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"(O wsiach tak 2wanyeh woloskich, Zavdw, 1843,:în-4.] “ ul 

Szezuple nader i niedokladne sa nasze wiado- 
mosci. o..:Woloskivh': osadach: w, Polszeză..:. fe 

"takie. osady. istnialy i w znacznâj liezbie istnică 
musialy, —.. o: tem. nam. xvprawdzie, juă . same 

„univyersaly .poborovwe. od .r.:1552;do. r.:1629 
watpi nie pozwalaja, poniexvaă wszystkie vw siom 
woloskim osobna rubryke poswiecaja, i dla ich 
osadnik6xv osobny podatek: 1ymierzaja,. RAI 
„* Uniwersal. poborowy z roku 1552, pieriwszy 
szezeg6lowy, ktâry. posiadamy, xwprawdzie jesz- 
eze nico calych „osadach woloskich, i lecz .0 
pojedynezyeh ; osadnikach: mâwi;—.i ich: do o- 
golnego ;podatku: kmiecego -dwu. groszowego 
pociaga.. :i„ltem Valachi agros; colentes, vel in 
agris, quae diwvorzyszeza dicuntur,: sedentes,: per 
duos grossos solvent.* Vol. II. pag. 602. 
Ale juă mastepujacy;. universal z roku 1564 o 

- calyeh wsiaeh, woloskieh..mbwi;;:i..osobny po- 
datek dia nieh -postanawia. . :„Woloskie..wsie, 
jako i.tak. rok przesziy, tedy..i teraz-powinny 
placi6: beda;: jako i.v inszyeh -wsiaeh, z rol; 
jezli. je. maja albo 2. dworzyszeza,:po -20. groszy, 
ktârzy.x01. nie..maja, tedy od: sta. owiec po .10 
groszy.*. Vol... II. pag. 664. ,Abyiz slow 
„jako wW, innyeh wsiach“, nikt. nie „wnosil, ie 
podatek . osadnikâv .xvoloskich,. role. lub ;:dwo- 
1zyszeza, majacych; râwnal sie. ziwvyklemu po:   
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„Porte puţine şi necomplecte sunt noțiunile 
nostre despre ;stabilimentele române în Polonia. 
Cumeă . 6lle essistaseră şi :trebutaii- să 'fi fostii 
numer6se, acesta se constată mai pe susii de ori- 
ce indo€lă prin cerculările 'dietale censuale dintre 
annii.:1552—1629; 'cari: tote. assemneză: sate- 
loră române 'o rubrică. deosebită și-o dare a- 
parte. pie e e 
„i Cereularea din ; 1552, 'cea'“ de'nteiu ! detal- 
liată, din 'căte aii adjunsii până la..hoi, nu vor: 
besce-incă,- 'ce'I:. dreptii,.. despre sate intrege, 
dar menţioneză deja .pe colonişti român! isolaţr, 
suppunândui: impositului: țerrănescii "generală 
de 2 bani:-:„, Românii agricultori vorii plăti căte 
„duo -bani.*.; Vokunina -legum, t::2, pag: 608. 
Cercularea urmată după cea, precedinte, anume 
din 1564, -vorbesce dej despre sate :române 
intrege, stabilindii pentru ele unii bir specială: 
„Satele; române, acuma ca și anni, vorii plăti, 
;ca şi: in .celle-Lalte: sate, dela piugii, cine a- 
„re ; plugi,:'s6il : deia "i fie-care” ariă, căte 20 
„bani, lar. cine: nu:are-:plugii, căte. 10 "bani 
„dela, fie-care. sută de oi“: Vol. '17'pag.:664. 
Pentru; ca cuvintele: „că şi în celle-l'alte sate 
să nu 'facă; a se bănui egalitatea, birului colo- - 
nistilori” români: cu allă ţerranilorii polont, tre- 
bue să .observâmii, că ;pentru âcestiia din ur- 

ij 

  datkowi ..kmiecemu, - zaraz. tutaj. obja$niam, “ze mă, „cercularea in. cestiune prevede : unii .biriă 
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: Cpodatek kmiecy tym universalem postanowiony 
| 10. groszy, Wiec tylko polowe tamtego wy- 

nosil; -"---- o , 
Osnowa tego artykulu przeszia bez Zadn€j 

odmiany w wszystkie pozniejsze uniwersaly 
wÎacznie aă do roku 1577. Dopiâro uniwersal 
poborowy z r. 1578 nietylko z podatkiem zwy- 
klym kmiecym i podatek wsi woloskich pod- 
pios], ale nawet i osadnikâw ani r6l ani owiec, 
lecz li bydlo posiadajaeyeh, podatkiem obloăyl. 
Zawiera albowiem nastepujaey “paragraf: „Wsi 
woloskie powiuny placi6 beda jako i vw innych 
wsiach z rol jezli je maja, albo 2 dworzyszeza 
po groszy 30, a ktorzy rol nie maja tedy od 
bydla zwlaszeza od sta owiee po. groszy diwa- 
dziescia, a od dziesieciu krâw po gro- 
szy dwadzieseia“ Vol. II: pag. 980.— 
A ie pobor zwykly. od Imieci osiadlych av; tym 
roku na 15 groszy ustânowiono, îviec i pod-! 
Îug tego uniwersalu osadniey wolosey role lub 
dworzyszeza majacy w dwojnas6b,tyle.; jik 
wszyscy inni kmiecie krdlewsey, 'duchownych 
i Swieckich pandw, ao „trzecia, czes6 wWiecj 
niz osadniey tylko owee lub bydlo posiadajacy 
placili. . i. şi bine 2 iii Oi 
„„? Stosunek.ten-.do- roku::1629..juă-'sie: wiec€j 
pie :zmienil. ::. Spadal x priwdzie-i podnosil:sie 
podatek,. wsi -wofoskich:w :miarg: jak.:kmiecy, 
pobor znizano lub «:podiryăszano ; i lecz: zâwsze 
kywota -podatkowa oSadnik6w nvoloskich role iub 
dworzyszeza posiadajăeycli. podw0jnemu “:pobo- 
rowi kmiecemu sie rownala, a o irzecia czesc 
wiec6j niz podatek osadnikâw.liowee lub'bidlo 
majacyeh wynosila.. Najminiej: placili; osadnicy 
wolosey w. roku - 1591;:i,.1592; bo'z'r61 lub 
diorzyszez po: 15..groszy;, 0d :sta:0wiec lub 
10. krâw po :10; groszy;: najwiâcâj nt. r. 1620, 
bo. z r6l lub. dworzyszeza': jo: 8: zlotyeh, & od 

*starowice lub 10--krow.:po.+5: 7zlotych: groszy 
dziesiec... ..! j i ! pi meriti 

„m 'A%.do roku:, 1618 :-podatek: osadnikâiv wo- 
Îoskich -z:r61 i: dworzyszez zâwsze' sie na.râw: 
nej'stopie- z podatkiem. wojtow,. soltysâw; Knia- 
ziow.(î.. 3: soltysow avsi. woloskich), tywonâw, 
putuych, bojarovw «:tezmal: : Placili. îwiee; cio- 
sadnicy z,16l i; dworzyszez; tyle, ile ich wlasni 
soltysi, stosunek ktârego =? niemieckich wsiach 
nie znajăziesz.., W r, 1613;za$. na wojtostwwa, 
soltystwa, i. kniazbiva.. po':10“zlotych! nad :pobâr 
uehwalony ((:j; nad:poltota zlot&e0):nafoăono,-:- 
a. «podateki osadnikow;:woloskiel:“tyIko 'do :po- 
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numai de 10 bau, adecă pe jumătate cătii plă-. 
tai Românii. | 

'Totii astii-feltu giăsimi până la 1577 inclu- 
sivamente, căci cercularea de birii din 1578, 
mărindii darea țerrănâscă in genere, a mărită 
toti-d'o-dată şi pe acea din satele române, mai 
suppunândă incă impositului vitele cornute, du- 
pre cum se vede din următorului articolii: „Sa- 
„tele române vori fi datâre a plăti de plugi, 
„ca şi în celle-ialte sate, cine are plugi, sii 
„dela fie-care ariă, căte 30 bani, Iarii cine 
„nu are plugii, atunci dela vite, și anume căte 
„20 bani dela fie-care sută de oi şi totii ată- 
„ta dela 10. _vacce.* Vol. ZI. pag. 960. 
Fiindă că birulă ţerrănescii ordinarii din acelli 
anni era *de' 15 bani, apoi urmeză că şi a- 

cum colonistii; români;cei, cu pluguii sei cu 
arie plătiai induoirii de cătii toți cer-lalţi ţerrani, 
atătii regali, precum și al seniorilorii laică şi 
ecclesiastic);; şi. cu o treime mai multii decătii a- 
cel locuitori, ce aveaii numai oi seii vite. 
PT e Aowiut Î 

arca 
Na Data [aia a . , i 

;* Acestă: proporţionalitate fusese'mănţinută până 
la ::1629...:Bivulă + crescea 'scii:scădea'periodi: 
cesce, :atătii: pentru“'satele. române-precum' şi 
pentru cel-l'alţi “țerrani, totii-d'a-una inse:birulii 
Românilorii cellorii "cu "pluguri: :s6ii :cu.âri6 
fiind: dupplu : decătii :a -Polonilorii şi cu o trei: 
me mai: mare :decătiia..păstorilorii. -Cellii mat 
micii” bir. romănesci a fostă 'în 1591:'şi 1592, 
cândii. plătiaii " căte..:15''banr' de pluzii 's6i de 
ariă și :căte.:10 bani .de :o sută de:oi sti 
de :10 :vacce;- cell :mâi” mare: birii: a “fostii. în 
1620, “cândii ” plătiaii -căte 8::zloţi: de':plugii 
seii-:de ariă şi. căte 5'zloţi :10:..bant deo 
sută. de :0t sci'de 10-vacee.itiritie e ip 
E aaa apr 

* . “ pe țe „pe nfs 
Lai taili A sobra DTS ar, 

+ -POnE la annulii 1613: darea, de -plugii și de 
ariă “a 'tuturoriă:: colonistilorii” români “era; totii- 
da-una iegală: cu acea şoltuzilorii, a::prima- 
riloră “de: prin colonie nemțesci, :a: așa numiţi 
lori boiari.-s6ii ;nobleți inică :din Litvania, ete. 
Afară "de acesta, colonistulii-cellii maj” de: rândii 
plătia întoemai -atăta ca şi chinezulii, adecă; ca- 
pulă coloniei, cela)ce.nu. ne" intimpină .nici de 
cum în coloniele i:nemțesci.: Numsi: în” 1613, 
cândii “birulii' era deil'1|, zlotă,i șoltuzii; pri: 
marii” și: chinezii “ai "fosti indatoraţi::a: mai. da 
pe -de:assupra:10 zloți; :poi'cândi: simplii: co-    
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TOWnai:0. bnr 3. n 0&m. or poâwyzszune, 
Uniiver sal : pobotowy 2 „2. r.1616 wprawdzie 
propotejie “do, „1618 isfniejaea przywrocil, 
Jecz x r. 1619; znovvuu, na wojtostwva, solty stwa, 
kiiiazbivă daleko iwiekszy” pobor, niă na „role 
i dworzyszeza, ve wsiăch woloskicli naloono: 
i. odtad 'juă, peti6eo . “stosuuku „miedzy . stop 
podatkowa iyeh rol i: “dyvorzy saci, Ul. stopa, dia 
w6jtow i t., d. postanowiona ozuaezye , „nie po: 

dobna, i SERI Diatiă i 

, j ; 
“po 1629, pă r Ridryn” podymne zăprovia- | 

zahăr. nai uniwersuly. joborowe juz, ie 
c6j, rubryk podatitowich nieivyszezegolniaja, — — 
sdji kaăd6j ziemi.,. zostawiono, jak. vielii. po- 
dâtek na siebie: pizyja6,; i. Jakim Sposobern, 20 
miedzy “Konti yDuentow ' 'rozloăy6, zechce.. Ale 
poniewaă uniwersaly.. 2 roku 1632..i 1635 na 
wstepie * OSiviadezaja „îi ziemis .kidre podatki 
uchwalone poborami : (a nie podymn6m), 0dda: 
wa6 beda, do. uniwersalGw ZI. - 1629, Slosoiac 
me Pe 

d ji pr zy joia soborul ddd. „Sie 
obowiazaly, —,przyja6 motemy Xe do roku-] 638 

- Osădnicy Woloseyy: podatek podlug stojy. dla micii 
W.r.. 1629, ustanowioncj,. t.:.: po, zlotemu od 
roli. lub. "dworz)'szeza, a. po:20 'sroszy. od stu 
owiec lub 10 krow placili. 0d r. 1638 ze8 
juz cale. oznaczy6. „nie podobua, czy: sie 1Vo- 
Toskie - „Osobny “podatek. i W “jakidj. Kwocie jla- 
cily, poniewaă od 'tego” roku poczaivszy, uaj- 
wieksza:cze$e, vrojewodziav i ziem _podatki przez 
nie uchyvalone;; podlug;,  podymnego ;:rozkfadaly. 
iii DEC gdzie. sie te Avsie inajdowaly, wiele 
ich. bylo.. jak. sie “nazywaly, i pod jakiemi Kon 
dyeyjami lokowany. zostaly, iadna „konsty. Au ja, 
Zaden. „autor, davwniejszy,. nas nie, „u6zy..- 

“Sam nawel: “Tadeusz “Oac. “ktoren. caza]. 
czes. nasz6j histor i, kazda palez naszego pra: 
wodawstva, zbadal i zelebil byÎ; bardzo.. nie- 
doștateezne, i, Jak, podrii6j. okaemy nawet “led. 
ne; podania nam 0, osadach Moloskich zostavil 

Ograniezaja sie albowieri ie: podanic; na 'na- 
stepujacyeh slowach: 

„Widzimy vw. przywileju Wladysfawa- jsie- 
cia Opolskiego (ktremu ksiestwo ruskie w U- 
iytek, a Polska x nietrwaly rzad kr6l Lud- 
xvik oddal) z r. 1878, iă na pole i xvies Hodlo 
nad 'Tarnowg- rz6ka” Aleksandrowi 'Wolochowi, |   

lonisu xomâni, numai. 8 „zloți. ;. Cereularea. „din 
1616. se, încercă, în, adevăr, â reveni la “pro: 
poițiiinea: cea: de” mat: nainte, "de: 71613, înse 
acestă - stare de: „erui la. durată „Dumaj: până 
la 1619,. cândit: birul soltuzilorii, pimârilorii 
și. Chinezilorii i “începu. ; din. noii .a î, cu multi 
mal .mare. de, căt: ali coloniștilor. Tomâni-cel: 
lori cu pluguri. sei cu, arie, și.de atuzci în- 
coce: nu: se mai: „pote, prezisă, nici: 0, „proporţio- 
nalitate - “certă „intre imposituli iinora ie allu 
cellora-l' Ag ii: 
După. annulii. 1629,  intrddiicendu-s6 ai. 

rea benevole,; cereularile, nu mal -Classifieă, pe 
contribuabili” în, diflerite, vubrice, căci, fie- -car6 
district -căpetă dreptulii : de, a „decide el in 
sui mărimea! impositului seii și.de a, “face: a- 
poi totii ellii-ivsuşi vepartițiunea, LE supra “locui 
toriloră. Fiindă. inse, că cerculările din 1632 
şi 1635 arâtă in introducțiunea . lori, cumcă 
acele ; ;districte,. la carl: nu...se applică, sistema, 
dării 'beievole, se vorii referi, in. privința bi 
rului la -cerculările. din - 1629, | Şi fiind că se 
scie că in acesti ultimă” categorii i intrati “dis 
trictele de “Sanoka .; 
aflati celle mal, “multe” sate „roimâag; — apol 
este” probabilii;” că coloniştii români urmati de 
a plăti împosiţuli lori in. „conformitate cu cir- 
cularea „din . 1629, + adecă. căte „uni: zlotii. de 
pusi sc de ariă” și căte 20: bani de '100 
oi.scii de -10 vacce, continnândii astii-feli până 
la annalti 1638; dela. care. incâce, darea bene» 
vole s'a “generalisatii ' mal în tâe provinciele 
Poloniei, incătă, credemi, că va fi îmbrățișat 
in: sine şi: satele; române; AR Sia 

"Inse, unde, anume: se afflaii acele sate? i înce 
nuinării?. cum se numai? cu. ce. condițiuni 
fost'aii elle fundate ? acestă nu ne- 0 spune nică 

„lunii  actiă. ali. Parlamentului, i) nică, unit: a 
torii vechiu. --... | 
"POnă şi “'Taddei, Crack, 

se, tote părțile istoriel şi tote : 
laţiunil. „polone, ne, “presintă nesce, date” forte. 
nesufficienţi. şi. chiarii ;retăcite, dure - cum 0, 
vomii „proba mai la valle;. „despre, stabilimente: 

:[le. române... - îi i, 
Acelle:: “date se. iginese în “vrmidrele 

cuvinte.:.., n r, 
„Noi vedemii i în piivitegiulii d iu Viadislai, 

„principe de Opolia (căruia regele Ludovicii 
„îi incredințase Galiţia drepti usufructă, ari 
„Polonia sub o a;iministrațiune precariă);, cum: 
„că in“annulii. 1378; a accordată Slugei: selle 

catel appr olanda, | 
ramurile legis;   
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sludze: swemu, dal pozwvolenie, aby. Sie vw tă 
wsi 2,  nastepoami swemi woloski6m “ “rzădzil 
prawem. W - „prz zywileju 1420: r. Ziemowita 
ksiecia mazowieckiego i belzkiego na wie$ Lu- 
bicz dane jest poz» wolenie,: aby ta vies za, 
dzila sie prawem woloskicm. Nietylko na Po- 
kuciu w „vwojewodzbwie ruskiem i ww belzkiem 
to prawo bylo znajome, lecz znajdujemy vw 
metr yce koronn6j przywil6j nadania tego prawa 
1545 r. w jedn6) wsi w starostwie, “bieckiem 
vw. vvojewodziwie  krakovwskiem, Rozizadzenia 
ekonomiczne 1 Samborszezyânie W re 1568, 
przez Stanislawa Zamojskiego, daja nam, cho6 
mnitj dokladny - obraz, co to: prawo " ioloski6 
znaczylo. — “Osady Wolochw,. przechodzac z 
wlasaego kraju dla. nadziei bezpioczeistwa i 
swobody. watovaly : E | 

it Să 

„ Grzywny ezyli kary pienieăne “nienale-| 
ia do'skarbu panujaceg: 0, ale do sadu i i sklad- 
ki na publiczne potrzeby: przeznaczontj. 

2, Sady miedzy osadnikami byly odbywane|! 
przez 'wy branyeh” od osady. starszych, ktorzy 
podlug swego, „Prawa, t i 2 yEzaj OY sadzi6 |, 
mieli. 
3. Schadzki do natadzeniai sie o. “gospodar-| - 

Sie lub porzadku. bywaly pozwolone. a 

"Roborizny powinnogci prze mienialy 'sie 
WW. iai dziesiecinne : by ăla, zbola, "dgro- 
doine 

Pracujac nad 'historyj yja. “ivojtosti”* i Gălioyi|: 
w krâtce” przekonanie powzielem,. Fe najwvie: |n 
ksza. liezba osad ' awvoloskich: W “tj ezesci sa- 
nockicj i przemyski6j ziemi, ktora teraz; 'sanoc- 
ki: eyrkul stânowi, miescic. sie musiala ;- a'u- 
dzielony 1 ezasopismie naukowynu Zaklădu Os- 
solinskiego przywil€j si Nanow6j, ww t&m prze- 
konaniiu mnie utwierdzil, gdyă sie tak! wâgle- 
dein powinnosti Osadnikâw,' jak ivigtedem po- 

 xvinnosei 'soltysa. tamtejszego'' do, ZWyezaju sv 
iiszych wsiach woloskich panujacego. odwoluje: 
„Ad locandam' e+ erigendam villa jaris: Va- 
„lachici more.aliarum. villarum Valachicarum. 
psi -omnesque “datias dare, quae' villae 'aliae |: 
"rseales antiquitus  solvere „consveverunt. a 

. 

za 
p. 

: ' 

0) Ad locandam et erigendam vita Juris Valachici i more! aliărum şillaram valachiearunr 
„dare, quae villae aliae regales. antiquitus sclvere consveverunt. ! 

  
Ps 

„lui Alessandru', Românulă câmpulii - Şi satuli 
„Hodlo pe apa 'Patnowa, cu “permissiunea ” ca 
sell: și urmâșii-'ser să'lă stăpănescă pe basea 
„dreptului romănescii. In privilegiulii din 1420 
„allii lui Ziemovitii, principe de Mazovia şi de 
„Belz, se aceârdă satului: Lubicz “dreptul | TO- 
„mănescii. ' Acestă dreptii fusese cunnoscutii 

W|„nu: numai În Pocuţia,. in voevodatulii Galliţiei 
„Și ali Belzalui, ci încă noi- găsimii în' Me- 
„trica Regală privilegiul accordării acestul 
„drepti în 1545 unui sati din starostia de 
„Biecz in “voevodatulii Cracoviei. Disposiţiu- 
smile: 'econonice din. 1568, făcute de Stanislaii 
„Zamojski in privința Samboriei, 'ne daii oi: 
„deă 6re-care. superficială despre natura acel: 
“Tur: drepti romănescă. Coloniele * Româniloriă; 
„ce. immigraii aci din (era lori, în speranţă 
„de a gusta siguranță şi libert tate, „Î Teser- 
tii “uvinătârele : Mă 

1-0. Grivnele, adecă amendele pecuniare, 
sau apparteniaii' fiscului, ci 'remăneaii in sată 
„pentru trebuinţele publice, judiciare şi altele: 

„2-0. Judecăţile în cerciliă- coloniel “se. fă- 
pecai de cătră uhii “tribunal electivii de - be: . 
„trâni; îndatoraţi. a 'judecă : dupre “dreptulit „s6ii 

| vobieetulă propriii romănescii. 
„3-0. Intrunirile pentra a se sfătui: dospi 

„gospodării ssi „despre ordine "publică erai 
„permise. 

„4-0. ' Munca silnică | era “ înlocuită prin dei 
„dive din! vite, din n grâne, din, leguine. wi 

tr. 
„i 

Oceupânda-mă cu “istoria cdiniaitielră ru 
rale; în Galiţia, - căi. avu oceasiunea de “a mă 
coiivinge, | că cea; mat mare parte''a :co! -onieloriă 
române “trebuiau să. fi. essistalii - anume in acea 
parte a .districteloră. de Sânoka și de''Premis: 
lia, cari constituă actualmente “Gereolulii de Sa: 
noka; iar privilegiul satului Nanowa, publi- 
cată în cfomeridele: Bibliotecel' Ossoliniane,“m'a 
înal întărită” și mar multă in” acestă convicţiu: 
ne, căci “atăt in privința datorielorii locuitori- 
lorii, precum și. în alle șultuzului,:'elliă, appe: 
lEză' la':o0bicerulii” ce dice! că se  păizesco i in! celle- 
alte, sate române (1). . Ca, 

pipa 

ar. 

  

. Pa ” Mr 

e e = Omnosque datias      



  

  

  

| si6.0 "Wyszukânie i avydanie Wszy stkich-  pi6r- 
„xvotnyeh” przywilejowv wsi, kr6lewskich SV. S- 
- mockim” eyrkule lezacycl,.. z kt prodzkieh, 
sanockich i. “przemyskich, “ktâre z aktanii „NSZy- 
stkich: irinyeh 'grodâw i 'ziemstuy.: galic); jSkieh 
7. năkazu 'rzadu 'austryjackiegio ive „Lavowie.. WI 
Osobnym . archiwum zgromâdzone. zostaly. ! “Ale| 
mirno ; kilko' “mieşieeznych ; majstarahniejszych 
poszukiwât 'archiwvariusza za ledwo Filka przy- 
Wilejow. wsi woloskich wynal6s6, sie, „udalo. | 

    
“ tradniajaU albovriem yezakiwanisi “podob. 
nych dokumentă nie tylko niedokladno&e daw- 

“nych. aktâw  grodzkich i ziemgkich „(ktoryeh 
_znaczna czes€. „przed- przeviezienien, do Liwo- 
wa i. podezas przeiviezienia zagihe În). i mnoga 
 ezba indeks6w, z tyeh aktâw sporzadzonych, — 
“ale: „Jeszeze viec6) ta ' 'okolieznos6, ie podlug 
 praiva”, polskiego' kaăden'. dokument, do jakich 
badz aktâw . grodzkich lub''ziemskieh wWeiagnie- 
tm Ly6 m6zi, ie. Strony, korzystajac z iego|ş 
, dobrodziejshva, | dokumenta' 'ktâre posiadaly, i 
; tranzakeyje. ktâre '0 majeinosci ziemskie zawie- 
„raly, bardzo czesto''nie > grodzie, do ktârego 
 jurysdykoyi. te “majetnosci. “nalezaly, lecz tam, 
"gdzie im' najdogodni6j bylo do' oblaty. Podawâly. 
“Tgzeba wiec , czasem  Wszy 'stkie. akta,  gtodzkie 
 przewartowa6, 'aby. dokument; Zadahy, znal€$6 
lub z. „pewnosciq,. powiedzice, Ze, do Zadnych 
„aktow 1w: Selicyi znajâujseyeh sie Potanin 
„nie zosal.» 
' e 

. . . ' pe 
“ », + a... . asa tr: ii a tii aa tt 

  

“SzâzeSlivyri trafem dv, cinieu A ch, "poszat| 
"khvan udzielono mi; z “prywatndj. reki * OTygi- 
„nălrie - “przywileje:: wsi „woloskich Boguăzyi Biel- 
! ezarowv6j w sandeckim” cyrkule,-a,. z “zakladu 
"imienia: Ossoliriskich' nader waziy da mnie ma- 
“nuskry pt “Gdyă, kilka, set” dokurientw „PO,,haj; 
„wiekszej " ezesci “dSbr,.. Avojtosty. i. wsi W, “CyI 
Xule sanockim,” si€ ti czaoyel zavviera: viei .t. 

: 

sy Pr 

  

     
“ Rozpatra says sie mw [i manuskr ycie prze-|! 

 kona em. sie, :X6 jest 'zbiorem kopii. urzedow ch 
„ozmnaityeh oblaţ, 'jaki6,. sobie, albo Ktâry. z Suk- 
| câtorăy. Pioira, Knaity,, stârosty. przenuy skicgo, 
ialbg * “Ltog A „polniejszych, “starostâyr... przemy- 
: skich” da, S6) wiadomosci z.- alktow grodekich 
„Wyja6: “Kazal, Tycza. sie one: albowiemi, pty- 

AROIIVA ISTORICĂ A ROMANIEI 

.Bylo aviee pierwszâm mojem staraniem, pro-|. 

  „vratayeh “Toajeinosti mit, i dobr, „Wojtoștyilel   

„AȘA. dară, „prima mea a stăraință a; fostă, de. 
a 'cere; căutarea. şi: “publicare a tuturorii. privile-, 
gielori „de fundaţiune, alle, sătelorii: egale; din 
cercolulii de 'Sanoka, estiagendu-se „din, actele. 
municipale, de Sanoka și. de Premislia, concen-, 
trate în, „Lemberg intrună . archivii-. Special; 
de'mpreună, cu, actele” tuturorii; cello; il 'alte:0-: 
raşe, Și, districte alle; Galitiei,: “din; ordinea Su-: 
vernului auistriacii. Totuși, „cercetările celle mai. 
minuţiose, “alle archivarului: in ;cursti. de mai 
multe, June nu: mi-ai, „pututii : procura de. cătii- 
numai vr”0 „duo-tier. privilegie, delatiye. la sate, 
române.» cu, FR 
„In. adevării, isirea docuinientelorit de a ac6s-. 

tă naturii este: ingreulată nu numar, „Prin de-. 
sordinea' vechielorii: acte. municipale: și. distric-. 
tuale, dintre. cari mai: multe ai. perită. inainte, 
de a “se. adduce; la. „Lemberg; s6i chiarii în, 
timpul addiicerii, , „ȘI: prin, „maltiplicitatea, în=, 
ventarilorii,-. ci încă, mal” cu: semă .:prin -acea, 
impregăurăre, că, dupre. legile, “polone, fie-care, 
document, „putea: fi” înregistrată in „codicile „0 
şi-cărul. orâșii! s6ii, i distrietăi,.. incătă, „Ampricina:, 
ți profitând, de acesti: beneficii; . „inregistraiu, 
adesea-ori. documentele, și  transacţiunile elle, 
privitore la proprietăţile lori, teritoriale nu în, 
oraşul, de a. căruia; jurisdicţiune. depindeaii;. 
ci. acollo,:. “unde. le da mâna. - ; Astii-felu, : ară. 
trebui a. cerceta „gradualmente, totalitatea acte-, 
lori. municipâle; „pentru „a pute. descoperi uni; 
documentii ; 6re- ŞI- care, seii „pentru a ifi. autori-, 
sati de,a affirma, curacă, acelliă documentii n'a. 

“fostii înregistrată, Dică in. „cuprinsul Ga-; 
| „Țliţiel. ele ue : “rii ae yr "i    

  

Din” iotociie: în intenvalllă acestorii „cerce-: 
tri, 0 persnă particolară. Gre-care . veni a mi 
commiunica privilegiele originale alle: satelorii.ro-, 
mâne Bogiisza i. „Bielezarowa: în. "cercolulă de. 
Sandek," Yar din Bibliotecă, Ossoliniană . căpătat 
uit „rianiaseriptii, forte. impor tanti; „pentru, misi 
ne; căci. „ctipprinde, i in; sine, căte-va, sute de do-: 
cumenie, relătive, in, “cea mal: “ mare, parte, la 

n.a 

„|banuri,, lă primărie şi:la sâte, din cereolulii de; 
- i] Sanoka. za pa lt e mape asa 

"„Studiânăii “acesți, “nanuseriptăi, eu i ami i in-j 
credințatii, că. este o collecţiuine. de. copie, par, 
țiculare "după, alte; : Copie „olfieiale” de pe ;origi-, 
nâlur,.: ;p6. câri „Şi e, ;estiase "spre. „sciinţă; de. 
prin. register, municipale ” “e- -unulii.. din .suc:, 
cessoril lui” „Petru- Kmita, sei. „Cine-va, dintre, 
starostil, „aere a Premisliet,..: cn n bleu,   i 

  | 
  

  

  | 

| 
| 
|. 

|
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gromad: do jurys Aykoyi. starostir prz6myskiegro 
rialezacyeh. * O ile 'z: porownania, 'tych „kopii z 
oblatami 'dokumentâw; 'ktore sie juz „pierwe6j w 

dzi6- moglem,. sa one tak dokladne, Ze wszy'st- 
kie: ahiewiac)) jo: 'w oblatach sie znajdujace bez 

- Zadnej: odmiany. i iv kopie przeszly „—de ustepy 
' Jub'slowa blednie' 'w. oblacie * napisane (60 2 

w mâniskrypeie” wypisane zostaly,— â, 
-w: oblacie zupelnie” nieczytelne lub zatar te, îv 
manuskrypeie: * "wypuszezone, i tylko' Dunktami 
oznaezone znalazlem. A Xe oblaty podlug pia 

| polskich râvna' moc jak same or yeinaly. mialy, 
mozeniy mânuskrypt “ ten "za 'kopie. dokladne 

„|! Wszystkich dokumentăr oryginalayeh wi 

„ duskeyptu nic” tylko wwsiysthie' przyovileje. wsi i 
„ xwoloskiehi"” “ale i 'wszystkie : pozniejsze -. :doku: 
: menta! “teh * wsi Î| wojtostwy” sie” tyezacă, i U- 
' dzi6lam je czytelnikom ; przjwileje, i dokumeii: 

ta “waăniejsze” od.slowa do slowa,: :mâi6j: wWaă- 
n6, piywatne tranzakeyje; “zvlaiszeză te, krore 
sie:ty Iko' wojtostw' "IyCza. tiesciwym wy-|m 
ciagu,: ” groiadzac ZAWSze: wszystkie doku: 
mentă !6ji' sâni) wWsi. sie tyezace. : Gdyby po- 
Zni6)' publieznosec: iidzielenia: doslowneso, AYSzy- 
stkich“ dokunentâw! "tem inaushrypeic-, za: 
Wâr teh Sobic zytoyla, nie. “zanieclia” zăpewnie 
zăkfad im: “Ossolinskich “teh. Zadaniu „Zados6 

i uz ynit i ja îym' “"ezasem" za, to, "ez: “moge: 
Z6 -AVS2), stie”: 'dokiimeita “do Wwi&wiecenia his- 
toryi wsi i wojtostw woloskich lub” "dawnycl 
2Wyeza)Ăw i Pra $ șluzy6. mogace doslownie 
udziclilem. i: e: i mi i 
i: Najyvadilejs26- z ai “dokumeritw sa dz 
wileje“'loknoyjiie jedynastu' si: woloskch "wi 
săhockim' cyrkule.. / Sa! to 'wsie ! Zviniădz alb! 
Sviniacz, “Rowien * na” Okoliszezach "(zapesvnie 
Roinia), "Boberka 'Poriowi, wyăsză. i. doi 

i Diwvernik. Polană,: Polawy, Ustrzyki, Korosno, 
| Soroscipiska 'WVolat Dolaczar! do 'nich' przy- 

  
| |. Wilejevwsi“Boguszy i 'Biej CZArOVy z ok yginalu 

; przeremnie. przepisane, Drzywilej wsi Dolzyey, 
| Kon sie w :aktach 'prodzkich “wvynalesc.: U- 
dălo; i DIzy Vvil&j Nanovy, “ ktoren vprawdzie 

i czas0pism zakladiă Ju davni6j udzielil,; kt6ren 
atoli dla “porownania''z” inszemi „przywilejami 
| cinule 4 przed oczyma, miec. tizeba. Maray. wWiec 
i prây wileje” 8zesnastu wsiiivoloskich. "Piârwsze 
; siedm Piotr Kmita Starosta pr rzemyski W swy6hi   

dichiwum aktow “grodzkich wwnal6s€, udalo, sa- 

i |: Kontekstui Îatwo dojst mona), râwnie blednie 
ă, Slowa. 

zawartych u uwazad Wyjalem' zatem 7 tego : ma- | 

= Carole BoNE IN Oăilţia e e 
Emita scii. la banu: primărie. și eormiine 'de 
sub jurisdicţiunea ” starostelui;. de:  Premislia.. 
Confruntândii “apoi | aceste ' copie“ parţieolare - cu, 
acelle officiale, ce. mi 'se intămplase. de :a le fi 
descoperitii . deja de mat înainte în Archivuli: 
actelorii municipale, mă. putul convinge despre; 
scrupolositatea, noului, copistii, "carele trecu fe. 
ră nici 'o schimbare tâte * abreviaţiunile, copiei 
officiale,; precum și frasele sii. cuvintele er- 
ronate , (ceea "ce “ lesne; se. „constată, prin :.con=; 
textii), far “vorbele șterse  sâi “nedescifleabile, 
le lăssâ la o parte, insemuândiă loculii lorii 
prin punturi, . Fiindi inse că, dupre legile po- 
lone, copile. ofliciale de'“prin registruri publice. 
aveati t0tă, „puterea documenteloiă “originale: 
urm6ză . „dară, că ta 0 așa a Valre., „trebue „să. 

Dec, si mă, viitori 

[esecul a coiruae din, lt Tu numai tote. pri: 
vilegiele de” fundaţi iune. „alle“ satelorii- Yomâne,. 
ci încă. tâte, documentele” “posteridre ” alle atel-! 
Jolași sate, „Și anime „privilegiele: ȘI, “docninien:" 
tele “cele! mat imporianțe; în 'eatenso;, Jar cele 
mar'-secundare „Dai cu, scmă iraniSacţinnile” parc, 
ticolare relative'; Ia, “primărie, nurhai în. estractii,, 
sruppându- le: zaaci dupre! rubrica 'deosebiieldriă 
sate. Dacă - -publiculii; + arii doLi mai, in urmă a: 
cunnâscâ” litter almente, „tote documentele; coprin- 
se in" manuscriptii,“ nu este” indOelă - că, „Biblig- 
teca, 'Ossoliniană n'ari refusa'” a. saţisfacă'e 9 as-! 
semnenea' cerere.. 
tuncă, 'că: volu presintă “ aci ad, litteram, tote. 
documentele, căte poti servi la elucidârâă is 
toriei, a vechilorii obicee și a. dr epturileri, sa- 

„teorii şi. primărielorii roinăne. e 
! ”; Cele, mai importante, “din, atat; "Sint privi 
lestiele de: fundaţiune ": a unii-spre-decy, Sate. "02 
mâne: din cer colul de $i 
niacz "sc. Swiniacz Rowien |] he Okoliszeze (as 
tdi” piobabilmeăte “Rowniia), "Boberka,. Ter noiya, 

  

daugii căiră acestea privilegiele satelorii Bogusza 
Și Bielezarowa, „pe cari le € fopiasemii. dupre,. ori- 
ginalurt; „privilegiulii satului, “Doliyea, estrasii. 
din 'registeuri! municipale; Și. privilegiul satu- 
lux: “Nanowa:" publicati” deja. in efemeridele 'Bi- 
bliotecer'. Ossoliniane, dar: pe. care! rebus, săli. 
ajemil' mereii “in: “vedere în' Comparațiune. cu” 
celle-P alte: privilegie. 
l&giele a Șesce: :Spre-decă 'sate "române. ; Celle .   | dobrach” uiworzl, = — rosia wsiami kt6lew-       de'uteru Șopre! ăi fostă” creaţii: alle lui Petru 

“Ei anulii: asiguri. până. 

") 

0ka,; Şi ;anume:: “Toi. 

de! susii și 'de josii, Dwer nik, 'Polană, Polâwy,. i 
Ustrzyki, “Kotosuă, Korosciens)ă- Wolz! Mai a- 

"Astu-feliu, avemii. privi=.,      



Ph. 

„Skiemi. byla ;; — a wyjawszy -Bogusze i Biel- 
ezaroyve . wszystkie; w,: sanockim :cyrkule, leza 
a i ti 
CO tau 

„+ Wsie- te wsiami, woloskiemi dla tego zowie- 
my, Ze. na, prawie :vvoloskich . osadzone, byly ; 
podlug, prav .i zwyezajow -woloskiem -sierza- 
dzily ;. zawieraja .tez prawie. szystkie PIzywi- 
leje, ktâre udzielamy, wyraîne zastrzezenie pra- 
wa woloskiego. albo :przynajmni6j ;wzmianke 
0 niem. Formuly do. tego niywane sa:— Qua- 
zum villarum . Cmethones fieri . debent: es losa- 
pbuntur in jure Valachico..... Quiquidem sculte- 
tus locabit :dlictam villam „in, cruda radice în 
jus “Valachicum..... Eximimus etiam, dictae vil- 
lae Omethones ab omnibus juribus Ruthenicis, 
Polonicalibus et Teutonicalibus ac'quibus aliis: 
solum illos in jure Valachico conservabimus.. 
„. Tylko iw: przywilejach. wsi Berehy i Koro- 
seienska Wola %adnej.podobnej formuly,. zadncj 
nawet wzmianki. o: prawie woloskiem :nieznaj- 
dujemy.. Liczymy. jednakăe i. te .wsie do rzedu 
wsi woloskich z nastepujacyeh powodâw: Przy- 
wil6j. Berehow, soltysa tamtejszego -. kuiaziem, 

| soltystwo. kniaZtwem... zovwie, naziwa „ktâra, sol- 
ysi i soltystwa,: tylko we wsiach -woloskich 
„nosili, — zgadza,.. sie. co do. kondyeyi .lokacyj- 
nych, (eseneyjonalnej. czesci prawa woloskie- 

| -go) z: przywilejami, drugich si. woloskich, od- 
| :woluje sie, nawet . wzgledem  powinnosei sol- 

iysa i kmieci. tylko do uiywania wsi przyle- 
glych : (1)... 
„.: Dalsze: zas . , Î că . 
Swiadeza, Ze .xvojtostwo . berezunskie -juă ww: r. 
1545 przez nabywce Iwana Kunaszewicza 'za 
wdjtostwo we wsi woloskiej Lodynie. zamie- 
nionm zostalo ; zamiana. ta--pewniebynie byla 
nastapila,. gdyby. i, wies Berehy wol6skitm 
prawem .sie nie vzadzila, i: gdyhy. „wojtostvu 
berezanskiemu przywileje wâjtostwom  wolo- 
skim udzielone nie sug. 

Watpliwsza jest rzeez co: do Koroscienskicj 
Woli, poniewaz przywilej ten jest .nader ogsl- 
nym, i kondyeji lokaeyjnych. tej wsi nie:-wy- 
szezegolnia. - Ale i ten tak wzoledem: powin- 

"ARCHIVA: ISTORICĂ A ROMÂNIEI 

- dokumenta . tyczace, sie t&j wsil, 

[i 

tote se afilaii in cercolulii de Sanoka, aftară nu- 
mai de.:Bogusza şi'de Bielezărowa... . :. :.- 

decă se cărmuiati cu legi şi cu'obicee române, 

lepiele . in ; modulă : următorii: „,Quaruin: „vil- 

locabit dictam villam in cruda: radice în jus 
Valachicum*, s6ă: „Eximimus etiam dictae vil- 
lne Cmethones ab omnibus juribus Ruţhenicis, 

e. . 

Koroscienska Wola nu ne intimpină o asseme- 
nea -tormulă şi, nick: măcarii .0. menţiune despre 
dreptulii românii. Cu tote astea, :noi socotimii 

de ce. Privilegiulă; satului. Berchi numesce pe 
primarul. de acollo chinezii, far: primăria, chi- 

condiţiunile locaţionale, partea essenţială a, drep- 
tului românii, nu. se deosebescii: in acestii pri- 
vilegiti de alle cellor-l'alte, la cari se: şi referă 
in; privința. ohligaţiuniloră. ;primarului, şi . alle 
țerraniloră. (1)... 

chinezatulii acestui sati, l'a eedstă in schimbi 
pentru, chinezatuli din satulii românii. Lody- 
nia,._ care “schimbi. nu: sarii -fi: intemplatii, ne- 
greşită, dacă și -satulii. Berehi n'arii. fi: fostii 
românii, -assemănatii - in caracterulă.. chineza- 
tului seii cu all . cellor-lalte . chinezaturi - ro- 
mâne.  . i 
„Este ce-va mal dubiosii in respectulii -satu- 

lui Koroscienska, Yola, allă căruia, privilegii 
se esprimă in nesce termini forte. generali. și 
fără specificarea condiţiunilorii. locaţionalei;. dar   noSci kmieci, jak i' wzeledem. praw. soltysa do 

- : i . i, Tati [ICR i a ..n. 

  

pa. 

ziones solvere tenentur; si iliter omnein .. obadientiam' Nobis 
ct aliii Kniaziones. Incolae vero praedictae villue, qui. a da 
viginti annorum libertatem habebunț..i,     (1) Item idem seultetus dabit et solvet “quodlibet anno tilem daciam 

în privința obligațiuniloră primarului: și alle 
- S IE Nara - . 

| ere 
ad Castrum premyslienseni, “qualem alii Knia- 

et Capitancis Nostris Premysliensibus fneere” tencbitur, sicut 
ta praesentiun in cadei hacreditate locabuntuz, âd deciirsum 

: quibus jam .ca 'ipsa libertas a primacva locatione villae expiravit, quorum, untus quisque in tribus quartis Janei residebit,: et "more: aliarum villarum 
vant, nihil minorando' în praefatis censibus, proventibus et utilitatibus. 

adjaeentiun: noctrarum reg liumn annuatizn daeius" col- 
„e .f. 7 

9! 

Kmita, staroste :de Premislia, pe propriul seii ' 
territorii ; celle-l'alte aii, fostii. sațe; regale; ar 

„„Aceste „sate. se numescii române fiindi, că | 
erai beneficiate cu usulă. dreptului:românii, a- 

dupre: cum -acesta, este: specificatii eu claritate ; 
s6il 'cellii -, puţinii ; menţionatii în :tote :-privi- ! 

larum . Cmetliones, fieri 'debent et locabuntur în . 
jure. Valachico“ , sei: „Quiqvidem „scultetus : 

Polonicalibus -et  Teutonicalibus ac -quibus aliis, . 
solum, illos ;in jure“ Valachico . conservabimusă. 

„Numai in. privilegiele sateloră: Berehi, şi | 

aceste sate pintre celle române,..și. fată anume : 

nezatii; o. termino:ogiă ce nu ne intimpină: de- : 
cătă numai in; sate române. Pe de assupra, ; 

Apoi alte documente posterisre attestă, eum- 
că in 1545, :cumperândi Inn, Kunaszewicz, * 

  B. P. ltâjdei Totu IV 
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zvyezaju w. przyleglych wsiach :'panujacegzo 
sie odwoluje, — a Koroscienska Wola, Jak Je; 
imie dowodzi, byla tylko atynencyja 'Korosna, 
wsi niewatplivwie woloski6j.  Deeydujaca jest 

za$ wwaga, %e- przywilej ten przy lokacyi wsi 
zaraz i soltysa . mianuje, i temuz “wladze' nad 
osadnikami 'przyznaje,— a tylko osady 'prawem 
niemieckitm lub woloskiem ljokowane pod juris- 
dykeyja soltysa staly. —Musiala by 'wiee Ko- 
roscienska "Wola by6. chyba wsia niemieckiâm 
prawem lokowang ;: a: bardzo watpimy, aby sie 
osada niemiecka az -w -samo gniazdo osad wo-; 
loskich zapedzila. - : a . 

