I IpilJ pirzwego roku czolz bi 
nan mya|lo przicz a ny na dom 
a ny dze|Hancziny any aurum ar
gentum any | tego vizythku mam^)

Cola zapiska zalana przez pisarza atramentem.

Tako mi pomoży Bog i święta 
Ewanjehja, jakom ja nie pobrał 
po śmierci księdza biskupa Ciołka 
pirzwego roku, coż by nań miało 
przyć, ani na dom, ani dziesięciny, 
ani — —, ani tego użytku mam.

1218. (155 v) — Malechowo. Nota: Nobihs Malechowsky habet venire 
ad proximos terminos particulares et iurare ad instanciam virtuose Anne 
sue glotis^), consortis Mathie de Sbrodzino:
Tako my pomofzy bog etc. yakom 
ya I [m] nyewlzal pyanczidzyel- 
lanth |v] Gwyen | a ny dwoyga 
żyta an5^ tego vlzyjtek mam Anne 
{zbrodzylkyey} mey yatrw tako | 
dobre fni] yako [pj ąuindecem marce.

z am. gloris.

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ja nie wziął piącidziesiąt g<rzy>- 
wien ani dwojga żyta, ani tego 
użytek mam, Annie Zbrodziskiej, 
mej jętrw<i>, tako dobre jako — —

1219. (156) — Zalesze. Nota: lus decrevit, quod nobihs Gnyewomir 
de Zalesze habet venire et iurare ad proximos terminos particulares ad 
instanciam domini Moszcicii de Coszmin:

kJ/ ^ W"

-

Tako niy i)omo£zi bog etc. yakom 
ya I prawą nyemoczą lelzal oth 
boga i zlofzoną tegi gyedi my rok 
bran wdzyen | poroczkowy

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ja prawą niemocą leżał ot Boga 
•złożoną tedy, jedy mi rok bran, 
w dzień poroczkowy.

1220. (162) — Gunicze. lus decrevit, quod nobihs Nicolaus de Gunicze 
habet iurare ad proximos terminos particulares erga nobilem Philipum 
de 8irkowo ad proximos terminos particulares — Eota:
S3 Roty pyzdrskie
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Tako my etc. yakom ya | nyeran- Tako mi etc., jakom ja nie ręczył 
czil panu philipowy [aj za 1 panya panu Filipowi za panią Wrzesień- 
wrzelfyenlkyą zalto grziwyen sk[y]ą za sto grzywien.

1221. (162 v) — Dambno. Eota, qua iurabit strenuus Albertus de 
Dambno erga nobilem Thomislaum de Babimo ad proximos terminos 
particulares:

)

JT""''

1
Tako my pomoizi bog etc. yakom | 
nyewynowath ofzmynacze grzi
wyen I panu dyerfkowy zaizzwyny 
any Thomiüaowy prathu gyego po 
vmar | ley rancze

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
nie winowat ośminacie grzywien 
panu Dzierżkowi za świni ani To- 
misła<w>owi, &ratu jego po umar
łej ręce.

1222. (167) — Dyrssnicza. Nota: Nobilis Bodzatha de Dzyrssnicza 
habet superiurare viginti marcas dampni ad proximos terminos particu
lares metsecundus super nobilem Simonem de Goluthowo, solus super 
decern marcas et nobilis super ahos decem Ad minus potest. Eota con- 
sueta:
[y] Tako my etc. yakom|ya Ico- Tako mi etc., jakom ja szkodzien 
dzyen dzyelfancz grzywyen Et alter dziesięć grzywien. 
in testimonimn: yako tho fwanczą------—, jako to świadczę.

1223. (167) — Eadem. Idem Bodzatha superiurabit triginta marcas 
dampni super nobilem Simonem de Goluthowo mettercius ad terminos 
particulares proximos — Eota consueta:
Tako my etc. yakom | Icodzen Tako mi etc., jakom szkodzien 
dzelfancz grziwyen onyefzapłacze- dziesięć grzywien o niezapłacenie 
nye | pyenadzy oth pana Simana pieniędzy ot pana Szymana.

1224. (167 v) — Cosczanka. Eota, qua iurabit nobilis Jaroslaus Cos- 
czanka erga Margaretam fiham suam, consortem Vincencii FaUcouicze: 
Tako my pomolzy etc. yakom ya | Tako mi pomoży etc., jakom ja 
nyewynowath margorzacze dzyew- nie winowat Margorzacie, dziewce
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TC

cze 1 mey luknyey zatrzigrziwiiy mej, sukniej za trzy grzywny dla 
dla I viprawy wyprawy.

1225. (173) — Brzeszno. Nota: NobiUs Vrbanus de Brzeszno habet 
venire ad proximos terminos particulares et iurare, quia vera inftrmitate 
iacuit, ad instanciam nobihum Johannis, Andree, Nicolai, Martini et 
Nyemyerza de Doninowo:

r ^ 'A. vvw ».

;
(ft»

Tako my pomofzi bog etc. yakom 
prawą nyemocza lefzal oth boga 
zlofzoną tedi kyedi my rok [p| 
bran

■«6^
(;v-*k j

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
prawą niemocą leżał ot Boga zło
żoną tedy, kiedy mi rok bran.

