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o3ffi brup0 3 	Irotli 
Q3o iDotintrO 1/0iit 
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Pčrz1.4 	i 

720t/yf 
Č. 

wffechni) Srafe NoSinno4tet nfik, I)ii(bermarnigí, 
Whticb, a Eechélch grái, 9Ircoftige MařatilTé t  Stige 
WurguOffé, a£othrouffé, 2. 2. 

onémáb3 nyné'gffi fontrybučeníTá TD,r1 .  aní meg bébíčg 
nýmy némecřymy 3cmy meg fiban,aníj me3y poru3nymy &Lín» 
túr° Dršitelímí bUnownoflí, a eťuďnoffl ritanovoená byťa,tařy 
3aHabotzie, na ftetyM ta Dané po3ůilátvá negíffe, a Pilnoffi 

grau; teby gfme my, gafošto Otec, a eprčarce 
nám ob Opatmoířl boffie 3ročřenYch 3emý, na Pcoftřebry 

5áffab F taPoroemu Prawíbťu tontrybučenflych nářt 
poťo3iti, blé fterýho by be3 1:0yoeyiran nynég(ilho INífpénj, 
ftetehošto Dgifftbn Pottebnoffect? eráru 3apoteby geft 
řajba R‘:agína, fašbá Obec, a ?a3by potu3ny ťoiaffrnho /krmi: 

Dr3ite1 ÓI tfljy Rruntu !tety on ilijmá , s geho Pobj. 
lem botonale 3at:olDno pfifpéť, Pí1no(1 ro 3emí ale by ob 
wirecbfič ZEgnofil ofvoobo3ená 344, 

4 	 Pro. 



Pcočej n4ťi3ugem 
§. I. 

Zby mirjecbcícb, Moratvé, ele34Tu, (Balkygi, Zarau• 
Ocb P045 1 a nab (Dna3em eftytffu Botytanecb, aranffu 
(3etcy, a Orabyffu bneb be3 ffiejřfanj ty r tomuj potiebnč 
r,:• -jpratvy n etaro vwebené byťy. Zotíj: 

epjfotnáni, a rOymčienj oflecks vjítečnPd) Zruntůtv; 
rffanolvenj 120eynofir n tn bI uroby Btuntům. 

§. 2. 
VO té r)ůtvérnoffi, je rajbý Drjitel Rtuntu f rOymed 

benj nalrebo bobtotávébopiebfetv3erj uffechno to, co j gc. 
ho eýie po3ů(látvd, F foemu ofaffujmu, 4 trn fpogenemu 
obecnému Dobtemu mynaťojj cbcenie pitWyfretřenj 
počtu Ittuntůo, a gegjbo rOeynofu j>"ebnollné na oťafinjm 
rOy3nánj Drjítelůtv Bruntu po3tiff4tí. 

Zby ale netv'ernym Wy3návadčům, neb Satentům uyireeb, 
na PřjlejitoR nefpracvnitmu Vbeíný obřiatá byťa, tarorcEmuj 
wraffnimu 100psnánj 3,runtu Drjuelůtv pťfne pt•offaum4nj fc 
PP*É11. 

§". 3. 
5aPirotvalli/aWFmUenj wirech itečných Rtiuntůo, 

noffe" aroj talte INfanotvenj rOeynofu blelOšitečnolli tých 
Zkruntůtv, magj pob Webenjm wrebnothtnift4, neb Q3utyeby. 
centůro, aneb ob nichF tomu gmenowanych tilfilobtSencůtv, a 
ZuebnjPůsv u 	pťjtomnoffi ffert 3 Obce wyn‚ole0c1), vů. 
v>érnoff 3agaujegjcch tilujůn, rter3 rašbd Obec fobč fama 
obljbj, hle Pi-:ebpjfu v Zonce pfirojeneho Vlarčenj rontína byti. 