-- Nie konezy sie atoli na tjch szesnastu wsiach 

poezet osad, ktâre z pewnoseia za: woloskie 
wsie uwaăac : mozemy.  Upowaăniaja nas al- 
bowiem dokumenta, ktore posiadamy, do zedu 

tyeh wsi jeszeze i nastepujace policzy6: 
. . . . . | | 

+17: Lodyna, — ktora . dokumenta do pizy- 

“wileju wsi Berehy przylaezone, wsia woloska, 
villam Valachicam, zowiz:: 
"18. MVies' Stebnik, —:ktorej 'kniaz Demian 
Stebnicki -byl oraz; krajnikiem- wwszystkieh''wsi 
“woloskich do: kiainy strwiazki6j rialezacych 
(zobacz nr. XV. dokumentowv. Ustrzyk" sie ty- 
czaeyel), i czlonkieni ow6j liczn€j rodziny, ktora 
w drugitj polowie. XVIgo vwieku soltystwra w 
Korosnie, Ustrzykach,. Berehach, - Stehniku i 
Terle zagarnelă, “jak sie z: dokumentow .piâr- 
wszyeh tyeh -trzech wojtostw iyezacyeh! sie 
przekonat _moăna. ; Przywileju (6) 'wsi dlatego 
udzicli& niemozemy, Ze pitrwsz6j polowy_togzoă 
wmanuskrypeie.. wyă:wyinienionym  brakuje. 
"19. Jasien — wies miedzy Bereuami, Us- 
trzykami i Stebnikiem”lezaca, ktor6j xojtostwo 
-w rekach rzeezonj rodziny Ustrzyekich raze, 
2 wojtostwein ustrzyckiem sig, znajdowalo : * 
Nareszeie wsie: 
20. Skorodne, . _ | ai 

„21. Rosochate, . ii 
22. Lutowisha, 
23, hrywha, îi a 

24. Lubochow, : - 
25. Rossolin, : 
26. Serednie male, 
27. Tworylue, . 
28. Krywe, 
29. IL..Iskie, 

89. Zatwardnica, 
31. Jaworzec, 

“COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA O 

țevrarilorii ” ellii se: referă, . ca și celli: prece- 
dinte,. Ja obicekulii satelor ' circonvecine, - iar 
insuși numele Ioroscienska Wola probeză, că 
acestii satii nu era, de. cătii o dependință a sa- 
tului Korosno, a căruia origină 'română-nu. pote 
fi 'suppusă . bănuellei.. “Affară”'de acesta, este 
importanti de 'a observa, că: priţilegiulii;:: re- 
lativii la Koroseienska ' Wola,: o dâtă :cu .fun- 

darea, “satului” : menţioneză -. pe piimariă, căruia 
îi subordineză * pe locuitori ; ar: se scie, că nu- 
mal satele nemţesci și acelle' române se afilai 
sub jurisdieţiunea : unui primarii; și. nu este 

) 
probabil ca, unii sati: nemţeseii să fi retăcită 
|tocmai”in cuibulii saieloră române. : 

-: Celle. şesse-spre-qâci -sate.-de -mai susii nu 
sunt singurele, pe cart să ne fie “permisă cu 
siguranță:: de a, le considera ca române - :Pe 
basea documentelorii, ce se ::afilă -in: posses- 

. - , , v Ie gi. ÎI 

| siunea nostră;: suntemii: autorisaţi: de apune 
in aceiaşi cateporiă, următorele: ': 
„.17...Lodynia, pe 'care' documentele satului 
Berehi o numescii limuritii satii românii, villa 
Valachica. e 
18. Satul Stebnik, allii căruia chinezii, Da- | 

    

mianii Stebnicki, era, totii-d'o-dată crainici pres- 
te tote satele “române, ce. închipuiaii craina | 
de : Strwiaz,. și 'appartenia la acea * numerâsă 
familliă, care își assumase în “a 'diioa -jumă- . 
tate“ a secolului XVI, chinezaturile: din. Koros- | 
no, din: Ustrzyki,: din Berehi, din'Stebnik și 
din “Terlo;, dupre cum se constată din docu- 
mentele celloriă trei de'nteiu.  Privilegiulii'sa- : 
tului  Stebnik -nu “se pote publica, fiindii că în- . 
ceputu'i.. lipsesce in: manuseriptulii Biblioteeci 
Ossolinianie. e i ci 
„19: Jasien (Frassinii) unii sati intre: Berehi, 
Ustrzyki și Stebnik, allii căruia chin:zată; de'm- 
preună'cu kinezatulii -de Ustrzyki,. se “afila. în 
mânele: nemuluă Ustrâyeki.: 0 

tie Dia 

  

“In fine satele: _ îi: :: i ti os 

20. Skorodne, - ei 
„- 21. Rosochate, :- - ti iii 
„22, Lutovisha, - 1: d 
„23: Crivea' (Strămbăuţă), îi 
24. Lubochov, ie 

: 25. 'Rossolin,:: * i ti 
26. Serednie (Midii-lociii) cellă micii, - 

"27. Tvoriine, De 
"28; Crive (Strâmba), . Dai 

29 .Hulskie,. - Se 
30. Zatvardniţa,   31. Iavoreţii: (Răchitiţă), Dana    



  

  

35. 
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„82. Smerek,  ... ta 
33, Wetina,. ete 

34. Chmiel,:. Da PE 
Protsne,, - ca i 
Turan i. 
Stuposiany, Aa 
„Usirzyki. gârne, 
“Dydow, o 
Lokot., (pico), să 
Szandrowiec, - ii RI 

Bukowiec, pi i 
“Beniowa. (Bieniow: 2) ÎI i 
Sokolika z Wola, i E Ni i 

+45. Szaiskie, (Siziiskie),. pu 
+46. Tyrawa Woloskaj „i e a 
47, Krolik Woloski, ae 

Ktore wsie akt dzialowy: majaticu Emitov- 

36. 
„37. 
-38.. 
39. 

„40, 
a. 
42: 
:43, 

44, 

 skiego . w roku,.1580; “sporzadzony,. yraznie 
wsiami wvoloskidini zowie.. (Zobaez ezasopism 
zakladu: imienia, —Ossoliliskich, z„roku. 1847, ze- 
szyt VI. pag. 37.).. 
“Musialy, nareszele: w sandeckim “oyricule w 

sasiedzbwie Boguszy i i Bielezarowy jeszeze inne 
wsie woloskie istniet, kiedy przywileje iyeh 
dyoch wsi.wyraznie” nakazuja, by osadnicy 

" kniaziowi. Koledke 'lub -poczte podlug zwyezaju 
W sasiednich Ssiach woloskich, przyjetego od- 
dawali aie: inore, qui în „villis, Vala- 

chicis- in cint consistentibus observatur: 

Moglibyr&my, wprawrdzie do rzedu vwsi woloskich 

jeszeze i wsie Lubkow, 'Mikow, Jawornik, Horb 

albo Czysto Aorb, Wola Miechovva, Maniowaalbo 
Mani6w, Szczerbandwka, Balica, Duszatyn seu 

Piekarka, Solinka, 'Purzaniskie, Komaneza, Smol-|e 

nik, Darow,, Surowica, Moszezanica—poliezy6, 

_ktore, „praylaczona w.wyciagu . lustracyja, Wsi 

i wdjtostwv, ziemi sanockiâj z.r. 1765 wsiami 

woloski&mi zowie. Ale” poniewaă: lustracyja,. ta 

- bwierdzi, Ze wsie Yzeczone poczatkovwie.. iylko 
wojtostwami -popom „woloskim nadantmi, i od 
nich kniaztwami zwan€mi, byly, i i dopiero poâni€j; 

 gdy .sukcesorowie tyeh popow grunta w0jto- 
wskie; rozdrobnuili,.. we 1vsie urosÎy, nie Smiemy 

je do liezby prawdziwy ch. wsi voloskieh, t.]. 
takich poczytac,. ktore. Juz 'pierwiastkovo 2 o- 

sadnikow: do, „klasy. “Tolniezej nalezacyeh pow- 
staly. Mamy my wprawdzie- IZeczony.. WyW6d 

wsir woloskich od: popâv i. popostwv. za, zupel- 
nie bleduy,. i. mogliby&my,. go ta. jedna, twaga 
odprzec,. Ze Zaden z : przywilejow. pIZez nas 
udzielonych ; popw ;kniaziami,, ale. OwW&zem 

| wszystkie. popami: i baitkami zowWia ; ale wolimy   

„92. Smerecii,... ... ah ea ta 

33. Wetlina, o n i 

„34. Umiel Grimet), E m ia | 

35. Proţisne, a 

[136 Joravină, 
37. Stuposiani,. cet i 

38. Ustriki de. sus, i i 
39. Didove, : e 
40. Locotii (Cot), as 

41. Şandrovății, 7 

48, Bucovă ăi, pa | 

43, Beniova, Ă 

„44, Sokolika; (Şoimana) cu Wola ţi) 
„1.45, Sanskie, :. 3 
46, Tirava,. Romănescă. A SI 
47. Orolieăi (Iepure de moscii), romănescii; 
„Caii, tote satele; sunt, numite : curată . româ-: | 
ne în actultide împărțelă: a averii lui Kmita din. 
1580 '(vegi Efemeridele Bibliotecei Ossolinizne 

- din 1847, part. „7 pag.,37); pi 

Trebuia, să. imat f sistată alte, Sate TOMĂ= 
ne în cereulii de Sandek, în vecinatatea satelorii. 
Bogusza şi Bielczarowa, de vreme ce privile- 
giele acestora: amăndurora”. pi'eciseză, limpede, : 
ca ţerranii .să; dea: chinezului. darulii de serbă= 

tori după obicetuli cellorii-l-alte sate române 
învecinate :. „more,; qui. in. xillis Valachicis. în: 
vicinatu consistentibus-. observatur. a „Oredemii, 

că; timpulii o.să ne descoperă. privilegiele. tu- 
turori, acestorii sate, și. prin. urmare 'şi, carac- 

teruli dreptului români, de “care să; bucuraă. 

In adevării, ;era uă regulă g generală, în Polonia, 

ca fie-care. .commună, fondată pe basca unui 

dreptă. „străină, să albă căte unii. privilegii. ali 

sei . proprii 'de- fundaţiune;. în care să fie spe- 

cificatăi scii celli puținii menţionatii acelii dreptii. 
Amii “mai putâ, număra totii: în rândul, sate- 

lorii române Lubkow, . Mikow, Jawornik, oil 

sâi Czystohorb, . Wola, Miechowa Manidw' 

Szczerbanbwka, "Baliţa, Duszatyn sii Piekarka, 

Solinka, Turzauskie, Komaneza, Smolnik, Da- 

râw,. Surowiţa şi] - Moszezaniţa;, pe câri lustra- 

țiunea satelorii și primărielorii districtului de 

Sanoka din 1765, reprodusă, de cătri, noi. în 

estractii; le” numesce sate române.. Fiindi înse 

că, acea lustraţiune afirmă, cum-că disele sate 

dintrântăiti ar fi fostii'numai nesce.- -soltuzie; ac: 

cordate unorii preoți români, cari le. numiră chi- 

nezaturi, crescândii “până la pr oporţiunea de: sa- 

te deja mal în urmă, după ce suecesorii, acel- 

lori, preuți at foștii, desmembatit teritoriul 
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sie do wynalezienia pierwotnyeh. pzywilejow 
tyeh wsi policzeniem ich do rzedu wsi wolo- 
skich zatrzymac. Z, ezasem i przywileje wszy- 
sthich iyech wsi, a w nich zastrzezenie prawa 
woloskiego wynalest sie musza.: Za regule 
ogâlna  albowiem uwaăa moiemy, ze kaăda 
gromada w Polszeze, na cudzem jrawie osa- 
dzona, osobny sw6j przywiltj lokacyjny posia- 
dala, i Ze w kazdym takim przywileju prawo, 
na, ktorem lokowana, zostala, zasiizezontm; albo 
przynajmni6j wzmiankowanem -bylo.: :- - 

W czem sie prawa woloskie od prăwa, pol- 
skiego, ruskiego i magdeburskiego-: roznilo, 
ozmaczy6 niepodobna ; poniewa zbioru praw i 
zivyezajâw woloskieh. nieposiadamy, Ito tylko 
z pewnoscia “tvierdzi6” mozemy :" ! Sc 

Ze vw prawie kamem woloskiem kary pie- 
“niezne wielka role raly, edyă iv kuzdym przy- 
wileju o nich wzmianka, i irzecia czest ich 
Kar do 'dotacji: soltysa nalezala. i 

"e nawet rozwâd, okupywal: sie pewna suma 
pienieina, jak nas. przywilcj Dolăyey UCZy. 

“Ze. podlus prawa eywilnego weloskiepo, 
tak jak. nodlug prawdy ruskiţj, nie naistarszy 
ale najmfodszy . syn' dziedzine obejmowaf. - Opie: 
ramy ostatni ten vniosek na osnowie nr XII. 
dokumentow wsi Ustrzyk sie tyezacych. 7, reszta 

_xwielce by sie mylil; ktoby terazaiejsze Wyo0- 
hraăenia "do dawnyeh czasow przenoszac;' pod 
prawâm woloskiem tylko ustawy eywilne i kar- 
Je tego. prawa rozunial, waăniejszemi bhowiem 
niă te ustawy byly zwyezaje i.Kondyeyje lo- 
kacyjne gromad na pewnem prawie osadzonyeh. 
Jukie zas te kondyeyje byly, z przegladu i 
rozhioru przywilejow, ktore posiadamy,  okaze 
sie; a istota tych: kondyeyi. pomoze nam iakăe 
do roztrzygnienia kwestyi, czyli wsie woloskie 
istotnie z osadnikow woloskich sie skladaly. 

Toskich, powszechna ich forma lokacyjia bylo -. e ._ 3: e i e... . . - postanowienie kniazia czyli “soltysa,: î: utwo- 
izenie "kniazbwa czyli' soltystwa - zaraz -przy 

 zalozeniu wsi. Jak niemieckiej wsi bez soltysa 
i soltystia,— tak woloski6j bez kniazia î: kniaz- 
biwa nie bylo:' owsz6m' ezesto jak przy wileje 
Swiadeza kniaz i kniaziwo przed: wsia 'istnieli.   

chinezatului, de aceia noi nu cutedâmii a 'le 
număra pintre satele române propriii dise, adecă 
pintre acellea ce se compuneaii din capul -locu- 
lui dintrui grămadă de agricultori. Pe de altă 
parte, de și noi socotimii a fi cu totul :erro- 
nată derivațiunea satelorii române de la preuţi 
şi de la popaturi, de vreme ce nici unulii din 
privilegiele adunate de cătră, noi nu dă preu- 
țilorii mumele de chinezi,' ci: din contra îi nu- 
mesce totii-t'a-una popi și baitco; 'totuşi,: până 
la descoperirea, privilegielorii primitive alle a- 
celloră sate, preferimii a''ne rețin de la assi- 
milarea lori cu satele române. i: 

Prin ce anume dreptulii. românii 'differia de 
acellii polouii, de acelli. rutenii s6ii! de acellii 
de Magdeburg, nu este chipii „a o spune, lip- 
sindu-ni' unii. codice'de legi şi de obicee ro- 

(|mâne,. Ceea: ce 'putemit affuma cu siguranţă, 
se reduce la următorele 'punturi: '* * 

In dreptul românii penalit. amendele, pecii- 
niare jucati unii mare rolă; de” 6ră ce sunt 
menţionate în fie-care privilegii, Tar a, treia 
parte din acelle''amende appartenia la - dotaţiu- 
nea chinezului. o 

“Chiarii  divorciulii: se 'rescumpăra prin uă 
certă summă de bani, dupre cum vedemii din 

“|privilegiulii “satului Dolăiţa. 
- Dupre dreptul românii civilă, ca şi dupre 
Pravda rusescă a lui 'Iaroslavii;: ereditatea! 
teritorială se cuvenla nu primogenitului, ci filu- 
lui. cellui mal micii, ceea, ce: se pâte conchide 
dintr unit  docuimentii “de, alle satului Ustezyki. 
Cu tute acestea, ari fi'uă mare errâre, appli- 
cândă cătră trecuti ideele juridice actuale, de 
a erede că numai iustituţiunile” civile: și pena- 
le întrai.în sfera dreptului românii; căci 'din 
contra acestea erati mal puţinii. importante de- 
câtii obiceiurile și condițiunile : locaţionale' alle 
commune.  Câni' :anume: ai fostii “atari, '0 va 
arăta inspecțiunea 'și ânalisei: privilegielorii, ce 
le” avemă în niână, iar caracterul acellorit : coi- 
diţiunt ne. va. înlesui 'apoi a deslegă, cestiurică, dacă aşa numitele “sate : române erati: înirea. RR a i “Pitate compuse” din” nesce' colonisti românt. ! Na " Picrwsza esencyjonalna  kondyeyja 'wsi wo-| Prima condiţiune : esenţială; a! satelor 10- mâne, forma: ori 'commună de 'locăţiune,' era 
stabilirea unui chinezii şi creațiunea unui 'chi: nezatii, spontaneminte cu fundarea“ satului. Pre- cum nu era sati nemţescit fără șoltuzii: și fă soltuzatii,. totii': așa nici satit vomtinesciă: fără chivezii şi fără “chinezatii, ba încă  adeseâ-ori, dune cum attestă.: privilegiele, :chinezulit şi    
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1 slusznie, — bo kniaz: zamierzona 'lokacyje do- 
„pitro w. ăycie: wprowadza€,-î. j. osadnikow 
: zhierac i osadza6 mial. Zbiera6-zas:: ich uie 
mâgl, poki; przywileju kondyeyje lokacyjue 
oznaczajacego' okazac ':nie“ 'mogl;.: zbiera6. ie 
eheiaf, poRi. naderody za trudy z tem polaczone 
zapewniou6j -nie “moial.: Tizeha bylo -wiec knia- 
ziowi przedewszystkiem przywilej -lokacyjny 
wrezy€,-i- mu: zaraz w ym! pizywileju. nad- 
grode za :utworzenie wsi'  zapowni6- Ta nad- 
groda 'bylo - kniaztwyo; t. i. dotacyja gruntovwa 
kniaziowi. „Wyznaczona, Wraz. 2 insz6mi : jego 
prawămi i pr zywilejami. Kniaztwo .. “dziedzi- 
cznie a przynajmni6j doăywotnie, nadawano,: — 
bo tez zadanie:i trudy : kniazia sie:z: utworze- 
niem;wsi: nie  koiczyÎy— owszem : tak dlugo 
tivaly; „pori wies oloska istniala, a 

. i . . i E : i 

- Zebrawsay. osadoiltâw muisial wspălnie z z ni- 
mi grunta na 'xyie$. - przeznaczone “Forezunkiem 
zdlobywac, — bo wsie woloskie'po najwiekszej 

” ezgsci- sie z korezunk6w (ex cruda radice. juk 
„sie przywileje xwyrazaja) powstaly, -Musial od 

„ osadnikOxv -corocznie ezynsze-i. daniny wyhie- 
rac, ktore: sie podfug: 'osnovvy :przywileju  lub |s 
podlug !'ziwyczaj6v : i -praw.. vwoloskich : kr6lowi 

“lub dziedzicowi nalezaly Musial nakoniec gra- 
nic i drog: wsi, i: lasow dziedziea ! pilnowad. 
Ze: zastanawidjacai. te . oglednoscia- w: „kazlym 
przywileju : prawa.i pozytki: “Eniazia wymiar-. 
kowane.': 'znajdujemy..* "Aby go: uprawa; nada: 
nyeh mu: na: uirzymanie: gruntov od ww pelnia- 
nia jego': obowiazkow"nie : odrywalu, —mial 
robocizne, do 'tej -:uprawy: potizebna: od kmie- 
Clow juz x przywileju „za rarowana." "Aby byl 
pilaym':w wybieraniu czynszâw i: danin” dla 
dziedzica': lub ' skarbu  krolewskiego,” mial jak 
poâniej - okazeny,i pewny” “procent od tych' czyn- 
szow i danin zapewniony: : ADy nakoniec :0- 
sadnikow "w 'karnosei i porzadku' utrzymywal, 
zastrzegano: mu: pewna . Cz686 ol wszystkich 
gr wien' ezyli. kar' pienigănyoh, kiore' na mocy 
Sw6) wladzy jurysdykeyjonaln6; -na osadnikow 
nakladal. “ W ladza ta jurysdyke jonalna, 1 nie tylko 
dlatego 'przy -kniaziu zostawala,: ze mu.do-wy- 
konania rzeczonyeh jego obowiazkâw koniecznie 
potrzebnă' byla, —— wynik: ala onă takăe z: 

Drugiego - wsi i vvolostăch p pizy vile; ze o- 
sadnicy iyeh wsi we wszystkich sprawach, 
tak. k.malych jak. wielkich,- tak: veywilnyeh Jak   
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chinezatulii essistaii inafnainte de: fundaiea. să= 

tului.:. Și:-în” adevării, chiuezulii era predesți- 
nată a 'realisa loeaţiunea proiectată; adecă: a â- 
duna' coloniști: și ai 'aşeda,; 'însă nu: “putea. săi 
adune; mai “nainte: de a. le arăta unii privilegii. 
eu specificarea condiţiunilorii -:locaţionale; pre: 
cum” nică -n'arii fi! vrută st'și dea acestă băttaiă 
de capii maYnainte: de a-i. se fi. assiuratii vă. 
resplată.: Așa dară; trebuta mar: Ântâiit de!'tote 
a încredința chinezalul” privileziulu de” locaţiu-. 
ne; în:care' săt fie garantată de; mafnainte: 6 
resplaătă penru 'creațiunea.- satului, -şi': anume, 
chinezatulii, ! adecă: uă dotațiune:: teritorială În. 
favârea,: chinezului,; 'de'mpreună cu alte! drepturi 
şi: prerogative." Chinezatulii era ereditară. sei 
cellii puţinii pe viaţă,. căci: missiunea,: și muncă! 
chinezului: nu. se isprăvia cu “formarea” “satului, 
ci, dura în: totă:'timpulă essistinței acestuta:" 
“După ce adunase colonişti, chinezul tr ebuia, : 

de mpreună, cu. ei, :să' curățe” 'territoriulii:-accoi> 
datii- satului. şi sălii: distribue, ::căci:'satelevro- 
mâne 'se; furidaii' în“'cea ihai. mare! parte “petlo- 
curi de curătură, ex cruda radice, dupre cum 
se: esprimă privilegiele ; :apol 'era:'datorirde a 
stringe annualmente de la''colonişști” dările: şi dij: 
mele,: cari, pe 'basea; privilegiului stă. în: *00n- 
formitate 'cu “obiceele ŞI: legile române,: se. cu- 
ventaii' regelui scii proprietar ului pământului în, 
fine, căta” să. "păizescă hotarele: şi: drumurile” sa. 
tului, :: precum * și :pădurile:: proprietarului: ;:In 
fie-care privilegii 'drepturile': și beneficiele” chi-. 
nezulut sunt :enumerate. cu: niultă : strupolosită: 
te.. ' Pentru :ca lucrarea propriului sei: “pămentii 
să nulii distragă de la îndatoririle-'sclle de capi 
all satului, “privilegiul: îl! assigura uă clacă 
dre-care “din partea locuitorilorii :--: Pentru casă 
fie- activi În: stringerea dăriloriă și: „a dijmelorii 
pe -sema fisuului seii a: proprietarului, i'se ga: 
ranta, precum vomit arr&ta :mai'“la:valle, “unii 
certi procentă din'tâte dările și dijmele, i, În 
fine, pentru. ca “să 'mănţină: pe: “coloniști î în “0r- 
dine ! și” în : frica: penalităței,. ise accorda - uă 
parte Ore-și-care din tote: amendele pecuniare, 
pe cai le impunea, ellă:tîn: “puterea. autorităţii 
selle: "juridicţionale.: "Acestă autoritate “a! sea: ju- 
zisdiețională 'era dată chinezului, nu 'numal ca 

"|absolutament necessariă pentru essecutarea' 0b- 
ligaţiuniloră selle de mai .susii,_ci încă pe de- 

[assupra ea deriva din: . 
A duoa. „condiţiune - essenţi ială”  locaţionali a 

satelorii române: ca locuitorii, în tote. , proces- 
scle loză, mari Și mici, "civile. Şi “Giiminale,- să 
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kaxnych,: tylko podlug : prawa woloskiego. . s 
dzonymi, bye mogli,:— i ăe, aduyra: salon i 
wladzom krajowym nie „podlegali. ... 
„Bo jezeli wylaeznie podlug praxw: i zivyeza- 
jo. woloskieh sadzon6mi byc mieli, sadzit To- 
gli ich, tylko. stdziowie , osobni z tem: prawem 
obeznani, —a nie sady krajowe, dla ktoryeh 
prawa,. polskie jedyna. norme postepowania, sta- 
nowily., „Komuă zas ta wladza sadowiiieza, nad 
nimi. Sprawiedliwitj i, bezpieezui6j jak: kniazio- 
wi. powierzona bye, mogla? Wszakze: osadnivy 
i „tak, zwykle za; kondyeyja. jego. szli, dyă on 

| ich sobie.- podfug swojej kondyeyi i Woli,a za- 
tâm.jezeli sam Wolochem' byl,:.Wofochâw, je: 
zeli, Niemcem Niemcow. dobieral. “Wszakăe on 
UbTOrZyIWS7 wies; Jej. utrzym mania, lasâw, grun- 

 tâw i. prâw: dziedzica, jakie&my wyz6j: iwidzieli, 
strz6dz:. musial, : ezynsze. i daniny . dla skarbu 
dziedzica, wy bieral, “jedynym posrednikiem. mie- 

 dzy-dziedzicem, i :osadnikami .byÎ,.—i-- ju „dla 
tego samego! nad osadnikami ladze; 'bezposre: 
dnia. miec i. wykony wat: musial: Dia tego jest: 

re Ma Se iii , CR RI i Aa 

i Tzecia eseneyional, a kondy cy ia lolacyina si] 
woloskich wylaczua, vladza jurysdykejjonalua 
kniazia' nad Wszy sthimi osadnikami tyeh. -wsi 
— tak. dalece, . ze zaden osadnik :przez logo i in» 
nego jak. przez :swepo..kniazia: sadzonym- i Ra- 

| ranym: bye. nie: măel. „“Mni6j, jasnie wprawdzie 
przywileJe . sie wzgledem Jurysdykoyi. cy wilncj, 
Jak-wzgledem karn6j wyrazaja (1); z uwag atoli; 
“ktoresmy.wyluszezajac drugi przyywvilej wsi wo- 
Toskich przytoczyli wynika, e avylaczna wladza 
sadownieza.: kniazia .vovnie sie do spraw.eyywi!- 
nych jak do. kryminalaych rozciagala. „AMusie- 
libySmy  nareszcie dawno zhidr, praw. woloskich 
wynales€ byli, gdyby. sprawy -eywilne osadni- 
kâw vwoloskich przez, sady, krajove. podlug, tych 
praw sadzonmi. bywaly. sr iu 
„| Jedyny: “przywil6j . Nanowy. nie t lo knia- 
ziowi, ale i staroscie przemyskiemu wladze j Ju- 
rysdykeyjonalna nad osadnikami t6j .wsi przy- 
znaje; —,ale jestto tylko excepeyja,. klOra, re- 
gule ;og6lna potwvierdza,'i ktorej ; przyezyny 
szezegălny Gh nam. dotad .niewiadomych :; okoli- 
cznoseiach :szukat --trzeba. — Czy zas i dokad 
szla Ja, apelacyia, od: kniazia: IWyTokow, na 
e . INDIEI : . .. bai A Pate ii, azi 

  

(1) Judieabit autem seuitelus Ci ethones ipsos "non “aio jure, quam Yalachico, de o, nemo „illos extrahere cte- 
vocare. potesit. (Priv. Bowusza i.Bielezurowa.) -; î 
sa Quaruni, villarum Cmethones, feri, debent în jure, 

Dwenik i. Polâna,) 

| maluri, 

COLONIELE ROMÂNE. IN: GALIȚIA 

- | pată, fi. judecați. numai. țe:: temeiul. dreptului 
i|românii, in neatăra nare de tote: tribunalurile şi 

autoritățile țerrei.:.. „i 
In -adevării, dacă, acei “locuitori puteai E Su 

decați eselusivamente. numai, dupre: legile ȘI :0-, 
biceele române, apoi'este invederatii că irebutaii. 
nesce judecători specialmente, familiarisaţi . cu. 
dreptulii „românii, iar nu tribunalele ţerrei, a:că- 
rora, singură normă era, dreptul polonii. „Cui 
dre. să, se fi.; attribuitii acestă - autoritate :judi- 
ciară niai cu dreptate, și mai-cu siguranță decătii 
chinezului,. cu atătii mai multi. că coloniștii eraii 
de același condițiune ca şi chinezuli, alles. du- 
pre xoii. ia sea, 'adecă dintre: Români, 
Românii, seii dintre Nemţi dacă era Nemţii: şi at- 
fară) de: acesta, dupre cum vădurămi mat susii, 
in urma fundaţiunii satului, ellii era indatoratii: 
ali administra, a păzi pădurile, pământurile 
și, drepturile- proprietarului, a strînge, dările şi 
dijmele „pentru, fiscii,. a; fi. uniculit. intermediară: 
intre” proprietarii și. între coloniști, -incăiă -tre-, 
bula să aibe: assupra satului.o.; „putere. imme-, 
diată.: Iată-de'ce dară: ..-- ie ci 

A. treia, . condițiune , locaţională. “ossențială. a 
sateloril: To zâne. era autoritatea, jurisdicţională, 
eselusivă a 'chiniezului assupra; tuturorii lotui- 
torilorii, „astii-feltu., ca nici unii colobisti.să nu 
potă, fi judecatii. și pedepsiti: decătii. numai de 
cătră: chinezulă -seii. Ce”. drepti, în: privinţa 
jurisdicţiunir” civile privilegiele. NU se: esprimă 
aşa de; clarii, ca în. privinţa. acellei penale(1); 
prin” analisă înse noi puturămii:a ne, ineredința, 
cumcă puterea jurisdicțională-: a. chinezului. se in-, 
tindea. egalmente -assupra. ambelorii . ramure; 
Şapoi,.. dacă „processele civile alle coloniștilorii 
români, arii fi fosti judecate, de' cătră. tribuna- 
lunile „țerrey, noi amii posseda astădi unii codice 
de legi, române... pentru .; usulii ; acellorit „tribu- 

„cea ce; nu este, ..... 
Numai privilegiul. satului “Nanowa. 7ecun- 

nâsce o putere, jurisdictională, assupra,, coloniști- 
lorii: atătit. chinezului, precum 'și starostelui. de 
Premislia acesta, ; inse; constituă, o simplă. es- 
cepţiune, prin care se! confirmă . regula, gene- 
rală, şi. a. cărila: cauisă „trebue, căutată. în 
nesce * „ cergustanțe . speciale ,, necunoscute   |noiie până acuma, iApol dacă „essista seil, nu 

.t 

Yalaeico, sub eine; et obedicnti iloruni „(eealtetonen) (Priv, 

„+ Eximimus ețiam' ejusdem viltae- Cmethones 'îb! omiibus; juribus - Puloniealibis, Teiităniealivus, ae Ruthenieis, sed 

dacă era * 

  
           



    

-_ AROHIVA ISPORICĂA ROMÂNIEI 2. 

poa open ma ame mmm i 

  

| “toz przywilejow, ktre':posiadâmy ,. -odpowie- 
dzi€ă- nie zdolamy.: Moze sig to pozni6j. wyjasui. 
ceea du 

. pe DEI Po 

IN: 
    

] 
ata Ta cala ot 

:  Sami':solbysi" (otile z przywilejow;: ktâre! po- 
siadamy ywnosi6 mozna) w prywatnyeh"dobrach 
sadowi' dziedzica: lub' namiestnika! Jego,: raczej 
sadowi powszechnemu  przez. dziedzica: lub jego 
namiestnika zwolinemu, — iw :krâlewskich *do- 
-brach zas tylko* sadowi krolewskiemu: podle- 
gali. W jaki spos6b sady'te:iskladane by- 
-vwaly; z pewnoscia oznaciye nie podobna.i-Zdaje 
-sie nam atoli, %e'.przynajmnidj : vw” pierwszych 
-ezasach. po':lokaeyi 'kaădcj wsi, sady te'w kr6- 
'lewszezyznach “z 'poblizszyeh soltysâw. : wolo- 
“skieh. pod prezydeneyja kr6la lub 'starosty; a w 
prywatnych majetnosciach rownie ze 'sasiednich 
“kniazi6w -pod prezydencyja. dziedzica''lub jego 
namiestnika “:zloăone bywaly. : Opieramy - ten 
'wniosek na ogdinych!uwagach, ktoreSmy; wy- 
Îuszezajac 'pierwsze dwie kondycyje lokacyjne 
asi woloskich;: przytoezyli, 'na, analogii: sadâw 
w wsiach ! niemieckiem  prawem” lokowanych, 
przedewszystkiem :za$ na osnowie' nr. VI. do- 
kumentow::wojtostwa' korostenskiego' sie 'tyeza: 
'eych. -.: Dokument; ten :albowiem: dowodzi, 1% w 
sprawach przecivv''soltysom. woloskim ! Judieia 
Valachicarwyroki "wydâvaly, i te'Avyroki ză 
'pomoca, sadâw 'grodzkich eksekwowaly, doda- 
1wszy: do: tej: eksekueji” urzedriikowi - grodzkie- 
mu krajnika'woloskiego.:'Pozniej bez 'watpienia 
juysdykeyja-! przynajmn6j cywilna' nad: “knia: 
ziami “jrzeszla: do 'sâdow.' grodzkicii ; :Swindeza 
o tem: prawie- ha'kazdej-- kartce :dalsze'doku- 
menta, ktore “dla,: objăsiienia historyi kniazhw 
berehariskiegro,-:-korosteniskiego'!i "ustrzyckiego 
przylaezamy, :60y2:skladaja, Sie ':ponajviekszej 
ezesei. z tranzakoyi:przez tamtejszich kniaziow 
ati i Ma be der. 

iltos în jure; Valachorum: conservabimus. : Quiquidem', Cmethones: coram nuilo 
liter.et scultetus:coraim .nullo. ali; sed coram. Nobis aut ofliciali: No 

i, . tar 

tenebituy respondere.! (Priv::Swiniacz i Rowieu.) 

Teesta, nu:se: pâte “res6lve::dei o- cam! dată “nică 

apoi ge ST Pute et nf Tae, 
dreptul de apellii: contra::decisiunilorii chine- 
zului :și 'cătră cine -ariurne 'se 'adressa: ellă, a- 

de:cum. prin: docunientele “nostre, in” âşteptare 
dea 'se:. descoperi'altele. : îi i ni 
“ Cătă iprivesce' propria per 

  

30nă :a “chinezului, 

15 : 
; 

din: documentele: nostre 'o::vedemii: 'subordinată 
pe proprietăţile particolâre 3 udecăţer::proptieta- 
rului. sâii! a: 'locotenintelui:'seii;"'adecă: unul 
tribunal, convocati: dă -cătiă Yre-unulii: din'a- 
ceștiia, ar pe proprietăţile regale numai jude- 
căţii regale. . In, ce modii erâii compuse asse- 
meni: tribunaturi, acesta + hu”o “puteimii ' spune 
cu''sicuranţă./*: Ni: Se: pâre, totuși, că cellit: pu- 
ţinii 1â incepatulă Jocaţiunii! 'sateloră române, 
atâri tribunaluit se: compuheaii 'din' toți chinezii 
Satelorii: române: maY' apro piate, preşeduţi.pe 
proprietăţile; regale” de” cătră regele sei de că- 
tră stârostele, “iar'pe proprietăţile : particolare 
de cătră” proprietarulii sei ide cătră; locotehin- 
tele acestuia: * Acestă asseițiune' noi o'basânii 
parte: pe . observaţiuhile” gânevale; făcute. mai 
3. sii -în'trespectulii : primelorii:* duo condițiuni 
locaţionale 'alle -satelorii 'române,:-parte pe ana:. 
logia' judecăţilorii: in'.coloniele nemţesci. din Po- 
loriiu, dăr. mai cu: seniă pe unulii. din documen- 
tele: relative :lă' chinezatulii "dela: Korosno..: In 

adevără,' documentulii! ini” cestiuii6 'probeză, „că 
in'processele "contra chinezilor români Jadicia 
Valachăcă;pronunciait “sentinţa; pe'care o'adu- 
ceaii apoi îi ideplinire tribiunalurile Grășenesci, 
astii-feliu iinse' că funcționărulii 'Orăşenescii era 
insoţitii de cătră i; crakiiculăi “românii: Nu. ne 
indoimii că mai tărdiii tribunalurile orășenesci 
ali adjunsă. ași attribui cell „puţini. Juris- 
dicţiunea civilă assupra chinezilorii, ceea ce se 

dovedesce'” la“totii :passulii" prin i ;documentele 
poşteriore/:dăr'essemplu: acele relative” la isto-   ria' chinezaturiloră! de: Berelii,: de Korosno și de 

  

aie ide ES SEDAL GĂtai 

alio,i sed :eoram' sculteta!judicabuntur. „Simi- 

stro' in judieio Xostro, generali, (dum „voeatus, fuerit 
Pop u i te . 

2=i *,însuper policemur, .Quod, ineolae ojusdem;non alio. jure nisi ipso A alaelieo a Nobis:et. suecessoribus, Nostris: Capi- 

taneisque Premysliensibus judicabuntur, în: coque .conservabuntur temporibus perpetuis, sicut alii Cmethones în aliis villis 

Nustris Repiis eonservantur.” Nec'eoram „ullo judicio respondebunt, nisi coram advocato suo aut coram Capitaneo Premuy- 

sliensi 'vel ejus ;vices! werentibus"perpetuo et 'aevuth. (Priv. Nanow)i til 

Quibus. quidem advoeatis, utrisque pro, interesee eorum damus et 
De Dee zu d dn 

“concedimus, fneultatemn et omnimodam „potestatem 

Cmethones; hortularos,' inquilinos, et alios omnes incolas villae 'Praefatae în onnibus et'singulis 'eausis"parvis et magnis 

tam ratione furti, injuriarum, quam ratione eriminis eujuseunque Jure “Valachieu; quod in" eo 'passu; eur”; aliis + coneordare, 

tebet, judicandi, senteneiandi,: poenique, juxta eriminis gualitutemn affieiendi. plectendique, ita, quod ipsi ineolae;ratione în- 

juriarum furtorumque' corain 'suo' adrocato Sive seulteto, 'adșoeiituzs! vero” :Nostro Judieio legitime vocatus .râspundere te- 
LEI i Şc 

, II hacer ; 

vebuntur et:erunt: adstrieti.” (Prisi Polaviy.) joi 
„1, «Ita quod, eandem; (aulvoeatiam) more 'antiquo -J 
«t aliae 'villae et" seultetiae  Vatachicue ilie 
cebunt. (Priv.: Korosno.)! în ct Ea Pui 

...... De!Cmethonibus. autem villae Dolieza scultețuș justitiam' a nicuique ipse 
jiidicabuntur, quod illis datur et justa illud eoiloeabuntur, (Priv.: Dolzyea.) A 

cr e ai . .. EN DEL Na A , 

| ureque.ct constetudine, Valachorum, în qua hace, ipsa villa Korosno, 
sunt locatae tenebunt, 

oi 

i . popii 

“hibebunt '6t piossidebunţ, et' seultetiae -otiieiuin 6xer= 

Cp e PZENT ci dtie, 

administrabit, et.seeundum jus Valachicum 
apă De ai poor .. : [tao d den. 

. Mă . , Ea ... 
/    
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przed sadami:. grodzkicmi, zawartyeh, îi: z wy- 
rokow.tyeh sadow._w sprâwach ich, miedzy- soba 
zapadiyeh ... Przypisa6 .to atoli. naszâw zdaniem 
țemu, naleăy, Ze. wielka - ezes6. soltys6m ..volo- 
Skich dla ulatwienia sivych: prywatnyeh tran- 
zakeyi. z. obywatelami pod. prawem polskiem 
ăvjacemi, „praw i jurysdykeyi swyeh . ekcep- 
cionalnyeh, sie zrzekali, i pod jurysdykeyja sa- 
AO grodzkich .i ziemskich sie:poddawali, eze- 
80. dowody nam te,akta daja... e 
die : i. . . 1 : pp ti OU, di pi     

i it a ii IN a II EI Ie DP 

„.. Ozvartem, wylaczn6m znamieniem wsi wolos- 
kieh byl podzial ich, tak. prywatnyeh. jak kr6le- 
Wskich wsi, na krainy...] tak z wsi prywatnych 
majatku: Kmity: -Swiniacz i Rowien. do krainy 
sobieiiski6j nalezaly, .jak w przywilejach wyezy- 
tat mozna. .Wsie krolewskie Ustrzyki,- Berehy, 
Stebnik. : Jasien i.insze nad Strwiazem .lezace ei ! ! . e « 
kraine..sbwiaika formowaly, jak, to dokumenta 
wojtostwa „ustzyekiego. sie: iyezace , pod , nrm. 
AV. i XXI: dowodza.. Dokument pod nrm. XV. 
albowiem kniazia . stebnickiego , krajnikiem .zo- 
wie, dokument. pod. nrm. XXI, .t: ].. akt deta- 
Ksacyjiy. w6jtostwa,: ustrzyckieso :Wyraznie; po- 
wiada,, Ze iv. krainie. strwiazki6j wszyscy knia- 
ziowie,.prawo do pobierania tizeciej czesci danin 
W, oweach i xvieprzach: przez. osadnikow.. dzie- 
dzicowi, oddawanyeh mieli. .. Mozemy nareszeie 
na. mocy. dokumentu, .ktârego wyciag tu zăraz 
umieszezamy,.;z.. pewnoscia. twierdzi6,. io wsie 
woloskie,. do. starostwa, sanockiego naleăace, pod 
krajnikiem .szezawienskim stay... .: 

. pre . 4 ; . : Pa 
- E ao ba 

i. 

    

aa 

DA ti 
«i: Podzial ten na krainy jest dlatego nader wak- 
2ym, „ze w. t6j sam6j krainie powinnosci kmie- 
clOW, wzoledem. dziedzica. i. kniazia - rowne, by- 
Iv, — tak dalece, Ze najwieksza cze&€ przywi- 
lej6w, ktâre ::udzielamy, .odwoluje sie w-tym 
wzgledzie tylko do zwyezaju w cal6j krainie 
przyjetege, Jako do normy 'stalâj i. znanâj. -- 

„Wszystkich praw i powinnosei Krajnika oz= 
„naczy6 Jeszeze niemoiemy ; to iylko pewnâm, 

„îă Av eksekucyi wyrokw. sadowyeh. przeciw- 
ko. kniaziom sw6j krainy. udzial mial, i nad 
granicami t6j krainy czawal. Odwolujemy sie 
w.tym -wzoledzie do, eytowanego juă nr. VI. 
dokumentow kniaztwa “Forostenskiego sie ' ty- 
ezacyel, i do wyciatzu, ktory z aktu 'rozăra-   

Țta din mai 'multe - documente... 

  

Ustrzyki, „cari:'se compunii „În. cea mai mare 
parte. din. transacţiunile.; chineziloră -de : acollo, 
concluse de'naintea tribunalurilorii orăşenesc, 
şi din sentințele acestorii tribunaluri in proce- 
sele dintre acei chinezi. Acesta, dupre opiniu- 
nea nostră, se esplică prin acea impregiurare, 
că mai mulți chinezi, pentru a, inlesni afacerile 
lorii cu Polonil, se lăpădaii er-înşii de jurisdicțiu- 
nea propriă și de dreptulii românii, -suppunendu- 
se de bună voe jurisdicţiunii tribunaluriloriă. oră- 
șenesci și districtuale, precum. se. pote consta- 

„. - All - patrule , indice. escepționalii. allii -sate- 
lori române, atâtă -particolare precum și re- 
gale, era gruparea lorii in așa nurnite craire. 
Astii-feliu,. dintre “satele particolare . alle .. lui 
Kmita, Swiuiacz şi Rowien formati. craina: de 
Sobien, iar, Boberka, Ternowa.de susi Şi cea de 
josii — craina,de Olszaniţa, precum ..se - cun- 
nosce din -. privilegiele: lori. Satele „regale 
Ustrzyki, Berehy, Stebnik. Jasien şi, altele, â- 
ședale pe malurile riului, Strwiaă, formaii o erai- 
nă numită după.numele apei, precum „ne .arretă 
documentele chinezatului de Ustrzyki, dintre cari 
unulii ;numesce „pe. chinezulii de Stebnik. „eral- 
nicii de Strwiaă“;. far-unii altulă, -anume actul AC) . » 

detaxaţioualii allii -chinezatului. de -Ustrzyki, ne 
spune. lămuritii, că toți: chinezii din „eraina, de 
Strwiaă“. aveati dreptulă. de “a. percepe in. pro- 
fitulă lori una a treia. din tâte dările de.of și 
de. porci, ;. cuvenite „proprietarului: din... partea, 
coloniștilorii.. In fine, pe basea, documentului, 
pe care îlli.vomii reproduce. in. dată in -; es 
tracii, suntemii autorisați de. a: afirma, că 

:. tote, satele ' române. din starostia de Sanoka e- 
raii subordinate crainicului de : Szczawien,. N 

„Acâstă -gruppare în 'eraine “este. de 0 impor- 
tanță forte. mare mai. allesă din punctulii. de 
vedere, :că.. obligaţiunile . sătenilorii - cătră. pro- 
prietari şi cătră chinezi erati identice în tâtă 
intinderea unei singure craine, astii-feliu incătii 
celle mai multe privilegie appeleză in termini 
generali la. usulii adoptatii în tâtă - craina, ca 

la 6 .normă stabilă și cunnoscută, '.... 
+ De.o cam dată .nol nu suntemii în stare de 

a precisa tote drepturile și datoriele: unui cral- nică.» Atăta numai se scie cu: sicuranţă, că 
ellă, păzia,. hotarele crain:ă selle și lua o parte 
Ore-și-care la essecuţiunea, sentințelorii juricia- 
re contra; chineziloră ''acellei craine.- Dicândă 
acesta, noi ne basâmii pe uniulă din documen- 
tele chinezatului “de. Korosno, . citatii : deja mal 

, 
   



  

  

  

  

  

  

niczenia,, miedzy, paistvtm. sohieiiskiem, i, ho: 
„ezewskiem .tutaj: “udzielamy : PR 

  

“Transscriptum Sranicieruni factârum 'seul: 
itterae” graniciales, inter bonă. Sobien ex una 
et bona .. Iloczew.. „partibus, ex altera, .: Anno 
1519. „Ommissis” omittendiş. ee ea DE 
mittendo fluvium. „Solyna - ad, parter. Sinis- 
 tram Dominotum videlicet de: Sobien, processi- 
„mus sursum dicto * “fluvio Bystry. Siena in ar-| 
boribus faciendo, usque. peiyenimus ex opposito| , 
montis .-Fereczats. ! Ubi proinde IwaSko Leg- 
danyeza de Seczawhije et Iwasko Androijowija 
de. eadem.. Szezawne. Krâjnik omnium villarum 
juris, Valachici Capitaneatus Sanocensis una cui 
ministeriali  terrestri ! : Hajkowie de Olesoweze| , 
de Castro "“Sanocensi missi: cum aliis multis: re- 
galibis hominibus” steterunt defendentes. parie-! , 
tem . Regiae Majestatis. et, dicentes: „Domine |: 
Succamerarie,, tu quantum adi ;Qfficium 4 tuum per-|, 
dinet et VOS, domini. tâmgquarn partes, uaru um. in- 
țerest noa procedatis ulterius. et: quia,, hic:con-|, 
currit: et pervenit paries, Regiae' Majestatiş:i cir- |, 
«a, finem seu, înitium ipsius,  Fereczats, zubi: Apse | 
mons Fereczats ! adjacet, et conjungitur. . psi 
fluvio Bystry, et.quia ulwa eodem, fluyio' Bis-]. 
tri intus praefațarum, parietam, superius. eundo 
qnitque habet sua Regia Majestas solum mons 
Pereczat „distingvit et dividit bona. Regiae, Ma- 
jestatiș. cum” “bonis: ;Aoininorum,. de. „Sobier, “Nos 

site 

Regiae. „Majestatis “ultra” “râgredi, non.  fuimus do are și 
usi; nec ;Processimus,,. sed in „ÎpS0, „100, duos Pi iau i 
școpulos ex, utraque „parte Bystri „fluvii, „Sipa: 
vimus etc.“ . 