1226. (174) — Nota: lus decrevit, quod nobilis Nicolaus fihus Pelcze 
do Fałkowo habet superiurare undecim marcas cum media marca dampni 
super nobilem Betruni de Pyanthkowo, solus super decem marcas et 
nobilis super residuum, ad proximos terminos particulares — Eota: 
Tako my pomolzy etc. [quia] ya- Tako mi pomoży etc., jakom szko- 
kom I Icodzen dzefancz grzywyen dzień dziesięć grzywien.
Et nobilis super residuum. _ _ _

1227. (174) — Nota. Nota: Idem nobilis Typhan habet superiurare 
quindecim marcas dampni super nobilem Albertum de Gola ad proximos 
terminos particulares, solus super decem marcas et nobilis super quin- 
que — Eota:
Tako my etc. yakom fcodzen dze- Tako mi etc., jakom szkodzien dzie- 
Izancz I grziwyen sięć grzywien.
FA nobilis: yako Izwy^) ------Jako świ<adczę>.

Cała zapisTca przekreślona.
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1228. (176) Idem. Nota: Nobilis Albertus olim de Eomyeyewicze 
habet superiurare decem rnarcas dampni super nobilem Stephanum de 
Dambicze ad proximos terminos particulares — Eota:
Tako yemu etc. yakom Icodzen Tako jemu etc., jakom szkodzieii 
dzeffancz | grziwyen oh noh solu- dziesięć grzywien — — —
Glonem decem pecuniarum^).

Cała zapiska przekreślona.

1229. (176 v) — Eomeyevicze. ISTota: Nobilis Albertus de Eomye
yewicze habet superiurare decem rnarcas dampni super nobilem Johannem 
de Dambicza ad proximos terminos particulares — Eota:

^ t ^ ■'

. 7-“ n

Tako my pomofzy bog yfzwanthy t 
yakom i Scodzyen dzyeflancz grzi
wyen onyefzaplaczenjye pyenyedzy 
ot pana Jana^).

Cała zapiska przekreślona.

>r|

\

Tako mi pomoży Bog i śwdęty 
jakom szkodzien dziesięć grzywien 
o niezapłacenie pieniędzy ot pana 
Jana.

1230. (177) — Staw. N^ota: Virtuosa Anna de Staw consors Petri 
Cansi^) habet venire et iurare ad proximos terminos particulares ad 
instanciam nobihs Alberti de Gunicze. — Eota:
Tako my etc. iakom ya tobye | 
nyewinowatha dw grzywny bo|Czme 
tobye zapłaciła

Wyraz niepewny.

Tako mi etc., jakom ja tobie nie 
winowata dwu grzywnw, bośm <j>e 
tobie za])łaciła.

1231. (177 v) — Eomeyevicze. Xota: Albertus de Eomyeyewycze habet 
venire et iurare ad proximos terminos iiarticulares erga nobilem Stepha
num de Dambicza metsecundus viginti marcas dampni. — Eotha:
Tako my pomofzy etc. yakom fco- Tako mi pomoży etc., jakom szko- 
dzen i dzeffancz grziwyen dzień dziesięć grzywien.
Et alius in testimonium'^). __ _ _
^) Cała zapiska przekreślona.
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1232. (177 v) — Oczosny. Kota, qua iiirabit iiobilis Mathias Mlanka 
de Oczosny erga nobilem Johannem de Boruczino — Rota:

.1 er"
\

't^ll ry*
yćłjpitf

: Tako my pomofzy bog etc. ya- Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
kom I ya fmj nyc4\T?anczil Jana ja nie wręczył Jana Boruckiego 

] Boruczkyelgo |d] wecztii'dzyelzczy we cztyrdzieści grzywien do Paszka 
i grziwyen do pafka ] yelzyerikyego Jezierskiego niegda będącego.
I nyegdabandanczego

1233. (179) — Idem. Nota: Nobilis Thiphan de Lowanczino habet 
superiurare decem et quinque marcas dampni metsecundus, solus super 

I decem et nobilis super residuum ad proximos terminos particulares — 
Kota:

I Tako my pomolzy etc. yakorn Ico- Tako mi pomoży etc., jakom szko-
j dzen 1 dzelzancz grziwyen etc. et dzień dziesięć grzywien------—
I nobilis, quia est dampnificahis^).
I 1) Cała zapisla przelcreślona.

1 1234. (179) — Wrzeszna. Kota, qua iurabit Martinus de Wrzessnya
I lilius Manczka ad instanciam nobilis Nicolai de Wressn(ya) — Rota:
j i -

I I' ^ Ł

Tako etc. yako moy [oczj oczecz 
nye ] wranczil micolaya wrzellyn- 
Ikyego I do drule otrzi konye 
y o woiz tako | dobri Jako dwa- 

jdzyelzcza grzywin

Tako etc., jako moj ociec nie wi’ę- 
czył Mikołaja Wrzesińskiego do 
Drule (?) o trzy konie i o woz 
tako dobry jako dwadzieścia grzy- 
wi<e>n.

; 1235. (180 v) — Roszdraszewo. Kota, qua superiurabit dampnum
j XVIII marcarum super nobilem Jaroslaum Roszdraszewsky ad proximos
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terminos particiilares metsecundus, solus super decem et nobilis super 
residuum — Eota:
Takomy etc. yakom Icodzen dze- Tako mi etc., jakom szkodzien 
fzancz I grziwyem dziesięć grzywien.
Nobilis super residuum. _ _ _

1236. (199) — Carthky. Eota, qua iurabit nobilis Petrus de Ozarthky, 
habet venire et iurare ad proximos terminos particulares ad instanciam 
nobilis Jaroslai de Byeganowo:

I
V.

lA v>r»<

IvW«.»