1:19tchnofti tbjfia,tieb 03utysbycentocoe, gíct. trbflobtjjcý, a 
Zuebnjfotvé, ob tej tv tomto Q3ebriánj t fajbym Bragi flancb 
%mne, 3 gebaoho rcagffYbo norřnaláe, gebnobo ho fp obdřftý bo 
Zuřebujra,4 gebnobo 5emomUjce po3ůffátv4gjcý Dobfom,. 
miefy, blíjffl WeyNbi  4 Wy'itIcn ii3řuteZnoffi obbrjegjo 



bté Iterýbo oni Ruteé'nfmt: cičcit?u této práce, to néri,  
Wyměřenj Bruntůtt• , a rapfťWený gegyho Weynofil poh43 
čowati mobau, 

pončwabj ale ta nab3tv4ná pouommioll,  nab tuj 
prácy rftatričn .é bohljjeti má, teby negenom roffechný Wrdmot 
ffit  OurYbYcencow/Efict, fflobršencooé, a 21uřebnjcy, nýbrš 
taPé mffechny Obce re na nj porPa3ugi, to crffechno, cojw tomto. 
125ebncinjob téj Pobfommšery rici .čí3eno bube,na Mas ropřonatik 

 
Ity w nragich nařj3ené pobPommí* obbrjegj gegícb 

2103ra3e ob oné tr3faírrnj w rajbe 3erni ritánowene it,tchnj 
i%ořňisfy, ?teráj tomu ebilánj-ro celé 3emi přeb(latipen4 geff, 
a na WyPondrij riajfee júi 5ačátPu royfojenet)o 21umyllu pilnč 
bbjei bube, 

 
Tag fiřaffný 2fučine?, ilterýj 3 flufrného Praeribťa rotvi 

trybučenjfÉch Daň najlebuge, geff ta? ;velmi potzájlicr, 
tlig 5ábnťbo baremného Probtušománt, neb tileff7ánj bopu■ 
ftiú 

proto š poraučjme mírem VOrcbnollem ťIlj(1a, a Ourpobr• 
centům, Pterj‚m poriaroob "Wyméřenj Rruntůtr, a rffanowenj 
segyho Weynoru na 5rné přínalejj, re t kul Prdcy",  ble Moji 
noíli přifpjffiti, Wyméřeni l‘tuntůu) tr• tomto &té', a Pah. 
symtu ponabnatí a aj bo pollebnjho MčrYce Njigna Fclkoni 
cy nebífi, roefmčer ale tatowau 21uřinlirooR w tom provf`a3a. 
ti, aby proti na ffi lepfri nábčge Pobrommiory, fteráj pomale 
na colfecl) panlitvich re roynale3ne, neb wrcbnj 3cmliVt aotTnory, 
terá ro fašbým Bragi na ro3ličnych tTliffech potřebné eFau, 

Inánj přeb febe cre3me, jábnau bůlejitau Přjčinu nenale3ťa, pro 
Sebtorodnj, a ePončenj reg práce na Zutraty ttYábaroe T.Drcb. 
noffi MjRan  neb , tirysbpcenta, u>l'aRnj Zuřebnity rftanoroii 
ti, F čemutlly, ta aorchni/ommíry, ga? Pobřommify o gr; 
tol)o 3apotebj pinau Moc vbčfugem, 

Or.3* 



Pročej Ni? rOrtbit011i trijIta, Ourysbycentotvé, gicb tni?
brficý,2liebnjcy, a Obce, gat ffoto oní ob tej nragi 1!aří3enč 
Pobřommisry potr"ebne narčenj obbrjegi, bneb epiforoas 
tijm , a tTčením Rruntůtv , a rOyffirřenim gich 3tnýbo 
Weynoru t  5ačríteř rčínégí, a v, tom ta biaubo bes Přellánj 
fetrtvagi?  bolatváb re offčmí r rčm gim pobrobenym Mem 
patřicymy Brunty botoroí nebubau. 

§. 6, 
rOy3nánj torchnoffenge neb gicb DInomocnjUivo, a 

Zučebnjřůtv magj PřitomnoRí Obce, neb 3 Obce TX)yivole.,  
nYd);  VOypiánj ale pobbanÉch tvečegně, v Ntemnofti 2Vcba 
táře, a 3 Obce Wyroolených re flojíti. 