Calego tego dokumentu dlatego nie udzie- 
lamy, poniewaă jest suchem opisaniem granie 
-przez  komisarzâw. krolewskich;miedzy..kluczem 
sobienskim:"svlasnosci : Kmitw;i “kluezem :“ho- 
-czewskim wlasnosci. Mikolaja. Bala podkomorzego |i 
wytknietych, i-kopcami: prez tyeli!, samyeh ko- 
„misârzâw. oznaczonyeh. . | 

Niepoczytujemy'" z za:  charăkter styezia- ceche| 
“wsi woloskich, Ze pizy zăloiediach kazdej ta- 
“kisj' xwsi,* oraz-i miejsce' na “cerkiew' ii dota: 
098 - -probostwva.. „Wyznaczano ,;..poniewaă, ten 
punkt rownie i we wszystkich przywilejach|t 
„WSI . teutoriskiem,, „praver.: Jokowanyeh  napoty- 
kimy.: Starajac: sie -0“obeych osadnikow; "irze- 
„ba im. bylo; rownie jak .zachowani6,. ich :praw i 
AA CzajOW | 9jezystyeh, .! tak teă i moănose uţ- 
AZI mania, Sie przy- „Wierze przodkow,, a „zatem 
i moăinos6 vykonywania wlasniyeh gbrzpdkâv 
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Pret pa A ae   

.. 1 

susiăi, „şi pe,,următorulii estractii, din actulii - de 
limitaivii intre moșidle : Sobien şi "Hoezey,:, 

' „Desorierea,; hotarelor stabilite sei scrisorea 
„hotarnică între bunurile “Sobien ; „pe de:0. parte 
„Și intre : bunurile Hoczew, pe” de” alta, in an- : 
„nulă: 1519... „Lăssândii iuli Soliua spre 
„stănga,, adecă i i; partea. domnilor de, Sobien, 
„merserămii! in... “susulii disului “fluvii. Bistra, 
„făcendii: semne, pe copaci, pân, ce ami ad- 

„pol, me intimpinară Ivaşco. Leda de Seza- 
„Wnie și, Ivaşco. Androlovia. totii. de - Sezawnie, 
„crainiculii tuturorii. satelorii de. drepti. romă- 
;nescii din capitaneatulii de Șanoka, de'mpreu- 
„nă. cu. uni impiegati districtuală. Ilajkowie 
„de. Olesoweze; 1 (rimă din, cetatea Sanoka, cu 
may, mulți alți, Omeni regali, apărând “hota- 

vali „Majestății, Selle Regale, şi dicendu-ne: i 
„Domnule, „Sub-camerariii!.. tu,: ca, organii all 
sadministraţiunia, Şi Voi; „domni, ca. ; părţile . in 
„litigii;  nu,pășiți mai, „departe; căi. aci, .de 
"unde, muntele Fără c6ţă. se lovesce cu-iluviulii 
„Bistra, se. incepe, immediat hotarulii regali, 
„pe care tocmâi inuntele “Fără-ceţă îllii des- 
parte de territoriuli domnilorii de. Sobien. Aşa 
la în, faţa, acestei popriri in numele. Majes- 
ntăţiă. “Regale, mol nu: cuțedarămii a-merge ina- 
„inte, ci -ne-ami, oprită, s stălpindui., locuit prin 
„duo: .Detre, | pe, ambele maluri alle Bistro, to, 

eri a . . pare 
Dieta Să ni CĂ DIE II „i : !        

Tei N ge ape nu ti 
PSOE ratei i ARE dud 

N. reproducemi aci documentulii intregi, 
fiindii o aridă deseripţiune a hotarelorii, indi- 
cate și stelpite de: cătră. .commissarii regali, în- . 
tre bunurile, de : Sobiea” alle. familliei: Kmita, Şi 
atre bunurile * de Hogzey alle. sub- -camerariu- 

lui: Nicolae, Bal. Ip 

    

"Acea! im pregturare; e ă: la! “fundarea. fc: cărui 
Sati românescă 'se prevedea totăi-d'o-dată: unii 
locit pentru biserică și o dolaţiune” pentru preutii, 
nol..nui- 0. considerămii . ea; o „condiţiune Carac-: 
teristică, “de” vreme'ce o gâsimii de assemenea : 
în privilegie)e. tuturor: satelor colonisate jure 
teutonică;, Șollicitândă venirea colonieioriă: stră- : 
ine,. eră. neapărată, deva:ie assigura.. nu numa! 
conservarea dreptutilori și a. obieeelorii maţio- . 
nale, ci: incă: possibilitatea: reţineril. proprieloră 
ceremonie, ie religise: Aşa, dară, trebuia a:nu ne- ! 
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“veligijay ch: apevilic? Tezbvi byio! alemi ir dg 
tacyje dă: kaplană”! Ktorybyi ma AY: ich iezku!:i 
"podlug “ic ohizadkă islosro”! bâze "o joviadal! 
obmyslic: "Arie Se Dwizas „inne) dotacyi 'iak 
arontowej; 'nie 7man0ș "trzeba' 'mău' lo Favpălek | 
“inta” ua. “utrzy manie! nwyznaezyc: ' “Dla” tego] 
tă pr rave 'w: “Kăzdyri przy vile) “lokăcjijnigm 
-wsi! "voloskidji Îan” albo! "poli Îană n nă: “cerkieiy -i 
“dla “popa "wyznăezone: znajdujemy. (DZ y= 
“dziclonego;" 'nă ten „cel! &runtu ty Je: tylko pa! cer- 
Ries (E cclesiani sei Si agogain)! "Dodviecâno. 
ile“ na Î6) wybiidowânie': potrzeba ! bylo,: 'reszta 
“Szla "na dorhod popă. (pro: "Popone. lub-“Bait- [i 
“Kone: jak "0" przy wileje” “Z0wia), i. ! stanoiilo 
“Poponătum popostwo. ' 7 dochodow tego. po- 
ipostwă Faiden "pop ipewile' 'daniny"lub 'czyn- 
“sze: oplacal;- *musialy te: czynsze:: i daniny 
bye jednakoire dla ; wszystkich ” jopbw,"gdyă 
zaden' przy'wile) ich - - dokladuie nic wy Szczegol- 
'nia,. i odwoluje sie-'tylko si ym wvigledzie! do 
'oglnego ustalon6go! Juz Hiwyezajui/Jeden: tylko| 
przyivil6j Doliiey- lan” nă “Doposwo * syzna- 
"ezony: 0d: wWszelkich poivinnosci, ina'“zawsze'iu- 
walnia:. „ ii Mitea io iei imi 

popostwa':droga'pry rwâtnyok” tr anzăkeyi i iw re 
ce Swieckich, “ak nr XĂIL i XXX “dokuzidu- 
“ov ustezekich i inu: II. 'dokunieiitâtv kniazihva 
“x Kosbsteriskicj 'Woli''sig'iyczacyeh' dowodza.. 
Manuskrypt nasz zawiera podobne tranzakeyje i 
wzgledem popostw w niektâryeh innych wsiach, 
udzielimy je atoli dopitro po wynalezieniu pier- 
wotaych przywilejow tych wsi. Niepoliczamy- 
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r. 4, 
fa i. 

  

po bati 

mi: 

„tenebintuir ot erunt adstricti. (Swiniaez i Roiien).” 
Die, 

“tie: (Ternowa) =. 4, miti n i) 

nik i „Polana)- 

seu Synagogam. cjusdem  villae -habere admittimus. 

pi Assignando illis: (seultetis) quatuor.. l 
usa, AVola ), 

pre, aliorum. Poponum în villis Nostris. existentium . -annu 

= 2iamaa 

AT IN - 

Alis * y 

/ 

  
Pasco mi 
FR RI] 

a me Tool! Aaa INTGALUȚIA. 

Ale''6o” daleko- dritviiiejsz&rti, pizeehodzily! tej - 

Item sub. Synagogan i în,  Polana, unam aream, Valachieân et Dwernik: 'similiter sub Sjnagogam 

Item Sy năgogani Ruthenicana în cade “Villă jabere poterunt teza: Poponizm ad! 'dieti 
iei şusdem villae inenlis habere 'admisimus et'admittimus per praesentes.; 

| glegei midi ij6cel6 de esșistinţi, alle “inpr: Pio, 

imbat! și “după ritulti lori propriii. 
să co pe '“ătanci” nu eră ciiiinoscută: vi”0 "Altă 
specia! de “'dotaţiune" de' câtă” “acea: teritorială, 

urma, dară necessităi ca!'de a” accorda o bucati 
dei: pămentii. pentru întreținerea “preutului.: “lată 
“de'ce, mii “în “tote pri ivilegiiele! 'stitelori rOimâ- 
ne ne întimpină * unii”: lan sei'0 “jumătată: de 
lazi: pentiu ” biserică şi pentru "popă: Din a- 

'c6ștă porțiune: 'd6' pământii, bisejica "(Ecelesii 
sell S$yuagogia) căpăta . strictânieute” atăta, cătii 

î tiehură“ pentr „clăditea'' edificiului, iar” res- 
tulii “meigea ” “pentru” popă;: 'pro' "Popor; sei 
genti Dortă, pro” “Baithone; dupre” “Gina Îl 
nurhescii!. “privilegiele, "“formândii : “poponaaim. 
Din : venitului acestui” popatii;, fie-uare ” preutii 
plătia * o certă: dare, care. câtă să fi fostii egali 
pentru! “toţi: “preoții, de” Vreme! ce, nică “unii. pri- 
vilegiii no! “Specifică; "mărginindu- -s6' 'numal'de 
a'cita': usulii „generalii: în” acestă “privinţă (1). 
(Privilegiulii i “sâtului: "Dolzyea ! 'este singurulii, 
Care“ scuteste: 'absolutămente popatuli, de' orice 
obligaţii" îmi it 

1 "Dar ceea! "ce ni“ s6' pare a. fi cu înultă 
mai “cfudatii, este: că” aceste” popâturi, prin cal- 
lea! transăcţiuniloră” partitolare: treceaii' în: mâ- 
mele „mirenilor, “precum: probezăi" unele "do- 
cumente 'alle: chineziturilorii” de Ustrzy „ki'şi de 
Korosteiiska Wola. "Manuscriptulii nostru indică 
atari “transacțiuni de popaturi Și in! alte 'sate, 
pe. 'caiă inse noi nu'le vomii "impărtăși i MAL "naini- 
te de'a: desooperi privilegiele 'de' fundaţiune. âlle 

Me 

Mia : 

ay 

  

  
At Di vai 4). 

  

tii tii RI Căii Pe ai „iti 

Damus: etiaum: et /concedimus' pro! i Poponis 'râsidentia modiami! aveam, de: qua :Xobis Gmnegii ret. oinnes '0bien- . 
“ționes, ae: 'Obedientiam more aliorum .Poponum: Crainae Nostrae: Sobnepsis. tenebitur :et erit adstrietusjet cjus șuecessores 

: ltem sub :Synagogaih Poponibus' damus; +t, Lonecdimius! mediam : tarcâm; cujus Poponis! iseu: Poporiunt” ddrSos-ăt 'sue- ! 
ceşsores Nostrus praesentatio pleno jnre.. pertinebit:/qui omnes datias .solitas: more. aliorum; ;Poponum Nobis «solvere et , 
explere tenebitur, et Nostris suecessoribus” tenebuntur nullis exceptis. (Boberki.) 

item sub Synagowam in inferiori Thernowa damus mediam aream, in superiori 'Thernova, : similiter: sut; Syiăgogam 
;mediam aream, quorum, Poponum praesentutio ad Noș;et suecessores; -Nostros, pleno, jure pertinebit,. datiaeque, „0MNeS s0- . 
“litas more alioriim' Poponum Crainae Nostrae Nobis, et” sueessoribus' Nostris “solvereset explere tencbuntur nullis, „excep | 

-ii A iti batea a N Abia: 

=: Damus etiam: medium * lancun. agri: “pro: Ecelâsia, iraliăs” na Carkiesr; in, quo 'agro Baitlo Tosidens; 4 > în, quo 'agro "Baitko' Tosidens,” solet: Nobis, et 
uccesoribus Nostrie.- prout solvunt adi, Baitkones.. (Nanoya.). iai: : 

“Fundamiis etiai în" fundo ejusdem villae pro Poponatu Ruthehito i unum anim: “(Polaya-) : 
3% * Item idem. (seultetiis) Ecelesiâmi i Ruthenicam in :cadeir villa habere : :poterit.: Item" Poponem iăd dictăim- "Becldsiain 

Qui Q id ID P Op; censum Nost “ei « m: € i qui e TUm wnnuum juxta ă mor e a liorum: P 0- 
„ponum in “aiiis villis Nostris regalibus exis tentium, quot” annis „Sol Y et. (Berehi -) 

aneos': agri,: quoruni “unus debet! esse pro Poponatu” vita: ia  icotâseieni- 

: pe ui ri n e 

sa TOS i 
im. “Ecelâsiam seu Synagogam 

ut a Oi i 

care să le spună : cuvintul luă “Dumnedeii” in! 
“F iiu di în- ! 

Qui' duidem: Pop: celisum n Nostruni, annialein jux ta 
n atim;solvet.. (Ustrzyki.).: i ” 

Item concedimiis, damusdue Popeni vilae mansum unum agri. (Dolzyea.) 
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ss7elakoă, Yolny, ten, obieg; 
WyIaezn6,, ziâmiona si “avoloskieh. 3,:0WS760 

 predz6j bysmy "w tm pojawie dow6d pr edkiego 
 zpolszezenia; tyeh si. widzieli.. Bye albovyiem | 
 cecha Polskiego, “Zwwiohu,, ie. kazda, instyineyja 

ami | ruskicmi; 
biskupstiia pizinayeliegă Obrz dk; 7 grâckiego 

z
e
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poposty. „miedzy 

polibvezniu; W, Îrăţeg, chârakfer. sw6) : iSrmotny, 
trarila, i i. okres, prava, „exrvilneero;.„pizecho n0- 
dzila.+ “Trudno/ povyiedziee, “jakim,, Sposobem, po; 
przejăciu. „Popost , „W. rece,. „&yieckicli, POPusie 

 utrzymywal,, moăe, “podobnya, 'alienacyjom, PO, 
3 

postw. nedzne er: azniejsze uposazenie vielu poz, 
post, ruskich, przypisa6 naleăy. Sa, above 
“wysâystkie.„ cer kyie:i iponostyra.; we, sv siach + Kt6- 
reSmy. ha „moey. przywilej 6, « pi&rvotny eh do 
woloskieh,, policzyli; „teraz  cerkyviarhi, i popst- 

jak, sie z: “rubryceli: diecezyi 

przekonac,, mozna.; Labo. „by. swiec. Z, “alto 
koeielnyel i, „konsyștory jalnyeh” “qoj&e.! moăila , 
ZA A „ialozenie, icerkwi,. W. „bYeh, “sia: a „do 
epoki' piervotncj ! lokacyi, Sigoa, Î.6i ile). si6 
terazniejsza,, deja, £ Sruntowa tyeh.popostw 
od, “piervolndi, 9 Îi  Dromvilejaeh „oknoyinyeh 
uăllariej rOzai. Sani ul eroul 
A TOWNA:., oase, „Jak,, dofacyju cârkwi 

i jiopăr “wyznaczaja, “naze; przywileje, altei 
Îândw, ktore dotacyje gruntowa;.k Fnia2 

zia, stanoyvic, maja, „Wydzielaja,., „pewBaallo 6 
Jiczbe 

gruntu ma, W, budowanie, ar ezn na, posta- 
dai Qi mi stuite 5 Wienie imlyna, na, Avyeon bydla „Eromaizkieet 

oby na pakoniee a, ajScislă) e granice.; icuzde) 
Si. GUy zWVadymy, Ze sie, 9, Htârych. mosii, 
z Size Sp korezunkovy!; „POWStaly iuepod ug| 
bizyyilejOy, lokacyinyeh. ji” na; itakieh Jorezunz | 
sach. uneX,£ ruda: 'radicei „postat, mia miez] 
Ktâryel r0zdawaniu, isobsădzaniu (zis. nasyet| 
ă, Zaden,  dziedzic a 9; a. iecei, lu raniti ih ned 
li niemozemy, SV 6, dok Îadnosâri ;0strozn0$ sc 
jodziwjat, Z; “Rtâra, Spy ch, czasad] cura Ip ya] | 
vaii, dida :PIZY,; pozdavrâniu swych, grun;, 
tn, DOS Emma za, dak kladnode, „Ktora, yielkie| 
Powazanie, dl la, „păzajeronyeh Draw i popvinnosei,| 
dowodzi, OMOCZI, ju “hotuo iu doi “i5D irita Pi), 
“Latyo sobie,i;vyobraziţ, Ze,.Przy sta sie) dos 

adnotei, „0. i yznatze' iu rdotaeyi: osndui ko] 
t.:]. kmleci6yy, nic, zapomniano,, Mdvwinay, kmaea| 
ci :ho aczkolwiek 080dy,, wși avoloskich,z 
kmieciow,i d zagrodnikâw, șie "skTadaly,. za, raw, 
dziwych, pierwotnyeh,o osadnikow tylkoj kmiecidiy, 
Cmeihones, viadaă mona; 'Zagtodiicy.. alho- 
wiem, po. najwieksz6), ezesti, “lor na, or unțac| 

 Kniazkich, „osadzani, ysali și Dra" „RAVEL, „05a- 

acellori „sate. «Acestă; instrăinare. a, „popaturiloriă, 
nu este, “totuși unii 'semnii esclusivii „all sate;, 
Joră române, ci din contra sarii pute considera, 
CaO, dovedă; a. grabnicei Joi, „polonisări, căcă 
sul, dintre, seriteriele, elementalui . poloni era 
cea, pnticolăritate, că, tgte.. instituțiunile - “poli-: 

grei de: a Spune; in te, “modii se ya, fi, intreș: 
ținațu  popal in Urma Înstr, răinări: dofaţiunit, selle, 
Și pâte) focihai “atat alienaţiuni 7 să. fie „causă, 
miseriel, actuale, a celloriă: maj.; multe. popațuri 

ereco-orientale e. N t dice, 50 greco- -orientales, 

căpT, acţ felu sunt „pont “în mmomentulii, de. faţă 
tote „bisericele ai: “popaturile; de prin satele, nu 
mite, „i „române: in; privilegiele, dorii de... funda: 
țiun6, dupre Gum este lesne de. â 'se convinse 
din. „registruli,dioceșel, greco; „orientale; de Pre- 

mislia.a Din, „actele, “eclesizsticg,” și. „consistoriale 

ară“X lesne a urmări, acă “fundaţiaaea, ibise= 
ricelorii în acelle sate, se urcă a, „epoca, pri- 
ariei ocaţi uni, ȘI intru, „căt „anume, dotaţiunea 

ifieresce teiritorială de; astădi a „popătarileri. 
de cea vechiă.." 

serice ȘI a. „pkeutului,;privilegielei- nostre spe: 
cifică "de azsementa numărulii Jânuniloră lcuve- 
nite drepți i, etatiune, „teritorială, „a. „chinezului, 
asserineză:. p „certă: bpicată, i “de, părăentit, pentru 
edifciulă. cârefurael, pentr, moră, “pentru imașii 
communa. i, eircumșcriă în, ne i în, detalii 1i0- 

tine. că, sațele „române şe. prădicai., numi pe 
locui, neâulte ie; set crudă Tău adica, după esta 
șiiihea privilezielorii Jocaţionale, “adecă pesee..pă- 
nențuri, despre, pa mici "Cta, „dştădi proprie; 

tari, lori ur Stari chali tie: apuli” pei uni 

Jan st piu spa Ba, pun POL au 
(eră, ap * Admira: ceură teță Și prudinfa:, Al 
câre regdle,, Și. Proprietarii: 'particolari d6, aul 
'procedaii, in * distribul iunea, “texritOviului, dorit o 
Udila Abu 

C
E
E
 

acgurat E, ce. probeză, uni mare, respecti: en, 
“ipusdrepi urile, Si iudatoritile i „reciproeă, i she Sa SI 

“Este, lesă de î .juțellege, că. 9; «âssemenea 

paz adi) 

tea „de îi uri ta ;p&, EOlonişt see. asgticultori,, “Noi 
dicemti: :agricultori, “deși „satele; române 'se, COM- 
“puneăti” “din, ag ericu Ito: ii “din meserias, “find 
ct, mizat, ce ntețu” ! “Omethohes unu Și 
Artijices., “formal Siinburele: GOlonicl iar. me: 

mei "i dati est 

jz 

atita Ne 1;   ioni « cui: sait, 
ze 

încă, “6sclusivamente, i pe: 

tice;. „perdeau, în , curândii, primitiva lori. Ca- | 
vacterii, „intiăndiii in. sfera dr eptilul. căvili. Este, 

Cu? agelasI, „precisiune . Ca, Si, ini privinlau pi- 

tarele “fie-cărui 'satii. Dacă: ami i ini “considera; | 

jlâcisilei in, “specificarea.” dolaținnil, nu permit 

seriaşii- se asedail in cea mal. mare „parte, stu 

i Sa 4.   
  

a--. -  
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dzania/ ich 'nalezalo do wylaczayeh przywilejdiv 
soltvsa' lub' kniazia, jak to innym răzeră w)$: 
Wiecimy Ri 
i Dotacyja eruntowa, kmiecidw, jak sie zdaje, 
szla podlug 'krain'i- ziem, t. j: byla: jednakoswa 
nie tylko w 'wsiach”'do t6j samej krainy, ale i 
îiawet do t6j samâj ziemi nalezacych'-O wsiach 
woloskich w' przemyski6j “ziemi - przynajmni€j 
juz z pownoscia. twierdzi6. mozemy, îă which 
kazden kmie€' na trzech exviereiach anu! osa- 
dzonym bypal 
1“ “przywilejach: lvkacyjnyeh: siedmiu wsi 
albovwiem. 1yraânie 'rze zony wymiar kmiecych 

 Bruntâw " zastrzezony .'widzimy; a 'gdyby&my 
pierwotne przywileje Nanowy i Korosna -posia- 
dali, zapewniebySmy i w nich zâstrzezenie po- 
dobne znălezli: e 
-„In qua quidem villa quilibet Cmetho residebit 
în tribus quartis emensuratis âequaliter. (Przyw. 
Swiniacza i' Rowienia:) “îi i e i 
-“Cmethones' locabuntur 'in .agris, qui in/se 
tres 'quartas'“areae ” continebunit. - (Przyw... Bo- 
berki,' Ternow6j 'wyăszej i'dolnţj.) Aa 

”: Quorum (Omethonurn) 'unus ' quisqie “în tri- 
bus quartis lanci: residebit. (Przyw. Bereh) 
a ae e fim 

 Incolae vero" villae 'praedictae omnes' et sin: 
guli”.quorum libertas; a primaeva 'villae “hujus 
findatione' jam 'dudum 'expiravit,-pto' se quisque 
în tribus “quartis lanei residebit.:(Drugi przyw. 
Ustizyk"z ku: 1582.) i pi N ii 

"e praywil6j “>wsi Korosna z“roku ' 1555; 
ktory czytelnikom 'nâszym 'udzielamy, 'nie jest 
pierwoinym  przywilejem'tj isi, dowodu” nie 
potrzebuje. “Ale”: Nanoiva: dawniejszy. przywi- 
l6j, niz ten z 'voku 1582 '"'posiada€ 'muisiala, 
poniewaă pozniejszy ten przywilâj wyraznie sam 
powiada, Ze kmieciom a 'primaeva -ejus' villae 
locatione ju szesnascie lat 'uplynelo. -*: 

wski6j i sanocki6j “ ziemi nie tylko twvierdzit; 
ale i wnosic nie Smi€my, puniewaz przywileje 
Boguszy i Bielczarowy, jedynych wsi woloskich, 
0 „ktâryeh z pewnoseia wicmy, 26 w' ziemi! kra- 
kowski€j istnialy, o dotacyi Emiecidw nie iwspo- 
jninaja, az wsi woloskich vw. sanocki6j' ziemi 
dotad tylko przywilej Dolzyey posiadamy, ktâry 
kazdemu * km:eciovwi "po pdl Îanu wyznaczyl. 
Proez tej dotacyi dodawano kmieciom niekiedy 
văjtek Înk i las6w, ezesto prawo' zakladania 
pasiek vw tych' lasach, z ktoryeh: jedvakăe 

  

Isiupe, ti ii 

le lamă 

” Jak wielka byla dotacyja kmieci vw krako-|   

„ui YGOLONIBLE ROMÂNE IN GALIȚIA e 
ti Pact pi i gi ra Pee duet aan 

pentiu' care” âcesta“6ra o''deosebită ramură. de 
veniti, 'precum' vomii proba-o "eu. o. „altă ocea: 

a. cc... aa . | e fa 

" Dotaţiunea, teritorială. a” coloniştilorii se pare 
a 'fi fostii dupre eraine și'dupie! districte, adecă 
cra identică pentru 'tote satele din.acefaşi eraină 
scii 'chiarii! din 'acellaşi 'districtii.” Cell. puţinii 
în privința satelorii' române! din districtulii de 
Premislia noi: putem" affirma, cu certitudine; că 
fie-care. țerranii posseda. o dotaţiune de'căte” Sh 

"In adevără,- acestă “proporţiune” a pămentu-. 
riloră * errânesci 'n0l '0: găsimii forte espressă 
in priviliegiele. locaţionale 'a şepte 'sate, şi anii 
găsi-o, negreșitii, și in' privința“ satelorii: Na-: 
nowa. şi Korosno, dacă ami ave" privilegiele 
lorii “de "fundaţiine ăi i i e . o ş L m 

"An qua :quidem villa quilibet“ Oinetho resi- 
„debit “in tribus 'quartis”'emensuratis'aequaliter 

*„Cinethones“ locabuntur 'în agris, qui in se 
„tres. quartas areae  continebunt. (Privilegiulă 
„de“'Boberka, de “Ternowa de susii. și de-Ter- 
„nowa de jos) e ei 
:* „Quorum -(Omethonum) ' uns quisque'in“tri= 
„bus quartis ' lanei residebit: (Privilegi ulit de 

Dai tr. at 

]„(Privilegiulu de: Swiniacz și de''Rovwien). -" 

daia masa 

pBereli 
”* „Incolae“ vero -villae: prediotae omnes et sin: 
„Quli, quorum  libertas a primaeva villae hujus 

mi 

ia et ! „fundation jimdudum expiravit, pro se quisdue 
„in-tribus quartis lanci residebit“. (Privilegiulii: 
„allă “2-lea, de Ustrzyhi din'1532), 
=" Cumeă, - privilegiulă “ satului - Korosno “ din: 
1555, impărtășitii lectorilorii. nostri,“ ni es- 
te” primitivi acesta “se, vecunridsce dela 'cea de: 
ntelu- vedere; “trebuia inse'ca/ și “Nanowa' st 
fi possedatii' “unii alți privilegii mai vechiu de: 
cătă “acellii din 1592, de “vreme “ce: acesta 'se 
esprimă” limuritii, că trecuseră, deja şese-spre= 
deci anni. „ă. primăeva''ejus ivillae locationez.! 
„Cătii de 'mare' era dotaţiuhea 'coloniştilorii ini 
districtele de Cracovia'și d&“ Sanoka; not ue- 
cum a, afirma, dar incă nu cutedămii nici 'mă- 
cari [-de“a “induce, căci “priţilegiele : sateloră 
Bogusza, și Bielezarowa, “:singurele colonie: ro- 
mâne până acum: cunnoscute: cu. sicuranță din 
districtul: de: Cracovia, 'nu 'ițenționeză: dotaţiu: 
nea . țerraniloră, Yar. din districtulii „de: Sanola 
nol avemi'in mână numai ptivilegialii satului 
Dolzyea,' care - accârdă fie-cătui colonistii căte 
o jumătațe 'de' lanii,  Affarăs“d€” acestă. dotaţiu- 
ie, “se” "mai incuviinţa “căteio-dată ' țerranilorii   
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oczkowe : oddaywa6 -musieli: (1)... 71 czâsem jak |usăliisilunceglorii iși: aJlii:: pădurilor, adesea-oră 
“sie .zdaje Jeszeze.i. prawo pasania swego bydla | înfiinţarea '-priseceloră in atari ' păduri, pentru 
w' lasach lub : poloninaeh. skarbowych osiagna€| cări inse seraii dațori ':0- certă ':prestaţiune (1). 
musieli ;i-bo;:%e: chow. bydla. glownym: ich -byl! Cu -timpulti, separe a. se. mal! fi: adăugatii: că- 
zarobkowanieu,: same: podatki' da nich.w 'uni-|tră acestea: dreptulii « păștuni „în: pădurile. sit 
vrersalach .poborowych. xy mierzone dowoidza.::|in crângutile-: fiscului,: de Gră-ce inseşi cercu- 
mpa ma mt tut dute iu» Țările censuale ne axrâtă 'crescerea' vitelorit: ca 
Da i Be teaca th una din -::principâlele ; occupaţiuni “alle Româ- 
pi Pe De peturi ȚOLI terte crezare tt ia Dia 

Ile takich kmieci kaăda..wies. pierwotnie- li-| « Numerulti: coloniștilor “primitivă al satelorii 
„ezyla, nawet dla tych wsi, ktoryeh przywileje | româ ne nu: se: pite precisa: nici chiarii in: pri- 
posiadamy, oznaczy6 niepodobna,— gdâyă liczbu | vinţa acellora,; i-alle «cărora -privilegie. se “afflă 
ich. w Zadnym przywileju nie jest. wyrazona, i|in mânele.. nostre, căci nici „unii :privilegiii: nu 
ju. dla, tego -wyrazona -by6.nie. mogla ;.. Ze| specifică acellii ::nuniără, :și: nică nu: era cum 
wszystko od Îatwosei zebrania osadnikov, i wiek- săli specifice, de '-vremeice acesta':depindea 
sz6j lub mniejszej:. trudnosci,.. korezunkâw' za-| cu totulii dela respectiva - ușurință. a 'colonisării 

“leăalo. O divoch.tylko :wsiach . Bielczarowie i și dela: mai multa; seii “mal: puţina ' commodi- 
Ustrzykach: z,:prawdopodohieristivem .twierdzi6 tate de â; curăţă pământulii: Numar- despre sa- 
mozemy, e. pieriwsza -dwunastu,:: druga;: urzy-| tele Bielezarowa  șii:Lisirzyki se'-pote afiirmacu 
nastu (2), kmieci..juă -pierwotnie liezyla: Wro-| probabilitate, - căcelli -.de'nteiu :numera primi: 
sek ten--wzgledem Bielezarow6j. nâ;iâm. opiera- tivamente: duoi-spre-(eei.: 6ră- cellii-T'altii trei-qecă 
my, e. przywil€j.lokaeyjuy -t6j :>wsi skarbowi| colonişti. In :vespectulii: savuluy Bielezarowa noi 
krolewskiemu od wszystkich:. kmieci !': razem | deducemii -. acesti: calcolii-:din: aceai impregiu-. 
dwanascie groszy kuchennego waruje, gdy|rare, că privilegiulii seii de, locaţiune „impune. 
przywil€j .:sasiedniej.. Bopuszy,;. wreszeie! co: do | tiitui-oriă: coloniștilorii. o dare commună de duol- 
slowa z,Bielezarowskim :'zgodny, - kuchennego | spre-decă:bani. pentiă bucăţăria regală, pe cândii 
na, kazdego kmiecia po jedaym: groszu: naklada. | privilegiul ad; litteram :identică all 'sătului 
W Ustizykach, 'za$ akt detaksacyjny :wojtostwva | invecinatii Bogusza;.:assemneză .: acellașă . impo- 
tamtejszego ww. roku..1569 sporzadzozy (Zobaez|sitii isolamente. cătei unii: bani: dela fie-care co- 
Ustizyki dokument .nr..-XXI.) trzydziestu kmi6-|lonistii. ..bentru. Ustrzyki actulă. detaxaționalii 
ciow. sylieza, „a -»watpi6-wolno,':by sie od picr-| din..1569:; numeră:: lămurităi :: trei-decI: de colo- 
“Wotnego :zalozenia,: (€j wsi aă do r..1569-ta|nişti,: și: neindoinăi” carei să: fi fostii cu-multii * 
liczba ;bardzo odmienila. i. puii ia mai; puţini la ; prima -intemeiare - a satului: i. . 
:: Gdyby sie. udalo -takie. akta' idetaksacyjne..i|-.: Dacă -s'arii:. nenieri a:mal găsi 'asseimeni acte 
dla, drugich, wâjtosiiv. xwoloskieh Yynale&6; i| detaxaţionale pentru celle-l'alţe chinezaturi :r0-- 
da tych.; wsi:ilose: kmieci: i ich.'powinnosci :z| mâne, atunci: sarii 'decide! cu siguranță: atătu 
pewnoscia oznaczy6 by moăna. numărulii coloniștilori, precum și obligaţiuni- 

a Țe loră a 
do esencyjo-| Intru cătă inse atari obligaţiuni faci parte 
sf Pa 

1 : : a. | + Pa atat ia 

” 1, Pana 
| LR LPP : 

  te powinnosci Poniewaă atoli 

PIERE: pe Te te 
    

  

ea Ne ta ae Lt pa Pat mm Pt i 

(1). Ad latitudinem vero Cmethones in eodem fiuvio locati habebunt liberum usutrhetura “Silva et pratorum" din laboratorum' ex:utraque parte fluvii praefati propius ” adjacentium,: sine 'destruetione et anihilatione silrarum et arborum fructiferarum. (Boberka,) | | AR mame 
„item idem seultetus habebit libera imellificia, in silvis Nostris! regalibus,: de quibus 'mellifieiis ipse' et omnes prae- fatae villae Cmethones datiam ad Castrum Nostrum Premysliense .prout; et” Kniaziones ceţeri dare . tenebuntur. (Berebi.) 2” Poterint etiam incolae villae Korosno praeseriptae tot mellificia, intra, limites ipsius habere, quot eis placuerit ; sed ita ut de mele ex ipsis mellificiis proveniente Nobis ad Castrum Nostrum Premysliense duas parțes,, tertiam , vero adro- catis praedictis dare tenebuntur,: (Korosno.) CDR E II - îi? “Pro qua quidem. villa 'noviter locanda damus,. donamusque. et perpetuo adjungimus,' attiibuimusque omnes fundos, 

agros, campus, cultos et i cultos excolendos 'cum omnibus montibus, silyis, mericis,' paludibus,. fluviis, aquarum  decursi- bus, quidquid intra: metas et. limites praeseriptos' continetur."(Ustrzyki.): .» -:. EI II IE RR !«3:" Item idem 'seultetus:habebit libera mellifieia în silvis Nostris regalibus, de quibus mellifieiis ' ipse et omnes 'prae: fatar ae Cmethones dacias ad Castrum Nostrum. Premysliense, prout 'et Kniaziones ” eeteri „dare  teneburtir, (Ustrzghi) ee DESI E E „__ultem Cmethones'de' mellifieiis 'apium Regia Majestati de quolivet arboro' melliticante per medium grossuim” vel. niel secundum justitiam et aequitatem. (Dolzyea.) ” n    



  
Do mr mm vara 
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UI A
Y 

nalnych'. kondyeyi::lokacşinyeh si. nvoloskich | 
naleăa, zprobujmy;.0, ile siei na» podstawvie; tyeh 
dokument'w,. ktâre-; posiadamyj: wyszezeg6lni6 
dadza; „uprzedzajac.: naszycho ezytelnikâw:: Wsze- 
lakoă, iii owyKladistyeh 'powinnosci juzi 'dla: tego 
dokladuym. by6-nie moze,:%erprzywileje sie w 
tym: wzgledzie.: ogolnikâiv.:tylko “tizymaja,: i. do 
ZNyEZA)U: i poblizs ch siwsiach i iştniejacego 
sie odwoluja. Jestto nowym dowodem, ăe: IZWy- 
czaj ten wii “ivszystkich wsiach. wolsskich;lab 
przynâjmni€j „vw wvsiăch. do .jednei: krainy nale- 
zăcyeh, jednostăjuymoby6 mbsiali:uitos apti: 
„i Vitem iastrzezeni6m przystepujemy:" 46: sili 
szezegdlnienia i: :powinnosciiti înszych: cigzarow 
astă. tyeh, wsi:stirai e i 

i Na.czele ich--umieszezamy :- at io 
„ii d):. Czynsze + pienieine,: Puievatiie: nâjpo- 
wszechniejsza + powviunoscia,:: byly: 1“ Najwiekeza, 
ezesâiprzy vilejâw albowiei: p obowiazku'0dda- 
wahia tych: czynszOwwyrăânie: nadmitniă;-—a 
te naxvet,i ktore 0. powinnosciach-kinieciow tylko 
W..Og6lnosci! mâvwvia, ww yrăizu sexsolvetiiuăy var 
ja: ktoryi li: do, czynszdw.;; pienieănyli zastos0- 

  

-:oIlo$6; czynszrw opladanego':0d 'kaidego imiecia |: 
tylko we wsiach Boguszaj Bitlezaiowal: Vstrzy= 
ki, iDoliyea: ozriaczy6 'jesteSmy !xv 'Stanie!: po: 
niewaz:i ipraywileje + Boguszy, i Bielczarowe) na 

_kaădego -kmiecia;..owee:. „niemajacego:i i yraznie 
 obowiazek: awkladaja. abs. dzien:-Sw. -Trâjey 

po: dwânaseje:-grroszy: :cziinsiu oddawal;. prze- 
ciwnie'.za$ komornikow: bydloiumajaeych- do: iod: 
dawania. po sze$6 groszy CL nszu obowiazuja;— — 
a: przywvil6j: dolăy cki:wyraânie- powiada, ize:Koă- 

- denkmie6: po: pietnaseie eroszy '0di:+kaidego 

veniunt, dare et eomplere debebunt. (Ternowa)...;., e 
- Nobis' et, suceessoribus ;Nostris censuate Omnesăjte. 

veverunt;; solv re et dare tenebiintur. (Nanowa.) - 

  

sibus, proventibus et utilitatibus, (Berehi, i, Ustrzyki.), 

buntar. (Polawa.) . 

Valaehicum, cingulum equinum alias _Poprag, 
(Dolzyea.)   
e n me mea mem e 

:Isarâine. alle! coloniştilorii-: români! 

wac;:nioăna: (15: sua Blgienati rup o sia] 

pol-:lanu : placi. bedzie:WV Ustizykach:zas; njak 
iii în aia ruta i loa ÎN it, 

„il ti 

a Tie Toti Ea riul 
(1). 

i Rowien.) 
Quilibet Gmetho de tribus quartis more aliarum villarum Valachicarum dabit et exsolvet. 

„Quoniam. ipsi ineolae i: jam, visore „Ptaesentis privilegii. „census, “et "aâtias, ai Qamitanieatnm, Nostrura eonlerre tene- 

Qua (libertate) expirata annuatim solvent st dabunt per qiiindeeim gtossos de quolibet” medio lanizo. asum: caseuri 
„deeimum poreum , „quolibet.., „anno, „et: de grege . „ovium. „vigesimum ; agnum. 

1OCOLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA. 

din condiţiunile. locaţionale: 'essenționale alle sa- 
teloră române;::ne :Yomii: încerca dară "de'a “le 
ânalisa;-: pe: 'basea:: “documentejorii;: prevenindii 
foți-d'o-dată pe: lectori: „despre insuffiviința “mo 
ţiunilorii:i nostre” în tacestă :materiă, sensul: pri: 

vilegielorii fiind" “prâ-generalii”: şi "re'erindu-se 
la “Tsulii satelorii invecinate, ceea ce probeză 
incă o dată, cumcă obicelulii: era, totii același 
in tote satele române sei cellii puținii in tote 
satele: dintro! singură: prind. îi inte a 

' iii te ii „Pa 

IES î. IRI ] ' sit pici 

„După acăstăi roseriăti sti abordâmii 'ăcum 
specificarea! obligăţiunilorii : șia: cellorii'alte 

ar 

    

    
„:Celle. mai principale sunt osii ut 
4): Censuri i pecuniare,” ohliezţiunta (Gear 'imaj 

commună. Celle -mal: multe privileie: 0: imeințio- 
n6ză cu::precisiune,: şi: chiarti!" acellei ce;se:est 
primă despre: obligațiunile Coloniștilorii întruni 
modii: “mal: obscur! totii incă :intrebuințeză ter: 
menulii- „exsolvet“; care: corresputide nu nunial ci 
censurile; „pecuniare. :(1)- sing arata 
ci Diva pt 

t, i 

vu NEL 

ci Otţimear :censului;; vicuverită” de lasitate 
colomstil:; se pote" indica!" eu: eartitudine: numai 
pentru satele: Bogusza; 'Bielezarowa;- Ustizyki 
şi'/ Dolzvea, dintrei.cari! “primele: duo impună 
lăimuritit unii: eensti de: dăol-spre- deck 'bânt, plă- 
titi lar: diuai Sântel]. “Treimi, ! fic:uărul colonistii 
fără, 02 “și celora cu Xrite iicăte: i:sesse biini ; 
Yar "privilegiul satului DolzyeasSub'sspune;i “mii 
mai puţinii limpede, că! fiecare colonisti: 'tiel 
bue':să plătescă căte:  eihcă-sprezdec!! bani ide 10tă 
jumătătea: de lănti Căti se attingi6 de'Ustrzyk ki, 
apoi: actulii: detaxăţionalii:alliacestut chinezată 

„ortsree “md PR 1 FUS sI 204 3) 

“i RIN a d: pasi „te 314 4 

  
4 

! 

ţ 

jenti wh înzonaterea a top Xrozroinat! 