6si»

i^A9‘n

Takomy pomoizi bog etc. yakom | Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ya lelzal prawą nyemoczą oth [ ja leżał prawą niemocą ot Boga 
boga Izlofzoną tedi kyedi my Eok | słożoną tedy, kiedy mi rok zdań 
zdań yyefzcze [ill bił Iznyey nyew- i jeszcze był s niej me wstał.
Ital

1237. (201) — Strachowycz. Item idem Eicolaus (ohm Strachowyecz) 
habet superiurare dampnum ad proximos terminos particulares erga 
eundem Andriczka (de Oblaczkowo) ad proximos terminos particulares:
Tako my etc. yakom Ccodzyen Tako mi etc., jakom szkodzien 
pancz 1 grziwyen onyefzaplaczenye pięć grzywien o niezapłacenie pie- 
pyenandzy^) niędzy.
1) Cala zapiska skreślona.
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1238. (208) — Eota, qua iurabit nobilis Przedbor de Glowczino erga 
nobilem Sandiwogium de Clicbowo ad proximos terminos particulares:
Tako my etc. yakom ya nyewran- Tako mi etc., jakom ja nie wręczył 
czil I pana Sandziuogya [p[ do pana Sędziwoja do zięcia i do 
zancza y ] do fzoltri zapofag siostry za posag.

PISARZ 45.

1239. (VII 357 r. 1436) — Eota, qua iurabunt testes honorabiUs do- 
niiui Derslai de Grabossewo ad instanciam nobilis Johannis de Strzałkowo;

i!

4.rVl^4:vCt«*^

^iT
7‘’*r*v.

IVO

IThoJ Tako nam pomofzy [ bog Tako nam pomoży Bog i święty 
yfzwanthy t yako tho | Iwathczim |, jako to świadczym, jako ksiądz; 
yako xancz dzyerfek | nyefedl ze Dzierżek nie szedł ze trzemi tako



Pisarz 45, ks. VII r. 1436 520

trzemy tako dobriniy | yako fzani 
a tzdzewyancza pod jleyfzieh wlafz 
Avpana Janów | lubyen ynye pora- 
bil dw copu i drzewa tam iite wlu- 
bini, any ] odbił trzech coni tako 
dobrich | yako dwadzyelcza grzy- 
A\^en I gwałtem gego linowy tedy j 
kyedigy [chczał wizczagnącz | na
prawo] wfzagnał naprajwo

dobrymi jako sam a z dziewiącią 
podłej szych w łas w pana Janów 
Lnbień i nie porąbił dwu kopu 
drzewa tam iste w Lubini, ani 
odbił trzech koni tako dobrych 
jako dwadzieścia grzywien gwał
tem jego synowi tedy, kiedy ji 
[chciał wściągnąć na prawo] wś<ci)ą- 
gnął na prawo.

Testes pro parte Dersłai de Grabossewo erga nobiłem Johannem de 
Strzałkowo: primus Johannes de Grabyenicze fiłius Smółka, secundus 
Nicołaus Szwyanczewo, tercius Dobrogostius Modrzewsky, qui residet 
in Caczkowo, quartiis Johannes de Sczepicze, fiłius Johannis Gawłowsky, 
quintus Nicołaus de Sławno, sextus Johannes Ossyethsky — — —

1240. (382 v) — Testes. Testes nominati pro parte Andree de Nadar- 
szicze erga nobiłem Petrum de Zułcza: primus Johannes de Nadarszicze 
frater Coszczanka dictus Barczołka, secundus Johannes Włotheonis 
fiłius, frater Coszczanczin de Nadarzicze, tercius Paułiis frater germanus 
Coszczanka de Nadarszicze, quartus Martinus fiłius Yoysław de Nadar-

V
c

(AXvcüI

f-yfSf

4^,. ^ ‘P ori
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szicze, quintus Johannes filins Nicolaii de Nadarszicze, sextus Jacobus^ 
Gra wda de Wangri — Kotha suprascriptornm:
Thako nam pomofzy bog ylwanthi 4^ 
iako 1 Jandrzey {z fzwim othczem} 
Avidziidzal dobrowolnye trzidzeizczi 
lath 1 zemfzky vklad dzedziczlzthwo 
tho czo gy I poziwal j)yotr zzolcza

Tako nam pomoży Bog i święty 
t, jako Jędrzej z swym otcem wy- 
dzirżał dobrowolnie trzydzieści lat 
ziemski układ, dziedzicstwo to, co 
ji pozywał Piotr z Holca.

1241. (386) — Item nobihs Nela Wangerszka debet facere iuramentnm 
ad terminos particulares proximos in hnnc modiim — Rotha:

ł€*4?Ua

Thako mi pomolzy bog yfwanthi 4^ | 
iako wthi czalzy gdi domnye 
[pafzch] {x)anicza} | ijofzlal tedi 
ny^^abil anigo thamo za|fzthal then 
i£ty panicz krandą pyotra j kmo- 
thonicze any bil wmeni dzerzenyn

ip- 'if"

HX

Tako mi pomoży Bog i święty f 
jako w ty czasy, gdy do mnie 
[paszchi panica posiał, tedy nie 
rąbił, ani go tamo zastał ten isty 
panie kradwę Piotra kmiotowic», 
ani był w niem dzierżeniu.