 
2Iby re ale jábny neobásvaf, tvérné, a bůlejité Wy3n4 

tsj 3e froYdo Bruntůcv &jíti, tvflěchny Trefí .? prolAjime, etc.. 
réjto při přebefftern narownátvát4 řontrybučenflych Váň, 
5amléení Bruntůro, a gegich Weynoju vťojene byli, a chceme, 
aby jabný Dtjitel L‘runtu tv tom tui3tván ncbť, řbyby 
tomné tařoroé Ikrunty Je 	ftery aj polaroabe Ilryté 3u. 
ftalí, a protoj bo iontrybucy potajene nebyli. 

 
naproti tomu ale vilanoixugem, a n4fi3ugem, je, fby5 .  

geberiřrate ta notva 170y3nánj obero;bana , a febrana bubau, 
roffichni oni Rruntotve, ?tety re netvy3nali , gertliby po (jaru 
tD yge co i ti , 4 tvy3rabíti re měli, 3a boceťa opu(frény, a 
bnymu nepatficY etateř Marie býti, a proto onýmu, ?tety. 
by ge but5to při poUommít3fy  tv ikragi , nebo pří torchnj 
3emIT,é Rommisry, nebo tare tido ramYch, neb t> naffich 
21tičabech wygetviť, be3e roffebo 21upl'atřu, a Nbičnč, gařojt4 
gebo voraftn, obero3batí re magj. 

panby  ale ten o3rn2miteI tařowych 34tagenýd) nrun. 
tůtr,  fřtytY 3olTati chtěl', má ten 3arageny, ob tičho trygeroený 
Btunt neywťtirj Cenu obéttigjcymii probalp, a ta 3a tař000ý 



Arunt Ptrjend penčjikei (jciffla gemu s 54mIčenjm Q3mína 
gebo tpybaná byri, 

§. 9. 
BaJbl giný epůfob pobwobu, a Offemernoffi 

tofiecbny garejtoliu) PeoNeb?y, bubíj 3.e etranp Wecbnollí, 
21uřebnifůro, 5emomUitůro, Wytpolenýcb 3 Obce, aneb poru. 
3t1 Pcb Drjiteltivo Bruntům ? (D?ťamánj pptímneho Wymkřenj, 
1:0y3tráuj wynaeojenč, neb potfebounne, magj be3 Prominutí 
blé tlijry Pfdročeni poturomane , a taj (Cjcífil'a po?utná 
03nmíteli s SamIčenjin gebo 03mena přifau3ena bytí. 

10. 
Bonečné" nai3ugent, aby ta botonana 'Clř'yylánj, neb Saolb 

ga rychle ob Wrd;noffi ťrijíta, (Burysbycentůtv, gegícb 
brjjeýeb, neb 21túebnj!ůa, bofonale roypramená a pobpjfem 
pottmena bubau, F gebnoho fajbYbo riNbljbnutj vilaívíčnč 
v nytttáfe, neb r Snáře frojena byť'', aby na tarocpy 
rob gebna Obec bruipau a geben Itunu Drjitel bruhýbo 
proffaumati mobl. 

Oebnomu řajbýrnu na tom 3álejeno býti mul', nato. 
rongot, a 43iířotu trijty, a Wypánj, neb Sasfy foýbo eaui 
feba bobljjetí ponémábš pí bubaucym ?o3voršenj kontrybu. 
č'enffycb t)áii on ty 3atageny, neb mjnigi ronnany Bmnty by 
Djlem přenárreti mufeť. 

Zej Opatrnoffi gerf tým j epůrobem Cibcem proti fau. 
Rbicým Cobcon sapocebj, pončroábj by ftce gebna na bru. 
bau rumu fpearoeblitvau Dářt pabalf?a, 

ORatné máme bůlejítau Ptičínu wébti, je re Pajbý to. 
muto naffemu profpčjiliemu 21jí5enj, fterej gebíni.  obecný 
breF £tlí, a Boncy má, s oraffenRau Dob& aučaffugicy ljot. 
liwoffj pobrobj, a fe fám ob elioby matoroati wěbéri bube 
řterauj lefpinénj toboj Potučenj nczynurebIn na r40 
vv,rhne. 

• 



tdr: t naffern bťacrnim; a .  rýbelným tTD 110ibni 
boacarpho Dné' Méfýce Dubna !ffiz páné tifficPbo, febrnts 
flOo, ofumbtfátýbo pátýbo, Zkrátowiftvj nafreho 2130(1»* 
11) bwacatýin pcninjm, a bébičos 3emfrOo W Nítým 2W1s, 

3 eff. 

geoporb S5rabě 3 oftorordtu, 
Strále qťítéo nemOTI, a 91rety• 
ťfilkte glarauft0o prronj ganajf. 

,3411 Nubofff .Drabě srkter. 
to 

fmabobnó sPdli 	Q3ťbieru. 

Ad Mandatum SacCfc' 
Regix Majeftatis proprium, 

-,3an 29acran, 	Rargetiru. 