(Swiniacz 

Omnesque census pecuniarios datiasque omnes poreoruin atque ovium, quae nobis de villis Crainae Nostrae "pro- 
Peace ci Dati td ul) 

iaias: dare, quaș, “villae aliao regales,solvere:; santiquitus: cons- 
ste dit Miz mai 

Mote aliarum villarum adjacentium Nostrarum „xegalium „amnuatim, datias „Solvant,; nihil minorando i În praefatis “za 
ete rest) ate 

“ € € 

' Incolae' villae ptacfătac e ex “Dăstoăstonibus” suis” Nobis âut Căpitânco' “Nostra: casdem, 'Omnes. 'pensionaă,, “utionâs. 
census, solvent eosdemque, labores ac cadem omnia, onera ferre tenebuntur;, quaecanque;: “coloni aliarum villarun, Nostra- 
Tum În, codem Capitaneatu ferre et subire' solent.ac debent. (Koroseienska W'ola. pt a i 

“ “Solvent autem ratiâne census 'et praestationis .annue. Cmethones' „praodicti, Sreges ovium. non. h 
anno, pro festo S. Trinitatis singuli per duodecim grossos.et unum Popras, qui vero ; „0Yes ihabent a: singulo eentenario 
tres mutones seu agnos et “Iuos caseos Vâlachicos. (Bogusza i i Pielezarowa,, 

1 . 

abentes: quolibei 

, 

LOA Pati pi Sai Ea Păi ciRa ae 
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nas iakt» detiiksacvjny;.tamtejszego ::vojtostwa, 
z roku 1559 bezy iza trzydziestuc.kmieciov 
tâmăe;cosiadlyeh;i29 ipo!.4 zlte,nijeden +zas 
szezujlejszy grunt majacy po 40 Broszyi TOcz- 
ie; plucili iti start) i muti 
-intAle.. dal=k0 , chărakterystiezniejsza'. niz ezyn-l|. 
Se pieniezne; bylaedla osădiikow svvoloskichi: 

Bonita 

înib) ;Powinnos6 oddawania dziesiecin albo dăriin': 
Z owiec;jao niatii avieprzow,—, povwinno$6; ktora 
smialo za wylaczne znamie tych osad; niznă 
jemy 

Bo ze osudy te by Îy przedewszystkiem pa- 
sterskieri,—— Ze nawet. osadnicy.; role majacy "ich 

“sie, pozbywali, :ahy „sie-li: cliotem : bwdfa-trud- 
nit,. te: uv răge .zapewne juzi kaădei z 'naszych 
czy teluikOw;: prâejrzawszy. uniwersaly poboroiwe 
przez nas 'Cytoivane „zroiil,— zwlaszeza; jeăeli 
modyfikacyja,od r. 4578, w vodatkowaniu zuszla 
zilei e lit ete aa pr 
--“Niektore! pr ywileje juzi Pizy: my liezaniu' po-]i 
winiosci kmeci6w:. wyraziiie- te daniny. dziedzi- 
cowi: zastizegaja.-: : L-tak przyyvileje: Boguszyiui 
Biclezărow6js'towni kmiecidiw,jak i komornikw 
owwce.'majacych do oddawania. trzech! jaeniat 
idwoeh serdw:; vwoloskich od. kazdych.stosio- 
wiec, a w szeze6lnosci kmiecidw do oddawa- 
niă dwudziestego ; Wleprza, AY. OWezas i igdy.sie 
bukiew  rodzi, obowigznja.. "Policza rowuie przy- 
wil6): Dolzyoy: do „povinnâsci- tâmtejszych kmieci 

E a 

“oddavanie! rocznie dziesiatego :.wieprză.i: dwu- 
dziestego jagniecia.. Wspominaja nakoniec:pizy- 
wileje+ Boberki -i : Ternow€j o dziesiecinach z 
wieprzOw „1 i, owiee ,:rjako o. powiuiiobdiach 
avszystkiim.:. wsiom kre any: olszanickiej -: wspol- 
nyeh“(1). Inne î:przywileje o t6j..daninie :do- 
piero :1v :owyn-+ustepie” wspominaja,-w. Kiorym 
kniaziowi "i prawo_ do pobierania : tizecitj czesci 
od: wâzystkich. danin -pizez: kmiecidw „0ddawa- 
uyehnadaja:: Do t6j kategoryi. naleza'.przyivi- 
leje Polawy i Korosua.  Uezyii:nas nareszeie 
akt :detaksacyjnj” Wojtostwa „ustizyckiego, po. 
Rilkaiazy : juz wsponiniony;: iz rxv: calej krainie 
strwiazki6j kniaziom. prâwo:.do 'pohieraniia, tze- 
ci6j'czeSci'wszy'stkich :ivieprzâw i-jagniatprzez 
poddany ch do skarbu krolewskiego: oddawanyeh 
sluăylo.. 

Do powinnosci wszystkim xwsiom woloskiz, — 

  

a zi quando fuerit în nucum n fagi creseentia vigesimun 7 porcu contribuunt. 

all; Satelorii române: als, 
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din: 1569: nie-arretă că;/din:: trei-deci: de colo- 
niști de acollo, 29 plătiaii annualmente căte:2 
zloți „ar: unul; âvendi 1 mal: puţinii! pământii, 
căte 40 de bani. Îi ii dinu ta 

per Slater ninti dai 
;Ehse smultiiorhal +carăcteristieiil pențru colo: 
iștii români « decăt :censurile:: pecuniare era-: 
a :b):i Obligaţiunea + decruellei -scit:a. dării: de 
0Y,:.miei și: poră; "care: obligăţiune se pote-con: 
sidera:;cu Siguranţă: ca ună: semnii: „esclușivii 

poa ui i 

tatii 

    “ishi în a 

In adevării, fie-care din leetorii nostii,: mu 
ina: priă  iusecțiuiiea, tereulărilorii:: :censuale, pe 
cart Jescitarămii;: și. inai reu -semă.: prin modi- 
ficareu.icea, di 578;tă pututii:ideja să. obser: 
ve, . căstcelle „sate rai: iaual/cu deosebire: '6102 
bănesci. îhcătă: chiari plugarii: adjungeaii a lă- 
jeda: pluguii . pentru:a se; ocupa numai cu cre: 
scerea :vitelorit. iii nato, 

i Unele, privilegie specifică. "aceste deciueli di- 
rectamcnte in rubrica, obligaţiuniloriă: coloniști: 
loriă::cătră sproprietari: Aşa privilegiele satelorăt 
Bogusză, și. Bielczarowa,: îl; obligă; pe. toți fără 
distincţiuue, pe: cei cu pămentii şi pe cel numai 
cu 0, d: a da căte trei miei şi cite duo ca- 
şuri române dela fie-care. sută de oi, iar pe 
cei cu! pământ -îă;- mal suppune - incă: special- 
mente Ja darea de unii porcii-din .duo-deci, a: 
nume: insstimpilii nascerii ghindei:: “Privilegiulă 
satuluii; Dolzcanunieiă,i de -assâmenea,: între 
obligaţiunile coloniştiloră de acollo,::darea : de 
unii : porcii. din: dece! şi: de : unii .miellii: diniduo- 
deci: In “fine, ”privilegiele.. 'satelorit “Boberka' şi 
'ernowa menţioneză ::deciuellele de -porcă și-de 
of.;ca:.0 obligaţitine; generalăiiin tdte: satele 'din 
craina :de: Oiszaniţa (1). „Alte privilegie: citeză 
acestă daie :fiumal: indhrectarhente) acolo“ unde 
accordă chinezului: !dreptuliii:d6 a “percepe--o0'a 
treia, parte din tote daturile coloniștilorii: Asti- 
felu sunt privillegiele satelor Polawa și Ko- 
rosno.;; În: fin&/oădesii-n enţionatulii actii: detaxa- 
ționată: all: chinezatilui: de:; Ustizyki,:ne:spu- 
ne, cumcă in toti coppririsulii;: “crăine) +; de 
Strwiaz chinezii âveaii dreptuliila o treinae din: toți 
porcii. și din: toţi micii; cuveniţi “fisculul: egală 

i din partea coloniștilor. 

vid 

  Vomi adauge incă la obligaţiunile__ commune 

  

(Dozusza | i  Biciezaroa) + Das 
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albo, przynajmicj wielkicj. ich. czesti. wspolny ch 
poliezymy.; nareszeie:.... i i atit ci 
sc): Bellicalia,: t.;3:. teh nodatek, ktory W. cza- 
sie wojny wyhierany bywal. io 

Wspominaja  wprawdzie o “tm nakfadzie 
tylko przywileje': Swiniacza i Rowienia, -Koro- 
sua, Dolâycy : Boguszy,: Bielezarowy. (1). + Ale 
picrwsze dwa;— o. nim Jalo wsp6lnym ciezarze 
wszystkich. wsi:t6).: :Sam6] kraiuy” sobieiiski6j) 
mowia, - musialy.- wiec przyuajmniej wszystkie 
wsie do; tej Krainy maleăgce te Beliioalia 0- 
placa... - ir 

d) Kuniczne,. 4 ji jeăne. kuuice od: azag |: 
cârki kmiecia .w obea wie$-zaji ma idac6j lub 
reluicyje. t€j..daniny. Mowia- "wprawdzie 0't6j 
daninie tylko: przy'wileje -Korosna i Dolăy cy,a 
drugi . nawet .prawo. du pobierania“:j6j nie dzie- 
dzicowi, ale. kniaziowi przyznaje. . -Musiala, atoli 
bye do$6 powszechna, kiedy ja 'cesarz : Jozef 

”. patencie.. roboczym -w: rzedzie: : powinnosci 
zalazanych, prohibita generalia, umieseil:i: Prâcz 
danin:i powinnosci tu. wyliezonyeh :-oddawali 
jeszeze.. kmiecie Dolăycy; Biolezarowâj i Bo- 
Duszy: sui ui 

ij .. Di d e 

DI PAI Rasa RI! 

6) Kaăden. po jeduymiiserze voloskim, Ju]: 
Do. dia takie;;s6ry.: tnt pi oi ni 

3: £) Po:-jednemu-. poprezowi (cingulum equi- |: 
num); a. wBopuszy |. Bielezarow€j: placii pr dez 
tego rocznie:... SE 
ss 8), Kaddeu „po. Bros; kuchenriego;. danina, |: 
ktora-jak: j6) imie .oznacza;:vesiwsiach prywat- 
nych zapewne, na utrzymanie. uchni dziedzica 
podezas jego pobytu we: WSI;::a:.iWe “wsiach 
krolewskich na utrzy manie kuchni starosty prze- 
znaczona :byla.: :XVe: xvsiach:woloskich eyrku- 
Îu. sanockiego danina! ta: tylko.: Na: samych knia- 
ziach cieăyla ie iasi atit rile oii 
-0 4, i fut ipac 

-„;Quolibet- in «anno; isolvet «: Nobis:: (scultetus) |. 
ununa, aureum Hungaricalem, > (Przyw.: Swinia- 
eza i Rowienia.);i iţi. eta ut 
io Seultetus 'tamen ; villăe ; ipsius: quilibet. tene-|: 
 bitur et erit adstrictus' pro;:coquina: Castri 'Nos-| : 
' olita volti ulii 

ger papa ti a Ha Ep pre bata ji Î tt a SPAM zi) 

ii = 

Ea Pezauîe mori 

maturi Pi iii pita 

su 
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Ac bellicalia et alias guasvis obventiones et omnia facere tenebun 
aut consvetudine facere et dare tenentur. (Swiniaez i Rowien.) 

COLONIELE ROMÂNE ÎN GALIŢIA 

tuturorii: sateloră române; sâii.cellii. pun ma- 
 |jorităţir lori: pe aşa numita: +. 

6), Bellicaha + adecă 0. „dare ; în: timpii: de 
resbellti. DE te n N 

Deși o specifică cu claritate num privile- 
giele Satelorii Swiniacz,-Rowien, Korosno, Dol- 
îyca,.: Bogusza şi Bielezarowa, totuși :-privile- 
piele -cellorii + de' nteru . duo -0: mal generalis6ză 
incă aSSupra tuturorii:. satelorii - din -€ eraina- de 
Sobien. DEI N SI a 

II) Cuiţa, adecă . căte ună. jderi, in: matură 
s6i îin valâre, dela fie-care .fetă, de ţerranii, ce 
se: mărita după, cine-va dinti'unii altii.satii. Ce 
e: dreptă, acestă : dare; se menţioneză : numai. în 
privilegiele - satelorii “Korosno și Dolăyea, dintre 
cari unulii. accârdă dreptuli . de : percepțiune în 
acestă, privinţă nu proprietarului, ci chinezului; 
trebuia inse să fi fostii o.dâre destullii de. res- 
păndită, de: 6ră ce imperatuliă Iosif în: diplo- 
masea ' urbarială. o. pune : pintre. obligaţiunile 
celle poprite, prohibita.: „generalia: + Aftară de 
dările; de: mai susii, locuitorii satelorii: Dolăyca, 
Bielezarowa.: și  Bogusza - “mai Pr esta încă, ur- 
mătorele :i; -: mit, 

-e) Căte unii:  cașă: romineseli seu. „căte duo 
dela: fie-care ţerranii. . ai at 
A :Căte o. cingătore i 'de; call, Stângulim 

equinum,: pe: lângă „cure în satele - Bogusza :şi 
| Bielezarowa+se: “mat: plita incă . annialmente +. 

8) Căte unii banii :aşa 'numitii: pentru bucă- 
târiă din “partea, fie- cărui ţerraniă ; o dare, pre- 
cum ';arretă - însuși! numele se, menită: in sa- 
tele particolare pentru”. întreținerea, bucătăriei 
proprietarului în timpul petrecerii. selle:in sată, 
Jar. in proprietăţile.: regale ;pentru ; intreținerea 
bucătăriei: starostelui.: În satele române din cer- 
colulii de“ Sanoka:: acestă ; „dare: era, numai în 
sarcina. chineziloră: roi i i e ea 

„Quolibet “iin' anno - solvet Nobis:- (scultetus) 
junum ;aureum: :Hungaricalem' (Privilegiulii de 
„Swiniaez 'şi de  Rowien).: i ptcăgi truii, 
E „Scultetus: tamen villae: ipsius. quilibet tene- 
„bitur- et. erit:  adstrietus "pro :..coquina Castri 

il ni 

PR Ea 

pi i 7 

> 

E UA PNȚ Tape i , 
e PDC ir ti 

tur (quilibet Cmetho), quaecunque de jure     De pecuniis, quae pro expeditione belliea quoties oceurrerit ex cadem villa collizi consveverunt, 
Bellicalium quoque quilibet Cmetho dabit et dare tenebitur ut per sex grossos. (a) „(Korosno.) _ 

Item ratione belliealium, « cum bellica motio ndicitur solvunt (Cethones) pe Sex Srossos, „ (Bogusza i Biel- ezarowa.) : aaa teze a a i [DI 
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tri „Premy$liensis : annuatimi! solvere: diodeciin | 
apăos- (Przywi: Nanowy.) a. iii 
AI  Atque: Nobis:quolibet anno 13 agnos aliasque| - 
obventiones-ad Castrum:Nostrum i Premysliense| ; 
dare «ti pendere (sculteti) feneniuș::: (Pay: 
Korosna.).. u 
 Praywileje Bereh: Îi -Ustrayk.- na. juiazidw 

tamicjszych- wprawdzie “kuchennego. nie nakla- 
daja. zdaje.: sie atoli, Ze: ustep: tel - przywile- 
jăw: „Item :idem, scultetus  dabit; et: solveti ta- 
lem: daciana: ad Castrum :Nostrum :Premysliense, 
qualemi.etiam alii»; Kniaziones solvere- ienentur 
0: kuchenn€m. rozumiee “luzeba.. a bi 

iii) pati 

„a vi, „i Pa sr ie it, iu 4 

4 

RS
 

     
. Do; robocizny'; rordănimy wsie prywatnel - 

| od krâlewskich.: Ze. :we wsiachi prywvatnyeh,— 
: przynajmani6j inv: majatku:; Kmity,.: bo : tylko. 0 
„iyeh na: podstawie:. przywilejdw:: mâwi6. . mo- 
Zemy,— robocizna'juă w.przywilejach lokacyj- 

„nych, zastrzezona,. byla,: i: zaraz ::po. :zaloăeniu 
„wsi na .kmieiach.::cicăyla, trudno 'zaprzeczy6. 
„Nie:wyszezezdluiaja- wprawdzie i. przyvileje 
 tych wsLiniodzie ;wyraznie robocizny,i tylko 
„og6luemiislowy. z zawsze. waruja,: Ze :kmiecie|, 
„îym.samym powvinnosciom.: ciezarom i. daninom, 
„Jak mieszkincy. sasiedaich .wsi,: albo: vwszyst- 
“kieh siol do t6) samâj krainy nalezacyeh, pod-| 
 legaja. Ale prawie kaăden z tych przywilejow | 
albo wyraznie o robotach „labores, servitia“ 
wyraânie. nadmienia;! albo: przynajmni€j m6vwi o 

" powinnosciach, :ktore: odrabiad trzeba, facere te- 
; nebitur,/—- ktoreto:vyrazy! “przecie ijiko. 0 us- 
Îugach' lub Tobociznach. "uăyvac.. ii rozumic6 

„moăna- (1); i 
SV Înszy  Stodunel: zachodzi. co:do wsi - i rdlew- 
„Skich;uktorychitprzywileje!: posiadamy:, W;tych 

. PI 
a egale ta 

roscienski6) . Aoli (îwsi : najpoznicj lokowanych, 
; jak! data, ich prilej 6 okazuje), ani i jednego! 

+ atesta „a Sa ! că n, „ii 

  

Bowie.) 

(Boberka.) , e: 

"cere tenentur et ex 'antiquo tenebantur. (Ternow-a.) 

laborare, ad,conrocationes vulgo tloki dietas toties quoties 
rubotis, quiando nscessitas postulaverit sterncre tencbantur. 

: Încolae villae praefatae; ex possessionihus ; suis, Nobis.   
B. P. Hâjdeu Tom 1V 

4, “ 

albowiem,::wyjawszy - przyyvileje- ASE i. Ko-: 

. fa .: 

„Nos Ti Premysliehsis. anniatim: solvere. duo 
„decini, agnos. (Privilegiulii. de  Nanowa)).: 

„Atque: Nobis: quslibet anno 12:agnos alias: 
„que-! „obventiones ad.: Castrum.; Nostru : : Pre- 
„misliense, dare . et” pendere : (sculteti)- tenenitur 
„(Pr ivilegiuliir de“ Korosno).&...: î. :: E 
„ Privilegiele -satelorii Berehi Și: Ustrzyki, deşi 
nu impunii.. chinezilorii: darea, pentru bucătăriă,; 
totuși. este::; probabil „că i'elle: o. sub-inţellegti 
prin 'urmă:srel6- euvinte:; „Item -idem scultetus 
„dabit: et:'solvei taleni 'daciam ad: Castrum Nos- 
„irună: „Premysliense, : qualem :etiani »alii Knia- 
„ziones: solvere.:tenentir&. ;;. -;: m 

“ Abordămii: in- fine :ultima.. obligaţiune; a colo-: 
viștilorii români! „fai cu, proprietarii lori, Și 
anume ui put ini pie : 

„h) Claca, in: privința cărita trebue si dis- 
tingeimiă- satele. panticolare de. celle regale. Nu 
se: “pote. nega;ică in satele particolăre, cellii pu- 
ținii: în proprietăţile lui Kmita, căci numai de- 
spre acestea ne::vorbescii i documentele -nâstre; 
claca n'arii: fi: fostii prevădută. deja în. privile- 
giele de locaţiune,,âpesândii » assupra: țerrani-: 
jorii din 'dată; după fundarea satului respectivi ; 
deşi. privilegiele riu specifică: nicăiri natura, clă-- 
cei. întrunit :modiă;; limpede,. ci: observă: numai 
în termini generali,:.ciumeă : țerranil: sunt sup-; 
puși. la acelleaşi. obligaţiuni, Sarcine Și dări, 
ca. și: locuitorii: Satelorii invecinate . s6ă chiarii: 
al. tuturorii: sateloră. din același. craină,. dară: 
in majoritatea acellorii documente ne. itimpint; 
seii 'terminulă :-elarii generică de: muncă, „la- 
bores, servitia“ ,- sciă ' cell... „puţinii elle . vor- 

-Ibescit „despre: o obligaţiunile, cari, „facere :te- 
nebitair,“. ceia, ce nu: se pote, înjllege, decăt 
numai despre clacă. (1) - poa | 

m Albă-feliu este in: respectul satelorii regale; 
alle cărora privilegie se :afflă. in possessiunea, 
nâstră, 
Koroscieniska MWola, satele celle mai tărdiă: fun- 
date; precum probezi privilegiele Jorii, nu: i gă- 
ri pe 

a iti pi . 

  
  

ze , ate 

| „ (q)-: î:Quilibet Ginâto “in tribus quartis: residebit; de guibus- more aliarum țillarum salachicarăr dabit et  exsolvăt..: 
i et! omnia, facere. „tenebitur;; Quaceunque.: de. jure, aut, consvetudine „aliae, villae facere, et. „dare, tenentur.:: (Swiniaez i: 

i : Omisesque: 1aores- seisitia et onera: explere et pericere, sicut aline villae Nostrae în Nostra Craina 'praefata. - 
[i 

„Omnesque labor s “'servitia et oncră “ oxpleke tenebuntur, prout alide vlize Nostiae i in: „Graina, Nostra, praelata fa 
fi - . ta i, 

1)..+;:"Praeterea ipsi debebunt ad quosvis labores, subeundos tam per, se quam per familiăz ct equos bovesauc” în anno 
opus iuerit convenire, nec non vias, în eadem vila virgultis et. 
(Polawa.) îi ai 
seu- Capitaneo,. Nostro, easdem omnes pensiones, datias,: cen- 

sus, „solvent; cosdemdue labores.ae eadem, omnia. onera, ferre, tenebunțur, quaccunque “coloni” aliarum villarum Nostrarum “ 
4 

i îmi codein: Capitaneat existertiuim ferre' ae: subire” 'dcbent. :(Koroscienska Wola.)/ ii) BIS 

Şi in câri, afară numai de Polawa și de: 

Ta Pe e    
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Wyrazu ni: -znajdujemy, Ktory by nas do. Wni0- 
sku upowazniăl;: iz“ robocizita i do. powiniosci 
kmicci6w. 'nalezala." Owszem. przirwileje:, Bogu- 
Szyii. Bielezarow€j Wyraînie : zasirzegaja, : Ze 
kmiecie: procz "rohocizay. da. kniazia exeypowa- 
n6j do ăadn€j inn6j.(pociasnietemi. nic beda. A 
nawet uștep *przywileju polawskiego. Ktory o 
robociznach-wspomina, jest tak demuym,. ii jest 
rzecza bardzo watpliwa, ez. 80 nie racze) 0 
robociznie kniaziowi sie nalezacă &j, lub:o cieza- 
rach eromadzkith TOZumi6€ w vpada.. Przemawia 
naivet za tâm: tlomaczeniem ta: okolieznost, i 
w calym przywileju - jolawskinu, prOcz rzeczo- 
nego ustepu, nixdzie i înn6j wzmianki o robociznie 
dd kmieciow Kniaziowi sie nalezacej: nic: zuaj- 
dujemy. ktâra przecie eseneyjonalna kondyeşa |e 
lokzeyjna wszystkieh wsi' woloskich byla Nie- 
dopuszeza: podobnego tlomaczenia przywil6j. Ko- 

- roscienskiej Woli; poniewuă mdwi iac:0 powinno- 
Sciach: kmiecidw vw: og6lnosei, rovwnie jak przy- 
wileje:-wsi kmitowskich wyrazu. „labores€. uzy- 
wa. :ktory: Wy Paz, jakesmy, wyră6) powiedzieli, 
tylko- 0; robociznach: rozumice moi na; :"Niemoze- 
my: wie "ăe, przyznac; “70 wtej: krolewski€) 

“wsi robociznă' juă » „pierwotnie “do ::powiunosci 
kmiecidw 'nalezala. — Ale. brzyrwilcj tej: jednej 

"wsi,:. tak dlugo poki drugich rowno brzmizeych 
„nic wynajdziemy „nie upowăănia nas do wuiosku; 
 Ze.nve: wsiach' krolewskich! woloskiem praiwem |.-!-: 

|, lokowanțeh: robocizna juă pierwotnie zastrze- 
PR 

„=Pakie. bylÎy: ipowinnosci kmieci0w ve: wsiach 

|   
Zona. bila. e tii Fatu 

woloskich "wzâzledem . dzicdzica.” SA 

Ale. niei ciezy Îy na nicizaraz po ubvigrzeniu 
wsi: owszâm nalezalo do kondyeyi lokacyjnieh 
tych wsi, Ze osudnicy kilka.lub kilkanaseie lat 
“olnyeh” od: ivszelkicl! powinnosei „libertatem 
tot:annorumE iijak!::sie::przywileje, avyr: 'adaja, 
mieli: My miăgalu! tego, sluSznos6: lo osadnicy 
orunta: im Ay 7naczonie_! zi yk!e'idopicroi"] “przez 
Rorezowanie”: zdobywaâ;:j kilka + latu: upra'wia€ 
musieli, nim te jakikolwi k poăytek îm przy- 
aies€ mogly. Od truduosci korezunku i od & ga 
tunku: gleby: :zalezalo:. ezy. pozytek ten .predzej 
lub ! poze) 'osaduicy” odniese mosli ; stopniuja 
sie -tcă lata: mwolno&ei;;: „anni. Jibertatise. W. roz 
maityeh. wsiach od., aziesieciu , do . dyrudziestu 
ezierech lat, a prz ywileje “Swiniacza i Roiwic- 
niă nawet ate). San) si davwne: i hore -kor- 
czunki rozrdăniaja, i kmieciom na dăwnyeh. o: 

 siădlym “dwvana&cie, „na 'nowych,* Korezunkach 
osiadajgoym dwadzieseia ' cziâi:y;. lat ; solno&ei 

i: OVEONIELE ROMÂNE-IN: GALIȚIA 

simii nic! unii indice despre essistința :clăcei: 
Din'contra, privilegiele. satelorii Bopusză; și Biel- 
ezaruwa specifică lămurită, "cumeă: țerranil nu 
sunt isuppuși la nică: o. muncă, affară numai de 
acea escepțională in : 'favorea chinezului. - Ba 
chiar şi passagtulă din privilegiul de Po- 
lawa, deși ferte obscurii, totuşi -se pote lua şi 

ellii în sensii de clacă numai: pentru chinezii 
sâii. de. vro ; sarcină “communală. - „Oeea ce 
ne. mai . intăresce. şi mal'multi în: acestă : 
terpretare,":este “ iacea' -impreglurare:i că, attăi 

i |de “passagiulii de mai:.susi, in-: intregulii 
privilegii alli satului .Polawa,. nu: este . iicăiri 
nică o altă menţiune despre clacă pentru chi- 
nezii, deși acâsta era una din condiţiunile lo- 
caţionale 'essenționale alle tuturorii satelori ro- 
mâne. Numai privilegiulă : satului : Koroscienska 
Wola. nu :admitte o: 'assemenea' iiterpretare,: 
căci vorbindă. despre ':obligaţiunile; ţerraniloră. 
in :genere, ellii intrebuințeză, ca și privilegiele 
satelorii lui Kmita,: espressiunea. labores<, 
re, precum mai spuserămii, nu se: pote applica 
decătii „numai 'cătră elâcă.: Astii-feliu i 'suntemii” 
forţaţi a recunndsce essistința , clăcei . măcarii: 
in. cerculii acestul sati regali: Totuşi, privile- 
giulii: unui: singură. sati: .nu este -incă de-: 
cătii o. escepțiune,: în asteptare; de ase > desco-, 
ceri i altele: „analoge. | 

r . N tu pi pane au 

i Atari « craiă: i obligaţiunile țerranilorii din, satele 
române față cu: proprietarii. lori ; .€ dă 

- Lie nut, appesaii inse din, dată după: fan, 
darea satului... Din contra, una din condiţiunilei 
locaționale alle acelloră sate era, ca, coloniștii în: 
cursti: de io:s6mă: de; anni, să. fie:liberi de. orI- 
ce obligaţiuni, avândii „libei tatem tot annorum,€. 
dure espressiunea privilegielorii.: Și era drepti: 
căcă pământurile. 'accordate. coloniștilorii, În:ge-; 
nere: trebuiaii:- dinteiu curățate : şi imbunătăţite: 
vro căţi- va, anni, până să le potă adduce vre-unii 
folosii. Numărul annilorii depindea, dela. greu-. 
tatea :curăturei și dela „calitatea. pământului, și 
fată, 'de..ce „anni liberiatise variază. pentru dil- 
ferite, sate, dela, dece. pOnă la... duo-deci şi patru 
de anni, iar privilegiele. satelorii Swiniacz, Şi Ro-: 
wiei deosebea curăturele celle noite şi cell6 vechi, 
chiară in „același : localitate, assemnândii: pentru, 
cele vechi duot-spre-deci anni, de: immunitate, | 
far: pentru celle 'noite duo- decă și: patru:-: Numai   privilegiele satelorii Dywvernik, “Polana; Korosno,    
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zastizegaja .i-Tylko przywileje Dwetnika, Polan, 
Korosna,:: Bielczarowej:i:: Boguszy. lata ivrolnogii 
nie, oznaczaja.. 'Tlomaezy--to.:dla ostatnich.trzech 
ta okolicznost, e, pierwotnego przywileju Ko- 
rosiiăi dotad. nain iavyhale$6 sie nie: udălo, ze 
rownie! dla -Boguszy. îBielezarovy;-daw niejszy 
pizywilej niz ten; ktory-:+:dzielamy, Pienia?- 
kovwi, . ktâry. je, lokowac:mial, :wydanym  by€ 
musiăl., Dlaczego'zas ww praywileju. Dwernika-i 
Polan Zaduej hwzriianki o latach:xvolnosci .niema. 
wytlimaezyc nie zdolamy. rss: ri tt i 

. 

+ Znijdujemy: podobne. zastzezenie -i 'we wszjr-. 
stkich przywilejach wsi magdeburskienă .pra- 
avem! lokowanych, . jezeli 2: korezunkâw i! ba-: 
_gieii_utworzy& Sie :mialy : 'bo . rowne!: polozenie; 

  

r6wnych" przywilejow „xrymagalo.:—.Nie myia 
Sie wiec. nasi: wviesniiacy, dy tyle.kroc tivierdza, 
ze, na gruutăch wi: ich + posiadaniu :: bedacyeh' 
pirwotuie: zadue powvinnosti -iiie-ciezyly;'i sil-! 
nij im ..do';'przechowanie ; paniieci  dawnych 
Aziejow.. prosta. ich: tradyeyja,'.jak nam. nauki 

Bielczarowa şi :Bogusza. nui: enumeră, jantnii „de, 
immunitate.--Pentiu' ultimele, trei, âtesta sâres- 
plică, prin... cea .impreiriurare;. că. privileziuiii 
priniitivii -alli satului ..Korosno'-:nu.-s'a -desco- 
peritii: inc: +. precum; și : Bogusza cui Belezarowa 
vor fi ajuti și elle uiă.altitiprivilegiii mai vechiii, 
prin :eare-să -se-fi:autorisatii; fundațiunea lori 
chinezului + Pienigăko. + Cătă, privesce .Dwernik 
Şi Polanasnoi.nu:;ui--putemit::esplica.- lipsaan- 
nilorii de immunitate în privilegiulii lori: 

“Unii timpii de scutelă se găsesce de assemenca 
in tote privilegiele satelorii izestrate cu dreptulii 
magdeburgicii;:: intru. cătii selle, se. fiindaii: je 
locuri : neculte;și: pe.:mlaștine,-căci; o: situațiu: . 
'ie-.anal6gă „sollicita' disposiţiuni. anale. Asa 
dară, ati dreptate țerrânil.'hostri - actuali, cândit | 
aflirmă,  căt.pământurile,ilorii-;eraii “scutite altă 
dâtă detori:ce :obligăţiuni, -conservâridă astii- 
feliu prin-o simplă tradițiune memoria trecutului 
mai "bine; decum'ro -simii bor; prin, adjutorulii   nasze  listoryezne:-ponogely: Ale: myla sie::w 

tem, Xe: czasoiwe . mwolnienie:za wieczne. biora. 
. -.. , pa TI a ee o pi a aptator . i [tii i fagi „abatut d 

-s,Lata: woluosci - w przvwileju': oriaczone slu-!n:-Annil. de :immunitate--apăraii., 
. * i A 

sciinţei 'istoiice ; dar inu ati dreptate cândii;a- 
tribue uni scaracterii permaninte unei . îneşure 

ua ? i ” 1 
PS OLT iProvisorie, 

pe jerrani:i nu 

iyly. kmieciom 'rownie przetiwkoi kniazionijak: numai contra ':fiscului., regali: Seit. - contra” pro: 
przeciw. dziedzicowi.lub skarbowi. kr6leiyskiemir. brietarului; darvincă Și: contra,ehihezului. +, 

-i.. Wielka cze6 albovwiemdotacyi kniaziâw:xse!.-iln = adevării, .cex ina i mare; 'parte a. dotați 
avsiach :woloskich;;! proceăt stanowil;ktâry!'od. nii. chinezilorii in:satele xorhâne,-; consista ; din 
wszystkichz ezyhszbw i. danin:; przez: kmiecidvy | procentuli, ce li se cuvenia din tote censurile 
do skarbu dziedzicznego lub kr6lewskiego od-'şi dările, -datorite de cătră ţerrani proprieta- 
dawanyeh pobieral, i ktory ju w przviwileju!rulur sâii fiscului regali, şi pe care procentii 
lokacyj ym dla tego zasirzezony mial, aby chinezii şili aveai garantatii în însuși privi- 
byl pilniejszym. w wybieraniu îych danin i'leginlii de locaţiune, pentru că astii-feliu să fie 
Czynsz6w;:: ii! îi îvittui miile mal activ in: perceperea, acellorii: dări și censuri. 
_„,Gdyby. nie; przywileje:u Dolăyey,:; Boguszyi... | :;,De nări, fi privilegiele,,satelorii Dolzyca,; Bo- 
Bielezarowyr, ktâre” tylko szâsty grosz-od teh, gisza şi: Bielezarowa;, carl-accordă :chinezului 

czynszw. 1 danin .Eniaziowi.: przyznaja,.+$mialo ! numai allii șesselea, banii din ,acelte percepțiuni, 

„i aci 

    

byâmy. twierdzili,. Ze we, wszystkigh wsiach: 
woloskich, khiaz 'tizecia eze86. iyenăe, pobicial, 
i 26 prawo, do; tego tuzeciego grosza,:bylo la 
czhtm znamieniem wszyistkich wsi woloskich. 

Bo. dy: przywileje. si: Teutonico jure lokowa: 
nyeh; —.te '"przynajmnicj, ktoresmy. 3v.. rekach 
mieli, -—: soltysom: wszedzie tylko szsta: cze56 
od. czynszâw.-i ..danin.: przyzuăjă, = przyvileje 
wszystkich "visi-woloskieh > :przemyski6j ziemi 
lokowanyeh kniazia do, pobierania țizeciego: gro- 
sza,':upowâăniaja, a wielka' cze$6 z 'nich nawet 
Wyrăznie prawo to kniazia za, czes6 integralna 
pravi, zwyozajOw: “voloskich uznaje;—-: tak da= 

apoi. amii. pute afirma cu sicuranță, cumcă: a- 
nume;.0, a;treia  pârte “din dări şi din” censuri 
in prok:ulii: chinezului era-:norma. tuturozii sa- 
telorii române şi iuli “diii''semnele, lorii 'celle 
carâcteriștic.--Ce e.idreptii,:. pe cândii .iprivi- 
legiele'saielorii. : fandate: jure ' teuitonico," intra 
cătă le-amii: pututii: cunnâsce nor, :acodrdă .totii- 
d'a-uhă ăoltăzilor'nuiial:a:şessea parte din cen- 
sură işi. din. di, -privilegiele"tuturorii, satelor 
roniăiie din, diștrictuii de, Premislia autorisiză 
pe chinezii de a 'luaro: a. treia, parte, Yar.celle 
mal multe -recunioscii "incă acestii” dreptă'alli 
chinezului -ca.:o: proprietate integrală juris Va-   lece, ie przywileje Swiniacza i'Rowienia, ktore :   lachiciA "până 'la “unii așa radu; încătiprivi- 

: i . a atita ş 
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„ten trzeci grosz :knizziowi nie przysadzaja;-ivy: |legiele sateloră : Swiniacz: și“ Roiwien, “în . cari 
raânie sie tlomaeza, Ze sie kniaz tego .prawa ză |chinezulii este desbrăcatii! de. acestii: drepti, se 
uwolnienie go: od sluzby 'xvojennj zrzeki (1). |&răbescii: a adăuga, că “este -desbrăcatii anume 
— Poniewaz atoli przywileje' Bonuszy,'Bieleza-|din propria: sea voinţă;. pentru ca :să fie. scutitii 
rowy i Dolâycy: kniaziom tylko-sz6sty grosz :0d|de obligaţiunea serviciului militarii. :(1) Fiind 
czynsz6w i danin zastrzegaja, prawo kniazia; do |inse, că privilegiele “satelorii Bogusza, Bieleza- 
trzeciej czesci. tyeh ezynszow i danin az doirowa şi Dolăyea accordă chinezului numai a 
wynulezienia, dalszych dokumentovw tylko za wy- |şessea :parte. din dări 'și din  censuri,' de aceia 
Înezne 2namie - wsi woloskich.-w . przemyski6j |noi, de o camdată, până 'la alte: descoperiri, nu 
ziemi uzhajemy e. ia us. țeutedămit-a considera dreptulii. chinezulul la o 

. | - a treia parte decătă ea unii - indice - esclusivă 
DI N a iii allii : satelorii: române : numai in districtulă . de 
e Premisa tt ee ma 

Inacz6j: sie rzecz -. miala z:prawem' Kniazia | - -Altii-feliu era in privința. dreptului 'chinezu- 
do. trzeciego grosza de omni re. judicata,: t. j. |lul- la :unii all. treilea banii: de .omnz re judi- 
ka» pienieznych, ktâre on kmieciom wymierzal |cata, adecă: la :o a' treia parte. din tote. amen- 
Ten trzeci grosz albowiem mu sie we wszy-|dele pecuniare, prin cari: ellii pedepsia pe ţer- 
stkieh wsiach woloskich,.jak.: soltysowi: werani.:“In adevără, acestii dreptii: îl este recun- 
vvszystkich wsiach niemieckich nalezal.— Nie- |noscutii in privilegiele tuturorii satelorii româ- 
moăemy tez poczytaâ teo” zivyezaju za cha-|ne,' precum îllă avea şi :șoltuzulii . in tote: sa- 
rakterystyezna ceche osad woloskich. Szla knia- |tele 'nemţesci, 'şi tocmai. de aceia nu. este unii 
ziowi 'ta trzecia” czesc od 'wszystkich .kar, 'tak | semnii caracteristici allii satelorit: române: .Chi- 
za “male 'wystepki jak za wielkie zbrodnie 'za-|nezulii îşi. lua acea a treia parte:nu. numai din 
wyrokowanych, szla nawet jak nas -przywilej |tote amendele, atătii pentru crime mari, precum 
Doliyey uczy od sumy,'ktora:w razie rozivodu|şi pentru. delicte mică, „ci incă,.dupre cum ve- 
albo oboje: malzonkowie,: albo 'strona 'roziwvodu | demii din .privilegiuli satului Dolzyta,. o :lua 
Za dajaca 'sklada6 : musiala.: Drugie dwie czesci| chiarii din :summa, pe care” erai datori -a'o 
za$-stly: na - skarb -:'dziedzica : lub-r kr6la, jak plăti la casă de divoreiii sii: ambii soți-.oră a-   

    

przywil6j korostenski wyraznie -opiewa....: :. [cella: 'care'. cerea,. divoreiulii. »: Celle-l'alte : duo 
a ati ta ti părți “se cuvenita. proprietarului > s6ii,- fisculul 
i e boa re amet d 
; at . ; a ei. ir . m - Cepoi ue sea ii 

-. i sii a apa a 
4 e Ci tr, CR Ia A Ut iai 
„3: (1), Quemquidem' seultetum ae ejus. suecessores ab. expeditione bellica liberos +mittimus. Ratione cujus emissionis 
tertias partes, de omni ducia Nobis dimisit. (Swiniaez i Rowien.) O, Doe . 
„5 A quibus (Cmethonibus) tertia pars omnium redituum Nobis quotannis reddendoruni, tum/etiazii poen 

vis judieiarum.;. atque 'labores ct obrentiones” prout in: aliis villis Xostris. udjucentibus suis - 
ipsis” quoque Tarnawskim (scultetis) debebuntur. (Dwernik i Polan.) . n. o 

Ea) 

, arum quarum= 
advocatis praestari -solent 

- Atque tertium partem omnium'et singulorum proventuum et -obventionum: de; hac. villa 'provenientium rorg 
scultetorum. (Nanowa.) mec, 
IE Inhaerentes consvetudini juris valachici damus et concedimus iisdem advocatis et eorum suceessoribus ex omnibus 
censivus et poenis judiciariis et quibusris datiis tertium 'denarum, tertium 'poi'cum, tertium aenuin. (Polawa.) îi. ie 
-; - î„lteni eidem seulteto: damus et tollere admittimus tertium denarum de omnibus prorentibus et censibus ordinariis ex 
eadem villa provenientibus juxta consvetudinem în. aliis villis Nostris regalibus observatam nihil a i Ge min 
rando (Bereh.) îm dă - Na „€ SI d i aa Pa ie pt e ! 

=: Insuper eidem adroeati: Korosnonses- et 'corum , legitimi - suecezsores ; de. oinni datione „nostra, &regum. ex. hac insa 
villa omnis singulis annis: Nobiș solsi solita, tertium, aenum et tertium porcum — de peeuniis' quae' pro expeditione velliez volligi consveverunt et similiter 'de' omnibus poenis judiciariis” et quomodocuuque 'ex :villae praefatae Iorosno: judieiis a 
venientibus — Kunitznego „ct wschodnego' (schodnego, mortuarii), tertium ; denarum seu partem tertiam - duabus ro Nobis reservatis de eadem, villa i erpetue habehunt et pro usu suo pereipient. (Korosno.) n ti: - Pro : ÎNODIS, 
„+ “Tertium denarum de quolibet censu, tertium- denarum de. omni. re judicata.: (Ustrzyk 1509.)-...... Iti: eidem's Jtet 
damus et tollere'adinitimus'tertium denarum de .omnibus proventibus; ot, censibus: ordinariis, ex, cadam villa an tim o 
yenientibus, juxta consretudinem, în aliis villis Nostris regalibus observatam nihil augmentando nec minuendo (Ostrzga a La : 
"1 De his” itaqu6 'censibus et prăestationibus supra 'dietis'scultetus cum suis posteris sextanii-pârtem ho ei 412 ) 
denurum, sextum 'agnum. seu mutonen, 'sextum poreun, sextum eascum;:uti praemissum est! habebit., Etiam i so Aaxtum 
tertium denărum de, qualibet ;poena,, qua, „mulet bit, tenutariie „Pro. tempore existens Cnicthones via. IDSE.Seu tețus 

d. 1. . Pt a Ni 

aliorum 

augmentando nee minv- 
E 

; i Diolciarowa,) $ pro” eoru i 
(Pogusza i Dielezarovă,) ai : 9 ae Prp, eSini execesibus, 

- * :Poenarum et dirortii. trinam :partem seu grosz accipiet. (scultetus). ex 'datiis auto 
st-alias) sextum grossum seu denariuin, pereipiet, poreum e, agnum tertium. pereipiet ex d 

. : ]. aa i. ata de „Sit pt all Ea 

= . .. ţ 

seteris otnibus :(puto; censum 
.. r A po. - . Na 

acils. a ominibu ot. pp 

more Valachico. (Dolzyea:) -* re LOU DUS, exigi solitis tea fa Tai 
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ES .. mp 

ED be dci     
 Niczastizezaja Biz vile iiaziosi podobit | 
go procentu.. od tobocizny, x, owych. WSiach, ww 
ktoryeh ja 'kmiecie . “dziedzicovwi 'odiahiali. : “Ale 
„Waruja (0; rău” za to od" Razdej Kmiec6j . roli 
odobieni6 “pewnj Jiczby dni do, roku x gruu- 
tach ; kniazioiwsKichi. „Liczba eh, “Ani „Nigdy 
mniejsza,. niz tezy dai, nigdy wy sza nad, szes6 

“Ani. do roku' nie, byla, TE 
i tu „tu 

ş vroloskioli. knia, “od. "Kmnieci. “diva. razy . do Toku; 
t. j.. na "Boze. nărodzenie î' na wielkanoc'' “da- 
ing — zvykle' koledka, W. Korosnie i. Bieleză- 
T0w6j „poezia, a wW. Nanovwie. poczastka (od po- 
“czestowahia) Zivana, Ohociaă tylko. przwileje 
Swiniacza i. Rowieniă,. „Polas,. Ustzyk i, Dol- 
Zyoy. dary. “yszezeădlniaja,, ktore sie. “jako, kg- 
leda kniaziowi.. nalezaly, ai MoZemy. jednak &mia 
Îo. wnosi6, id w ia, kury,.jaja - :sery. rolo- 

-skie prawie., „AWszedzie, wehodzily, 1 poniewaă 
“reszta przy rivilej o, ni6. Oznaczajac, biz) daniny 
„pod-ta nazwa, sie nalezace, tylko, do. ZyVyezaju | € 
“drugich: WSi W, „im. avagledzie ; sie „odnosza, 21. 
„A dziewieciu "przgpvilejdrn wsi jure Teutonico |. 
fandojvany ch, ktore AWlasnie. przed, oczyma mii 
my, danine. te. „Elo; W jedaym;, maica 
znajdujemy;, a “ niepamietamy, by&ny ji 
bel, przy Silejach, znalezli, Ktâres dm 

(1). 
„tur (Swiniaez i Rowien.)ii. i. . 

seste dille 0) IDR 

 Pobieial niareszeic. we susaystkich: siach] 

  

  

„[iregali,; dupre. cum .ni-o, arretă” „ămurită, privi 
legiulii ; satului Korosno;, Tre pri 
In acelle sate, in cari. țerranit er 

la o 'clacă, pentru proprietarii, privilegiele nui 
aecordă unii assemenaa -procentii dela. elacă; dar 
dreptă resplată stabilescii, „ca, fi e-care pluirii să 
lucreze, și pentru : chineză, o semi: de qille pe 

erai s supuşi h 

anniă, “adacă cell. „Pin, „rei şi „cellii, “multii : 

va n mi 

. tă 

ii „i 

N : pirati 

î-îne, in in. i “ii române... de duo: ori | 
pe. anni, anume "la, Crăchuniă și la. Pasce, „ehi- 
nezulii” primia dela, jerrani. daruri; numite obi- 
cănuită | „colindă, tar in șatele Kor 'OSn0, Biel! 
czarowa. şi Nanowa' cinste.« Deşi nuinal” pri- 
vilegiele .. “satelorii Swipiaez, : Rowien, „Polawva,: 
Ustrzyki, şi, Dolăyea.: specifi că, natura! acestori! 
dâruri,.. „totuşi noi “nu; ne, sfiimă',a,  afiirma, că 
elle se compuneail aprope pretutindeni | din-găine, . 
oie,, și cașuri „romnescl; „căci celle-Valte privi- 
legie,, imenţionândi-le; intr'ână . modii general, : |: 

„ifotăi-a -daruna, la, usulti Salelorii inve= . se, referă 
iii E înitei 

   

lor nostri, 

v|assemeni : darui, și iu ne! adducemii.. aminte : 

alle, Drișilgeie a, 
rii îi i 

ale f g siiti, + vre: 0! dată, in 

  

9. 