1242. (VIII 40 V r. 1437) — Jarconicz. Eotha, qua iurabunt testes 
nobilis Nicolai Jarcovycz ad instanciam nobihs Kyelcz de Brudzewo:

^ v<w«;ę

Thako |mil nam pomolzy bog yvaii- 
thi (!) 14" iakolzmi biły vpana
kyelcza wpojlelfzthvye pirvye nizli 
polzlal pan 1 kyelcz do micolaya 
Ja{r}covicza aby ranczil j bydło 
napanizkye izkazanye thego dnya j 
kyegdy bidlo pobrał

Tako |nii| nam pomoży Bog i <ś>wię- 
ty t? jakosmy byli n pana Kielca 
w x^oselstwie phwie, niżh posłał 
pan Kiełc do Mikołaja Jarko wica, 
aby ręczył bydło na pańskie ska
zanie tego dnia, kiegdy bydło po
brał.
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Jarcouicz. Testes nominati pro parte Mcolaii Jarcovicz de Staw ad 
instanciam nobilis Kyelcz de Brudzewo: primus Nicolaus Przedslawovicz, 
secundus Borzislaw de Grabyouky, tercius Petrus Crol de Staw.

PISARZ 46.

1243. (VIII 143 Y r. 1440) — Eota, qua iurabit nobilis Baran procu
rator puerorurn Swidwe heredis de Miloslauia erga nobilem Milayg de 
ibidem:

u P Vę*vy% hx>
“ kIH ^

-Wc^V

Tako mi pomofz etc. hoc, quod 
recepi foff (1) toczom | wfząl ridl 
y łopatą tom wlząl w | pana Swi- 
dwynem gymenyą | tu gdze pan 
milayg nicz nye | ma

Ji
Tako mi pomoż etc.--------- to com
wziął rydl i łopatę, tom wziął 
w pana Świdwinem jimieniw tu, 
gdzie pan Miłaj nic nie ma.

1244. (144) — Testes pro parte nobilis Nicolai Szinnowodsky erga 
nobilem Sczedrzyk de Sczedrzichowicze: primus Petrus olim de Gra
by ono wo, secundus Nicolaus de Graby ono wo, tercius Andreas de Gyrzicz, 
quartus Nicolaus oüm de Yeszewo, quintus Stanislaus Wek de Pyglo- 
wicze, sextus Nicolaus de Globczino — Bota:
Tako my bog etc. {pomofz yswan- 

t} yako tho Swad|czymi, yako 
nyepolwal pan Sczedjrzyk Mikolaya 
Zymnowodfkyelgo Sczebiycz olztbo- 
kop pofzagu I Iprzolzej przedetrzi- 
niilati polmerjczy Smychnynye
q For. L. II 390, 759, 812, 862.

Tako mi Bog etc. pomoż i święty fj 
jako to świadczymy, jako nie po
zwał pan Szczedrzyk Mikołaja Zi- 
mnowodskiego s Cielmic^) o sto 
kop posagu [przoze] przede trzymi 
laty po śmierci Śmicłminie.
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1245. (144) — lus decrevit, quod nobilis Jaroslaiis de Byeganowo debet 
facere iuramentiiiii in proximis terniinis particularibiis erga nobilem 
Sthanislaum Babinsky pro viginti mareis, solus super decem et secundus 
testis super abas decem — Eota:

v«^

v^c lo-Ł'

Tako my bog pomolz etc. | yakom 
ya Sczoden o Nyclzaplaczejiiye tich 
to |bi] pyenądzy yako zai)iflny 
litt omawya dwadzefcza Grzywen i 
przelpolgrzy wnyą

Tako mi Bog pomoż etc., jakom 
ja szkodzień o mezapłacenie tych 
to pieniędzy, jako zapisny list oma
wia, dwadzieścia grzywien przez 
połgrzywnia.

1246. (144 v) — Coszuthi. Nota: Nobilis Simon de Coszuthi habet 
superiurare viginti et sex marcas dampni ad instanciam nobihs Nicolai 
de Grabowo mettercius:



Tako my pomofzy bog ylz|wanthy 
t Iyam|yacom Icodzyen dwadzye-| 
fcza grzywyen yleCzcz grzywyen | 
Et testes similiter'^).

Cala zapiska przekreślona.

Pisarz 47, ks. VIII r. 1440

Tako mi pomoży Bog i święty | 
IjamJ, jakom szkodzien dwadzieścia 
grzywien i sześć grzywien.

Ö24

PISARZ 47.

1247. (VIII 165 V r. 1440) — Eotba, qua iiirabit nobilis Jaroslaus 
de Rosdrosze ad instanciam magnifici Moscicii de Cosmin:

Thako my pomofzy bog etc. yako Tako mi pomoży Bog etc., jako 
pan I molczic nyedal £ztha grziwen pan Alościc nie dał sta grzywien 
polugroich|kow za moyą ftarą macz poługroszkow za moję starą mać, 
alepofzipolithepyenyandzy--------- ale pospobte pieniądze.