  

Qui ctiam Cmethones diete seulteto a aueiet anno  diem arare, alim faleastrare, et tertinmi nidtire tanin | 
a Di Batai 4 “4 p* . N 

[tem Cmethones"sculteto suo duas dies “Jaborare, tenebuntiiri prout “ini aliis il, Nostri î5. obiervatur Oioberka.) - ii. „ Cmethones villarinu: praelatatum. sculteto et: ejuis' sucebssoribus "tetiobinturi. „res. dies laborare' sicut-'eis mandabit 
: în „Anno. „(Ternowa.) . i a TUL if 

î Damus insuper idei sculteto et 'sueeeăsor ibus ejus, labor: post Încolas' “illad însius. tres dies: (Nanowa.) ;. 
: i: Încolae: praefatae' villăe' tenebuntur: advoeato: quingiie “dies labutare: quolibet 

„castrare ae unum. arare 'quilibeţ; corum. (Berehij. je pi. 
Licebit duoque “iisăen adrocatis. villae î Korosna et corum 3 

-ad laborandum 'sibi:tribus'diebust in 'anno, 

ei în in ila NILE i UR | Pfa ij 
Gcossoribus” Teszitinii3.:     

i-s0x dies laborum :de quialiveti a- 
rea possessa quutannis clapsa libertate viginti annhorum giam. :posses&oribus - carum arearuy oncedimus, „et praesentibus 

“Jargimur -advoeatoi praedicto et!ejus' 'suceessoribus...: praestânt. “(Priv. 1509.) ': 
Incolae villae debebunt ct tencbuntur advocatâ suo: 

duos faleastrare, et unum 
Item Cmethones omnes de quolibet medio Janeo agri) trium dietum illi (seulteto) tenebuntur laborein. (Doi ca)! 

  

Je cita ejusmodi laborum' vietum necessaritm, is scultetus suppeditabit. (Bogusza, i i-Bielezarowa,) : a, : 
> Qui quidem: incolae zillae: ejusdem': ad” scultetum! cura Strerina, âlias'z: Koliathia bis fa “dnno i ire.. “tenebuntur: 

„seinel A festo Natiritatis! “onini jeuny. eallie et tertisi: 1seenndlo. “pro; festo; „Pasehae „cum: ațis: et tortis,! O 
Rowien.) 
rii 

-caseos Valachicoș et tortas;ratione, strennae et: 
et triginta OTa..... 
di 

!, Erunt quoque: adstrieti ipai' adtocăti”, seu! “e diiteti, :Kuiazioncs “dicii: duibuis "icibi "nompe: “pro Tisto: Sâtivitatis. 
“Domini: et festo Paschali pro ipsis incolis ommnibiis, eonvivium praeparare, 
„medium Coretum silliginis, duos gallos. uva. viginti ,eonferre crunt „obligati, 

îi. = Decernentes ut Cmeihones! in eadem-villa: residentes; super "festunri 

ad: quod! conrivium omnes ilicolae ingulătiți per 
Polawa.), : 

Nativitatis” cui: same dios) alles! et duos ; 
-altera vice; ; pro.(esto- Paschae! similiter: 'duos 'Valachicos - eascos vel „panes, 

“advocato praedieto . et cjus suecessoribus, căsolvant: et. praestant., "(Ustrzyk. .1509.). -- 
+ Item'Cmethones'omneş bis in anno 'videlicet pro! feriis” Nativitatis Domini: per' duos' pullos et; dăas tortac, pro 50 lemnitate vero Paschae, per. “țriginta; oY et per,dpas:ut: priusiitortas” sculteto; :tenebuntur dare, (Dolayca.) ditai 

' pimal. „unulit, singură. piată 

no, videlicet. dios! metire,' dus? fal- : 

„„eosdeinque,, Cmetlioues; cogere - 
"qaemcunqiie“laborem ipsi-'seulteti! volucrint.  (Korosno.): “ „d uita. CUstrzyki). decernentes țut Cimiethonos, in eadem.:villa, residânte :singulis annis=, 

Quinque. dies; "avorară quolibet anno, videlicet duios: metire, 
arare quilibet eorum- (Ustrzşki priv. 1532.) 

a. 
„Item. Cmethones, villae Bielezarowa,; nihil + aliud,! Jaborare, tenebuntur,: nisi . seulteto * Jaborabunt tres dies: in "anne; ! 

(Swiniaez i |    



  

  

  

3) i 'CoLOxiELE ROMÂNE IN. GALIȚIA -. „i 
  

-p zewariowali. Poliezy my ja zatem "ad. la 
„ezuye h znamion - „woloskie h:' iastrzegăjae sobie 
Zawsze. “Wsze! koă pozniejsza rekiyfikac vie. DT i ai cauti, 
i ) 

"Mi: d kuiaz wsi voloskigj jeszeze! inne pra-|. 
wa i; „ras vileje, mia * :przedewszy stkicm * do- 
“tacyje!, or untowa, kniazbvo, stanowiaca.: "Lecz 
“rozhidr “tych praw pominat mozeriy, poniewaă 
do ! sondyeşi lokacyjnyeh “samych wsi'nie 'nă- 

„eăaly. Sa, to albosvierm prawa, ktore dziedzie 
mie koeztem-osădniko; leez ze sw go Kniaziowi 
“udzielal, 'ktore ! zăten zadâyeh 6bowiazkOw 'z 
“stroii! osăduikowv! ză “soba. nie jociaealy.. “Nie 
- imoina je naxvet: zi “olidăniajace. zaimie kniaztv 
“vvoloskich ww azac; “poniewaz takie Same prawa 
'i"dotacyje” râwnie "i" soltysi -w.'wsiach  magde- 

“ burskiem prawen lokowahy ch nâdane inieli- — 
“a my i: tak: 'soltyswoi i i svojtostwom W Galioji 
“x “Rrotee' 'oșobny arty kul poSwviecimy. : 
“i Zakonezyniy wieo na” ter wyklad kondyeyi| 
- lokaeyjriyeh wsi: awvoloskieh: Oparlismy ten wy- 
“Vlad wprawdzie tylko' na; 'przywilejach : szesna- 
stu wsi, ale te przywileje sa tak:“do siebie 
podobne, ze $mialo przeporiedzică mozemy, 
-Jă “te 'săme' “kondyeyje lokacyjne' z “mălemi: od 
“mianami i w wszystkich innyeh przy wilejacli 
“si woloskich;: ktore sie! podnicj wykry Ya ză 

- * dziemy: * UE) IZR în 5 a ji. a ; 

-" "Reânig sie-atoii' te kondyeyje bărdio znatznie 
od warunkâwv, ktore nam 'Padeusz Ozacki (vw 
prizytoezonyeh na wstepie te) TOZPTAWy slo- 
wach) jako eseneyjonalne znamiona osad wo- 

„loskich,.podal,.. . ;, pe arte o 
Râinia sie najprz6d w tem, e e podlug Qzae- 

„kicgo 'pizy Way. câyli kary ! pienieăne -w wsiach 
"voloskich 'nie do skarbu panujacego, ale. do 
Sadu i „skladki:. nâ:: potizeby! publiczne' prze- 
2naczontij ualezaly, „— przywileje : za$ „przez nas 
“pizytoczone tezueii Ees6' tych' grzywien knia- 
-ziowi na dochod staly przekazuja, a drugie dwie 
“czesei"w prywatnyeh 'wsiach 'na;rzecz -dzie- 
dzica, w krolewskich na; 'skarb panujacego” za- 
Chnveuja, | i 
 itoânia sie rownie i w. tem, ie.  podlug Czac-| - 

“licao s sady miedzy. osadnikami wsi xvoloskich 
“'odbywanie! hyrwaly "DIzez, wybrany, ch” od osady 
starszyeh,—nasze przywileje przeciwnie wladze 
 jurysdykey, jonalna, : nad'-osadnikami 1vylaeznie 
k.iaziovwi. dziedzicznemu, „albo..za'. pozivoleniem 

 dziedzica.. kniaztwo . dostepujacemiu Przysadzaja, 
Bo jak sie z tyeh: przypwilejov przekonat n Tnozna, 

“nikt 'Obey kniazivo, bez- wyraznego: pozvolenia 

ta e “ 

ca spot be 

  
„|Susil. 

  

nalâge, din căte ne-ai căqutii după vremi în: 
mână ; incă, neuicii nu, ne „impedecă, deși, sub |-. 

reservă, de” ă' "consider a "acestă, Dr estațiune a 

upii “seninii esclusivii alti 'Sătelorii române. | 
"Mal âvea “chinezulă incă alte drepțuri şi pre- : 

rogativa, iar mai. în speciă “dotaţiunea' terito- ! 
vială, “care coiistituia chinezatulii; dar anâlisea ! 
acellorii “drepturi nu pote ; “ave 'aci' loculii' sei, 
fiindii-că &lle nu intrati în 'stera condiţiunilori 
locaţionale, alle - satelorii In adeverii, proprie- 
tarul. inzestră. pe. chinezi” nu in, dauna” color 
niștilorii, ci dinti'unii * “teritorii deosebiti, 
cărută, stipănire! nu implica, nicio “oblig aiure 
din. pârte-] -le.. Acesta nu se. pote: eohsidera nici 
chlară ca “unii! ceva "distinctivă - ali „satelorii 
române, "de: Yreme ce întoeriaă atat. drepturi 
şi dotaţiuni aveati egalmente. Soltuzit colonielorii 
nenițescr, in “privinţa, cărora în cereulii Galiției | 
not pregătimil: o 'dissertaţiune; „aparte. LA 
"Vomit” fini. dară. aci espunerea condițiunilorii 

locaţionale;, alle 'satelorii - române, pe care 'deşi 
noi ami “basat'o:pe! privilegiele” numa a, ȘEsse- 
spre- dec: difterite sate. „totuși aceste, privilegie 

cătiii nu ile termenii "a! crede, că! şi cele ce se 
vorii: mal "descoperi de" acum “inainte ! se''vori 
deosebi! cell multă, priri' “unele. mici variante. . 

La fir, pie e alani i 

   îi. Biden Salut i “condiţiile: Hotaţiorale:” pe 
cari le constatarămă noi, sunt cu totul. altă 
ce-va decătii acellea, ce ni le descrie Taddeii 
Czacki în passagiulii textualmente citati mal 

Aflata at e 

Prima difterință,, este „că, dupie, Oac “griv- 
mele; s6ii amendele . pecuniare 'in satele române 
ari fi apparţinută, nu fisevlui proprietarului, ci 
ehiarii communel,;pentru; te ebuinţele. el judiciare 
sei altele, pe. cândă, privilegiele; nostre assem- 
n6zĂ., totit-d” a-una 0 treime din acelle ; âmende . 
in: beneficiul” "chinezului,* iar: 'restulii ide, duo 
treimi. În grote proprietarul, “fie. rege, fe 
particolară. + = 

mas Dita a 

po sie 

           
""Ditâriaţă” a duca este că, dupre, Gzaclii, colo-" 
niștit români “arii fi-fostii suppt UȘI jadeciţer' unul ' 
tribunalii electivii de betrâni; pe! 'când privilegiele 
nostre accordă in acestă. privință, 0, putere juris- : 
dicţională, esclusivă chinezului: sei aceluia 'ce'și : 
dobăndța,, ehinezatulă prin transacțiuine, cu vol | 
proprietarului; fără-ă :căruia autorisaie chine- 
zâtulii, „de! mprâtiiă, cu, tote; drepturile, selle, nu 
pulea trece in. mâne: sităinea co îti ni 

P
o
 

ee
 
a
a
 
a
          



  

  

  

a sana 

  

posady. przywiazane swstepovas' pie mâgi. 
Roznia, sie nakoniec rezaultaty, naszych. ba-] 

!bydla, zboăa. i ogrodowin.. za, “wylacznie,: znamie 
 OSâd. woloskieh.. Uwaăa; — my. za8 zaledio, 0 
wsiach. voloskicl W. kroleyiiszezyznach twvierdzic 
| Smiemy. 
„kmieciow teh” ivsi, nienalezala:. ii 

| "Mota bye ze awynalezienic.. innycli, „pizii| 
| lejow. wsi woloskicli 'zdanie Ozackiezo POpIZE, 
„ale: Svatpie. o: dem volno, zilaszeza pă). 7 zWa- 
liymy, 
i dânia nie na: “pezyrvilejae) lokacyjnyeli, lecz na 
„rozporzaăzeniach ekonomicznych - W, samborsz- 
czyznie; d Tr, 1568: porobionych;; ;opi&ra. 

| musim;r. - „a 
| “WVielka urii e, "pasgej "bistoni” tea. vie, 
lodda, to” rzeezoiie, rozpoizadzehiia 'ekonomitzue 
jz. archiwow,” wW, “ktoryeh. plesnieja, Wy dobedzie 
i publicznogci, udzieli, — râiwnie wielkai, kazdy, 
'kto nowy przywvilj jakidj, si: Jure,, Vălachico 
lokowancj; stare. iniwventarze, ckonomicziie. takicl 
wsi,.lub przynajmnicj akt detaksacy) Îny. “jakiego 
bad. Kuliaztavă iyoloskiezo' “bibliotece... zakladu 

| O ssoliiiskiego pr zeszle;, „Nove PIzy “vileje, albo| 
vie, diezhe. dotychezac”. Zana, si woloskich |: 
'pomnola. akia. detaksacyj ne | kniaziy, tamtejszye „ch 
"il0$6 mietidw ; w “kazdtj taki6j, wsi i ich, poi: 
'nogci. WySwidea a. a dawnc, învventarze z z pri Yi 
lejami-” porownane, „Bomogă | nam, : mode :do TOZ- 
wiazania, vestyi, Sah, dlugo'i W "Vsiach. și tak 
7 ariyeli -woloskich, 1Volocliyr, sie. jako.. 'osad- 
nicy! “utrzymali,' jak dlugo' Swre piata, | ZWY- 
ez zaje  zachoywali, d kiedy, sie obey. den... iyyiol 
zicierat, i „A Major, amalizămoaţ, vocal, 
| Mii pb: 2 il ui 

“Bo: Xe “pierwotni, "tanto vs Woltskici, a 
pizynajmni6;, kiiecie "Wolochami, byliz da, nas 
byaajmaicj watpliveda nie jest: Wiemy w ŞpEă: 
idzie, Ze. i PrzeciwYne, 2 zdanie. wiele. zwolennik 0 
aiiăjăzie, 'zdai ie : Ze 'osady. “Si „Avoloskiol vw, 

wielkiej, “e7e5c. “2 hajotită sie “Sklad iv, i dia, 
itege tvlko” “brain wWoloskiern “sie adzily, Ze 
pol jur ysdykeyja, 'soltysă” staly; try Bo, nai 
wieks76j''ezesci by] Woloclie, î“zătem. “EyIkO 
podlue.. praw i ZWyeza)ov. viezystyeli, 7Adzid 

i 

i “sadic. miel: “Wieriy, takze, Ze 'nă- „popargiel 
tie iu a iititij lt it i 

i 

_ARCHIVA ISTORICĂ. A ROMANIEI, Ri 

i dziedzica, nabywa6, i zatâm +; prawa, do, t6j|. 

dai od podaii Czackiego i îw tâm,'Ze'0n “prze 
i mienienie robocizny na, daniny i, dziesieciny. 0d 

Xe, 'robocizna | pier. wotnie do. poiinnosei E 

My. 
„za8 W. tyeh, rozporzadzeniăch. zamiast pierwot-. 
nyeh kohdyyi lokacyjnyeh, râezâj dowod: „SZy b-| 
„kiego. odejseia - od, be, Varunk6 „Sposirzezat 

A iu, iei i Dă 

  

: . ar 
“i fe 4 st 

CA “rela şi. “ultima “neiuli ct că,.dupre: 
Ozacki, "claca arii, îi fostă. 'vescumpetalii totii-; 
da-una. prin: dă şi prin. decima „de,:site,, de, 
grâne; și de legume, pecândil no ,amil putuți, 

aa 

admiţte, lipsa, elăcer; numai în pr ivinţa,, spielorii; i: 
române, regale, reper Pe ti ue Mea 

  

ia ii. m
 [Ei ti Ra - 

si Ni Mia ratei ei ad 

” . . . ” Dină N aa 

“Este Tossibii,. ca “descoperirile, ilteriăre să, 
confirme ojiniunea, ui - Ozacki,.. noile înse. fie-ne; 
permisii a „ne, induoi, Gu „atăţii may multă, că; 
inSuși:, Czâcki. “vecunnâsee. a. se fi;hasati nu pe. 
privilegie, logaţionale,, ci pe. disposiţianile, eco- 
nomice, făcute în Șamboria:- pe.la 1568, cari. 
disposiţiuni, departe. de, A, pie esinta: condițiuni Jo-+ 
caţionale, „primitive, se..parii.a proba. mal, CU 
vândă, grabnica, Jorii desnaturare. Bi vai r ara 

“ 

  

ti Piz ds 

. EX Iu ! 
„9 a (iri io? 

“: Ună mare, servici 
fi de a 'smulge.j acele. disposițiuni economiceş 
din. arehiyele.. “În cari, mucedescii,. dându-le. pu-j 

zi di beu       
ne bl, pa 

blicităţii; nu mâl puţină recuinosciaţi: vor, nie-, 
rita,. toţi. acela, c cari voril: communica, Bibliotecel.; 
Ossoliniane,. vrezunii. noi; „privilegii “all, unelp |. 
colonie; Juris, Valaclici,, i înve ptârele; economice, |: 

ae 

ale. „nori. ;assemeni . „colonie. "Sci, fie. anăearii. 
vre: unii, „aci „detaxaţionalii, al mai; 'Chinezaţă ; 
română ; 3 “căci, privilegiele: cel 

cute; actele. „detaxaţionale și :vorii „limpedi, ciltra;, 
locuitorilor, in colonia . respectivă | Și. obligaiu-u | 
mile. lori dar. “inyentarele. cele, vechi, confrun:., 
ttindu- se cu. „privilegiele, ;DC,iXorii per mitte,. Pa. 
te, “a! deslega cestiunea duratet elemeritului, 791; 
'mâneseiă, a legilorii și a obiceelorii. române in 

sațele ;așa.,, numite „române... precum ,;.Și epoca, 
cândă. acestă “elemmeiilii stă ini incepu, ase Por 
de. ămalgamându-se;€ Cu. “elementulii Jocali.. 
“In adeverii, „ROlȚ eredemii mat presusti, de; 
Li Ura [i 

Ork-6e;. 'indugtlă” orizinea, Tomnănescă, i primilor, i, 
coloviști,, „Sell, putinii, a a jerrănilorii, Scimii pr&, 
bine: că se voți, „BĂSI, mulţi, dispuși a „susţine, 
cilmcă, majoritatea ; jocuifori! lori: din „așa. numi: 

ăjtele,. sale, "Tonifine “arii “fi fostii, originară, din Po-,, 
) leneficiulă dreptului, T0-, &|lonia, Ticurădii s6. de, 

mâ! esci “umat in, causa “originei:.române;. aj 
chinezulul ;*Scimii de 4 'assemenea că, spre: in-. 
tărirea, acestei. asserţiuni,; ni, se...vorii “pute, cita   may întăi da, tote, cuvintele pivilegiului: de, Po-. 

pentru. istoria polână;; ari 

e ugiie poritimtri 
numărul, sateloră. române, până, acum, CUNNOS-; 
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lava: „jure: Vâlachico”, extirpandi;: erigendi, 
„lundandi; hominibusqiie 'et Cmethonibus fam: 
„Polonicis quam Rutheniis' locândi... : Fuhda-“ 
„us: .etiam in. fundo. ejusdem .villae "pro. Po-" 
„Bonatu' Ruihenico unim laneuni“ precum. de! 
assemenea următoruli  passagli . analogii din 
alt duoilea privilegii” alu satului -Ustrzyki : 

tego zdania przytocza przedewszystkiem slowa 
przywileju jolawskicăo „jure Valachico exstir- 
paudi; erigenai; fundandi hominibusque' et 'Ume- 
thonibus lan: “Polohis quam Ruthenis.?...:'Fun- 
damuis '6liam îi fundo' ejusdeni “villaei pro Po- 
ponatu. luthenico/: unum . laiicum*..2-'tudzieă i 

 POdobny ustep drugiego przwileju ustrzyckiego 
sitem Synagogam Ruthenicam in" eadem villa 
habere poterunt: Nie przeczymy nawet, Ze 
za tem tlomaczeniem silnie i ta uwaga prze- 

sitem Synagogam *Rutheiricam in eadem villa 
habere “ 'poterunt“; nu, tăgăduimii ehiari acela, 
că acâstă speciă de interpretare este sprijinită 

  

mawia, Ze. w:-0wyyeh -czasaeh' pizy" nowWyeh 
lokacyjach wsi 'nie: solrys''ezyli' kiiiaz za kon- 
dyeyja osadnikw, “ale: ci za'kondyeyja soltysa 
szli,: poniewaz 'on : sobie” osâdnikow “dobieral. 
Nie watpimy “atoli, Ze wszysey nasi : czytel- 
nicy; przeczytawszy przywileje przez: nas udzie: 
lone, za naszem' zdaniein- pâjda, i nadanie pra- 
vă” woloskiego- wsiom tak zwany m: “woloskim 
jedynie temu przypisza; ke pierwotni osâdnicy 
tyenze Wolochami byli. Mogliby&my to zdanie 
na znan€m prawidle prawodawstwâ, polskiego 
oprz66, Ze 'w: Polszeze -kaăden' podlug praw' i 
zivyczajow tego'kraju' sie rzadzil, 7: ktârego 

„przyszedl..: MoglibySmy: sie do analogii ivsi 
prawem ! niemieckieri fundowanyeh;'i do uni- 
wersaloy poborowych priez nas przytoezonyeh 
odwolac, ktoreby pewni6 wsiom 'voloskira :0- 
sobn6j -rubryki ic, poswiecaly, 'i' dla'“ nieh “o: 
sobnastope podatkovra ie postanawialy; gdyby 
i le sie tak jak' polskie i'ruskie z Krajowedw 
sie:skladaly: -Mogliby&my nareszcic i te uwage 
przytoczy-6, ze osadni6y. polscy i'rusey 'podlug: 
praw woloskich juz 'dla, tego 'sarheoio Sadzonemi 
by€ niemogli, Ze “ich nie znali, i zatem'd0 'nich 
stosowa€ sie niemogli. * Ale “-dostarezajă “ nam 
same: przywileje siluiejszych jeszeze dowodâw. 
Î ae 

întrunit 'modii' puternicii prin obiceiul din a-, 
celle “timpuri de a urma, ' coloniştii . .nouilori 
ocaţiuni după “condiţiunea” chinezului seii alle | 
'şoltuzului, : care- îi, allegea, pe 'denşii, “Yar “nu” 
chinezul. după condiţiunea coloniștilorii. Nu ne. 
iidoimii totuși, că lectura privilegielorii, impăr- 
tișite de" căură nol,. va ademeni pe toţi lectorii ' 
la propria nâstră opiniune, cumcă'dreptuiii ro- 
mână cra aecordatii 'satelorii asa, - numite 'ro- 
mâne; din ' causa 'originii 'rumâne a primiloră ” 
coloniști. Acestă opiniune se baseză de'nteiii pe 
cunnoscuta .regiilă a. legislaţiunii polone de.a 
se: cărmui fie-care”! străinii in conformitate 'cu 
legile și. obiceele'-țerrei, de unde . venise; “se! 
mai. baseză apol pe analogia colonielorii nem-. 
țesci, precum şi, pe cerculările 'censuale citate 
mai sustii, ari, de siguri, n'arii' fi ' consacrati, 
satelorii' române;;o. rubrică, specială şi -narii îi 
stabilită .pentru. elle o altă proporţiune de impo- 
sitii.decătii. pentru toţi cel-l'alţi, dacă acelle săte 
arii fi fostii compuse din Poloni și! din” Rutent, “ 
Amii mai adăuga; aci incă o „Consideraţiune, și 
anume, :că, locuitorii poloni 'şi' ratei nu puteai” 
fi judecaţi” dupre legile, 'roimâne,* de vreme ee . 
pă le cannosceaii' și :nu piiteaii să 'se referescă 
la selle. Iuse, argumentele 'celle mat. puternice 

„din acestă privinţă, ni se- procură prin. înseși * 
| e“ |păivilegăele ze e, ee i ta a a Zaraz pierwsze - przywileje Swiniacza i Ro-|. „Primele privilegie. alle “Satelorii Swriniaez: Şi wienia .kmieciov tanatejszyoli 'z pod! mnocy obo-| Rowien: scuteseii pe ţerrânii d6 “acolo de dn- Wiazujacy ch prâw i 2 yezajow polskich, ruskich; ce drepturi și obicee .polone, rutene și ger- 

i niemieckich uchylaja. Moglyăby on podobny;mane, “cea! ce. arti fii imposibil, 's% i: fostii ustep 'zawiera6, gdyby osadnicy tyeh"wsi' popolâiiă sâii rutenă majoritatea. locuitorilorii, a- najivieksz&) czesci Polakami lub Rusiriămi byli?| cellori sate. DE e aa „Te sâme przywileje, rownie jak przywileje| : Aceleași” privilegic; precum încă privilegiele 
Ustrzyk, Dolăycy, Boguszy i Bielezaroiwv6j, to satelor -Ustrzyki,, Dolzyea;' Bopusza și..Biel- dla : dziedzica, to. dla kniazia, miedzy. inszGrai |czaroyva; prințre ” celle-Valie” dări.“ datorite fie daninami sery'. woloskie (panes vel caseos Va- proprietarului “fie. chinezului, “menţionezii caşu- Jăchicos: vel: tortas] “jakiesmy wy26j . vpidzieli rile 'romănescă :! panes;vel caseos. Valachicos „zastizegaja i E E RL SD aice 

ut E NR a i   
“i: ii   ti 

” vel 'tortăs. *.-   
              i Topraeiiilti Diuiarnile îe Panin aic Do DI e ptr Pipe ii | i. | *Prăywilej Dwernik i Polan, tudzieă Diorywotny Privilegiulii' sâtelorii Divernik si Polana, pre- |. “inizvwilej"Vâbek weraznie na dotâevie “niz: "ei ai o za a ta bi [i | pi) wilej“etrzst vpranie na dotacyje Iinia-"cum ȘI privilegiul primitivă all “stuiui Us- "|. 1 Ii m a a|e 
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“przy e “Doreruik i, Golan; “talie. 3 ala: ca 
„an jeden; woloski : -wvdaiela., „Musial” „wiec.: ani 
„woloski odmiennyma hye-od polskiego. ;; rii 

a ie erori “ua TIR 
Ea pi tă Fi 

  

i „2 în si 

LEI 2 si nn: talin e, fu ul 

Nic îy Iko, Dizywvil6i wsi;Korosna +: slow ach: 
"iure. et consvetudine ;in: qua haeâ, ipsa villa 
 Korosno et: aliae, village; -eţ seultetiae,; Valachicae; 
_quae ilie existunt:: „antiquitus. sunt; locatae:— 
„do -zivyezaj6y, 'wÎoskich sie. odwoluje, -ale od- 
-nosza, sie -do, nich. pravie i, w5zystkie:- drugie 
“przyivileje; măwige! o. powianosciach. kmmieciâw 
„wzuledem dziedzi .0w,— na ktore. przecieă kon:|t 
dy Cy, ari. pochodzenie, .niazia 'Zadnego; wplywa 
miţe nic: mogla., „Ziwyezaje -zas „woloskie,. dai 
„niny o; produktacl :eseneyjonalnie. vvoloskic) 
Ay moiaz :,runtu + nareszeie::podfue șlanu- wolo- 
skiego,. flko, ospdhicy relasoţiz soba:do:b olski 
wniesc . mogli: iti DU etate arsi! 

-:i iz 1) [i lie fiii Si pat 3 i site d | 

i Swiadeza : năreszeie: same, nazwiska kniazidw 
MW „paszych., pizyyvilejach; wymienione,:i ia 
iznaGzn6) „ezesfi ity cl; wsi, «i posada, lniazia: juă 
pierwotnie, Pol: Xowi a.nie W oluchowi! 'udziclana 
byvala:; Jexeli: przypusciny; Zei sami, osadhi- 
cy. Wolochami, nie: byli:,— jakăe sobie, nada: ie 
iprawa -voloskiegro: fm: Aysiom... avytlâimaczyd 

    

.zdo amy? i pt IE IE îsi 

  

j n di a n li 
Ve: „ohee, tak, „stanovwtzych.: dovwodâw nikuie] 

"yaino86 przemawiajacyoh za przeciwiiem, izda- 
niem. ustepbw: z przywileju :polavskiego:, : Bo 
VW: „pajlepszym.- vazie, dowodzaă one; iec6) :jak 
to. ze da: Polawy,. si: najpozniăj, bo. dopicro 
e, roku 1572,: lokowanej, uz » osadnibOw 1.v0- 
oskich;. “zabraălo, =—ii-:moănaă.z;: tego: winosi6, 
ie takich; osadnikow i wsie. woloskie: 9 40:lat 
yezeânisj - lokovene;: nic: mialy 2; :A':Zenaivel 
dragi, przywilej. „ustezycki “0 serekeji, cerkwi 
ruskidj (nie woloskij) mâwi, Îatwo tem (l6- 
maczy€, Ze w 0wezas osadniey wolosey râw- 
nie:jak rusey jeden,obrzadek micli, kldren tylko 

   
od. nizwva, ruskiego znano:; chiu si: „ati 
mie cr titi irak i Tita 

i ij : mat iii 

i ei rii Dutt Poti nino uitate 

“laaie Yolochâw;- w, kraju naszym'za fakt listo- 
xyezny, trzeba:;0. ile „mona; ii epoke oznaezyt,   

i] 

ii tai, 7 

Priji jaWS2y 2 z „powyăsayel,;  powodoivi "0S:6- |- 

e tray; ; assemneză; Jniuritii,; „€a dotaţiuiie: pântru | 
a [ehinezii,. patru. lanuni. romănescă,!-tuatuor. areas 

sive ; mensuias..: „Valachicas;liberas,: Jar: privile- 
piulii „satelorii :Dweinik şi Polâna: mai adauigii 
încă-ranii. Janit romăniescii. pentru popă, cela: ce 
probeză,: că: anul romănescii diferita de acel 
poloni i ) i) ia 

ii ti, iei Ai 4 “a seu: tos 

Nu numai „privilegiulii satului iKoroşno! use 
referii: la obicee. române; dicândi::» „jure et 
„corisvetudine in: qua. hacei-i ipsa !villa Xorosno 
„et: aliae ivillac,:et:seultetiac Va lachieale;- quae 
pillicr exiștunt “antiquitus +suntilocătaee”: dăr 
incă: aprope: tote celle-Talte:privilegie;: vorhindii 
despre „obligaţiuăile coloniştilorii cătră, proprie- 
țari; adecă,, "nesce:: obligaţiuni: i:assupră cărora 
iu. putea : ave:-nică::0 + influință “-condiţianea:. și 
oiiginea 'chinezuhil. i- Mad pe: scurtă; obiceele 
române, + dări de producte icuratii române;-mă- 
surare ea jămăntaluii :prin i lamuri» române, |tote 
acestea, nu: puteai fi introduse: in: Polonia: de- 
cătă.numaă;de ! cătră: „coloniști: Români. 5 aia 
arabi 147 roi ol viat dal 

i. Li fine, nuimile. proprie văile chinieziloră;: du- 

sai Ti aie sii 

  

  

si Ps a 

ALTI zi: i, 

pre. cum; le; “vădemii în: privilegiele mai: multorii 
sate rarâtă ; :că. unii “dintre; ci .aii:-fost > Po- 
loni,:-iari nu Români; și deci; dacă:n arii fi fostii 
Români nici “coloniștii, "apoi 'aturci:cum re să 
ne: esplicămit: presința dreptului români: in! a 
celle- sal? iai cutii II sli 

arii iz 
vf ini ici      

„Aiotea da Id oii 
. 

tt 

sagtiulii din; ;privilegiulii satului ;Pulawa.i: care, 
chiar. in':casali cell mar hunii, nui dovedesee 
alta, :decăiii numai „că pe“ la 1572 
fostii fundatii ; „acellii i-satii, 7 emigranții: români 
se impuţinaseră,. deja in! Polonia, „fără 'inset'ca 
să „ne: fiei permisii: de.'a'.vorbi.- “totii r-astii-felru 
despre. satele: române: infiinţate” cu patru u-decă”de 
anni: mai “nainte. lar :cătii piivesce: Smenţiuriea, 
privileciului celui posteriori i all satului Ustrzyki 
despre biserica rutenă, i jar nu rominâscă, apoi 
acâstă, lestie :se esplică prin. acea: “impregiurare, 

= că atunci. colohiştii : români: caşi caceloiuteni, 
| professaii acelaşi. culții,:: Gunnosculii:: general- 
|mente':sub ; irhele: de. "„russeselie! IDEA 

DS i: tori în 

  

“te “iii ni: pi A i] i ui 

Așa cdâră,: pe: jisea prob elorii: “de mal: susii, 
constatândit” faptulit istoricii alt: 'coldnisării. ro-   mâne:in, Polonia; :cată acum :să matiipiedisâniii, 

i 
ț 

  
AO aj! 

“Ia: fața: unorti probe atăt de:positive” perde. 
tot, valdrea:: sea: 'opiniunea: cea'basată je! pas”, | 

pi cândii! ia 

  
  

B. P. Hâjdeu tom 1V Îl 
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“u nas Wolochow. - iii a   

1. ktorej obee te osâdy do nas po picrwszy .raz 
zagoscily. Idac za.powâga: Czackiego. powin- 
-niby&my migraevje ich do Polski juz: od dru- 
pic) polowy .XIV-go swieku datowa, poniewaă 
on przywileje wsiom woloskim Hadle.i Lubiczu 
i roku 1878 i L420 nadane eytuije. Niemajae 
atoli tyeh przywilejow przed oczyma, nie 'mo- 
zemy powiedzice, czy one istotnie przywilejami 
“lokacyjnemi; î. ]..takiemi, ktore Fondyeyje lo: 
“kaeyjne okreslaly, byly,— a îvm muidj. ezy 
'zalozenie tyeh -wsi' zaraz wtehezas to skutku 
“przyszlo. By6 za8 bardzo moze, Zei wzpledem 
“Hadla i Lubieza ten-sam stosunek. jak wzgle- 
dem Ternow6j :wyzszej-i dolntj. zachodzi. «Bo 
chociai Wludyslaw -WVarnonezyk . Wolochovwi 
Janko lub Zanko de Thurka pozwolenie do za- 
“Îozenia, tyeh wsi juă przywilejem z roku 1444 
udzielil, ktorym mu obszar 'Ternowepole na wla- 
-snos€ nadal, lokacyja 'Teruowâj -wyăsztj: i: niă: 
sz6j prawie o.sto lat pozni6j. bo dopicro -w roku 
-1537. przez: Pivtra :Kmite, Owezesnego wlasei- 
ciela obszaru Ternoivepole ushuteczniora zostala, 
jak przywileje lokacyijne iych wsi Swiadeza. 
-Mozemy 'wiec . îylko.z pewnoscia o -osiedeniu 
Volochow x tych iwsiach mowi6;ktoryeh przv- 
wileje lokacyjne posiădamy: 7 tyeh: zas naj- 
starszym jest pierwszy'przywil€j .Ustrzyk;. bo 
juz >w roku :1509: wydany.— Po Ustrzvkach 
-năjwezeSuici Nanowa, bo juz wir. 1516 pow- 
stala.. Wszyistkie înne wsie woloskie dopitro 
po roku 1530, Polawy zas jkeSmy juz nad- 

“mienili, dopicro  r. 1572 lokowancmi zosialy! 
Mamy te xwies-:za ostatnia, ktura : pravem ivo- 
Îoskiem osadzona - zostala, poniewaă „eytowaie 
ju Rilka razy. slowa prziwileju. poluwskieeo; 
-„hominibus tam Polonis quam luthenis locandie: 
brak osadnikow woloshic, “a drugi ustep tego 
przywileju „jure Valachico;:quod. in eo pass, 
cum aliis conco: dare: debet judicandi, juă-prze- 
vaze. krajowego. prawa :nad :obecmi -dowodzi. 
Przyjmujemy wiec.okres panowania Zyemunta 
Iszego i Zvgemuita Augusta za epole osiadania 

„„. Neale za: niepodobna -oznaczye, 2 kal ci 
osadnicy woloscy, i jakim: sposobem do podkar-i 
packich swyeh osad przyszli. Gdyby z Jeduego: 
przywileju indukeyja .ogâlna . byla “wolna, to: 
bysmy z wstepu picrwszego przvwileju ustizy-i 
ckiego wnioskowali, Ze z Weser albo .przy- 
najmnicj przez Wegry osadnikow woloskich do, 
nas wprowadzono :: Siwiadezy albowiem . ten 

. COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA 

după * putință,“ epoca primei. lorti apparițiuni. 
Autoritatea lut Czacki ne-arii indemna a ne ut-! 
a: până la''a' duoa jumătate a secolului, XIV, : 
cândii s'a datii privilepiele “ sateloriă - Fodlo | 
și Lubicz din 1378" şi 1420; dar neâvendii! 
acelle privilegie de naintea ochilorii, roi nu pu-: 
temii sci, dacă elle în adevării a fostii locaţio= 
nale, adecă cupprindândii in sine condițiuni de 
locăţiuine; și nu:stimii cu :atălii mar cu semă, . 
dacă” fundarea acellorii sate se şi realisase ! 
chlară atunct in conformitate cu privilegiele; căcr : 
se putea - intempla cu -Ilodlo și-:cu Lubiez isi- 
tocmai .ceea' ce s'a intemplaii cu 'Ternowa'de' 

funda. homânului Iancu -de- Turca! în: 1444, 

totuşi! locaţiunea, sateloră Ternowa' de: :susii''și 
de Josii sa:pututii. realisa .d'ibia“aprâpe peste 
unii secol, în :1537; prin: Petru Kmita,- noulii 
proprietarii “all: câmpului Ternowe:pole, pre- 

Astii-feliu. dară, noi nu pu emil vorbi cu sicu- 
ranță ;despre colonisarea română, decătii -nu- 
mal în “privința 'satelorii, alle cărora privilepie 
locaţionale se afflă in mânele nâs tre, iar cell mai 
vechiu" dintre :: acestea: este: primutii -privilegiă 

apoi “satul Nanowa ia 1515, şi in lfinc tâte 

Polavra . abia în 1572, incătii noi illă::consi- 

multii că, precum mat; “spuserămii; + cuvintele 

române, Tar_unit: altii” passagău din” acellaști 
privilegii : -„jure. Valachico, quod. in 'eo passu 
cum -aliis 'concordare. debet judicandie, demou- 

gustii: ca. epoca colonisării 

Suuteinii puși: cu 
spune, de unde anume: venită. acei :colonisti 
Români în părțile sub-carpatine alle Poloniei. 
Dacă ne-arii fi permisii a induce dupre unii 
singurii privilegii, adecă din” preambula pri- 

crede :că coloniștii români. veniattila “noi din   Ungaria, scii. -celli puţină prin: Ungaria, -căcă 

susă 'şi cu 'Ternowa de josii; cari, deşi încă. 
regele :WVladislații: aecordase' dreptulii::de'a le - 

dăruindu'i proprietatea câmpuiui Ternowe-pole, : 

cum se demonstră prin privilegicle locaţionale. - 

ali “satului Ustrzyki, anume din ânnulă:1509, - 

„hominibus” tam “Polonis”: quam. "Ruthenis -0- - 
candi* “indică deja: penuria emigrațiunii curati | 

totulii in “neputinţă "de :a 

vilegiulii satului :Ustrâvki , :apoi sami“! pute 

celle-Talte “sate deja după::1530; Tar sătulă 

derămii ca cellii de pe urmă, cu atătii mai: 

stră inceper. a 'predomnirit legilor locale 'assu- ! 
pra cellorii esterne; Așa dară, no! admittemii tim- . 
pulii: regilorii: Sigismundă IL și Sigismunaii-Ati- | 

române “in :Polonia.    



  

  

  

ARCHIVA ISTORICĂ A ROMÂNIEI 

wstep, Ze Iwanowi Janezewiczowi, wojownikowi 
z siedmiogrodzkiej ziemi,. kniaztwo ustrzyckie 
nie tylko w nadgrode za poloione na wojnie 
pizeciwko Wolochom zaslugi, ale oraz w myâli 
zachecenia 'go do zprowadzania, nowych osad- 
nikow z Wegier dia zaluduienia i uprawiania 
pustych krain w Polszeze nadanâm zostalo. 