1248. (169) — Eotlia, qua iurabit nobilis Milay de Miłosław ad in
stanciam magnifici Mnscicii de Coszmin:

X
r-

V

'p-j

'7 p-

Thako my pomofzy bog etc. ya- Tako mi pomoży Bog etc., jakoś 
kofzmy | rancził zapana łucafza mi ręczył za pana Łukasza de 
de CurniTc yfze | my myano otłi- Kurnik, iże mi miano otwieźć żyto,
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vyefzcz zitho athirn nyeod j vyefze- a tym nieodwiezienim szkodzienem 
nim Tzkodzenem tłiego yako duo- tego jako — — — 
decim marce —------

1249. (169) — Item stremmus Mathias de Jaroczino habet facere 
iurameiitum pro et super quadraginta marcis ad instanciam magnifici 
Moscicii de Magna Cosmiii, quod iurameiitum faeere debet feria quarta 
proxima jiost terminos particulares — Eotha:

------

-
^'"*y 22

Thako mjr pomofzy bog etc. ya- Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
kom ] ya fpanw powo] panu mol- ja [panu powo[ panu Mościcowi
cziczowi I nyewinowath |c| czther- nie winowat czterdzieści grzywien,
dzefzky grziwen | okthory gy byl o który ji był obwinił, 
obvinil

1250. (172 v) — Item rotha. Botha, qua iurabit nobilis Paulus de 
Jeszora ad instanciam nołiilis Simonis de Gołutliowo:

Thako my pomofzy bog etc. ya- Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
kom 1 ya fzkodzen viginti duos ja szkodzien — — — ot pana Szy- 
marcas me\diorum grossorum otłi mana —
]iana Schimana | metsecundus
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1’ISAEZ 48.

1251. (X 91V r. 1444) — Colaczino. Xobilis Martinus Colaczsky 
de Dzerszanowo habet prestare iuramentum ad proximos terminos parti- 
culares erga nobilem Xicolaiim de Yelawesz tali rota:

1 ^ ------- .... . />...

)Acxł—^

O.-Si V..;, vr«-S4})i %irH, v.^a«V-n 
uf.ira ■’ ‘

Tako my pomolzy etc. 1 Jacom 
Ja bil nyemoczen praw . nye [ mo
czą oth boga flolzoną wtem czas j 
kedi my rog Idan] bran pro eo, 
pro quo I citacio canit.

Tako mi pomoży etc., jakom ja 
był niemocen praw<ą> niemocą ot 
Boga słożoną w \,%n czas, kiedy 
mi roÄ: fdanl bran----------

1252. (112 v) — Yoczechowo. Xota: Strenuus iStanislaus de Yocze- 
chowo habet prestare inramentnm ad proximos terminos particnlares 
erga nobilem Andream de Eoskowo tali rotha:
tako my pomolzy bog etc. iakom | Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ya nyewinowath fzelczy grzyven j ja nie winowat sześci grzywien 
pann Andree Eofkowlkemu^) panu Andreae Eoszkowskiemu.

Litera w przerobiona z I.

1253. (113) — Hanierhn. Nota: Providus Hamarlin habet superiu- 
rare dampnum cum sex nobiUbus, videhcet trecentas niarcas cum tri- 
ginta marcis, super nobilem Gywanum de Gohna, quihbet nobihs super 
decim marcas, et quid superhabundaverit, hoc cum eisdem sex nobihbus 
rotis — Eotha testium:
tako nam pomolzy bog | hy fwythy 
t etc. Jako hamarlyn | Xcodzen 
|jr//] oh non solucionem pecuniarum, 
videlicet trecenta marcas et triginta

Tako nam pomoży Bog hi świ<ę)ty 
t etc., jako Hamarhn szkodzien

marcas.
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1254, (115 v) — Zdzichoiiicze. Nobilis Pasko de Sdzicliouicze habet 
iurare ad proximos terminos particulares erga nobilem Albertum de 
Vagerske — Eota:

tako my pomolzy bog etc. 1 Jako Tako mi pomoży Bog etc., jako 
vftem czas gdy rok bran | bilem w ter«- czas, gdy rok bran, byłem 
nyemoczen prava nyemoczą | od- niernocen prawą niemocą od Boga 
boga flozoną słożoną.

1255. (133) — Vnyeslaw. ISTota: Generosa Katherina de Vnyeslaw 
habet prestare iuramentum ad proximos terminos partienlares erga 
nobilem de Velawesz Mcolaum. Velawesz — Eota:
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'j

y-wu
Vfc.\ &MG».

ma

Ttako my fpofzyj {pomofzy} bog 
yXzvythy f ^tc. 1 iako[m ya nye 
zaj Czechnowfky moy | czeladnyk 
nyezayąl felczynyafcze volov^) | 
panv myko{fye]}la{ye}vą velovef- 
kemv a nym j ya othnych penydzy 
brala

Poprawiono z voley.

Tako mi pomoży J5og i święty | 
etc., jakofm ja nie za] Ciechnowski, 
moj czeladnik, nie zajął sześcinaście 
wołow panu Mikołajew^ Wielowie- 
skiemu, anim ja ot nich pieni<ę)dzy 
brała.

1256. (133 v) — Inramentum. Generosa domina Katherina relicta 
pye memorie Dersłai de Vnyeslaw habet prestare inramentum erga nobi- 
lem ISTicołaum de Velawesz ad proximos terminos particułares tałi rota:

-J.. ’ '•
'*‘1^

^'1

Tako ni5" pomolzy bog etc. I »Jako 
czo moy czeladnyk |fcz| fizczag | 
nyal pocz vofzow yedennatcze kony j 
y cztyrzy Izekyry tho ffzczagnyąl | 
ylze rabąno vyey lelze |v| nyayey | 
dzedzyne nya borzenyczach 

Poprawiono z nyamey.

Tako mi pomoży Bog etc., jako 
co nioj czeladnik wściągn[y]ął pięć 
wozow, jedennaście koni i cztyrzy 
siekiry, to wściągn[y]ął, iże rąbano 
w jej lesie, n[i]a jej dziedzinie, 
n[y]a Borzenicach.

1257. (133 v) — Vnyeslav. Generosa domina Katherina de Vnyeslav 
habet prestere inramentum ad proximos terminos particułares erga nobi- 
lem Mcolaum de Velavesz tab rota:



529 I’isarz 48, ks. X r. 1444

Tako my pomofz fgj bog y fzvy 
etc. 1 Jacom ya nyekafzala foth 1] 
fzvemv I czeladiiykowy otli bycz 
dvu koj)u ! dobithku panu velo- 
velkenu (!)

Tako mi pomoż bog i świ(ęty) etc., 
jakom ja nie kazała swemu cze
ladnikowi otbić dwu kopu dobytku 
panu A¥ielowieskiemu.

1258. (133 v) — Generosa domina Katherina de Vnyeslaw habet 
adducere nobilem Joliannem Czechnowsczy familiärem suum ad iura- 
menta, que (!) erga nobilem Nicolaum de Velavesz, rpii iurare habet tali 
rota:

Tako |y] my pomofz etc. [ Jako 
czom ffczagnyąl dva plu|gą y fzby- 
dlem pana velovfkelgo tom ffcza- 
gnyal yfz IprzeJ {prze}orano | nya 
mey panyey dzedzyny’-) mymo j 
graiiyczą hy oranyo
^) Poprawiono z dzedzyne.

Tako mi pomoż etc., jako com 
i^śeiągn[i]ąl dwa pługu i s bydłem 
pana Wielow<ie>skiego, tom wścią- 
gn[i]ąl, iż przeorano n[i]a mej pa- 
iiiej dziedziniec) mimo granicę hi 
oran[y]o.

1259. (134) — Nobilis Nicolaus de Velavesz habet prestare iuramentum 
ad proximos terminos particulares erga generosam Katherinam de Vnye
slaw tah rota:
Rota: |Tago] {tako} my pomofz 
bog etc. I Jako czom vfzal vofz hy

— Tako mi pomoż Bog etc., jako 
com wziął woz hi dwoje koni.

34 Roty pyzdrskie
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^ f>^ vy. , I
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dvoge 1 koni kofzą Izyrp y jdachty kosę, sirj) i i)łachty, hi siekiry, 
liy i {fzekyiry} tom yiząl ffzvem^) tom wziął w swem zapuście w za- 
zapufcze | vtzagayon oboranem^) gajon<em>, oboranem, iż w riiem 
yfz i vnyem rąbono Izeczono hy | rąbiono, sie(‘.zoiio hi żęto.
1‘zatlio
b Fo])rawiono z ffzvey.
“) Poprawiono z oboraney.

PISARZ 49.

1260. (X 98 V r. 1444) — Myelszino. Veniens personaliter nobilis 
Stanislaus de Alyelszyno et astitit termino suo super nobili Nicolao de 
Graboszewo pro viginti niarcis dampnis. —------Eota consueta:
Thako my pomofzy j bog etc. ya- Tako mi ponioży Bog etc., jakom
kom ya Izkodzen decem marcas ja szkodzien — — — 
racione non solucionis dietę pecunie.
Et nobilis super alias decem marcas
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1261. (141 v) — Eotha Xadarszicze. Eotlia, qua iurabunt testes no- 

bilis Martini de Xadarszicze ad instanciarn Agnete et filie sue Heduigi 
de Pyenki, ad ])roximos terminos particulares:

ry

Thako nam pomofzy yako othein 
[vye] vyemy 1 yfze voyflaw mar- 
eziiiow oczecz wnofzl dwaiiaifcze 
grzivyen x)yenaiidzy do ]>yenkow 
w (loin I |do fzwiin dofvel dofvey

Tako nam pomoży, jako o tern wie
my, iże IVojslaw, Marcinów ociec, 
wniósł dwanaście grzywien pienię
dzy do Pieńków w dom [do swym 
do swe] do sw(q Jagnieszki.

lagnyeichky

1262. (145) — Góra. Nota: -Iris deerevit, quod strenuus Albertus da- 
])ifcr Poznaniensis habet sujieriurare (piinquaginta niarcas minus media 
altera marca super magnificum dominum Moszcicium de Magna Goszmin

g

. W'f.l
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rnetquiiitus, solus super deceni et quinque super decem marcas, et si 
quid superabuiidaverit, lioc cum eisdem superiurabit — Kota coiisueta:
takomy pomoizi bog y fzwaiitlii f i Tako mi poinoży Bog i święty 
yakom Icodzyen dzellancz grzi- jakom szkodzien dziesięć grzywien.
wyen | ---------
Alii in testimonium sub eadem rotha.

1263. (145 v) — Eotlia. Rota, qua iurabit virtuosa Zophia de Bye- 
skowo ad proximos terminos particulares erga nobiles Johaniiem et 
Tliomkonem de Slup:

\ I r ' t -V

Tako my pomofzy etc. yakom ya Tako mi pomoży etc., jakom ja 
Swego prawa ii^^eporulfila any za | swego prawa nie poruszyła, ani 
l‘we fziny żadnego długu jilacila za swe syny żadnego długu płaciła.

1264. (147 v) — Dzirsznicza iuramentum: lus decrevit, quod nobiłis 
Bodzatłia de Dzirsznicza debet superiurare octo marcas dampni sujier 
nobiłem Bogucłiwał de Miłescłiina Górka super proximos terminos ])arti- 
cułares — Kota:

Tliako my pornofzj’ bog yakom 
fzkodzen | o izm grziven otłipana 
Boguchwała dla | nyezapłaczenya 
ofzmy grziven thako yako | łiłt 
omavya

Tako mi pomoży Bog, jakom szko
dzien ośm grzywien ot pana Bo- 
gucłiwała dla niezapłacenia ośnii 
grzywien, tako jako list omawia.