35 

acea preambulă artă, că chinezatulă de ;Us- 
trzyki a fostii aecordatii ostaşului ISnii ali Iul 
lancea din Transilvania, atăt in recompensa - 
servicielorii selle in resbellulii eu Moldova, pre- 
cum şi pentru a ademeni pe alţi emigranţi din 
Ungaria spre impoporarea şi cultivarea părți= . 
lorii cellorii părăsite alle Poloniei. 
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e CODICELE DIPLOMAT IC. 
ALLU 

oonieora române din Galiţia, « ca, appendice la dis- | 
„ seta iunea contelu Alexandru SI aCnlOki. ă 

“(bidr. dokumentâw “tyezacycl sie wsi woloskich na vaca stok u Karpat i woj- 
tostw  wW r. iychze wsiach ; Jako alleg gat do  TOzprawy 0 wsiach tak zwanyeh woloskic.) 
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“Trans epârriprtuna Pr ivilegii” super. „ado: 
catiam seu IS niaathwo in vila Swi-, : 

„+ niăezi'in bonis Sobnensibus in: con | 
pi e “tiguitate. villae Serednicza 

„Pi Fimko Serednichi pro i 
„100, A. „datum, i ul a „ij ; 

    

“n Noitipe, Domini Ameă “Qnotiam e ca, „quaca| 
în “tempore aguniur.. tempore.. pereunt et. eva- 
nescunt, „nisi litteraram, ad perpetuitatem . et 
memoriam, testiumque pr oborum ac singulorum 
(rectius sigillorum), munimen(is făerint, roborata, 
proinde, Nos Petrus Kmitha Comes. în Wisz- 
nicze et in Sobien. haeres,,.Palatinus: et. Capi- 
taneus Crâcoviensis,..teneralis regni, Poloiae 
Maenus Marschaleus,, tum- Scepusicnsis, bre- 
misliensis, Colensisque, etc. Capitaneus, notum 
facimus tenore, praesenitium quibus, expedit. uni- | 
versis ; „praesentibus et, futuris; quia „Nos. vo- 
Jentes in. „dies. -magis, ac, magis;. bona, Nostra 
ad Sobien,: et. Olszanica. ab, autiquo „spectantia 
âugmeutare, et. ad utilittem majorem deducere; 
proinde , Timycoiii flio. „Szymaszeonis Kniazionis 
de-Serednicza et ejus. legitimis., suecesssoribus, 
vendidimus: scultetiam. alias Kniaziwo în fluvio m 
dicto; Lodenka pro , florenis centum :in. moneța. 
Quain quideni' villăm. -praesentibus vocamus in- 
feriorem, alias “Nizay Zwiniaez, atione ; flumi- 
nis,, qui intuit. în praedictumi . fluvium , Loden- 
Rai, qui „Guide | Tymko pracdictus îu--supra 
dicto, Mumirie debebit. villam locare in jure, va- 
lăchorum ; - „cujus . villae :granicies, -erunt od 
dzialu' “wiclkiego, krolia, „gdzie * sa kopeze od,   

TE Ai za te ii tatii 

pa: ” bi . a . Pi a : HN 

'sată tomineset, fiindată, “pe,  propriețatea pantieulară a ni 
„+0 * Petru” Kmita în cereulă' de Saiokă, 

pepe tari EI) ap ai tul 
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RIVILEGIUL LOCATION AL” 

> ti PRIMITIV. ii 
     
pi? pi “ pi E îi ni si OREI Sau 

;Copia privilegiata. asupra, chineza-: 
„tului, în, satuhi., Swimiacz, pe. tea: 

toriultă. de Sobien, , în vecinătatea -. 
săli: Serednit ia, 'datiilui Timico - 
ide Șerectaiiței pentru 100, fox ini. 
aaa 
aa raid       

pa i: i, ISN iu, a) ii i zi 

“in pune! Domnului” amină. Fiind-că tate lu- 
erurile. timporale ; peră - şi. se. risipescil;: da- 
că. nu sunt intărite pentru perpetuitate: și pen- 

şi prin peceţi, de acela noi, Petru; Kmita, 'co- 
mitele: de „Wisniţa şi eredele ;- de :; Sobiân,:: Pa- 
latinală.. ȘI. Capitanulit. de Cracovia; supremulii 
mareșalli all „regatului Poloniei, Capitanii de 
Scepușii, „de. Premislia, de Colen, etc., facemit 
cunnoscutii Prin. acestă. carte tuturorii căi:se 

malți și ;a imbunătăţi, din. ce,jin-:ce: mai. multit 
proprietăţile” nostre. din-vechime, inelus6 în terri- 
toriulii. de- Sobien și de: Olszaniţa, amii -vindutii 
soltuzatulii ; numiti altii-feliu :chinezatii,- 
locului, de: pe apa Lodenka, drepti. o: sută; de 
florini in numărătore, lui Timeo,-'fitalur lur:Si- 
MÂȘCO; „chinezulit, de Sereduița, 

te, ca. “să, se; număscii iniucz. de. josii, dupre |. 
numele apei, ce:se versă in! menţionatulii fluvii 

Lodenka, - cu condiţiunea,, ca; „Qisulă «Timco :să 
fie! datorii a: “Iunda pe: acellii- loci : țermurenii 
0 'coloniă. de; Români, %ar, “otarele:: satului. să 
fie dela Dâlulii marelui rege, unde: sunt semnele   
cade,. presinţi. şi viitori, .cumeă, dorindă a. im- : 

tru memoriă.; ;prin serisori, “prin. a artură:cuești :| 

„all 

şi: legifimiloriă i: 

celă desparti de satuli reg salii Ber cli, În. josuli. 
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“Krolewskicj wszi Ber ehâw nadol | granieza przez 
vzeki Lodenke i przez rzeki Zaviniacz i Tyroka: 
klore wpadaja wrzeke Lodenke asch do 
wierzehu kosowego dzialu, a drialem kosow vn 
aă na most poliami prystony ass ku wielkiemu 
dzialu, a vwierzehem dziala ax ka wierzehowi 
7z6ki Zwiniacza latione autem locationis ejus- 
dem damus praedicto Tymkoni ejusque suc: 
sessoribus duas areas liheras pro sessione sua; 
antej ct “post extremitates alias ! Obszary, ui 
Cmethones non 'possuntilocari“ sine 'tamien' dam: 
no Cmetonum et silvarum. Damus etiam cidem 
molendinum liberum in eadem villa, in quo 
ejusdem 'villae Cmetoiies molere (onebuntur: Da- 
mus siniiliter 'dicto sculieto et' admittimus pis- 
cinas pro usu suo extruendi (extruendas?) 
sine tamen praejudicio et damuo cmetonum et 
silvarum.  Similiter  damus cidem Tymkoai 
mellificia- “bora sine; alicujus: :nuicitia.: (noci- 
mento ?) in “silva: arcum (2) instruere. Cui 
quidem sculteto et incolis ejusdem villae 
ratione : promptioris  locătiois” n “data prăesen- 
tin * USqu€. ad” viginti quatuor ahnorum Conice- 
dimus . hberiătem,. “ Tlis” ei „qui: în. „Eaimpis 
exstirpatis : locati făerint, antum: duodecim an- 
nos lit:ertatis concedimus. În qua quidem villa, 

„quilibei Ometo sedebit in tribus quartis Nobis, 
et sticeessoribus. Nostristioninem daciăni 'more 
-aliarum. villărum. valachicaruna: dabit iet“ exsol- 
vot, ac: bellicalia et; alias quiasvis 'obveitionies 

„et »omnia”facere” tenebitur, quaâcumque de jure 
aut consvetudine -:aliae - villae facere et: dare 
-atque impelre: tenentur, 'et:eoiisveverunt. ibidem. 
„Qui: quidem: Cmetoiies' Nostri ad. 'sculteturii ciim 
strenna “alias z. koledka in:.atino :bis! ire“ tent- 
huntur,. semel--pro festo' Nativitatis Domini;cum 
-oallis ettorris, secundo. pro festo Paschne'cum 
osis.. et itortis. Qui etiam 'cinetones: dicto “scul- 
iteto:.et, ejus” :posteris: fenebuitur : :duolibeţi ârino 
unom- diem' arare,: secundum -- metire, tertitim; 
falcastrare.. Quem' quidem senltetum! ac: ejus 
suecessores: ad (rectius ab); expeditione', bellica 
diberos. emittimus. .Ratioae ujus emissionis. ter- 
tias partes “de: 'omiii dacia:"Novisi dimisit. "Quo- 
libet: in” anno Nobis kucheniicgo''solvet unii 
aureum: hungaricalem, Eximimus etiam: 'ejusdem 
villae . Cmetones a) :-omnibus“'-juribus:“ Poloni- 
„calibus, ;teutonicalibus,' “ac! ruthenicis;: sedi (2) 
illos „în jure :valachorum'; iconiservâbimiis.. “Qui 
quidem :Cmetones: Nostri coram! 'nullo alig, sed (2) 
coram: Nobis: aut: Nostro'. oiliciali "SIvo. “judicio 
Nostro? generali- dum vocatus” fueril tenehituu 

Ju Ri Pai „i “4 pa fr 
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notarul, mergând peste apa Lodenka şi peste | 
Îviniacz și Tyroka, ce se versă in apa Lo- 
denka, şi ponă la vărfulii delului Mierlei, şi pe. 
deluliă Mterlei pont la podii, și peste câmpil po- i 
nă la Delulii Mare, şi pe culmea delului până la | 
izvorulii apei 7winiacz. Pentru atare coloni-! 
sare no! accordâmi disului Timco și sueces-! 
sorilorii se duo lanuri pentru densulii, de diu- | 
coce şi de dincollo de, pământurile, pe cari se! 
potu “stabili coloniștii, fără „prejudiţ țiulii „aces-. 
tora. și ali păduriloră ; : îi mal ateordămi i incă . 
în acelloșii satii o moră liberă; in care vorii! 
fi datori a măcina- eotoiiiştii ; îi mal accordâmii ; 
farăși dental de a, “face azur “pentru u-! 
sul seii, dar fără dauna coloniştilorii şi a pă- 

durilovii; îi mai dămi de assemenea, dreptulii | 
de a ţine stupi liberi in păduri, inse fără pa-! 
gubă pentru cine-va. Chinezulti și coloniştii din | 
acellii salii, pentru: a. grăbi! realisarea o- 
cațiunii, vor -ave”'duio- ji ci'iși patra aunt de ! 
immunitate, socotiți, din qitia de astădi. far, a- : 
cei, 'ce se: vorii aşedat pe cămpiiri „deja: puse ! 
in cultură, duor:spră- deci. anni... iezi “care „colonist 
va possede;, căte. trei „pătrimi de; Janit, pentru | 
cari ne-va plăti :'dările: ce:'se-:obicinuescii in 
tâte celle-lalte” sate române; precum şi darea - 
de resboiu și ori-ce alta. dupre legea. Și obi-., 
celulă : cellorii-Talte . sate ide. acolo: : Coldhiștit 
voră fi datori. a- “oferi 'chinezuilui de” dud ori. 
pe “ânnăi “darul scăi colinda” 'și adume.la Cră- | 
căunit: oăine * și turte; Jar “a basce giie și "tur. 

te, și afla ră “de. acestă” Yorii! luera” pentru! Chi | 
hezii şi! pentu ! 'succă Ssorii sei în fi-caie' anni 
căte' o':di la 'arătură; una la! decerişii' şi”una 
la: fănețe.: Chinezul și suecessorii, ;sei, pehiru 
a“ fi scutiţi” dei'serviciulă. militarii, mecedii'noite 
âtreja: parte "din tote „dările, care a tiela,! par- 

“te”! altăi-teliu “li: sariti fi: envenitii” lori; “de „AS- 
s?menea, in!fie-care “anni, ne vorii da căte unii 
gâlbânii unguresti pentru bucătăria, 'nâstră, "De 
aci inairite, noi sustrageni"pe: coloniștir din: ăcellă 
Sati - dela :oră-ce legă! jiolond, 'germânici seu, TU: 
tene; 'ltissându'i : să se - bicure” îuriaă” de” drep- 
tul: «le omânilorii; fară! nică: ună * “apel: de'na- 
întea Gutzvă' decilii i ntimal: “dacă” voră''4':chie- 
Thaţi de naintea': uostră și de nai:iteă locotenintelui 
nostru: 'scii de naititea vibunalulut!! nostri, pene: 
vali. Chinezii Și suceessorii sei: Vor! ave fa- 
cultatea "de: vinde; "ae a Schimba Şi de'a 
instrăina „beneficiulii dori, i „ obținândă inse! de   mâl iainte cohsimțin utili“ nostru: “isuși chi- 
riezulii” supra-distt, ȘI succesorii! Sel Yorti fi L vi , 
ALR i ei J i tat 
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respondere. Cui etiam sculteto et ejus pos- 
teris dictam scultetiam coneedimus vendere, 
commutare, et alienare Nostro tamen ad id 
consensu prius aceedente. Ipse etiam seul- 
ietus praefatus et sui successores omnem 
obedientiam Nobis  successoribusque Nostris, 
quidque (?) per Nos aut factores et vices 
gerenies Nostros mandatum fuerit exaequi et 
facere ienebuntur, et praecipue silvas, ne des- 
truantur custodire,;. graniciesque ne ab aliis vi- 
cinis (impetantur) diligenter cavere et deten- 

"dere et omnia alia facere, quaecumque fidem 
et obedientem subditum decent, tenebitur ei 
erit adstrictus. Qui quidem praefatus seultetus 
et ejus successores tenebuntur reformare et 
restaurare  omnes , pasiekas et zareby (7) 
et ne destruerentur custodire, quolibet an- 
no. Damus etiam et, concedimus pro  Poponis 
residentia- mediam aream de qua Nobis omnem 
daciam et omnes.. obventiones ac obedientiam 
more aliorum Poponum. Crainae :Nostrae Sob-| - 
nensis  tenebitur et. erit adstrictus et 'ejus suc- 
cessores tenebuntur. et crunt adstrieti. In' cu- 
Jus rei testimoniura ;sigillium : Nostram prae-   sentibus est appensunm. 
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tori a asculta, şi a essecuta, tote poruncele n6s- 
tre şi alle locotenințilorii şi aginţiiorii nostri, iar 
mai cu semă de a păzi pădurile ca să nu fie 
distruse, de a căuta şi a apăra cu stăruință 
hotarele contra usurpării vecinilorii, Și ori-ce 
alte obligaţiuni de “acestă natură, precum şi 
de a lua mesure annuale pentru indreptarea 
tuturoră prisecelorii și a piscinelori nostre. In 
fine, pentru „reședința popei, noi accordămii o 
jumătate, de lanii, pentru care preutulii și suc- 
cessoril sei ne.vorii datori tâte dările și ser- 
viciele, căte privescii pe cei-l'alți popi din a- 
ceiași craină a nostră de Sobien. Dreptii măr- 
turiă s'a aninatii sigilliulii nostru cătră acestă 
scris6re, 
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PRZYIVILILI LORKAUCSINY. 

Transsoriptum Privilezii supar: aclvo- 
catiam seu ISniaziwo în villa Rowien 
na Okoliszezach in bonis Sobnensibus 
in contiguo villiae Ustini:owwa, datum 

P. Hayerconi [.oborowwslzi 
px6 100 îto. 

- In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei 
memoriam.  Quia omnia, (ea) qiiaecumque 
aguntur in tempore, evanescuni tempore et pe- 
reunt nisi litterarura testiumque proborum ac 
sigillorum munimentis fuerint ad perpetuitatem 
corroborata et perhenata: proinde Nos Petrus 
Kmitha, Comes in Wisznicze et in Sobien ac 
Olszanica haeres , Palatinus ei Capitaneus Cra- 
coviensis. generalis regni Poloniae magnus 

|. Marschalcus, tum Scepusiensis, Premisliensis, 
Colensisque ete. etc. Capitaneus, signilicamus 
tenore praesentium quibus expedit. universis 
praesentibus et futuris. Quia Nos cupientes bo- 
na Nostra haereditaria in dies mapis ampliare, 
et ad utilitates majores deducere, provido liry- 
ezkoni în Lobozew quondam Kniazioni sculte- 
tiam alias Kniaziwvo in fluvio Strwiaăyk dicto 
pro îlorenis centum in moneta vendidimus quam 
villam praesentibus. vocamus Rowien na Oko- 
liszezach, qui Ilryez supradictus cirea fluvium 
praedictum debebit viliam locare in jure Va- 
Jachico quue villa debebit (2) (rectius habebit) 
gvanicies: Zwierzeha dzialu gromadzyna a 
duobus _scopulis przystopem. (przy slopem) 
na dzial Zukâw, a Zukowym dzialem a% do 
wierzehu potoka zarubicznego : potokiem na- 
d“, aă w rzeke Strwialyk a przez rzeke 

ame me met 

i PRIVILEGIUL LOCAȚIONAL 
Pites ce pete ta 

Cobpia privileviului assupra soltuzatuluă 
s6u chinezațului în, satului Rowien pe 
Olzoliszeze, pe: tevritoriulii. de, Sobien, 
in vecinătatea satţului Ustianova, dati 
"i vui!'Hyirco Lobozowski pentru”. 

ut 100 de“ norii Iv ci, 
atatia 

In numele Domnului aminii. Spre vecinica 
memoriă a faptului. Fiindă-că tote lucrările 
temporale perii şi se risipescii cu timpulii, da- 
că nu le intăresce și perpetueză serisorile, mar- 
turi oneşti şi sigilliele. de aceia noi, Petru 
Kmita, Comitele de Wisniţa, eredele de Sobien 
şi de Olszaniţa, Palatinalii şi Capitauulii de 
Cracovia, supremulii mareșali allii regatului 
Poloniei, capitanulii de Scepuşii, de Premislia. 
de Colen etc. ete., insciințămii prin acestă seri- 
sâre pe toți, cui se cuvine a sci, presiuţi şi 
viitori, cumcă dorindi-a immulţi și a imbură- 
tăţi din ce in ce mai muliii bunurile. nâ=tre, 
amii vindut şoltuzatulii s6ă chinezatulii pe a- 
pa Strwiazyk, “pentru summa de 100 florini 
in numărătore, lui Îlriţeo, chinezului de [o- 
bozew, care să fie datorii a funda acollo uni 
sati românesei sub uumele de. Rowien' pe 
Okoliszeze, cu următârele hotare: de pe cul- 
mea delulut Gromadzin, de unde sunt duol 
stălpi, peste valle până „la deluli Jukow 
Și pe “delulă Zukow până la obărșia pe- 
răului Zarubiczny, şi în josul percului până la 
apa. Strwiazyk şi apoi peste apă în sustii până 
la delulii Fromadzin, unde sunt semne, și a- 
pol pe del până la cet duoi stălpi supra dişi. 

iu 
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i Strwviaăyezyk asz ku giorze i kopezoni gromadzyn 
-dzial;-:a.: gromadzinym! dzialem: usque :ad; duos 
" scopulos. supradietos.:—— Raţione autem..locatio- 
nis dictae; villae praedicto. sculteto et ejus:.pos- 
teris' damus duas areas: .liberaspro: sessione 
sua,.et; extremitates:! agrorum ;. alias :obschary, 
ubi, cmethones :non possunt.:locari,. sin; tamea 
damno silvatum, et: emethonum.: Damus;-etiam 

» eidem- molendinum liberum in ;eadem villa, exte- 
- neudum, in-.quo ejusdem villae cmetones molere 
 teuebuntur. :Daămus;: etiam:; piscinas .extenere; ei- 
dem sculteto ;pro; suo,;usu.'sine nocimento;et 
praejudicio. «methonum ':eţi: silvarum. «+; Simiii- 

ter - admittimus, et, coiicedimus ':eidem.-:i--scal- 
teto et. suisiposteris:+mellificia ; aliqua” hus.(?) 

„ (habere ?) -. libera, in , silva : Nostra, +: Cut: qui: 
- dem! sculteto: et;iacolis.,.dictae; „villae:ratione 
promptioris locationis;; a idata' praesentiun us- 
que: ad. viginti ; quatuor i. decursum.: concedimus 
libertatem: illis vero . qui.in:: eamniși;; extir- 
patis fuerint locati, tantum duodeim anuo- 
rum libertatem concedimus, seu quod uo- 
tae (2) (quod melius .seu justius ?) videbitur 
in faturum. In qua quidem villa quilibet Cmetho 
residebit în tribus quartis emensuratis aequa- 
liter de quibus Nobis et Nostris successuribus 
quamlibet zord (2) census, omnem deciam more 
aliarum . villarum Valachicaram dabit quolibet 
anno ei exsolvet: ac bellicalia et alias quasvis 
obventiones omniaque “facere tenebuatut, quae- 

„cumque 'de jure aut consvetudine alize. viiiae 
Nostrae imvlere et. dare tenenrur et: cuusveve- 
unt. Qui quidem “ incolae villae ejusdem ad 

„ seultetum cum strenna alias z -kotiedka în an- 
no bis ir6 tenebuntur. semel pro festo Nativi- 
tatis Domini cum gallis et.tortis. . .. . 
Qui etiam emețhones dicto 'sculteto qiolibet 
anno diem arare, alinm falcis rare et tertitiii 
metire tenebuntur. Quem quidem sculi-tum et 

„ejus pesteros ad irectius.ab) expeditione bel- 
„lica liberum .emisimus, ratione eujus emis:i0- 

ris Nobis omnes tertias partes de dacia qa- 
cu:a[ue emmizit, quolibet in anno Nobis «i 

„Nostris -s „ccessoribus soivet ueneinego uim. 
hungaricalem -aureum. . Eximimus etiam divine! 
villne Cmethoues ub omaibus juribus rrtheaicis,! 
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mențioriatului, șoltuzii: şi: posterităţii. : selle,-duo! 
arie: libere . pentru : șederea sea... precum şi tâte; 
margiaile câmpurilorii,:numite:; obszary, pe un:; 
de uu seipotii aședa:ferranii;liără ca, prin:.a-: 
esta să, adducă-vr'o, daună acestora: seit pă-: 
durilorii- nostre. Îi: mai: dămii vote; ca să'și ţină. 
o: mâră. liberă in atellii, sâtăi;in care moră vorii-. 
fi: datori a“măcină. terraiilacellii sati; 1. mâl: 
concedemii,: de. iszemenea.: o:.semă: (l6'prisete: 
libere :ia „pădurea:inâstră. - Ca iindemnii la grab-» 
nica fandare -ă: satului. aecordămi » acelui: chi-: 
nez :;și. locuitorilorii din. acellă satii. „luo-deci; 
şi patru de;ântii de immunitete, socotiți dela :da=) 
ta, acestei surisori. iar acellora. ce se vorii aşeda,: 
pe cămpurile -deja: puse. in cultură. numar duoi-; 
spre-deci anni. de;immunitate, dacă nu cumva 
seva: simți. ma! tărgiti! trebuiuţa:.de unii terz 
men mai, preluagită. „Fie-care ţerranii: din; â- 

Veellă: sătii.i-va: posede: trei : pătrimi de :lană;-o: ! 
mesură : egală: pentru toți: pentru. care--pământi. 
ne.va: presta annualmente.. totii feliulă, de':cen-i 
suri. și: de 'idări,: dupre: obieciulii,;. ceilorii-lalte) 
sate: române: pi ecum: și:darea-;de 'resbellii- sei” 
altele. căte;: sunt impuse prin lege și:.prin:usii 
ceilori-lalte sate alle nostre. -Fie: care locnitoră” 
allă acellui.:sătii va. fisdatorii;. de-duo orrpe 
aurii, 2 oiferi; chinezului. daruri; numite colindă; 
Şi „anume: la. Crăciunit:.oăine și turte;: lar -lă; 
Pasce,.oite .șiiiturie; -Aflarărde acesta; fie-care. 
va: iucra, pentru cliinezi căte trei dille pe anni; 
una; la „arătură, uda la: fenețe.::și ;una. la; sâce-. 
rișii,. : Chinezulii; șir shccessorii :sct: vorii 'fili-: 
beri-«de. serviciuliii militarii, fiindă-cău pentru: 
obțineteaj acestei iinmuriițăţi; pe iii cedată noii: 
tote treimele dia ori-ce dare, și ue vori mai. 
da aiimualmeite, noile şi siccessoritorii nostri, 
căte nai galbănii ungurescii pentru bucătăria. 
îisirăe. Ţertanii- celui” sati sunt emaneipaţi. 
de tâte legile rutene, polone s6ă șrermane. bu- 
curânun-se numai: de dreptulii Românilorii.. 
Jurisdicțiune».. assupra ferraniloră, in. ori-ce 
prosesse, va anparține. esclusivamente chine- 
zului, precum - și ehinezulii „ve fi justițiabilii 
iumal demaintea n6stră şi a locoteninţilorii 
vostri in “ribunalulii nostru generalii. Chine- 
za și suecessoril sei vorii fute :vinde, a 

- polouicalihus et teutoniealibus ac quivusvis aliis! schimba sei a instrăina disulii, cninezatii, inse 
sed (2) (so'um ?) illos in jure. Valachorum'eu o prealabilă invoire din parte-ne.. Chinezulit 

„ consertahimus. Qui quidem cmethones coram|și posteritatea „sea ne vorii datori noiie şi 
nullo alio, nisi (tantum ?) coram eodem sculteto| posterităţii nostre o absolută ascultare la tte   “|: pro eausis quibusvis judicabuntur : -similiter et| poruncele nostre și alle locotenintilorii nostri, 

scultetus coram nullo alio, tantum coram No-|lar -mai cu  semă a preveghia să nu se des-     
Tea



  

  
  

  

  

qi 

bis seu. officialibus et vices gerentibus Nostris 
judicabitur, în judicio enerali dum vocatus fue- 
rit Cui etiam sculteto et ejus posteris dieta 
scultetiam concedimus 'vendere, commutare, et 
alienare Nostro tamen (seu tantum). ad id cosi- 
sensu accedente. Ipse etiam scultetus et sui 
successores omnem obedientiam Nobis et Nos- 
tris successoribus, quidque ci per Nos aut ot- 
ficiales Nostros mandatum fuerit. exaequi et fa- 

tur -ubique et rubeta circa fluvium. Strwiazek 
ex utraque parte unde hoc ipsum îluvium 
(rectius flumen) umbraculum  habeat, cus- 
todire debebit er erit adstrictus, graniciesque 
ne a vicinis impetantur dilioenter cavere et 
defendere tenebitur, et alia omnia facere quae- 
cumque fidum. et 'bonum subditum decent. Qui 
etiam praefatus scultetus, suique successores 
restaurare quolibet anno omnes Zaruby (2) (seu 
Zareby) et pasiekas ac custodire tenebuntar. 

„Damus etiam et coucedimus pro poponis resi- 
dentia - mediam aream in' eadem villa de qua 
Nobis omnem daciam: et omnes obventiones ac 
obedientiam more : aliorum poponum Crainae 
Nostrae Sobnensis tenebitur et erit adstrictus 
solvere ac sui successores tenebuntur. In cu- 
jus rei testimonium sigillum Nostrum praesen- 
tibus est appensum. Datum ex Castro Premi- 
sliensi feria secunda ante Nativitatem Mariae 
Virginis proxima, anno Domini MDĂLI. Prae- 
tentibus generosis et nobilibus Andrea Raw- 

tro Premisliensi Martino Kroniezki, Alberto 
Bogucki et aliisque plurimis fide dignis. 

szyezki, Nicolao Mlodeezki, vice Capitaneo Nos: |!   

ARCHIVA' ISTORICĂ : A: ROMANIEI 

trugă pădurile. precum și păduricele; ce -um= 
bresciă.. ambele laturi: alle - apel Strwigzyk, a: 
impedeca cu 'stăruință  impresurarea * otarelori 
de cătră vecini, şi tote căte se cuvină unui: 
suppusii  bunii- și credinciosă, Iar intre altele: 
a păstra şi a repara anualmente tote prisecele. 
şi Yazarile. Mai. concedemii de assemenea pen-. 
tru reședința, popei o jumătate de 'lană în a- 
cellii satii. dreptii care ellii și suecessorii sei. 

cere tenebitur et praecipue silvas. ne destruan-'vori fi datori -u ne presta 'tâte dările și ser- 
viciele dupre obiceiulii cellorii-l'alţi preuţi din 
eraina n6stră de Sobien. Pentru mărturia lu- 
crului s'a, aninatii sigiliul nostru cătră acâs- 
tă serisore. Sa datii in cetatea Premislia, -a, 
duoa -feriă proximă . inainte de diiia Nascerii 
Vergurei Maria, annulă Domnalui. 1541; fiindă: 
față nobilii Andreia Rawszycki, Nicolau Mlo-: 
decki, vice-capitanuiit nostru de Premislia, 
Martini Kroniecki, Alberti Bogucki şi mal 
mulţi alți demni de credinţă. 

  

  
     



  

    

  

:** COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA 

| Ă , E . i .. i sv. Bi - . E 

STEI sa
. 

wszysthieh krolewszezyzn tak miast 'iako wsi i wojtostw 
w ziemi sanockiej znajdujaeyeh sie, nă sejmie. convocationis 
w r. przesziym 1764 pod laska Adama Czartoryskiego Jen. 

7. p. odprawionyin oehwulona. ” 

Zbi6r wâjtostw w Siarostwie K.r6s- 
nienslziem tych, kt6re same chlopslie 
familie za przywilejami kr6lewski&mi 

trzymaja. 

Te “w6jtostwa originaliter sa Kuiazbwva' „od 
popâw YVoloskich Kniaziami“ sie nazywajacych, 
maj vocabulum —-vulgo' wsiami Woloskicmi 
zwane. Ci popi gdy Ziemia Sanocka wieksza 
czescia przy g6rach od granicy ' Wepierski6j 

-W grubych i pustych lasach swoje rozeiaglosci 
imiula (za przywilejami Starostâw sanockich de 
consensu krâlow polskich) lasy wyrebujac grun- 
tow dobyiwali i one sami osiadali kraj odkryw- 
szy i rozprzestizeniwszy na Îany Kniaztwa za 
przywilejami podzielone i od lat kilkuset suc- 
„cessorom od tychze Kniaziw  pochodzacym 
iawsze nadawane, ale pokolenia . ju dawno 
zeszly i iadnj z t6j krwi nie masz osoby. 
Teraz prawdziwi nacyjonalni g6rniacy za wy- 
robieniem sobie Kr6levwskich przywilejâw Woj- 
tostwa seu Kniaziwa dzierza i rozrodziwszy 
sie po kilkunastu -na jednem Wojtowstwie 
siedza. - 

Spis  nazwisk wsi, w ktorych: wspomniane 
Wâjtowstwa istnieja,:. a 

1. Wojtowstwo seu Kniazuwo we wwsi Lub- 
kowie, okazano na io. Przywil6j Stefana Bato- 
rezo ddto r. 1619 — 10. Decembris w .War- 
szawvie.. potivierdzony  przez, . Augusta, III. na   Iwana i Jaia 2 Lubkowa r.. 1746... -.. 
42 Mikowie, e 

apBe VI JaNOTRIRU, ei iei ii 
pd WiHorbie, ie ui tu 

  

. 

RENISIUEA FISCALĂ, 
a tutori proprietăţilor regale, atătii erașe precun: şi sa- 
te şi commune, afflătore în districtulii de Sanoka, reiată in 
Adunarea „Conrocati-nis“, in annulii trecută 1764, sub pte- 

„ședința generalului Adamii Czartoryski. 

Lista acellorii commune. din starostia- 
tulu de Krosno, pe cari le stăpânescti 
numai nemiunile țerrănesci pe basea 

privilegielori regale, 

Aceste commune, "numite - obicinnităi „sate 
romăne“, sunt ceea ce.se dicea dintru'nteiu 
chinezaturi, dupre -numile de “chinezi; ce! se 
da popilorii romănesci, cari, atunci cândii dis- 
tictulii de Sanoka se compunea in cea mai 
mare parte din nesce păduri pustii și. selba- 
tece „la marginea cea carpatină a Ungariei, ve- 
alai aci, dobândiaii privilegie dela starostii 
de Sanoka cu invoirea repilori poloni, tăiaii 
pădurile, curăţaii pămentulii și, stabilindu-se 
asti-feliu. pe uni locii deja cultivați, fundaii 
chinezaturi privilegiate, impărţite in lanuri, pe 
cari le mosceniaii apoi fără intrerumpere suc- 
cessorii acellorii chineză in cursii de secoli, 
dar n6murile lorii s'aii stinsii deja de multi 
şi astădi nu. mai .este acollo nică unii Românii, 
ci numai nesce munteni curati poloni, cari 
Şl-aii rennoitii. privilegiele regale și, immulţin- 
du-se, stăpânescii acum. căte dece şi mai mulți 
unii singurii chinezati. | | 

Numile satelorii de acestă natură: 

1 0. Communa seii' chinezatulii din satulii 
Lubkowo, avândii unii privilegiii. dela Stetanii 
Batori din 1619 (2), 10 Decembre, in Varsa- 
via, întăritii- apoi de cătră Auousti III, in 1746, 

2-0. Mikow. 
8-0. ao: 
aro More i 

|pentru Ivani și Ionnii de Lubkowo,... * 
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5. w Woli Miechowâj (miasteczku w „sta-| 
rostwie krosnienskim). 

6. w Mianowie. 
7. w Szezerhanowie. 
8. w Balicy. 
9 w Duszutynie seu biekarce. 

10. w Solince — pokazano przywilej od Ste- 
fana Bator»20. ale tylko reliquiae z niego. 

7 Gjtowstava a w. Starostwie! ISiosnien- 
skim i Tenucie Beski&j. ww ktoryeh 

sama szlachta possessorami 

1. w wsi. Turzaskim. a 

ARCHIVĂ ISTORICĂ A'ROMÂNIEI _ 

5-o. 
tiatulii 

6-0. 
7-0. 
8-0, 
9-0. 

10-0. 
anii Batori, 

Wola Miechowa, tărguşorii in staros- 
de Krosno. 
Mianow. 
Szczerbanow. 
Baliţa. 
Duszatyn s6i Piekarka. 
Solinka, avendă unii privilegiii dela Ste- 

dar forte deterioratii. 

Communelei din star: ostiatului de Kro- 
sno şi din tenută de Biec, alle cărora 

proprietari sunt numai nobili: 

1-0. Satulii Turzenskie. - 

  

Da * Komaliczy, „2-0 —: Komaneza, e e 
3. pp Dolivey- 3-0. —. Dolăyea. DR 
4.5 Smoluiku. 4-0,  — Smoinik. 
5. 1 x Polawuch. 5-0. — Polawa. 

26; “p::x* Darowie: e m Po Boo aro, ei ui 
Te a Grunti Ung: owskic. — « Zigăie 0, Piimăsiturile de. Utbanovi şi de 
o Crowskies m Ziedorow,,. ii 

8. „ „. Surowiey. 80. —  Surowija. 

aia Wojtowstwo ; Moszezaiieckie, pod! 9-0. Communa .de, ag Aia la 
ae e SPOR cu iu „iu «i. fruntariă ungară, * 
a » „ Moszezanie. cm 10-0..,— i Moszezaniţa. iat imi 

| Obiasniciie o,  Popnen, izoringen., 

“Popi 'gorui dai nam podani na. tabelli psd! 
hus trăcya. a Ze nrawie WS7ys6y der privilegia 
et ap "robationes Maj: krâla Aug, UL, sa wolni 

“perpetuum - "od. wszelkish izeezyposholitej 
poditi, drigini za$ na -fundacye „cerkiew 
et pro dote ecclesisie. gromady, siwvoicli chlop- 
Siich joustepowalj; "gruntow, tân Șie bronili 
i aaslunii od Iitsz6) dustrăeşi. di, „i 

  

pt mai rii Pita 

     a LicniG io: Soltyrsaâh, , 
„il sia pi 

ii & oltstva + y Stirostwie: Sauockiii, Kro& iai: | 
Slim 'iteni ici: Bosi6j i po: jah ari “ku 
aizach zuzjuaja sie i jest Soltysyw tillcu zie- 
siat, | lecz pi'zez ki a “Tonstytuiyi” a potem j: "707, 

  

- ie i jr E i 
| o eeplicaitine despe, popii din răunţi, 

S ' : JA pi 
pi 

ui rovisiunii, i0biş in realitate: 'aprâpe toți 
fiind, scutiți; pentr N „totii- -da-una de: „tote drile 
pin privilegiele “Sci, ajprobi iunile, "Majestății 
Selle segelui ” „Auzstii IL, “s6ii, fiindii-că. pă- 
imenturile, Jovi 'celie țerrănesci, le cedară,. com- 
munci, pentru. fupdarea și înzestrarea 

  

      
“6 dibiiciti iune ai 

1 i îi SS ui AN at ir it sia 

= Ie? multă solitare şi mai! “iţi Şoltuză 
se află in starosti: atulă de Sanoka, in 'ătalli 
de Krosno, în, tenuta de Beţ Şi. pe aluri, dar 
Brin” “mai: “multe! voturi "dia tale, * Xâr. măr cu deo-   koustytucye r. AG7T,, Sa WS7ySy Soliysi tak: 

"Ziomi „Pr tzin ysi jal ko Î€ Sanockicj Gaey- 
powaiii ze ez ja 
od: rozisty;; suis 
grauiiey we ezierskițj 

      
   n 

i titi cielo Ora 

Judicata. Nie 
tyskich kwarta, albowiem Razdy Z “anu Sed- 

ma ae Nem ea na ame cama e a 
=: —— 

   

  

i sebitu prin acellă cin, 1877: “suni ca” “totală 
iscat de. dări, ca tătat. in “districtini de “Premi- 
stia, precum şi în “acel de: Sanoka i nina! 

“jientiu Ca să apere țerra conti, „hoţiclorii; + m 
Culopi. Ylasuii zhujavsay | titi de ordinare: la” hotarulă ”. ungurești, fără sie ua swoich "posSessoroW! por; rwaja sie: —la mai vorbi' că! adessea:ori chiară propriii țer- 

czasem z ăycia i fortuny wyzuja —— Sa prae- rani se revoltă, 
cinenela sie tedy z Îandw Sol-| si 

attacă pe stăpâni, "4 „uecidă 
îi despoiă. De aceia şoliuzaturile“ eraii scu- 

tite de darea brimestrială Peniri Tanările lori, 

  

“Popii. din mini, “deși. cra. Cupprinșt, in “plus, 

biseri 
, cei, de! aceia ati, reușitii, a; se Sustrage dela + Te- 
| visiunea nostră.,    
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Tag dyspozycyi placi do Ziemi na pr ezyăyal- 
nego pacholia. - 

“Jest z tâmi. soltysami dekret Radomski feria 
“tertia post Festa solennia sacrae Pentecostae 
1730,. ktory ich inhaerendo constitutionibus od 
wszelkich uwalnia podatkâw. 

Michal z Humniska Humnicki, Komisarz lu- 
stracyi.:: Antoni - Jordan! Malewski; Skarbnik; 7 
Sanockicgo:: tii îi 

Wspomina ia lustracya jeszeze Krosno; to 
miasto w pozyeyi Jaroslawowi ' podobne daw- 
ni znamienite : slusznie „parva Cracovia zwant. 
bylo receptaculum, przeciw wegierskiemu hul- 
taistwu. 

ti si RIS 

Moczarne, wies: pod Beskidem, przez hul-|. 
zarosla laser 

fr: 

tajsbwo  wegierskie zniszezona, 
nec: Locus: ubi Troja. m 

rise sin ear aaa 
pat ; 

  

ata > 

Rostoki. ÎN “Riazrvvo' s6u N ojtostto; 
przez nultajsivo wegierskie zdezolowana lesem 
zarosla - — teraz sie. rekrut „Je chlopstwem. Să 

         
   

ale ie   
4 “i ț ” . . 
eg e i 

AT 

plătindii numai o summă dre-care de fie-care 
lanii, 

- Idulă administraţiunii. 
Decretul de Radom din feria teria post 

Festa solennia sacrae Pentecostae 1730, in 
conformitate cu voturile dietale, scutesce pe 
acesti şoltuzi de ori-ce dări. 
“Mihaiu Humniski de Ilumnisko, commissa- 
ruiii revisionalii. Antonii Jordan Walewski, cas- 
siarii:; de Sanoka.;:: i ii atit 

Acestă, revisiune mai menționăză incă lros- 
no, oraşulii assemenea lui Jaroslaw prin posi- 
țiunea, sea, in vechime fârte. celebru, numită cu 
totii dreptulii Cracovia cea mică, şi und era 
bullevardulii contra hoţieloriă unguresc. 

Moczarne, satii sub-carpatini, distrusi: prin! 
haiducimea ungurescă, incătii a deveniti o pă-' 
dure;: dupre vorba “poetu:u ul: nec “locus ”ubi: 

LI ai i 'Troja ai a 

“Rostoki,, unii, chineza nimici, de. asşenie-! 
nea şi “prefiicutii, în pădure; de, cătră hoţii din 
Ungaria, incepe acum a se colonisa din noii 
prin. țerrănime. a tit 

ae     ta ia 

  

ii în 
ri 

   [- 
„alo rea i ia 
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pote ? i 
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a 
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petre 
puii, 

     i , na .. A : . . 

Dirt 

dupre disposiţiuni ad-hoc, pentru apro- 
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Privilegium originale supe» vastitatem 
Ternowepolie Nobili Janko Walacho 
de Turka per Wladislaum Poloniae et 
Hungariae regem, datum in 'Waradino 
m ammo Id, i. 

In. Nomine Domini Amen. Ad perpetuam. rei 
memoriam. Quia tune multis errorum et dubio- 
rum prudenter occurimus incommodis, dum ges- 
ta aetatis Nostrae litterarum apicibus et fide 
dienorum testimonio perhenamus, proinde Nos 
Wladislaus Dei gratia Poloniae Hungaria, 

„ Dalmatiae, Croatiae etc. rex, nec non terrarum 
Cracoviae, Sandomiriae, Siradine etc. Dominus 
et haeres, significamus tenore praesentium qui- 
bus expedit universis praesentibus et futuris 

„Praesentium notitiam habituris, quomodo inter 
sollicitudinum curas, quae regie culmini in- 
cumbunt quotidie, illud 'praecipue meditamur, 

' qualiter reguum nostrum Poloniae, cujus Nos 
cura continue sollicitat et inducit, ut rempore 

„Nostri felicis regiminis, utilia se sentiat rece- 
„pisse incrementa, locaque ipsius vasta et de- 
"serta inhabitabilia, in feuetifera convertamus, ut 
Nobis inde commoda et grata obsequia st:hse- 

“ quantur. Quare attendentes gratae fideiitatis 
. studiosa obsequia et constantis fidei merita, 
- quibus, Nobis Janko Walachus de Thurea iide- 
ilis Noster multipliciter complacuit, et ad hue 
; aueto fidelitatis studio praestantius complacebit 
“în futurum, horum intuitu volentes ipsum gra- 
tiarum Nostrarum prosequi favoribus et ad 
„ obsequia Nostra, continuo reddere promtiorem, 

| sibi-et ipsius legitimis. successoribus vastita- 
„tem; .Nostram Thernowe polye dictam în fluvio 
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mms puma 
” i : or a at N .p.. : . . pura eu 

sate române de iundatiunea 'particolară a lul Kmita în cer- 
a colulii de Sinoka...:. . :ă 

ED a IF: 

Mai 44 
1 geti i ți 

, 
Privilegiulă originală. assupra pustie-, 
tăţii 'Ternowepole lui Iancu Românulii 
de Turca de cătră Vladigslati, regele 
Poloniei zi Ungariei, dati in. Oradia- 
a mape, iii ta 

. In numele Domnului aminii, Pentru vecinica 
memoriă a lucrului. Fiindă că mai multe gre- 
şelle și induoelle vătămătore le inlăturămii cu 
inţellepciune atunci, cândă eternisămii faptele | 
timpului nostru prin artea scrierii şi prin măr- | 
turia cellorii demni de credință, de aceea noj, 
Viadislaii, cu graţia lui Dumnegeii regele Po- | 
loniei, Ungariei, Dalmației, Croatiei. ete. Dom- | 
nulii şi eredele ţerrelorii de Cracovia, de San- |: 
domiria. de Siradia ete., facemii cunoscutii prin ' 
actulii de față tuturoră, cine îllii va vede, pre- 
sinţi şi viitori, cumcă pintre celle-lalte grije; 
impuse in' tote .dillele inălțimii regale, preoc- 
cupaţiunea nostră specială este totă-d'a-una de 
a imbunătăți treptată in timpulii regimului nos- 
bu regatulii poloni, pe care nulii perdemii 
nici o dată, din vedere, prefăcândii in roditbre 
locurile celle intinse, sterpe şi nelocuite, pen- 
tru ca apoi să ne fie folositore și recunnoscă- 
tore. Deci, luândă in consideraţiune neconteni- 
tele servicie şi multiplicele merite de perfectă 
şi nedesminţită fidelitate alle credinciosului nos- 
tm lancu Românulii de Turca în trecută, pe 
cari le va spori și mai multii în viitorii, atătii 
pentru ali face şi mal ageri în acestă pri- 
vinţă, precum și pentru a'lă resplări prin gra- 
ţia nosiră, not l-ami dati şi Y-amii concesii, 
Îi dămii şii concedemiă prin acestii actii, pen- 
tru perpetuitate, lui şi legitimilorii 'sei succes- 
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|! San consistentem (Quae deorsum fluvii: prae- sori, pustietatea nâstră numită, Ternowepole, 
     



  

  

cena enma mate ama are m ama 2 aa pa   

| 

|dicti San 'usque: ad | 
una “parte, ex" alteră : vero 'usque “â4” 'flumen: 
jBukowicz se ex ambabus partibus protendens 
in district Samboriensi sita) exstirpandi, col- 
'locandi dedimus et concessimus, ae tenore 
„praesentium damus et concedimus _titulo per- 
„petuo omhimodam facultatem,. villamque ejus- 
;dem vastitatis a cognomine Thernowe polye 
“Thernowa volumus nuncupari. Quam quidem 
ivilam Thernowa per ipsum collocatam, cum 
jomnibus et singulis utilitatibus, fructibus, cen- 
isibus, redditibus, proventibus, agris, pratis, 
icampis, pascuis, silvis, mericis, nemoribus, 
borris, gajis, virgultis, rubetis, mellificiis, sa- 
ireptis, venationibus,. aucupationibus, stagnis, 
ilacubus, palludibus, 'rivis: torrentibus,. fluviis, 
piscinis, piscaturis, aquis et earum decurșibus, 
molendiriis et: eorum, emoluinentis. ac 'aliis:dui- 
'busvis; usibus  quibuscurmgue censeantur. nomi- 
nibus; qui modo.:ibidem. sunţ,; et -in:.posterum 
possunt quovis modo fieri et augeri, attinentiis, 
icohaerentiis,  appendiisque” universis,' ad _ipsa 
„quomodolibet. speetantibus; 'tenebit, habebit, uti- 
fructur,reget,:- eubernabit: et pâcifice' posside- 
bit temporibus “perpetuis et in aevumi nec non 
commutabit;. alienabit,” obligabit;: vendet et in 
usus ipsius: benieplacitos ipse et. sui! suceesso- 
res legitimi convertet, prout ipsis melius vide- 
biţur” expedire, . Nostro tamen; ct: successorum 
Nostrorum: consensu' et voluntate 'ad. id : acce- 
dente speciali. “ Ratione cujus' donationis. prae- 
fatus Janko et sui successores legitimi ad'quam- 
libes  expeditionem -proclamatam--et generalem; 
duobus sagittariis cum arcubus Nobis et Nos- 
tris succesșoribus servire tenebuntur et" debe- 
bunt.  Harum, quibus sigillum: Nostrumm est ap: 
pensum testimonio litterarum “Actum in XVa- 
radino. feria secunda ipso: die Sti:Bartholomaei 

“Apostoli, Anno Domini Millesimo quingeatesi- 
mo quadragesimo' quaito:: Praesentibus ibidem 
Magnificis Generosis et; strenuis Luca de Gor- 
ka: Poznanensi; -Griczkone  Kierdej ' Podoliensi 
 Palatinis—-Nicolao de Ossoliii Wojnicerisi, Joanne 
Ligensa : Biecensi, -Nicolâo de Zakizâw " Wişli- 

„ciensi Castellanis — Joanne :Farrurey de Gar- 

Sp la 
ad metas villae: Zorawyny ex 
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! (1) Noi ne-amii încercat a traduce 
le ple 

Îpe.ap 

pe câtii sa putută 
onasme și complieaţiuni latino-barbare alle acestei lungi enumeraţiuni. 
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fer Dee cama Pe tea” pia pa! San “în; districiulă” de Samboria,-înţia. dendu-se dincolo de Sân -pe de, o. parte până : 
la ;otarulii “satului Zorawin, Yak pe de alta până 
la apa Bukovwicc, u 0. 
curăța și, de a o colonisa; numind'o. apot.Ter-.. nova, „dupre, insușt. numele : pustietăţii, 'Terno- - 
wepole, care. sațit, cu -tâte utilităţile ; selle în . genere și in- speciă, ci :roduri,- cu eensuri, cu - 
venituri, cu; agre, eu  lunce,: cu; câmpul. cu: 
păsciuni, cu păduri, cu "codri, cu brădeturi, cu. dumbrăvă, cu rediuri, cu prisece, cu locurt de 
venătore, cu iazuri, cu bălți, cu lacuri, cu riuri, 
cu părae, cu fluvie, cu piscine, eu cursurile apelorii, cu more, şi cu tâte folâsele și usu- 
rile loră presinți și viitâre, fie sub ori-ce de- 
nominațiune, cu tote sporirile şi dependinţele, săli țină, sălii albe şi-să'lti stăpănescă in pace. 
peniru . eternitate, cu 
de. a'lii instrăina, 
de şi, mal pe scuriii de'a face 'totă ce va cre- 
de. de cuviință, ellă și. legitimir sel -sueces- 
sori (1), obținândii inse. pentru 'acâsta! de mâl. 
“nainte speciala nâstră 
a successorilorii nostri; 
numitulii Iancu şi lepitimil ser successori yorii.; 
fi” datori a ne servi cu căte | 
care resbelli ali nostru generalii. Dreptă măr- 
turiă! s'a aninatii sigilliulii nostru cătră acesti 
aeţii.: Sa - dată in” Oradia-mare, feria a duoa, 
in” dida Sântulur : Apostolii Bartolomeii, annulii” 
Domnului una; mila, patru-sute patru-dect și pa- - 
tru, fiindă presinţi magnifici, gerierosit și forţir. 
Luca de Gorca „palătinii de Posnahia,  Hriţeo. 
Kierdej” palatini” de Podolia, Nicolau de Osso- 
lin castellanii de Wojnica, Iânnii Ligeriza cas-. 
tellanii de Biecz,. Nicolaju de Zakrzâw eâstel- 
lan de Wislica,'“IGanii' Farrurej . de Garbow 
spatară de Cracovia, 'I6nnii Bezath de Mokrsko - 
stegari de: Cracovia, Bienko de  Batlewo ste- 
gari de Posnania, Hinko de Balica, stegarii de 
Sandomiria,! și” alți mar: mulţi. ostâși. și. fami- 
liari ai nostri, marturi demni de credință. Sa. 
dață prin: mânele * magnificilorii Iânnii de Ko- niecpole Cancellariii și-Petru de Szczelkotiny | 
vice- canceliariulă regatului ' Poloniei, pre-iubiți 

, 

mai bine, dar n'amii reuşit eu desoverşire a reda curidse= 

“cu deplina facultate de'a.:0.. |; 

u,dreptulă de al'ii -schimba, “|. 
de'a/lii ipoteca, de :a'li vin-:- 

permissiune, precum şi | 
pentru. care donaţiune . 