1265. (147 v) — Dzirsznicza iuramentum. Tus decrevit, quod nobiłis 
Bodzatłia debet superiurare triginta marcas dampni super nobiłem Ja- 
rosłauni de Szedłecz mettercius — Rotha:
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IMiako my pomofzy bog yako™ 
I’zoflze (!) dzejCzancz Grziveii otb 
pana Jarollawa dla ' niezaplaczenya 
triginta marcarum et f[uilibet nohilift 
super decern marcas, ad minus po
test.

Tako mi pomoży Bog, jakom sz<k >o- 
dzie<n> dziesięć grzywien ot pana 
Jarosława dla niezai)łacenia —------

12()(). (155) — Kotka Nadarszieze. Kota, (pia iiirabit nobilis Johan
nes de Nadarszicze alias de Podiiclii ad instanciam nobilis Andree Tre- 
thoniez de Nadarszicze super proximos terminos i)articulares:

* "4^ ,"sr»-4.'v
i

Thako my pomolzy bog etc. yakom Tako mi pomoży Kog etc., jakom 
nyeran|czil za iBikolaya [M] jSlye- nie ręczył za Alikolaja MieszałęA) 
fcłiałą pro opidano dc ! Wrzesznga — — de Września, anim listu na 
anini litta nalzya m^ail dacz na ] się miał dać na jedennaście grzy- 
yedennalzcze grzivyen wiem

') Może miesz<cz>ana?

1207. (163 v) — Kotka Zaleszye. Kotka, rpia inrabit nobilis Venczo- 
slaus de Zalesze ad instanciam nobilis Laiirencii de Nadarszicze:
Tłiako my pomolzy bog etc. yakom 
nyeranczil 1 za Jana zlobfza |dro- 
gofckeuicza] gnyevofckejnicza nobili 
Laurencio de Nadarszicze zapofzag 
pro dimidia duodecima marca zazoną 
wawrzinczewo ] dobrey pamyaczą

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
nie ręczył za Jana z Łobza fDrogo- 
szewical Gniewoszewica nobili Lau
rencio de Nadarżyce za posag — — 
— za żoną Wawrzyńcewą dobrej 
pamięci.
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1268. (163 v) — Eotlia Lobesz, Rotha, qua iurabit iiobilis Andreas 
de Lobesz ad iiistanciam nobilis Laurencii de IsTadarszicze:
Tliako nij^ ])oniol‘zy bog etc. ya- 
koin nyeranczil ; za .Jana Zloblza 
fzlacliethnemv wowrzinczevy | zna- 
dari'zicz zapolzag zapoltliorinacze 
grziwnl^ zazojną [w] wawTzinezewą 
dobrey pamyąeza — — —

Tako mi pornoży Bog etc., jakom 
nie ręczył za Jana z Łobza śla- 
chetnernu Wuwzyńcewi z Nadarżyc 
za posag, za połtorynacie grzywny, 
za żoną Wawrzyńcewa dobrej pa
mięci.

1261). (164 v) — Rotha Mileschina Górka. Rotha, qua iurabit nobilis 
ac generosa Margaretha de Mileschina Górka, consors Andree ad instan- 
ciam nobilis Bodzathe de Dzirsznicza:

^ V

.t-
1.%. rir->

i

l!

Tliako my ])omol‘zy bog etc. ya- Tako mi ])omoży Bog etc., jakom 
kom j nyeranczila pro cluahus sexa- nie ręczyła — — —. 
ffenis pro \ filio Andrea nohili Bo- 
dzanihe de Dzirsz\nicza — — —

1270. (164 v) — Gunicze. Rota, qua iurabit nobilis Alexius de Gunicze 
ad instanciam nobilis Bodzanthe de Skampe:
Thako my pomofzy etc. yakoni ya | Tako mi pornoży etc., jakom ja 
nyeranczyl Bodzacze pro viglnti nie ręczył Bodzęcie — — — 
marcis, ita prout eitaeio canit — —

1271. (182 v) — Oblaczkowo. Nota: Nobilis Andriczka de Oblacz- 
kowo debet superiurare dimidiam quartani marcam cum sex grossis dam- 
pni super nobilem Albertum de Birzglino — Rota:



Tako mi pomoży Bog, jakom ja 
szkodzien — — —

Pisarz 49, ks. X r. 1444

Thako my pomofzy bog yakom | 
ya fzkodzyeii dimidiam quartam 
marcam mim sex grossis ob non 
solucionem pecuniarum a nohili Al
berto de Birzglino — — —
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1272. (186) — Htaiischewo. Nota: Streiinuiis Nicolaus de Stanschewo 
habet venire ad proximos terminos particulares post festum Bartholomei 
]iroximum et superiurare centum marcas cum quadriginta et sex marcis 
dampni super magnificum dominum Moscicium de Cosmin, solus super 
decem marcas et quilibet nobilis super decem marcas; et quicquid superaf- 
fuerit, hoc cum eisdem nobilibus superiurare debet — Eotha:
Roiha: Thako my pomofzy bog — Tako mi pomoży Bog etc., ja- 
etc. yako"^ | fo, fzkodzen decem kom ja szkodzien — — otpanaMoś- 
^jiarcas |dla] othpana Molfczicza cica dla niezapłacenia pieniędzy, 
dla nyezaplaczenye penyądzą _ _ _
Alii in testimonium.

1273. (186 v) — Stanschewo. Nota: strenuus Nicolaus de Stanschewo 
habet venire ad proximos terminos particulares post festum saiicti Bar
tholomei proximum et superiurare ducentas marcas cum viginti marcis 
dampni super magnificum dominum Moscicium de Coszmin, solus super 
decem marcas et quilibet nobilis super decem marcas; et quicquid super- 
fuerit, hoc cum eisdem nobilibus superiurare debet — Eotha:
Thako my pomofzy bog etc. yakom Tako mi pomoży Bog etc., jakom
ya I fzkodzyeii dzefzancz grziven 
oth pana | rnofczicza dla nyezapla- 
czenya pyenyanjdzy 
Et alii in testimonium.

ja szkodzien dziesięć grzywien ot 
pana Mościca dla niezapłacenia pie
niędzy.

1274. (187) — Camonovicze. Nota: Nobilis Stanislaus de Camyo- 
nouicze debet venire et superiurare centum marcas dampni super 
nobilem Paulum Pakosch de Poklathky, solus super doceni marcas et 
quilibet nobilis super decem marcas — — — Eotha:



Rota: Thako nń' jioiiiolzy bog etc. 
yakom | ya Czkodzyen decem m areas 
oth paLzkoifza fzpoklatliek dla nye- 
za])laczenya I centum marcarum. 
Alii in testimonium.
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— Tako mi pomoż Bog etc., ja
kom ja szkodzien — — ot Pa[szJ- 
kosza s Poklatek dla iiiezaiiłacenia
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1275. (188 v) --- Byeganowo. ]S'ota: Nobilks Jaroslaus de Byegaiiowo 
debet superiurare octuaginta marcas dampni super proximos terminos 
particiilares super iiobilem Paulum Pakosz de Poklathky, solus super 
decem marcas et quilibet iiobilis decem marcas. Et quidquid superfuerit 
hoc cum eisdem nobilibus superiurare debet — Eotha:

Thakomj" pomolzy bog etc. yakom 
j^a 1'zkodzyeii decem marcas oth 
palzjka pakofza de PoJclathky dla ! 
nyelzaplaczenya octuaęinta marca- 
rum. Alii in testimonium.

Tako mi pomoży Bog etc., jakom 
ja szkodzien — — ot Paszka Pa- 
kosza de Poklatki dla niezapłacenia

1276. (188 v) — Gadzeczka. Nota: Nobilis Margaretha Gandeczszka 
debet superiurare centum marcas dampui ad proximos terminos parti- 
eulares super nobilem Paulum Pakoseh de Poklathky, sola super decem 
marcas et quilibet nobilis super decem marcas; et quiequid superfuerit, 
hoc cum eisdem superiurare debet — Eota:

r

Thako my pomofzy bog etc. ya- 
ko™ 1 ya fzkodna decem marcas 
oth pana | pakofza de Poklathky

Tako mi pomoży Bog etc., jakom
ja szkodna------ot pana Pakosza
de Poklatki, iże mego otca dobrej
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pamięci — — nie wyprawił —Idla| yize 1 mego otłicza dobrey 
paniyanczy 1 de centum marcis ne- 
vipJ’auil prout ipsum induxit.
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1277. (197) — Myeskowo. Eotha, qua iurabit honorabilis dominus 
Johannes de Meyschkowo ad instanciam nobilis Swanthoslai de Myesch- 
kowo:

Tliakomy pomofzy bog etc. yako | 
czom wizol pluk yczthirzy voly 
thom 1 wizol nafzvey pravey roly 
a on orze 1 —----------------

Tako mi pomoży Bog etc., jako 
com wziął płu^ i cztyrzy woły, 
tom wziął na swej prawej roli, 
a on orze.

1278. (197) — Myeskowo. Kotha, qua iurabit nobiłis Nicolaus de 
Myeschkowo ad instanciam nobiłis Swanthoslai de Myeschkowo:

'j ^ i
^

i

Thako my ])omoi‘zy etc. yako czom i Tako mi ])omoży etc., jako com 
wfząl dwe dwe Eadłe {yczthirzy wziął dwie [dwie] radie i cztyrzy 
vołi} thorn wjrzoł naizvern woły, tom wziął na swein prawem,
vein a on przeajrał na mey Eodi (!) a on przeorał na mej roZi, na mej 
namey dzyeldzinye — — — dziedzinie.

1279. (197) — Eadein. Eotha, qua iurabit idem Nicolaus de Myesz- 
kowo ad instanciam Swanthoslai de ibidem:

i
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Thako my pomofzy bog etc. j yako Tako mi pomoży Bog etc., jako 
czom wfząl ofzrn Cofz [ thorn wCząl com wziął ośni kos, tom wziął na 
na fzvey ii^’^vey lancze — — — na swej |)rawej łące.

PISAEZ 50.

1280. (X 167 r. 1444) — Comorniky. Nota: Nobilis Johannes Ko
ni orniczsky liabet snperinrare dampnum super nobilem Stephanum de 
Dambicze ad proximos terminos particulares, solus super decem marcas 
et unus nobilis super residuum — Eotha:

^ ^ V f t»1 — 1

.vilu rv
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Tako my etc. yakoni ya ikodzen 
dze|fancz Grzywen hothpana Sce- 
pana de | dambiczłkyego racione mm 
solucionis pecuniarum.
Et nobilis in testimonium. Jako 
tho j Iwathczą etc.

Tako mi etc., jakom ja szkodzien 
dziesięć grzywien hot pana Szcze
pana [de] Dębicskiego — — ~
— — — Jako to świadczę etc.