2 4 pete ei .. 
„căte „duoi arcași în fie- 
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1- TPuxrka vendidit villam Ternowe polie 

- pedire. Et jam ipse Janko . recognovit. sibi so-   

50. - COLONIELB. ROMÂNE, IN GALIȚIA. 

bo dapifero Oracoviensi , „Joanne - Bezati al. nostri, „Conteolati de. cătră, 4 Alberti, de zu 
' de:-Mokrsko Oracoviensi,. Byeniakone: de Bat- 
lewo” Pozhanerisi, Hincone de Balicze Sando-| : 
!Diriensi vexilliferis - — et alis. quam plurimis 

! militibus “et ''familiaribus' „Nostris fide. dignis 
„testibus: circa praemissa. Datum per, manus 
:M aghificorum Joannis de Conieczpole Cancellarii 
ietiPetri de Sczelociny vicecancellarii regni Po- 
'loniae 'sincer€ Nobis'. dilectorum. Lectum per 
|Albertum , de Zichiyn Regni, Polopiae, vicecan- 
cdllariura., i , 

a iti 

a. Litisrae ! bi JI anlto Aalachus az 

Jaezlkoni et Melconi de Sthr onne „pro 
e hungaric, 100; fi. ! 

« 

Nos: Narcissus de Moravrsli judex, et: “Ni! 
'colaus  Hleb de Sennowo „ subjudex . terrestres 
Premislicnses! 'generales, Significamus ' tenore 
praesentiuza quibus expedit universis prăesen-. 
vibus et. futuris' praesentium notitiam habituris, 
quiomodo feria tertia proxima ante festum bea- 
îa& Margarethae anno” Domini 1469 etc. ete. 
personatiter .veniens. Nobilis. Janko . Walachus 
de. 'Turka sponte ac libere recogiovit, non com- 
pulsus nec coactus nec “aliquo. eriore .deviose 
ductus, .sanuis mente. ac “corpore, suorum ami- 
corum saro; fretus consilio, quia bona: 'Ternowe, 
polie: dicta, in districtu Siimboriensi sita, : ven- 
didit e: resignavit. perpetno et în „devani pro 
100 A. hungaricalibus, puri” auri et justi pon- 
deșis , “obilibus Jaczkoni et „Melkoni . haeredi- 
bus. de, Sthronne cum omni.. jure et „dominio, 
proventibus, nil pro se et suis legitimis suc-li 
cessoribus poevuitus reservândo, tenenda, ha- 
benda , ossidenda ; “ utifruenda,, . vendenda , 
commautaiida et ad usus beneplacitos - „conver- 
tenda, 'prout ipsis. et. ipsorum suecessoribus 
Jeg timis mulius et " competenter videbitur ex- 

4 
bd 

luțio 'satisfacta 'est pro lionis Ternowepolie a 
Nobilibus Jaczeone et Melcone latredibus de 
Sthronie, sușer quo memoriale est — quod ju- 

ch n: icerai canocllariulii, regal; Peleniel. + 

  

  diciun recepit praesentibus ete. etc. 

pi că îi rep 

II. "Actul, prin care Tanctă Românială. 
de Turka vinde satul; Ternowepole '; 
lui: Taţeo. si 'Meleo de Stvonne! „pentru. 
ti „100. florini! unguresc 

! i pt maia : 

noscutii prin: acestii actii tuturora cine'lii va 
vede, preșinți. şi “viitori, cumcă „în. feria.a treia . 
cea mai apropiată inainte de .serbărdrea, ferici- 
tei Margarete, in annulii Domnului 1459 etc. 
ete.. venindii in. pers6nă 'nobilulii Iancu Româ=.. 
nulii. de ;Turea, a.recunnoscutii liberamente şi .. 
de. bună, voe, . nesilitii și neindemnatii, fără er-! 
râre s6ă:. amăgire; sănătosti cu: mintea ; ŞI cu; 
corpulă, cu. consiliul bunilorii. sei, amici, cum. 
că a vindutii şi resemnatii pentru -totii-d'a-una - 
nobililoră Iaţeo. şi Melco, seniori de Stronne, moşia - 
sea Ternowej:ole în distr ietuli.de Samboria: pen-: 
tru. 100 florini .ungurescă de „aurii curată Şi 
de drepta. greutate, cu, tâtă . deplinătatea drop. 
tului, -a Stăpâriri și a Yenitalul, nelășsândiă -ne- 
mică. „pentru. sine. stii pentru... Jegitimin. sei sue-.. 
cessori, pentru: ca, „cumpărătorii . so; ţină,: so 
stăpânsscă, s'o. useze, .s'0. vindă, s'0 schimbe ș Și. 
să facă; totii..ce vorii:crede. de, cuviință, el. şi - 
successorii lori, recunnoscândii insuşi, laneu. că" 
a țrimitii. pențru moşia Ternoxvepole. plata, de-:.|: 
plină de la nobili Iaţco și Melco seniori de 
Stronne, drepti care lucru s'a insemnată aci 
pentru memoriă, trecândii in: registrulii judiciară, 
in presința etc. ete. 

                

   

S
o
 „Nol, Nazeisii “Morawshi, cica, si. 

Nicolatu. Hlebii de, Sennovro,.. sub-judecele . ge- 
neralii. al districtului de :Premișlia,. facemii cun;; 

   



   
Tar, -Nobilis Sioraion - Tuitecizi riesiţelăt 
gortes haereditatis guae in villis Turla, 
Jawora et Jasienycza suis filiagtrie 
videlicet Bogdano, Jasconi, Ilwasconi. 
Fedkoni, Romano-et Demetrio filiis 

Fiedconis et Wasconis, 

Tytul! tego! "dokumentu, tr, orăz “dati treă6| 
jego, dokladnie.. oznacza, upoxvaznia, : nas, do 
wniosku,: iz i-xwsie: Turka, Jawora i Jasienica 
do sukcessorâw Janka - Walacha de Turka 
pierwotnie nalezaly, i » „Zatem i te, sie, za 
woloskie, Avwaza6. „mozna. : 
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IV. Litterăe “jhdiciaziad ex aGtis ter- 
xestribus: Premisliensibus  graniciales 
cum. bonis Domini Petii Cmitha Mar- 
schalci: ete. eto.'ex una, et: bonis. No- 
bilium.:de.: 1Inik, Jawora, Purka et aliis 
„„ibidem. ex. altera partibus 1 tactae, 7 

+ - - DN a. ea -, 
f . ba Pa ae 

Nicolaus, Deisnijak de Rokithniicza judex. et]: 
tribunus: Andreas: Krzeezowski subjudex. terre- 
stres. Premislienses generales, significamius qui- 
bus expedit | unirersis ete. Quomodo oblatae sunt 
litterae 'patentes grânicierum pro, parte specta- 
bilis” et magnifici. Domini , Petri. Kmiţha de 
Wisznicze Castellani Sandomiriensis ete. et. No- 
bilium de Thurka, Jawora et Jelnijk haeredum 

tt. ete, quarum quidem Jitterarum tenor 'de 
verbo 'ad' verbum sequitur et est talis: Andreas 
Stadniczki: de Zmigrod Premisliensis,. et Nico- 
laus Bal Sanocensis, suecamerarii 'sigaificamus 
tenore': praesentium; ete. ete. ..quomodo limites 

et.ăranicies fecimus” inter bona villae videlicet 
Thernbww et alia bona. haereditaria “spectabilis 
et. magnifici Domini Petri Kmitha, de. Wisnicze 

etc. ete. în terra Si.„ucensi' ex "Una, et Turka, 

Jawora, Jelnik, Gielniczek, Melnyezne. “Zawadka 

etJ asiennycza 'nobilium de 'Turka videlicrt Driitro 

et” Michalco' dieti Piesi atque” Fiedko, . „Roman 

"ete “Alexandri et aliorum in ejusdem: villis: jus 

i et interesse haereditarium habentium „ac in Ja- 

' giennyeza, de Gielnik vero Iwaszco,. “Myklasz, 

Ery6, “Wasko, 'Jaezko,. Paxwel, : Wasyl,, et! a- 

Liornm haeredum, eoruhdem: bonorum' ad "Jielnik 

“ VARGHIVĂ ISTORICĂ A ROMÂNIBI ==: 
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III. Nobilulii Simeonă urechi vinde ! 
părţile selle ereditare din satele Turka, : 

Jawora şi Jasiennita fiiastriloru sei, a- 

nume Bogdan, Iaţcu, Ivasco, H'edco, 
Romani şi Dimitrie, fiiloră lui Fedcu : 

. şi ai lui Vascu. i 

i 

"Tina 'acestut “docurentă,. prin | care se es- | 
plică” t6tă 'copprinderea;: sea, ne: autorisă- ăi! in- 
duce, cum că satele-Turka,: Javrora şi Jasiennica, : 
apparținândi din capulii locului posterităţii lui ' 
Iancu Românul de Turka,. se. „Bot, considera ca 

| 
j 

i 

| 
i 

i 
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Iv. “ Deiiritaţiunea jadieiară între bu- 
urile, D-lui “Petru Kmita Mareşală 
ete. "pe. de 'uă' parte şi îritre alle, nO- 
bililoră: de: Iinil,: de Jawora, de "Turca 
şi altoră:părtaşi. ai lormă pe de altă par: . 

Ș te, estrasă, din , actele : districtuale: de 
„Evemislia,. ai it 

  

“ Nicola D: irohiuk de. “Rokituica, jude: și tri- 
hunii al “districtului de Premislia, şi. Andreiii 
Krzeczowski, “sub-jude, facemii eunnoscutit prin 
acesta” tutăroră 'cul! se. cuvine, .cum. că. s'a in 
registratii actulii de hotare, relativă la - sper- 
tabilulii, şi,  magnificulii, D.: Petre . Kmita.. de 
Wisnice, Castelanii de Sendomiria etc., și. la 
nobilil eredi 'de- Turka, de Jawora şi de Jelnik,; 
a. căruia act, cupptindere” “urmeză, . din .litteră 
in literă aşa: Andrei Stadnicki de :Zmigrod, 
sub-camerariulii. de Premislia,. şi .Nicolaiu.. Bal; 
sub- camerâriuli. de Sanoka, facemii cunnoscutii 
prin acesta  etc., cum că amii stabiliti hotarele 
respective. pe “de-o paste: între teritoriul sa-. |! 
tulut numiti Ternowa de' mpreună” cu celle-Palte,. |: 
bunuri ereditare 'ale spectabilului și; magnificu- 
lut: D: Petru: Kmita 'de Wisnice, . affătere, în. 
distiictulii de Sarioka, ar pe de altă parte in-: 
tre territoriulii . satelorii Turka, . Jawora, Jelnik, 
Jelniezek,' Melnyczne,- Zawadka și  Jasiennica; 
alle: nobililorii de 'Turka, anume: Dumitru, Mi-; 
Jialco, aşa numitulii Piesi. (Pedestru),.. Fedco,. 
Romanii, Alexandru, și cei-Palţi,,co-părtași „cu. 
dreptulii ereditari - in - acelle sate, precum. și:     Ivaşeo, Miclaşi,, Ey, Vaşto, Laţeo, “Paveli 

    m... 

  

   



  

  

“ 

 villae interioris 'Thernowa: 

5 m me 

pertinentium în terra „Premisliensi sitarum par 
tibus ab altera etc. etc. - 

Privilegium super utramque, villam 
Ternw, in quo 'scultetia în 'eisdem villis vendita centum: marcis  Nobili 

"Waslszo Ilnicli Poponi. conţinetur, . 
i = a e te 

_ In: Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei 
memoriam. Universa acta quae în humanis' ge- 
runtur negoliis, subito evanescunt, ipsaque 
diurnitate labuntur,. nisi munimentis- sigillorum 
annotationibusque testium fuerint perhennata. 
Proinde Nos Petrus Omitha, Comes în Wisz- nicze, Palatinus et Capiianeus Cracoviensis ge- neralis et regni Poloniae supremus Marschalcus, atque Scepusiensis, 'Preinisliensis” et: Colensis Capitaneus: ete. significamus tenore praesentiuni 
quibus expedit „universis. et singulis. praesenti= 
Dus et futuris 'harum notitiam: habituris. Quia 
Nos -cupientes bona: Nostra augmentare et ad 
majores utilitates seu proventus deducere, ven- 
didimus scultetiam in_villis Nostris inferiori et 
superiori Thernowa ini terra et" districtu Sano- 
ceusi cunsistentem, Nobili. Wassconi' Gijlniczki 
Popohi ritus” Ruthenici, pro 'centuni mareis pe- 
cuniarum monetae et' numeri polohicalis consve- 
torum, quamlibet marcam per quadraginta oeto 
g&ross0s computando, quaruni viilarum inferioris 
et superioris Ternowa Cmetlones fieri debent et 
locabuntur în jure Vallachico. Cujus villae.inferi- 
oris Ternowa initium locationis incipitur a" fluvio 
dicto Zaviniacz sursum fluvio dicto San protensive 
eundo et terminabitur in loco, ubi fluvius Bukowicz 
defluit in fluyium San inter duos montes, unus qui vocatur Kiczara ex parte montis Plonyna, ex alia parte fluvii San mons dictus Bikw, a graniciehus Samboriensibus,. et: ibi “fietur “locatio praefatae 

— Alterius vero vil- ; Jae superioris Thernowa initium” locationis” Ome- 
thonum  iueipietur “a campo “seu. piatis : dictis “ Bjieniowe eundo, similiter 'sursum .fluvio dicto 
San, et terminabitur in loco, ubi fluvius  Nij- „ chujilow - detluit :ex monte Plonyna in fluviura San, alias. do. usth „Nychrylyowa "et ibi finitur ; locatio “eniethonuni : pracfatae „villae “superioris + Ternowa et hoc. “totu “intelligitur ad longitu- 

ie 
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„lPremislia te. ete: is iu artere aa 

  

Vasile și cel-Palţi ercdi din aceleași sate, de-; 
pendinţi de Jelnik și 'aflătâre în districtul 'de : 

  

E. 

pas 
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V. Privilegiuli assupra, arabelorii sate 
Ternowa, cupprindendiă in 'sine vinda- 
rea chinezatului pentru summa deo . „: sută libre nobilului 'Vaşco' Ilniolzi-”. | | 
a nl Preutăă, sp, ri, 

Pe pf 

“In numele Domnului “amin. + Pentru-eterna : 
memoriă. Tote operele 'activității umane pieri ' 
îndată sii se risipescii sub pressi::nea timpului, . 
dacă. nu se perpetuă prin tăria sigilielorii Şi sem- ! 
nătura martarilorii. Aşa dară noi, Petru Kmita, 
comite de Wisnice, palatini și căpitanii gene- 
ral de Cracovia, mareșali supremii allă re- 
gatului Poloniei, capitan de. Seepuși, ;de Pre- 
mislia, 'de Colin ete., facemii. cunnoscutii prin a- 
cesta cul se. cuvine, tuturora şi fie-căruia, .pre- sinți şi viitori, la cine -va ajunge „actulă: de 
faţă,. cumcă noi; dorindii a spori: bunurile nostre 
și a trage din elle mai“ multe folâse 'sâă ve- 
nituri, ami vîndutii kinezatulit din satele nâs- 
tre Ternova, :de . josii şi 'Ternova, de „Susii; -af- 
lătore “in provincia şi în districtulii de Sanoka, 
nobilului Vasco. Ilnicki, pietii de rivulii rutenii, 
drepti. o. sută de libre, socotite în: monetă și în. greutate, dupre cum se obicinuesce' în, Po- Ionia, adecă, fie-care libră' numerândii câte. pa- iru-decă și optii .de groși, cu acela ca coloniștii âcellorii sate să se bucure de usulii dreptului romănescii. Iară lotarulii. colonier Ternowa, de josii' se incepe de la fluviul numiţă' Ziviniaez, mergendă apoi. în. susti d'alunguli Auviului nu-. miti San,: ponă la loculă unda se versă în. acesti, fluviii, San fluviulă Bukovwiec, anume în: tre duot munţi, :diritre cart until, lOngă mun tele  Plonina, :se numesce. Kiczara, Tar + cella= Valtăi,. de. cela parte a Sanulul, la limitele, dis- tricţulur 'de „ Samboria, se nimesce Bikow : a- cesta este ” hotarulii “disulut sații 'Ternoiwa 'de josii, In" celli-Taltă sati, „Ternoya “de “'susii, liotarele, în; narginile cărora, se oră “stăbili: coloniștii, se începii dela „câmpulii.nuniiță Bie- |! niowve, imergendii :apol de assemenea in susulă” |, |: fluviului Sanii, până la loculii, unde“ se versă- |. |! în el -fluyiulii -Nehriloxy, - izvorândii din” rhiin--   tele Ploniia,' adecă pOnă la “gurele' 'Aujiulut: pane Da a oa i e pai sd ag   N     
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„morițibus. Plonyny :salțu,. s eundo a Nejichryloy; —— ibidem post Nyeehrylow circa Sucha, Rosthoka, facta:.sunt signa, post;montem. 

„ deseriptas et .obsignatas ; 

” excepiis 'pro ratis solitis dare es” 

  

_________ ARCRIVA ISTORI 
dinem..., Ad „latitadinem „Vero „ex; utrague parte: 
villarum., praefatarum. descriptio set „obsignatio 
facta est eo modo: 

4 

dictum - Nyechrylow: 
facta sunt signa,. 
țem, qui jacet supra 

pra 'Polyanam “facta, 
koweza'' na 
ub; ipso loco” eundo' semita, ad 

nova sina lacta sunt, relingtentes silyas utiles 
et abietem versus 

montis. Plonyny,.et silvas. i nutiles Smerekowe 
ad" excindendum et, eradicandum Omethonibus 
villarum - praefatarum admittendo . et demons- 

et arbores fructiferas. fagum 

trando -— non 'excedendo in o 

villarum: praefatarum 

bent' excindere. silvas 

dent et eradicabunt; 

tres quartas areas. in se continentibus... Iteza 
in cruda 'radice locati, ha: 

ad decursum. viginți annorun, 
€ „cum. praefata expirabit ]i- 

bertas,  tenebuntur Nobis: et' Nostris successori- 
bus omnes census “pecuniiarios, daciasque. omines 

Cmethones ibidem 
bebunt liberta!:m ad 
quibus Cmethonibus 

„ porcorun et agnorum et omnem proventum,. quze 
„_Nobig ex villis:Crainae' Nostrae proveniunt, nullis 

omplere de- 
labores ' ser- 

.. 

bebuni er tenebuntur, omnesque 
vitia et omnia explere tenebuntur, prout aliae 
villae Nostrae in Craina Nostra praeiatu facere 
tenentur et ex antiquo-tenebantur. Ratione cu- 

: jus locationis damus et concedimus praefato 
sculteto et ejus successoribus duas areas in 
inferiori 'Thernowa et duas areas in superiori 
Thernowa, pro sessione ipsius seulteti et exere- 
scentias alias: Obszary, ubi Cmethones locari 

Don possunt. Item sub Synagogam în inferiori 
Thernovva, damus “mediar, aream în superiori 
Thernowa, similitex sub. Synagogam mediam a- 

„Team, quoum poponum praesentatio “ad"Nos'ât 

: videlicet. ex: illa. parte, a 
alțu,. vexilliferis eundo ad. 

a. Kyezara, na, przystopye 
ex_ inde. eundo „ad. inon- | et supra, Dolhe 'Bagno, facta sunt 

Siena, super. Șchlowaty. in 'monte. Kyczara su- f (a, sunt 'signa, superius  Bu- 
Porubyschezach , facta “sunt, signa, 

co ( it, ad” campum, buko- 
Wyez et, ex. campo . Bukowyez Similiter eundo 
semita na Kyezara, 'ex,Kyezaia ad 'villam 'Ther- 

mnibus, locis'inctas 
"ex. alia” vero. parte 

a grauiiciebus Sâmbotien- 
sibus Cmethones 'villarum prăefatarum. non de- 

“utiles 'et arbores frucţi- 
feras,. solum silvas. inutile Smerekowe exci- 

.; silvas' vero utiles pro usu 
fructu. villaruni.-praefatarum usque ad scopulos 
granicierum Samboriensium. relinquendo. Item 
Cmethones in eisdem villis Jocabunt in „areis, 
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Sanii, : până la locul, +: unde. se: versă, in -flu- | 
viulii.: Nehrilvy,.. izvorâridii: din muntele. Ploni- 
na, adecă :pânt..la gurele : fiuviului -Nehrilbw: 
acesta, este hotarul colonisării disulut: satit Ter- 
nova de ;susii,. observându-se; că, tâtă. delimita- 
țiunea trebue ințellesă in lungime. lar. in.:lati- 
tudine,, hotarele  acelloriă; sate : din. ambe :părţile 
sunt, preserise în următorulii ; modii:' de'ntetu pe 
de o .parie, dela „munţii . Plonina “mergândii :prin 
pădurea, Stegarulut.. până la Nehrilow, de din- 
collo de care,.Jângă Sucha Rostola,. sunt puse 
semne,,.apoi alte. :;semne .josii de: ceia, parte:'a 
muntelui numitii „Kiczara, ul ; Nehrildw,. apoi 
la «muntele .de, assupra bălții. cellei lunge 6rășă 
semne, : de, assemenea la Szlowaty,. pe muw ele 
Kiezara,, Wassupra :Poenei,;. apoi mal: susii :de 
Bukovyiec „tăeture pe, arburi, : poi, .cărrare pt 
nă Ja câmpul Bukowiec, dela, “câmpul Bu- 
kovwiee o altă cărrare până la; Kiezara,: iar dela; 
Kiezara până.la satuliiTernova, stnţ puse semne; 
în are spaţiii de mal. susii. este, perniisii colo- 
niștilorii” a, tăia pădurile celle utile Și copacii cei 
fruetiferi „din :muntele. plonina,. precum. Și pădu- 
rile celle inutile și.selbatice,-fără inse'a eşi cătuși 
de puţinii -din hotarele preserise, Jar de: cea-l'altă: 
parte a diselorii . sate, la „limitele «Samboriei, 
coloniştii sunt :popriţi de a, ttiia pădurile utile 
şi arborii. fructiferi, 
nele de . hotariă alle Samboriej Și cari 'vorii servi: 
pentru, usufructulii. dilorii. sate; „avendii “drep-: 
tulii de a,tăia acollo numai pădurile celle peu-; tile, Coloniștii vorii possede fie-câro pământii de căte trei-pătrimi de ariă. Cer. aședaţi pe locuri : neculte se vorii bucura de immunitate în cursii. 
de duo&-deci. de anni,,;. după espirarea cărora | 
voriă . fi suppuşi . cătră Nol :și 'cătră: suceessoril: 
nostri ;la; tote censurile bănesci. Şi la'tâte qă-. 
rile, de . porci, -de: miei şi :de „altele, : intoemaj: 
precum. se obicinuesce din vechime in celle-Talte: 
sate din .craina n6stră, plătindii Și dândii in ter-: mini stabiliți, fără „nică. o:scutelă.: Iar: ca: res- plată. pentru grija colonisării, noi dămii:-și ac- cordămi lui: insuși.. kinezulă Și: successoriloră. 
sei, peniru. șederea .loră,. ducă ari6 in-Ternova de josii. și totii pe 'atăta in 'Ternova de Susii, pre:: 
cum și prisosurile territoriale, : riumite :ajtă-feliu 
obszary, pe unde nu 'se. poti stabili. colcniştiă. - 
De. assemenea. pentru. biserică o. Jumătate” de: 
ariă in -Ternova - de. josii, şi „totii :pe.: atăta. in. 
Ternova de susă, lar confirmarea preuţilori 
va, depinde absolutemente dela noi şi dela sue- 
cessorii nostri, cari preuți vorii. fi Suppuși in-:     

ce se întindă până'lă sem- |. 
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-successores Nostros pleno jure pertinebit, da- 
ciasque! omnes :solitas: more aliorum- Poponum 
Crainae: -Nostrae 'Nobis et successoribus' nostris 
solvere et explere'”: tenebuntur, uullis exceptis. 

Jtem praefato sculteto 'et ojus successoribus legi- 
timis: damus-et: adihittimus habere moleudinum 
liberum in -praefata villa inferiori” Thernowa, a- 
liud molendiaum in superiori Thernoia; excepto 

Folusz. Item ::praefatus “scultetus'et ejus suc- 
cessores::habebit et habebunt: hortulanos, arti- 
fices,. tabernas, piscinas, quotquot haberi pote- 
rint in“ prăefatis villis; sine tamea damno 'Nos- 
tro: et. praejudicio emetho:ium Nostrorum în eis- 
dem villis: locatorum. Item scultetus praefatus 
cum suis .posteris' habebit- 'mellificia libera “in 
silvis villis :: praefatis - propius adjăcentibus et 
non ultra. ltem' Cmethones villarum praefata- 
rum tenebuatur 'ire. ad: suum scultetum bis in 
anno cum: koliadku, semel pro festo Nativitatis 
Domini et semel . pro festo Paschae.' Item cme- 
thones villarum praefatarum sculteto' suo et e- 
jus successoribus tenebuntur tres' dies laborare, 
sicut  eis mandabit in anno, ' aliaque : omnia 
oneru'et debita, quae omnes' Omethories seul- 
tetis suis ia. Craina, Nostra Olszanicensi tenentur, 
similiterque praefato sculteto et ejus sueces- 
soribus' emethones praefatarum villarum perlicere 

et explere tenentur et tenebuatur nullis exceptie. 
Quam ; quidem 'scultetiam - praefatus - scultetus 
cum :successoribus' suis - tenebit,. habebit et 

"possidehit: eo' jure et: ea proprietate, prout 
“ alii sculteti seu kniaziones Crainae - Nostrae 

“praefatae .possident et tenent - scultetias suas 

, seu kniastwa, poteritque praefatus scultetus 

- cum: suis  successoribus -- praefatam * 'sculte- 

 țiam . vendere, “donare, commutare, alienare 
_et' ad usus suos beneplacitos prout 'sibi et. suc- 
 cessoribus suis. melius et utilius videbitur, con- 

vertere; -Nostro .tamen et successorum Nostro- 

“zum consensu ad id accedente. In cujus rei 

' evidens testimonium sigillum Nostrum est sub- 

“appensum. Actum et datam in 'Oastro Premi- 

' sliensi. Dominica di: post. festum Sti 'Francisci 

“anno. Domini. Millesimo quingentesimo - tiige- 
: simo septimo. Praesentibus "Nobilibus Andrea |. 

: Rawssyezki et'Nicolao Mlodeczki servitoribus| - 
Nostris,: Demiano Zozaniski in Zorawyn, Ko-|': 
inassio in Ustrzyki, Lazaro in Korosno, et Iwan-|:! 
„cone- fratre ejus scultetis seu kniazionibus Nos-|;. -.- 

E Pe , 
|. 
! 

  

at, , EI ea 

euveat 

din" eraina, nâstră.. Mai dămii şi mai permittemii 
aumitulut 'kinszii şi legitimilorii' sei .successori 
de a, ave o' mâră liberă in, satulii Ternowa de 
josii, şi: o altă -in Ternowa de susii, inse fără 
postăvăriă, “precum 'și de a stabili in-acelle .sa- 
te grădinari, .neşteri; căretume gi piscine, fă- 
ră nică 'o_'restricţiune de” numără, intru căt 
inse nu va; fi cu daâună. pentru .noi s6ii pentru 
coloniştii nostri. de acolo. De assemenea disulii 
Kinezii și succesorii sei vorit, pute ţine. în li- 
bertate stupi cu mtere in pădurile din apropia- 
rea numitelorii sate, dar.nu mai departe... 0o- 
loniștii “vorii fi datori a oferi  kinezului . lori 
așa numita, colindă “de duo „orl pe: annii, o da- 
tă la Crăchunii 'şi o dată la Pasce, precum şi 
de a lucra căte trei dille pe annii, dupre cum 
şi-le va, alege 'elli-insuşi,; affară, de tote. celle- 
Val:e dări şi servicie, la cană sunt suppuşt: în 
privința ' kinezilorii” toţi. coloniştii din , eraina, 
nâstră de Olszanica.: Mat 'pe scurti, .disulii hi- 
neză. şi successorii set vori ţin, vorii „ave și 
vorii: possede kinezatulii” cu acelleași drepturi, 
cu cark cel-Palţi kinezi din ciaina n6stră possedii. 
şi ținii kinezaturile. lori, putândii ali schimba, 
ali instrăina, şi a face totii cei va păre mal, 
de “cuviinţă, lui sâii successorilorii, sei, dobăn-. 
dindă 'inse “o "prealabilă incuviințare dela noi 
s6i dela, suocessorii nostri. Spre mai tare măr- 
turiă a 'celloră de mal susii sa suspinsiă si-, 
gilliulă nostru: Făcută' și' dati in. castrul de; 
Premislia. duminica următâre după serbătârea, 
Sântului Franciscă, annulă Domnului una milă 
cinci-sute trel-decă. și ş&pte.. Faţă ai fostii no- 
Dilit' Andrelu Rawszycki şi Nicolaiu Mlodecki,. 
servitori “a. nostri, precum; și, kinezil nostri, 
Demianii  Zozaniski de Zorawyn,  Kunasz. de 
Ustrzyki,' Liazari de Korosno cu fratele seii. 
Ivanco, marturii   

toeriat la: acâllcăși dirt, "că şi. ce-Lalţt. ptenii - 
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Privilesiura. orig iginale. super scuitetiara 
villae: IEKoiiosno. Procopio 'et Andrea 
„Kpwostenelzim per Sigismundum. Au- 

' „ Bustum,, Datum Petricovi ae. 
1 

ms ps « 

Joniae, Dux Lithvaniae,, ete, ete... Dominus. et; 

batres. 
bus! expedit uriversis. ef. singulis, praesentibus | 
et futuris harum notita. habituris, exhibuisse. 
coram Nobis certos 'consiliarios -Nostros nomine ; 
Procopii et "Alexandri Korosteiiskich. germaro- 
run  olim; Ahdrzejko' filiorum. -et ; eorum. pâ- 
trueliura | tratrum „Miehaelis + “Wasko. ct. Lazari 

ex “fratre. ipermano, praeăteti Andrzejko „pro-! 

gillo . Domini “Parentis vostri communitas, sanas, 

ter coriservaverat. parentes eorundem : fratrum 
patruelium 'suprascriptos; nempe | „Andrejko.. et 
Iranko” fratres „germanos in: villaruma Nostra- 
rum'' Koro&no „et' Lodynkâ, in, "Capitaneatu Pre- 
misliensi. consisțeiitibus. scultetiis, olim anteces- 
soribus eorum. venditis, prout: de. „praemissiș 
omnibus ex 'eisdem, litteris :.noscere, .unicuique 
licet,. atque; Nobis . supplicasse, ut quandoqui- 
dem Procopio et. Alexandro praedictis” germa- 
mis in'Korosno,; Michaeli: vero et, Wasko Laza- 

roque.. ' Leskowaezkim fratribus i ipsorum: patrue- 
libus în Lodynka.. villis: Nostris, regalibus, ad- 
voeatize, ;per eorum,. „parentes, praedictos: ips0- 
ruque. praedecessores' antea possessae, cessere 
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pi 

„ies olosăa funănezi Lrdlewstiej, urălows sezpzna | w esrkule „s 

n o it oa iu SIE 

Sigiemundus Augustus, Dei gratiă rex “Po 

i 
Significamus . 'tenore,. “praesentium qui-: 

creatorum liţteras” pergamineas,. tiralo.. et. si-| 

salvas et integras, nullique suspicioni, obroxias ; 
—quibus : quidem litteris  dominus: Paârens. Nos- e 

jdynka. din. capitanatulii de. Premislia, pe car: 

  

'Priyilegiult inci ria” asupra line... 
“zatului” 'ain.'satulă  Korosano, daţi de:, 

  
jeătră Sisismundă- August lui Procopă. 

„şi lui Andreiu : Korosteneki în: Pe- pa 
sii IE „tricovia. ate pi DN 

" Sigismund. “August, cu, mila lui Dumnedeii 
'regele  'oloniei, mavele duce allă L.itvaniei, eter. 
ete. domnii „și. erede.. Facemii. cunnoscutii.. prin, 
acesta. tuturori” și fie-cărula, cul:se cuvine, pre-i 
sinţi şi «viitori, cumcă 0 'stmă de. consiliari. at.: 
“noștri, ne-a. infăţoşati in numele lui Procopti: 
'si Alexandru Korosteriski, frați buni, “ÎL at r6-i, 
posatului Andrelco, precum. şi, în: numele .veri-.. 
lorii 'lorii .. primari, Mihailii, ':Vașco ; ŞI Lazarii, i 

ide assemenea, fraţi. buni, fii, al reposatului Ivan- - 
co, fratelui huni „all menţionatulur. Andreico,; : 
o diplomi, intărită „cu „autoritatea, şi 'sigilliulii : 
Domnului. părinte. allă . nostru; -.bine- conservată, 
integră, ȘI. „nesuppusă ; nică, unei, bănuelle, prin: 
care. diplomă. Domn,.lii. părinte ;allti nostru con=:- 
firma . pe. părinții. acellorii: veri. primari, anume: 
pe. menţionaţi, fraţi, buni Andreico: şi Ivanco,: 
in „kinezaturile . „satelor n6stre; Korosno Şi. Lo- -. 

  
| : 

şi-le” cumperaseră strămoşii lori, dupe cum orl- 
cine -se..pâte. încredința din copprinsulii acelei, 
diplome, rugându-ne apo! acei consiliari al nostri:. 
că, de .vreme ce-a occursii .0: cessiune şi o divi-: 
siuve intre menționaţii: veri primari, Procopii şi. 
Alexandru, fraţi buni din Korosno, și .Mihailă, - 
Vaşco și Lazarii Leckowacki, veri at lorii din;, 
odynka, în privința kinezaturilorii din. aceste. 
sate.regale, possessiunea, părinţilorii şi a stramo- 
șilori, lorii; de, acela. no! să bine-voimă a accepe.   (rechius, cessione). et, divisione inter: itosdem. fra:   şi a onlirma prin autoritațea, nâstră regali atăt 
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„tres patrueles subsequuta, tam litteras ipsas, 
„quam divisionem ejusmodi ratam et gratam hâ- 
„bere, auctoritate Nostra Regia approbare, ra- 
tificare et confirmare dignaremur. Nos vero 
! non minus commodi et atilitatis Nostrae eţillarum 
i conditionis melioris quam ejusmodi precum jus- 
itarum dignam rationem habentes de certa, scien- 
„tia et speciali gratia Nostra, ejusmodi litteras 
let divisionem, modo::praemisso inter ipsos fra- 
|bres patrueles factam, ratam: et” gratam haben- 
tes, eandem auctoritațe Nostra Regia et omnia, 

jinde sequuta approbamus, ratificamus et con- 
„innamus, : vimque: et robor -debitae  firmitatis 
iobtinere debere decernimus, non aliter ac si 
ispesialis consensus Noster ad eandem acees- 

'] „sissel. Quoniam vero 'earundem scultetiarum 
'divisione inter eosdem fratres pairueles facia, 
quoque . pars  dictorum - scultetoram : pro sorte 
Sua „piivilegio egeai spesiali,. ideo ex. litte- 
ris domini. parentis. Nostri . utrique  partium 
privilesium sortem cujusque concernens sin- 
'gulatim  describi, atque praedictis advocatis 
'prout -ad quosque. eorum pertinet extradi man- 
'davimus. Viore autem alterius eyrundem pri- 
vilegiorum. Nostrorum' memoratis successoribus 
et haeredibus olim. Andrejko videlicet Procopio 
et Alexandro Korosteriskim fratribus germanis, 
eorumque posteritati legitimae,. scultetiam. in 
villa Nostra. Korosno praedictam  damus, sive 
în data jam dudum. eorum antecessoribus eos- 
dem. conservamus; ita; qiod eandem more un- 
tiquo hucusque a praedecessoribus sais 'conti- 
nuato' Jjureque et consvetudine Wallachorum, in 
qua haec ips+ villa Korosno et aliue villae et 
scultetiae vallachicae que illic antiquitus sunt 
Jocatae,. tenebunt, habebunt, possidebunt, atque 
scultetiae officium exercebunt. : Quam  quidem 
villam Korosno in limitibus et gradibus suis sie 
volumus. permanere perpetuo, prout a, priscis 
temporibus est limitata. -Damusque eidem Proco- 
pio' et Alexandro Korostenskim fratribus, ejus- 
dem “villae Korosno scultetis, -et :eorum: 'suc- 
cessoribus, ' duas areas vulgariter Dworzyska 
cum hortis et obszary, sive pratis - inter 

 Smolnyeze Korosno locumque dictum Mostek et 
inter. villam Stebniezko ac torrentem alias po- 
tok kamenny consistentem, in quorum usu fue- 
runt -semper et in praesentiarum. (rect. prae- 
senter) esse. dicuntur cisdem areis adjacenti- 
bus, et-ita late et. longe, -prout se absque cu- 
jusvis praejudicio ' extendi possunt. - Nee'- non 
molendinum et -tabernam in eadem: villa libe- 
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diploma de mal susiă, precum şi divisiunea cea |! 
actualmente occursă. Deci, luândă in conside- |: 
rațiune atătii propria . nâstră utilitate, precum |: 
Şi imbunătățirea stării acellorii veri, nu mar 
puţinii şi justele rugăminți alle consiliarilorii 
nostri, noi bine-voimii a accepe diploma, şi di- 
visiunea cea occursă intre veri, approbându-le 
şi confirmându-le, dempreună cu_tâte consecin- 
țele, prin autoritatea: nâstră; regală, 'incătii să 
albe (tă puterea; și vigorea,' intocmai ca totii. 
ce provine din speviala n6stră incuviințare. 
Fiindiăi inse că divisiunea kinezaturilorii între, 
acei veri primari necessiteză acum câte unii 
privilegii deosebiti pentru. partea  fie-căruia, 
deci not amii poruncitii. a, descri din di- 
plomi Domnului părinte 'allă nostru -porțiu- 
nile respective alle ambeloră. părți, .eliberândă: ; 
apol, menționaţilorii . kinezi câte unii privilegiti:: 
separată. pentru. cătiă -. li..: se;:cuvine. «Aşa, i. 
dară, in. puterea : unula, dintre aceste” privilegie 
alle nostre, moștenitoriloră reposatului Andref- : 
co, anume Procopii și Alexandru Korosteriski, 
fraţi buni, și posterităţii lorii “legitime, noi. le 
dămi  kinezatulii din“ satulii nostru Korosno, 
sei mai: bine le confirmămii celle date deja 
strămoşilorii ' loriă,: cu “acela ca ei 'să țină, să. 
aibe, să possedă şi să essereite officiuliă ki- 
nezatului in acellii' modă antică, ca şi: stră- 
moșii lorii, adecă dupre dreptulii: şi obicelulă 
Românilorii, de care se bucură: acellii satii 
Korosno ca și celle-Talte sate şi kinezatur ro- 
mânesci, colonisate din vechime in acea parte 
a țerrei; iar hotarele acellui satit 'Korosno' să 
remănă in 'perpetuii in starea, loră . primitivă, ” 
Maă dăimii disiloră: frați Protopii și Alexandru 
Korostenski, kinezilorii acellut sații Korosno, 
şi posterităţii loră, duo! arie, numite in limba 
vulgară dwvorzyska, cu grădine Și cu prisosu- 
rile câmpurilorii,. invecinate cu acelle arie, a . nume intre satele Smolnyce, Korosno şi locul numiti Mostek de o'. parte și intre satulă Steb. nicko și perăulă numiti Kameny-potok de altă parte, cani prisosuri 'aii fostii “toti-d'a-una 
în usuli loră și pari a fi şi actualmente, ar . in lungime şi in lăţime se vorii intinde intru câtă se pâte permitte fără dauna; altuia. Vori. mal av6 0 moră și o cărciumă, liberă in acellii Sati, și facultatea de. a primi: atăția țerrani - Srăini, pe, cățI îi vorii put aşeda pe propriulă * lorit territoriii, cu tote veniturile; şi altele, căte li “se vorii cuveni dela atari. Vorii mai dobăndi“ 

„
4
   dişii kinezi dela Korosno' in 'perpetuii căte unit! *    
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ram. habebunt,: atque tot. hortulanos,: quot în 
auris eorum commode locaii poterint, cum om- 
nibus' censibus ex eisdera provenientibus et tota 
proprietate. Insuper iidem advocati Korosnen- 
ses et eorum legitimi successores de omni da- 
tione Nostra gregum ex:hac ipsa villa annis 
singulis Nobis  solvi .solita,. tertium agnum et 
et tertium . porcum, . de pucijs (2) vero, . quae 
pro expeditione: bellica qnoties: occurrerit, ex 
eadem villa collioi. consveverunt,..et similiter 
de omnibus poenis judiciariis, et: quomodocum- 
que ex villae praefatae Korosno judiciis pro- 
ventibus (provenientibus ?) kunicznego itidem 
et wschodnego tertium  denarium seu partem 
tertiam, duabus pro Nobis reservatis, de ea- 
dem villa perpetuo habebunt et pro. usu. suo 
percipient.. Licebit: quoque eisdem advocatis 
villae” Korosno et eorum . successoribus legiti- 
mis, ex emethonibus villae praefatae honoraria 
alias poczty bis in- anno, 'videlicer. pro Nati- 
vitate Domini; et .Paschae festis, recipere, eos- 
demque Omethones' cogere ad laborandum sibi 
tribus diebus in anno, quemcumque laborem 
ipsi .sculteti voluerint.: Poterint etiam involae 
villae Korosno praescriptae. tot mellificia intra 
limites ipsius', habere, quot .eis placuerit; sed 
ita, ut de: melle ex ipsis mellificiis proveniente 
Nobis ad Castrum . Nostrum ; Premisliense duas 
partes, tertiam vero -advocatis praedictis - dare 
teneantur. — Quotics autem aliquis pracdictorum 
scultetorum villae. Korosno praefatae, filium vel 
filiam propriam  desponsuerit, scu' quando ali- 
quis ex hac luce decesserii, toties uihil Nobis 
et Capitaneis Nostris exinde proveniet, nec 
dare quicque (î. e. guidque) tenebuntur. Per- 
mitiimus postremo eidem Procopio et Ale- 
xandro Korostenskim  advocatis  modernis et 
eorum successoribus omnimodam facultatem re- 
ditus et proventus suos in eadem advocatia 
molendino et taberna praescriptis ipsam advo 
catiam concernentes pro eorum beneplacito (citra 
tamen Nostrum et subditorum Nostrorum ejus- 
dem villae incolarum praejudicium aliquod) am- 
pliandi et augendi, et eandem advocatiam in 
Korosno cum omnibus proventibus ad eam de 
jure et consvetudine. quolieet speetantibus te- 
nendi, habendi, et 'possidendi nec non, Nostro 
ei Serenissimorum successorum Nostrorum con- 
sensu accedente, vendendi, commutandi, obli- 
gandi, alienanâi et in alios usus suos successo- 
rumque suorum beneplatitos . convertendi, prout 
ipsis melius et utilius videbitur expedire. Hoc ta- 

allii treilea miellii și căte uni ailii treilea poreii 
din tote  dobitâcele,; .ce ni se vor cuveni 
noile pe totii annulii din acelliă sati, precum 
și all treilea denarii  seii părtea a: trefla din 
darea oceasională pentru espediţiunea: bellică, 
din tote: amendele şi altele venituri judiciare, 
din darea de jderi-și din darea mortuariă, celle- 
Valte diioe treimi reservându se pentru fiscii. 
Mai ;este' accordatii dişilorii kinezi: dela . Ko- 
rosno și posterităţii lorii - legitime de a primi 
dela coloniştii menţionatului. satii honoraria 
sei cinste de duo ori pe annă, anume la 
Crăciunii și la Pasce, precum şi trei dille 
annualmente, ori-şi-ce feliu de lucru .Coloni= 
ştii menţionatului satii Korosno voră ave facul- 
tatea de a ţine stupi in hotarele satului, orl-şi- 
câte le va plăce, cu condițiunea inse, ea din 
mierea acellorii stupi să dea duo părți noite 
la castrul nostru . de. Premislia, lar o parte 
kinezului satului.  Menţionaţii kinezi ai sa- 
tului Korosno vorii fi scutiți de dare cătră noi 
şi cătră capitanil. noştri de Premislia, de căte 
ori voră căsători uni fiii scii o filă, scii orl-cândii 
va „muri vre-unulă din ei.. Mai permittemii 
incă, dișiloră Protopii şi Alexandru Korosteniski, 
Kinezi actuali, și successorilorii lori, deplina 
facultate de a spori și de a mări venitulii lorii 
din acellă kinezatii, din moră și. din cărelumă, 
dupre “arbitriu îi oră, fără inse prejudiciul 
nostru s6ii allii coloniștilorii nostri din acellii 
satii, precum și de a ţin, de a ave. de a pos- 
sede şi, cu invoirea prealabilă a nostră şi a 
serenissimilori successori: al. nostri, de' a .vin- 
de, de a schimba, de a ipoteca, de a iustrăina, 
şi mai pe scurti de a usa dupre placulii lori, 
intru cătă li se va păr€. mai bine și mai de 
folosii, ucellii kinezati din . Korosno, cu. tote 
veniturile, cei vorii fi.apparţinendi de drepti 
sii de obiceiu, cu acea specială condițiune 
inse, în favorea nostră și a serenissimilorii nos- - 
tri succesori, „că acei Procopii și Alexandru, 
kinezi actuali dela Korosno și posteritatea lori 
legitimă, «e căte ori toţi locuitorii . districtului 
de Premislia - vorii fi chiemaţi la arme, atunci 
să se. presinte și ei la servicii bellicii, căllări 
şi armaţi. prezătii se va put& mal bine, şi af- 
fară de acesta să ne mai dea noile annualmânte 
căte duoi-spre-deci miei și alte dări cuvenite 
castrului nostru de. Premislia, intocmai precum 
tote acestea le, făceaii, le essecutaii, le ținea, 
le possedaii, le aveuii și actualmente le ţină   şi le possedi din vechiulii obicetu și din con- 
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meu specialiter pro Nobis et: serenissimis suc- cessiunea,.: predecessoriloră nostri, și intocmai 

cessoribus Nostris reservato, quod iidem Pro-lprecum sunt copprinse in diploma Domnului 

copius et Alexander moderni advocati Kros-ppărinte -allii nostru, infăţoşată noiie. Iar: în 

nenses: în propria persona, quodlicet bellicum| privinţa „cellu-Taltii  kinezarii,: „adecă allii sa- 

servitium, alias... eorum cum suis lepitimis suc-|tului: nostru Lodyuka, care prin menţionata 

cessoribus, tune cum omnes terrigenae Nostri! divisiune. sa cuvenită fraţilori Mihailii, Vaşco 

Premislienses ad arma consurexerint, in unolşi Lazarii Liskowacki, se eliberâză : unii altii 

equo urmatus quanto melius fieri poterit, prae-|privilegiii all nostru in conformitate cu diplo- 

stare et tolerare, 'atque Nobis quolicet anno'ma Domnului părintelui : nostru. Apoi promit- 

duodecim . agnos, aliasque .. obventiones “adjteniii in numele nostru şi allă serenissimilorii 

Castrum Nostrum Premisliense dare et pen-Inostri suecessori,. prin cuvântulii nostru regali, 

dere teneantur,: prout praemissa: omnia fece-|de a mănține în; pacinica 'ținere și possessiune 

runt, perficerunt, - tennervnt, -possiderunt, ha-ia dissului kinezatii din Korosno nu numai pe 

buerunt, et în praesentiarum (rect. în praesen-| menţionaţi  Procopii şi Alexandru: Korostenski 

ter) tenent et possident ex antiqua consvetu- [până la. mortea “lori amăndurora, că incă și 

dine e. concessione pruedecessorum Nostrorun, | pe: unulii - dintre fiil loriă, pe care -ei îllii voră . 

et prout de iis omnibus litterae divi parentis! lăssa: meştenitorii, și pre cătii nu vomii 'autorisa 

Nostri coram Nobis exhibitae ti stabant : Super! pe nimene, fie de ori-ce statii sii condiţiune, 

alteram vero scultetiam nempe villae Nostrae!de ai scote pe el din acellă kinezată în totii 
“ Lodinka praeseriptis Michacli Wasko 'et La-i stii in parte, pre atăta nici no! iuşi-ne cu: se- 
zaro Liskowaczkim fratribus, quibus 6x divi-! renissimil. nostri -sucecessori, fie ori-cătii - de 

sione 'praemissa sorte obiigit, aliud privilegium; mare nevoia n6stră 'seit a, regatului, nu vomii 

Nostrum - ad . îistar litterarum divi- Parentis:usurpa. acel. .kinezatii pentru noi, pentru 

Nostri contulimus. Promittimus autem pro Nobis: fiscii, pentru mesa -n6stră : regală etc., remâ- 

et Serenissimis - successoribus Nostris verbo nendă 'inse pururea salve şi intregi dreptu- 

Nostro Regio quod et (rect. în) tenuta etirile nostre regale. Spre mărturiă, sa aninatii 
possessione advocatiae 'praefatae in Korosno, cătră acesti act sigilliulii nostru. Datii in 
PaCCa.uauuu. (i.e, pacificu non solum) memora:, Piotreovia, în adunarea: generală 'a Regatului 

tos Procopium et Alexaudrum Korostenski ad nostru, feria a duoa din octava Corporis Christi, 
uitusque eorum vitae. extremum terminum, annulii Domnului una mită cinci-sute cinci-decă 
verum ctiam unum ex filiis. eorum. quem ipsi şi cinci, iar domiirii nostre in annuli doiie- 
in eadem advocatia duxerint, relinquendum con- decă' și sesse. lOnnii Ocieski, Cancellariulii 

servabimus, neque eosdem tam conjunctim, quam, Regatului,» i Sa e 

divisim, eximendi de. eadem. advocatia cuiquam| - . * 
homini, cujuscumque status et conditionis exi-]- > i: 

stat, potestatem faciemus, sed neque Nos ipsi|: . . :.: 
cum 'Serenissimis successoribus Nostris de ma- ME Sa i 

nibus eorum hauc ipsam adrocatiam pro Nobis]. ei 
fiscoque sive coquina vel mensa nostra -egiaj . : -: i: i Ma Sa 
ac quavis alia uecessitate: Nostra vel: Reipu-| . - a 
blicae exigente eximemus, quod (?) (rect. quan-| ei | 
di) moderni advovati: et successores eorumi . ci 
praedicti vixerint. “: Juribus Nostris regalibus|-i.. ii: 
Salvis semper et; integris. manentibus. - Harum!'  -. DI ERE 
quibus sigillum Nostrum est subzppensum, tes-| -. ee 
timonio litterarum. Datum Piotreoviae in. Con-|. . i 
veatioue Reguni Nostri generali, feria secunda. 
intra. octavam Corporis : Christi,: Anno Domni]: : ::-..: e 
Millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto,|: -- -: Me 
.Regni vero "Nostri vigesimo sexto. Joannes 
Oeies.i, Reipl. Cancellarius. Di 

i: 
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DALSZĂCN DOKUNENTOW. TYCZACYOII SIE 
2 NIAZDWA! ROROSTENSEIEGO |. - 

II. 1558. Providus Lechno (Alexander) Ko- 
rosteriski, posiadacz . polowy .Kniaztwa,: w Ko- 
rosnie, poăiyezywszy od urodzoneoo Krysztofa 
Drohojewskiego 150 zÎp. na .dwa, tygodnie, 
oblizuje mu za te summe polowe swrego mÎyna, 
obowiazujac sie doziwoli6 xierzycielovvi realna 
intromissie v posiadanie rzeczont) poloivy mlyna, 
i broni€ go'w tem  posiadaniu,. na przypadek 

"gdyby. Drohojewskiemu za: dwa tygodnie rze-   ezontj summy. nie oddal..A to pod Vadium 
150 zip. Ie SI 3 
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| copopinsuLi 
OELLORĂU-LAUTE DOCUMENTE RELATIVE LA 

- KINBZATULĂ DIN KOROSYO. 

II. An. 1558. Onorabilulii Lechno sei Ale- 
xandru Korostetiski, possessoruliă jumetăţii - ki- . 
nezatului din Korosno, iea imprumutii - dela, 
nobilulii  Cristofi .. Drohojewski, pe . termenă 
de duo' șeptemâne, summa de 150 zloți poloni, 
sub “ipoteca jumetăţii . selle de moră, oblizân- 
duse a'i permitte - intromissiunea reală. și ali 
apăra in - possederea, arellei : jumetăţi, la -casii 
de a nu fi in stare săi plătescă menţionata 
summă ]a di, sub amendă de alți 150 zloți. |. 

  

UL 1560. Kroi Zyemunt August konwali-| 
duje. post. factum _zwyă -wymieniony zastaxv 
polowy mlyna, Kniazskiego, atoli pod kondy- 
cya, i aby summa. za ktora, Alexander ' Koros- 
teiiski te polowe sywego mlyna zastawil, tâj 
kwoty..nie. przenosila, ktâra na Kniaziwie. za- 
pisana ma. - e 

IV. 1560. Prokop (Kopko) Korosteriski po-| 
siadaez drugitj polowy Kniaztwa ww Korosnie 
zastawia Ja Janowi Zamosczkiemu ww summie 
600 zÎp. pozivalajae mu oraz realna intromissie 
ve zastawiony . majatek, i obliujac, sie soim 
i sukcessor6w. swoich imieniem pod Vadium 
600 zip. nietylko' do bronienia Jana Zamojs- 
ckiego vw spokojnem posiadaniu rzeczon€j po- 
lowy  Kniaziwa, ale i wyrobi6 konsens kr6- 
lewski na ten zastaw. |   

II. 1580. Regele Sigismund Augustii con- 
firmă post factum menţionata ipotecă de ju- 
metatea morei.. kinezesci, cu condiţiunea, inse, 
ca -summa, peniru care a ipotecat'o Alexandru. 
Korosteriski, să nu intrecă porțiunea, ce i se 
cuvine lui din kinezată. . e 

IV. 1560. Copco stii Procopii Korostenski, 
possessorulii cellei-lalte jumătăţi a kinezatuluy 
de Korosuo, o oblisă lui Ionni Zamojseki, 
pentru summa de 600 zloți poloni, permittându” 
totii-d'o-dată  intromissiunea reală şi indato- 
rându-se, in .numele seii și allit successoriloriă 
sei, sub amendă de alţi 600 zloți, nu numai 
de alii apăra in. liniştita possedere a dissel.ju- 
mătăţi de kinezată, ci incă de a procura au- 
torisațiunea regală in privința acestei ipotece. 
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V. 1560. Uezciwy Lechno (Alexander) Ko- 
rostenski zastawia (inscribit obligat atque în- 
radiat) siostrzencowi swemu Walicza synowi 
Prokopa Korostenskiego w summie 200 zip. 
jedna trzecia czes€ swâj polowy Kniaztwva w 
Korosnie (zatem. szosta czes6 calego tego Knia- 
Ziwa) pozwalajac mu oraz realna intromissie 
W rzeczona irzecia, czesc swej dzielnicy, i re- 
ezac mu summa r6wna 200 zip. w swemi 
swych sukeessorâw imieniu za spokojne posia- 
danie usiapionego majatku.   

COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA ' 

V. 1560. Onorabilulă Lehno stii Alexandru 
Korostenski obligă (inseribit, obligat atque in- 
vadiat) nepotului seii Vancea, filului lui Pro- 
copii Korosteniski, o a treia parte din jumăta- 
tea sea a kinezatului de Korosno, adecă o a 
ş6ssea, parte din kinezatulii intregă, pentru sum- 
ma de 200 zloți poloni, permittăndu'i totii-d'o- 
dată intromissiunea reală -şi espunându-se la 
o amendă egală de 200 zloți, dacă densulii 
s6ii successorii sei oră attenta cum-va contra 
liniștitei possessiuni. 

  

“VI. 1561. Elzbidta z Pleszowicz (zapewne VI. 1561. Flisabeta din Pleszowice (certa- 
swdowa po Krysztofie - Drohojewskim) - nieode- 
brawszy od Lechna (Alexandra) Korostenskiego 
ani Summy 150 zÎp., za ktora tenăe. Krzysz- 
tofowi Drohojewskiemu olowe swego miyna p 8 , 
zastavwil byl, ani teă drugicj summy .59 zlp. 

  
T “groszOwW, wnosi, do sadu Grodzkiego Prze- 
myskiego prozle: o realua' intromissie w po- 

“Siudanie rzeczonj polowy mlyna. - 
NB. Udzielamy dokument ten doslownie, po- 

niewaz istuienie osobnych sadâw YWoloskieh 
:dowodzi: | ARE 

Generosa Ilisabetha de Pleszowieze inhăe- 
rendo decreto judicii Vallachici protestata est 
coram ofiicio, quia parata erat recipere sum- 
mam 150 zip. pecuniae a provido Lechno Ko. 
sstenski; sed quia ipsam non reposuit, nec 
reponere et solvere curavit, ideo petiit, ut exe- 
quutionem decreti praefati officium faciat, mi- 
nisterialem et Crainiconem eidem' jam ex nunc 
ad intromittendum in mo'endinum dicti Lechno 
addat. Olficium itaque Custrense Premisliense 

- în praesentia ipsius Lechno hic idem stantis 
inhâerendo decreto ejusdem judicii (5. e. Val- 
lachici) addidit eidem Elisabethae ministerialem 
et Demianum Craiuiconem, ad executionem fien- 
dam decreti praefati peremptorie. Item occasione 
quinquaginta novem' florenorum, grossos. sep- 
tem, det et admittat in totim' suam medietate m 
motendini scultetialis in Korosno tamdiu per 
ipsam Elisabetham tenendam, donre .ipsi sum- 
ma tota plenarie persolvetur: Ministerialemque 
etiam eidem cum Krainikone ad.dandam et as: 
sigandum peremptoiie. intromissionem in sum- 
ma juncta adaidit. . Actum” în. Castro Premi- 
slieusi feria quinta post festum Sta* Agnetis 
proxima. Anno Millesimo Quingentesimo Sexa- 
gesimo Primo. a e   

mente veduva, lui Cristofi Drohojewski), de 
vreme ce nu primise dela Lehno Korostenski 
nică summa de 150 zloți: poloni, pentru care 
o jumătate de: nadră a, fostii ipotecată lui Cris: 
tofii Drohojewski, nică o altă summă . datorită 
de 59 zioţi 7 groși, apoi cere dela tribunalulă dis- 
trictualii de Premislia intromissiunea reală in 
possederea, acelei jumătăţi de mâră,: 

(NB. Impărtăşimii litteralmente acesti 'do- 
cumentii, prin care se probeză essistinţa unorii 
tribunaluri. române separate). Se 

Nobila Elisabeta de Pleszowiee, pe basea 
decretului judicitilul români, a declarată de- 
naintea acestui oficii allii castrului de Premi- 
slia, cumcă 'avendii a. primi del “ onorabilulă 
Lehno Korostenski summa de 150 zloți poloni, 
pe care elli n'a inapolato şi nu sa ingrijiti 
a 0' plăti, ea rogă pe officiii de a pune in in- 
deplinire, acellii: decretii, dându'r pe un impie- 
galii şi pe: crainiculii :(satelorii române), pen- 
tru ca so pună in possessiunea Jumetaţei de 
moră a disului Lehno. Așa dară, în presinţa 
lui insuși Lehno, pe basea decretului Judiciu- 
lui românii, officiulii a dati menţionatei Elisa- 
bete -unii impiega i Şi. pe crainiculii: Demiană 
pentru a essecuta -in dată disulă: decretii. pe 
care jumetate de.moră Kinezială din Korosno 
ea s0 ţină atăra timpi, pâu& ce nu i.se va plăti pe de plini atat 'sum aa de mai susăi, 
precum și totii-d'o-datăi o altă 'summă, de cinel-deci 
ȘI noie. florini şi şepte “grași. . Făcută in cas- 
'rulă.. de Premislia, feria a 'ciicea prossimă 
dupe serbatârea,. Sântei.. Aenete, 'annulă': una milă ciuci-sute șâsse-deci și unul, 
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„VII. 1561. :Uezeiwy liko (Eliasz) Koros-| VII. 1561. Onorabilulii Ilco scii- Elia '.Ko- 
teiiski syn Lechna, zastawia piata czes€ sw6j |rostenski, firulă lui Lehno, lea imprumutii, de- 
dzielnicy. w Kniaztwvie . Korostenskim Janowi [la nobilul: I6nnii 'Zamojscki. :summa .de 100 
Zumosezkiemu. (Szlachcicoiwi) . za “summe 100 zioți poloni,: sub ipoteca unei cincimi 'din: par- 
zÎp.. na tak dlugo, poki mu: te: summe nie od-|tea, ce i se cuvine in 'kinezatulii de Korosno, 
da. Pozwala mu zaraz realna intromissie i z -|permittendui  imme:iatamente introrăissiunea 
pisuje mu Vadium 100 zlp. da zabezpieczenia, |reală in acea avere, până la soluţiunea sum- 
Ze go 1 posiadaniu zastawionego majatku prze-|mei, și oblioându-se, sub amenda de alți 100 
ciwko wszysikim broni€ bedzie ete.  |zloţi, de ulii apăra contra a ort-ce superări 

| relative la posscssiune etc.   
zi at 

CPE m: 

„VII. 1568. Nobilis. Jun Zamojsezki, posia-| VIII. 1568. Nobilulă I6nnii Zamojscki, pos- 
dacz t€j pulowy Kniaziwa. Korosteiiskiego, ktora |sessorulii , acellei jumătăţi din kinezatuli de 
mu. Prokop Korostciiski za summe - 600 zÎp.| Korosno, pe „care: i-o ipotecase în annulii 1560 
w'roku 1560. zastawil byi, przeleva na rzeez|Procopii  Korostcăski pentru summa de 600 
Demiana: Stebnickiego wezystkie - swe pravwa [zloți poloni, :transmițte lux Demianii Stebnicki, 
tak co do. rzerzor:6j sunimy 600 zÎp., jak iin numele seii. propriă Şi. ali  suecessoriloriă 
co do posiadauia. za nia . majalku > swoim i|sel, tote drepturile: selle atătii. assupra.:posses- 
successorow swych imieniu  (condescerdit in |siunil,: precum. și, assuțra: acellei, summe "de 
eumque omue. jus. suum yraeiatum incorporat! 600 zloți, .cu care summă : Pa. satisfăcutii: pe - 
ei iuviserat cum, omii jure domiuio et proprie: | dânsulii Demianii Stebuicki. a 
tate ita, proti jreccaiem medietalem scultetiae| : E 
in villa Korosno solus 'tenuit, habuit et possi-|, i 
debat nihil juris deminii et proprietatis în eis-| ei 
dem bonis praefatis pro se et suis lepitimis|. .. si să 
successorihus et quibusdzm aliis personis re-| 
servundo) a to dlu tego, Ze Demian Stebnicki 
mu rzeczona sunme 600 zip. zaglaeil. 

a: ar 

  

se
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IX. 1568. Ten sem Îwan Zemojsezki uste-| . 1X.:1568. Acelaşi l6nnă. Zamojscki mai cedă 
puje i zeczoemu Demiai ovwi Stebuckiemu' ta) Ze |nvmitului, Dumiariii - Stebnicki incă. o cincime 

i 0oWa ţia a czesc dzieluicy Lechrea Korosteni- din apanagiulii lui. Lehno , Korosteriski, pe care 
skicgu, ku 16j posiudanie mu Jlko (Eliasz) synl-o „ipotecase Îl ulii acestuia Ilco în aunuli 1561: 
tego Lechu.a 10ku 1561 za 1C0 zlp. zastewil: drepti 100 de zloți Ţoloni,, fiindii-că Demian 
LyÎ. A to dla tego, ăe Luomian Stebnicki przez] Stebnicki, plătindu-i“ summa , de mal : susă,. că- 
wylie summy wymierio..€) wszystkie ] rawa! pătâ. prin: acegta, 6te. drepiurile, , deriva e : din 

z zasiawu wy]Îwaiace od Z:mujsczkiego na- ipolecă, in „favorea lui Zamojscki, precum.măr- 
byi, jak ten sam przyznaje. turisesce însuși acesta. : „ie i 

îs 

  

_.X..1568. Onorabilulii., Vancea: Korostenski,- 
fiiulă Jui Proeoj îi, transmijte. „umitalui Demianii 
Stebnicki tote drepturile selle assupra summei 
de 200: zloți poloni, înscrisă lui din partea, 

X. 1568. Uezeiwy Waneza Korostenski syn 
Prokopa przelewa na rzeczorego De miara $te- 
Dickicgo wszysikie raw swoje, co do stm- 
my 200 zlp. zapisau6j mu pizez Stryja jego 
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Lechna Korostenskiego na ustapionej czesci ca- 
lego Kniazuwva Korostenskiego, nie mni6j i pra- 
wo do posiadania t6j szâstej czesei pozwalajac 
mu zaraz realna intromissie do 'niâj. A to dla 
tego, ăe mu Stebnicki rzeczona summe 200 
zip. wyplacil. i o | 

unchiului seii Lehno Korosteniski pe cedata a 
şessea, pârte din intregul kinezatii de Korosno, 
precum nu mai puţinii dreptulă de possesiune 
assupra acellei a şessea părţi,  permittându't im- 
mediata 'intromissiune reală, de vreme ve Steb- 
nicki X-a plătitii dissa sunimă de 200 zloți. 

  

„XI. 1568. Leehno Korostenski wraz z swymi 
'synami Ilkiem i Ignacym zastawia cala swa 
dzielnice Kniaziwa  Korostenskiego (prawdzi- 
wie zostajace 'jeszeze przy nim siedm pietnas- 

Se . . . 
tyeh czesci jego polowy) Nobili: Pawlowi De- 
mianowiezowi. Ustrzyckiemu i jego sukcessorom 
az do przyszlego Bozego Narodzenia za summe 
'509 zlp. siedm proszy, poziwvala mu zaraz, real- 
na intromissie, i reezy mu nie tylko summa 
509 zlp., ktora: jako vadium zapisuje, ale i 
calym' swym majatkiem za spokojne posiadanie 
zastawion€] dzielnicy.—" „Jamque ex nunc in 
„eadem bona omnia dant et admittunt realem 
„intromissionem et pacificam possessionem in 
„bonis praefatis per Ministerialem 'Terrestrem 
„ac Krainikonem Demianum, dareque se sub- 
„miserunt, sub simili vadio Quingentorum et 
„novem florenorum et grossorum septem etc..... 
„Debetque ae tenebitur praefatus Lechno et 
„Iehnac et Ilko praesentes cum filiis, et se prae- 
„sentibus cum suis successoribus inscribunt-super 
„omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus ac 
„personis suis, eundem Paulum et ejus sut- 
„cessores ab omni quavis praepeditione juri- 
„dicia et violenta ub omnibusque inseriptionibus 
„toties, quoties necessarium'fuerit, tueri, defen- 
„dere, intercedere, ac bona eadem munda fa- 
„cere sub simili vadio 509 fl. et septem gros- 
„sorum — Pro quibus quidem vadio et vadiis 
„citati iidem * Korostenski cum suis suecesso- 
„ribus ad officium castrense Premisliense per |: 
„ipsum  Paulum et ejus successores, ex tune 
„in primo termino pro vadio praefato satisfa- 
„cere cum suis suecessoribus tenebuntur, ipsum 
„primum terminum nullis generaliter viis, co- 
„loribus, modis, dilationibus, motionibus, appel- 
„lationibus, praevitationibus, persecutionibus, lit- 
„teris regalibus differendo, sub amissione suae   „totius causae toties, quoties necessarium fuerit.« 

. 

XI. 1568. Lehno Korostenski,' dempreună 
cu fiil sei Ilco şi Ignatiii, obligă “nobilului Paulii 
fiul lui Demianii Ustrzycki şi suecessvrilorii 
acestula intregul seii apanapiu: din kinezatulii 
de Korosno (mal bine dicendii 7|15 cei mai 
remânii din jumătatea lu!) cu termenii rigurosii 
până la Crăckunii, pentru: summa de 509 zloți 
poloni şi şepte groși, permiiteadui immediata 
intromissiune reală, iar pentru liniştita posse- 
siune îi garanteză nu numai cu o summă e- 
gală de 509 zloți, ci incă cu totalitatea averii 
selle, remănândă numai ca impiegatulii distric- 
tualii allă officiului - Castrului de Premislia și 
Crainiculii satelorii române Demianii să essecute 
acestă lucrare. - o. 
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" XIL.:1568. Kilian Drohojewski syn Kizysztofa 
przelâwa, w - swem i swych braci . Tomasza, i 

" Jana “imieniu: na. Szlactetnego ;Pawla: Demia- 
nowicza  Ustrzyckiego i. tegoă sukcessordw 
wszystkie prawa. tak co: do.sum. 150-zip. i 
59 „zlp. 7 .groszy; jak co do-zastawion6j za uie 
polowy  mlyna - Lechna Korostenkiego, pozwa- 
lajac rzeczonemu Pawlowi Ustrzyckiemu real- 
na intromissie' x posiadanie 16 polowy mlyna. 

, 

„ XIII. 1569. Relacya woznego sadu Grodzkie- 
go Przemyskiego, iz w jego przytomnosei Lechno 
Korostenski.z synami Ignacym i Ilkiem, tudzieă 
Kopko Korostenski z synem Waricza dozwolili 
i dali- Nobili Pawlowi Demianowiezowi Ustrzy- 
ckiemu reala intromissie w posi: danie calego 
Kniaztwa,  Korostenskiego.: „Dederunţ. et admi- 
„serunt..realem intromissionem cum actuali pos-|.. 
„sessione in totam e! integrum advocatiam alias| ' . 
„in knyastho in praefata villa Korosno et om-].. 
„nia alia ad eandem advocatizm .spectantia -et|. 
„pertinentia soli. per se et per dictum Ministe- 
„rialem in -praesentia eorundem. — . 

pie : Ei 
4 
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„XII, 1568. Kiliară,. Drobojewski, fiulii dul 
Cristofii;: în numele sei şi ali: fraţilonii șei 
Toma şi lonnăi, cedă nobilului Paulii Demianii 
Ustizycki şi successorilorii acestuia. tote drep- 
turile selle atătii assupra summelorii de 150 zloți 
poloni, şi 59 .zloți „poloni 7 groși, precum și 
assupra ipotecatei pentru elle jumetăţi de:moră 
a ul Lehno Korostenski, permittendi dissului 
Paulii Ustrzycki immediata intromissiue reală, 

„XIII.:.-1569. - Relaţiunea, „portărellului ; tribu- 
nalului: castrului de Premislia, cumtă in. pre- 
sința, sea Lehno Korosteniski cu fiii Ie natiii şi Ilco, . 
precum şi Copco. Korostenski. cu fiiulii Vancea; | 
aii permisă şi aii.datii nobilului Pauli Demianii 
Ustrzycki intromissiunea reală in possessiunea 
intregului kinezată” de Korosno: :.. --_ ::-- 

Să XIV. 1569. Druga relacya sadowa “wodnego XI, 1569. A duoa - relaţiuiie judiciară a 
sadu. Grodzkiego -.Przemyskiego,. Ze_w Jego 
przytomnosci Demian Stebnicki albo Ustrzycki, 
soltys x Ustrzykach î posiadacz, Kniaztiwa w 
Korosnie,.wszysikie swe prawa do, tego ostat- 
niego KniazlwWa na 1zecz swego. syna za [0z- 
woleniem  szezegâlnem .Krdlewskiem przeli, i 
rzeczouego syna w posiadanie tego Kniazbwva, 
intromitowal. e 

XV. 1569. Trzecia relacya sadowa, e: 
a) Jan Zamojsczki jako byly posiadacz jed- 

n6j polowy Kniaziwa Korostenskiego' i jedn€) 
pialej eze&ci drugi€j polowy_tegoă Demianowi 
Stebnickiemu, na kiorego byi 1wezy stkie prawa 
swe przelal, w. realne' posiadanie : rzeezonyeh 

portărellului tribunalului. castrului. de Premi- 
slia, cumcă, in „presința; sea. Demiani Stebnicki 
sei Ustrzycki, . kineză de. Ustrzyki, și: posses- 
soruli kinezatului de Korosno, eesee fiului sei, 
cu speciala. autorisațiune regală, tote dreptu- 
rile selle assupra acestui ultimii kinezatii și „li 
intromisse în possessiune,, . e 

„rii Tari 

XV. 1569. A treta relaţiune judiciară, cumeă : 
1. I6nni Zamojscki, lostă possessorii allă 

unei - jumătăţi și allii unei cincimi din cea-l'altă 
jumătate a kinezatului de Korosno, intromit e in 
possessiunea lori reală pe Demiani Stebnicki, 
cărula. îi cedase tote. drepturile selle. :.-.- 

cz eci: Kiiajtwa Korostenskiego intromitowal; |. ce ta 
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„"b.) de toi samo Kilian Drohojewski w swo-| 2 - 'Totii astii-feliu face Kiliană Drohojewski, 
jem i 'swych braci imieniu co do jedntj polowy |in numele seii şi allii fraţilorii sei, in privinţa 
mlyna do dzielnicy. Lechna Korostehskiego nale- jumătăţi de mâră din apanagiulii lui . Lehno 
zacepo uczynil; a “IKorostenski. : | aa 

c.) ie takaă realna intromissie takze i Wan-| 3. De assemenea Vancea, filulii lui Procopă 
cza Syn Prokopa Korostenskiego, co do swej|Korosteniski, intromitte pe . Demian Stebnicki 
szâstej czesci Kniaitwa tamtejszego uskutecznil, |in vinduta acestuta a şăssea parte a kineza- 
ktâra mu byl Stryj jego Lechno 'darowal, a|tului de: Korosno, pe vare Vancea o avea 'in 

e 

on Demianowi Stebnickiemu: sprzedal. darii dela, unchiu-seii Lehno. : 

+ 

"XVI. 1577. Waneza syn Kopka Korosten-| XVI. 1577. Vancea, filulii lut. Qopeo: Koro- 
Skiego powtârnie zeznaje, ie wszystkie swestenski, revunnosce pentru a duoa 6ră ceșsiu- 
prawa,.co do wlusnosei polowy Kuiaztwa w|nea tuturorii drepturilorii selle assupra, proprie- 
Korosnie, na Pawla Demianowicza Ustrzyckiezo |tăţit jumetăţii - kinezâtului de Korosno in favd- 
przelal, reczac "mu calym swym ajatkiem za |rea lui Pauli Demianii Ustrzycki, garantându'Y 
spokojne posiadanie e liniștita possessiune cu totalitatea averii selle. 

NB. — Udzielamy tego dokumentu wstep, po-|' NB. Impărtășimii testualmente inceputul a- 
nievaă zawicra dobrowolua renuncyaeye Wahczy |cestul documentii, căci elli: ne arrâtă, cum 
Kopkowicza na uprzywilejowane swe torum, | Vancea Kopkovwiez -sci fitulii lui Copco renun- 
t. ]. zrzeczenie sie sadu woloskiego i podda-|eiă de buni voe la: forulii 'seii privilegiali, 
nie sie pod jurysdykeye sadu Grodzkiego Sa- |adecă se lapădă de judecata romănâscă și se 
nockieszo. suppune jurisdicţiunit” tribunalului castrului de 

- Sanoka: RI : a . -   
“Comparens personaliter coram actis praesentibus.-Premisliensibus Castrensibus Nobilis 

(wan Wancza Kopkowicz Korosteiski în villa Sacrae Regie Majestatis Korosno antiqua, ad 
Capitaneatum presentem pertinente, tenutarius Maonifici Joannis Herburth de Fulsztyn Qastel- 
lani Sanocensis et Capitanei Premisliensis . medietatis advocatiae seu scultetiac tenutarius jure 
suo quovis proprio, foroque et competentia omiss : (?) sive vero praesenli castrensi juristlie- 
lioni se successores cum bonis omnibus in toto quo ad inscriptionem. tantum 'attinet, incor-: 
porando, et inviscerando, mente et corpore sanus existens publice libere per expressum re- 
cognovit, quia de omhi et intexro jure suo in medietatem  advocatiae seu 'scultetiae in villa 
sacrae regine Majestatis antiqua Korosno existente jure Dominio et proprietate........ (nu:se ve de) 

Suos ac -vigore jure a serenissimis regibus Poloniae ipsum coacernente et spectante cum 
omni jure, dominio et proprietate et cum omnibus ad eandem praedictam: advocasiam pertinen- 
tibus, attinentiis, fructibus et utilitatibus universis,: sic vitelicet- prout eadrm bona, solus ex 

antecessoribus suis tenuit, habuit, et possidebat illisque utifraebatur, nil ibidem pro se suis- 
que successoribus reservando et exeipiendo Nobili Paulo Ustrzycki Demianowicz în villa 

sacrae Regiae Majestatis Stebnik, ad Capitaneatum p 'eseatem pertindentem tenutarium prae- 

dicti Castellani Sanocensis sculteto et ejus posteris cedit et condascendiL omae jus suum su- 
per eundem perpetuis temporibus transfuadit, ae eadem bona eidem ae ejus posteris dat, 
donat etc. etc. E Na pe POSIGRIS, 

, R 

XVII. 1577. Pawel Demianowicz Ustrzycki| XVII 1577. Pauli Demianăi Ustrzyoki, sup- wnosi do aktâw Grodzkich Sanockich, (pod-|punendu-se fără nict 0 restricțiune jurisdicţiunit 
  

  

   



ep ee eu pei mir Ale i -. „ rț 
, dajac sie” jurysdykeji': Grodzki6j : bez '%adnej 
! restrikyei) plenipoteneye,: ktâra:do :prowiadzenia, 
„sivych proces6w' z Ilkiem Korosteriskim: bratu 
- swemu' Jan oi, Demianowiezovwi , Ustrzyckiemu 
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“NB. 2 Uăzielany ! takăe! visiep!i tego ăkta, 
kt6ren wyraâna renunoyacye od uprzywilejo- 
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“|Ilco Korosteriski,'" 

EN ARE 

65. 

dreptului: commiinii;inivegistreză” in” actele Caş-! 
trului “de ':Sahoka':: deplina ;'imputernicire ,:: pe" 
care 0':dă fratelui seii lnnă Demian Ustrzycki' 
pentr a 'conduce“'processele selle: contra; lui: 

epurare Dire 
Pa 

   i a. 
d 

EI 

  

LI îi) Ti 1 

“*(NB. 'Impărtăşimii 'de “assemenea! inceputuliă: 
acestui actii,:in care''se' eopprinde * fârte lim: 

E 
7 

„xvan6j jurysdikoyi Kniazidw zawiera : pede o renunciare la jurisdicţiunea privilegială 
a kinezilorii).   

„Nobilis Paulus Demianowicz Ustrzycki coram officio praesente Castrense Sanocensi et 
„actis personaliter stans, recedens a suis juribus et districtibus suis quibusvis propriis, et se 
„praesenti jurisdictioni Castrensi Sanocensi una cum  bonis omnibus ac successoribus suis 
„incorporans ac subiciens, quia in omnibus et singulis causis et actionibus suis, Quascumque 

* „coram quocumque judicio seu officio regni Poloniae et coram Sacrae Majestatis regni qui- 
„buscumque personis habet et habiturus est, et praecipue in causa quam habet cum provido 
„Lia Korostenski,: Nobilem IWan Demianowicz 
„gitimum plenipgtentem fecit* ete. ete. 

Ustrzycki fratrem suum in -suum verum et le- 

  

XVIII. 1578. Kr6l Stephan Bathory potwier-| 
dza na wniesiona do niego appellacye .vyrok 
sadu Grodzkiego Przemyskiego w sprawie Ilka 

| Korostenskiego przeciwko Iwanowi i Pawlowi 
: Stebnickim. (Ustrzyckim) o wykupno Waska 
Korostenskiep:o brata rzeczonego Ilka z Kniaz- 
tva Korostehskiego i gwaltowne wypedzenie 
tegoă z mieszkania i kurii. iv Korosnie. 

NB.— Udzielamy ten: wyrok jako nowy do- 
w6d, ze jurysdikeya w sprawach Kniazi6w 

_miedzy soba w skutek poddania sie pod sad 

XVII. 1578. Regele Stefani Batori intă- 
resce in appeliă . sentința tribunalului Castrului 
de Premislia in processulă lul Ilco Korostenski 
contra lui IOnnii și Pauli Stebnicki s6it Ust-" 
rzycki, cari arii fi usurpată  kinezatuli de 
Korosno. assupra lui Vașco Korostenski, fra- 
telui numitului Ilco, allungânduli cu violință 
din casa și din curtea kinezială. 

(NB. Not impărtășimă acestă, sentință, ca o 
nouă probă, cumcă jurisdicţiunea, in processele 
dintre - kinezi, după ce acestia se suppuneai 
o dată dreptului communii, trecea cândi la unii - pewny krajowy raz do tego grodu raz do dru- 
tribunal, cândă la altul.) giego przechodzila.   

E 

Stephanus Dei gratia rex Polonize ete. Significamus praesentibus litteris Nostris quorum 
interest devolutam esse ad Nos et judicium Nostrum per Appellationem ab officio Castrensi 

„ Premisliensi causam et actionem inter providum Iliam Korostenski actorem et appellantem 
 causae ab una, et Nobiles Iwanum et Paulum Stebniczkie conventos ab altera partibus, ratione 
 interemptionis providi Wasko de villa Korosno fratris germani ipsius actoris et violenta ex- 
„ pulsione de domo. et curia scultetiae villae Korosno coram officio motae uti ea omnia in ac- 
“tis et processu causae latius ac sufficientius habentur descripta. ete. etc. Nos cum consiliariis 
ete. .... (ștersii) Nostris audita av examinata partium ipsarum controversia processuque 
'actis et munimentis coram productis ad causam praesentem necessariis remissis atque debito 
: Nostro expensis sententiam oficii Castrensis Premisl. qua Iwanum Demianovwicz innocenter. 
      
  

B. P. Hâydei Tom 1V . 9 
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' xatione: praemissorum- inculpatum esse, et Paulum Demianowiez, scultetiam. seu advocatiam in 

villa Korosno :sitam cum omnibus ad eandem attinentiis legitime. tenere.et possidere .decretum. 

est, ex rationibus eidem: ipsae. sententiae, Castr.. Premisl. annexis. in toto approbavimus,. ac, 

" conventos liberos ab. omni: deinceps impetitione actorum. ratione ;praemissorum omnium pronun- 

- ciavimus, uti quidem approbamus 'hoc, Nostro: decreto mediante. De litis vero expensis salvam. 

actionem reservamus citato. In cujus rei testimonium sigillum Nostrum praesentibus est 
 appensum: Datum Varsayiae feria quarta Anno Domini Millesimo quingentesimo septuagesimo 

octavo, -Regni -vero Nostri secundo, , „n: pci ie a pp ti a tă :, . , 
. Hi i 1... ee. N. x 
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“fundaeşi kr6lewskitj, : kr6lowszezyzna; vw “oyrkule Sanockim. 

Cp B6gi 

-Originale privilezium super locâtionem 
“illae IHK-rosienczka  W/ola; per . Sigis- 

mundum Augustum. ; Hryezkoni et 

Jaeziso Rozputensirim datum Petri” 

.“Sigismundus” Augustus Dei gratia ete. ete. 
Significamus praesentibus litteris Nostris 'quo- 
rum interest - universis'ct singulis quod cum 

" declarasset Nobis Magnificus Spytek Jordan de 

'Zakliezyn Palatinus: Oracoviensis, Premisliensis, 
Camionacensisque' Capitaneus, esse in Capita- 

'neatu 'Premisliensi in fundo Nostro Regio'lo- 
cum încultuim' villague instituenda, 'opportunum 
el accomodatum,; circa -rivulum Koroseieriskie 
“dictum situm. — Nos volentes adaugere com- 

“moda et proventus''ejusdem -capitaneatus, Nos- 

tri Premisliensis,  permisimus, et. assentimus 

praesentibus . ejusdem 'villae “locationi, et quae 

“tum' in ea, locanda, tum in 'omnibus. rebus ad 
“incolarum illius utilitates constituenda: omnia “ut 

“commode gerantur 'et administrentur, committen- 
“dum 'duximus et quidem committimus per prae- 

"sentes providis' Hryczkoni' Rozputeniski una cum 

“filio ipsius Jaczko, commendatam habentes il- 

“lorumm'” industriam, : ut 'illi eandem villam “sine 
“tamen praejudicio. et detrimento : aliarum villa- 

zum  circumjacențium: in cruda: radice 'locent, 

.. ; 
si 

"colonosque în ea juxta -quantitatem . agrorum 

exstirpandorum iustituant.  Eam autem. villam 

locare et agros .pro ea locanda exstirpare, de- 
“bebunt, locationique: (rect. locationemque) eus- 
dem villae instituere (pecz. încipere) debebuni 
a, rivulo superius memorato “ Korosci: iski po- 
tok dicto, qui tendens a rivulo Liskowaty po- 
tok dicto ad fluvium Strwiaă et tandem mar- 
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cordati în ; Petricovia lui  Hriţco şi 

Angusti. -! 
Iaţco Rozputeneki de cătră Sigismundu. . 

- Sigismundii “Augustii, - cu' mila “lui : Dumne- 

dei 'etc,,: ete.. Facem - cunnoscutii: prin acesta, 

tuturoră şi fie-cărula, cul se cuvine, că declarân- 

du-ni magnificulii Spytko Jordan de : Zakliezyn, 

palatinulii de. Cracovia şi căpitanulă de Pre- 

mislia şi de Kamieniec, cum că sarii fi af- 
fândii în 'capitanatuli de Premislia, . pe . terri- 

toriulă nostru propriii regalii, unii locă incultă, 
indemănatecii “pentru” înființarea : unul - sată,. în 

apropiarea . riului numiti “ Koroscienski, „deci 

noi, voindă a 'immulţi folosurile şi veniturile 

dissului : capitanată ali . nostru de Premislia, 

ami incuviinţatii prin actul de -: faţă colonisa- 
rea' disului sati, 'iar -pentru ca ea să se 'potă 

vealisa, administrându-se apoi satul în tote 

spre binele locuitoriloră, ami insărcinatii şi in- 

sărcinămii pe onorabilir Hriţco Rozputeiski, de 
'mpreună cu fitu-seii laţco; cunnoscuţi deja prin 

activitatea  lorii,' de -a inființa “er acelli sată, 

adunând colonisti căți vori trebui pentru a 

seste. la: cultură. acellii loci pustilu, fără inse 

vre-o daună pentru 'celle-Valte sate de pe npre- 

giurii, care colonisare 'a satului și curăţarea 

câmpuriloră se va incepe. de: la menţionatulii 

rii numiti Koroscienski-potok, care merge de 

la: riul numiti. Liskowaty-potok "până la flu- 

viulii- Strwia% - apoi” pe marginea, fluviului 
şi până. la 

culmea muntelui numiti Bruzni, unde este. 

hotarulii: Sobieski: sei Lieski,: de aci de :la: 

până la riul numiti. Polomski 
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Privilegiulă originală assupra 'coloni-, 
sării satului Koroscienska Wola, ac- 
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gine fluvii usque ad rivulum Polomski dictum 
ac summitatem montis Brufni appellati, usque 
ad limites Sobieskie seu Lieskie. Deinde ab 
eadem summitate montis" Bruzni per fluvium 
Sodinka (Solnka?) usque ad summitatem 
montis Konieczkie Czary vocati. A praefa- 
îa vero - summitate montis Konieczkie Czary 
usque ad summitatem montis Koroscienskie et 
rivulum, Strynturski (2); nuncupatum. — Damus 
quoque .et iconcedimus. colonis : qui: eam villam 
inhabitabunt libertatem et immunitatem omnium 
pensionum, dationum, censuum, et 'onerum No: 
bis. arcique, Nostrae: Premisliensi .debitorum ad 
decursum decem. annorum. Expiratis vero annis 
decem, incolae villae praefatae ex possessioni- 
bus suis Nobis seu 'Capitaneo Nostro easdem 
omnes pensiones, dationes, census solvent, eos- 

“dem labores 'ac:eadem omhi :onera; fere et. Su- 
” bire-tenebuutur; quăecurigue. coloni aliarum vil: 
dlarum. Nostrarum i in:eodem: ' Capitaneatu existen- 
“tiu, ferte ac subire solent ae debent. Et ut eis: 
dem Hryczkoni Rozputenski una cum filio ipsius 

-Jacko 'Rozputeniski, eorum .operas în locanda; villa 
«:praefata: navatas: remuneremus,  damus îllis suc- 
-cessoribusque illorum în eadem villa advocatian; 
 assignando  îllis:.quatuor .laneos -agri,. quorum 
--unus .debet;.essepro- -Poponatu : vilae illius, nec 
“non'. sex.; quartas: agri. pro. hortulauiis illoruzm 
- per; €0s Jure- advocatiae possidendorura. - -Libe- 
„rm. quoque, illis,:erit molendinum în fluvio sive 
itivulo. Koroszeieiiski; extrueie sine, tamen. dam- 
':n0 et 'praejudicio : molendini Nostri Regii: magni 
in. fluvio Strwigă - sii. ;Incolae .vero ejusdem 
„villae :Nostrae; nulibi, nisi în. molendino; „advo- 
-cati': ejusdem frumenta sua molant et molere 
“tenebuntur. : Praeterea idem ipsi advocati. et 
"eorum successores a colonis . villae praefatae 
-eadem . omnia : percipient, : et: habebunt;,: quae- 
„cumqie alii ;advocati et. sculteti a colonis alia- 
-rum. villarum Nostrarum în eodem.. Capitaneatu 
„existentium percipere, et. habere „solent. ac' de- 
:bent:. Quam -quidem - advocatiam, supraseriptam 
przenominati  Hryezko Rozputeiiski et: Jaczko 
filius ipsius ac eorum.; successores legitimi. cum 
“agris; ; molendino :et ; omnibus: proventibus. et 

„ commuodis- superius deseriptis et, quaecumqud 
“adhuc in divta, advocatia parari,, et institui po- 
-terint, tenebunt et_possidebunt, eaque pro arbi- 
“tratu suo utifruentur;— Nostro tamen. et Sere- 
“nissimorum Nostrorum. successorum ronsensu 
„aequisito, si illud, obligare, vendere aut „(uo- 
„vismodo alienare. voluerit. Juribus etiam „Nos- n 
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acea culme a muntelui -Bruzai prin fluviulă 
Soinka până la culmea muntelui numiti Ko- 
nieckie-Czary, apoi dela acestă culme a mnn- * 
telui Konieckie-Czary până la culmea mun- 
telui Koroscienski și până la riulă numiti - 
Strynturski, iar colonistii acellui sati vorii a- : 
ve de la Noi unii intervallii de immunitate de | 
dece anni, in cursulii cărora vorii fi liberi de: 
ori-ce pensiuni, dări, „censuri,, munce şi sar-: 
cine, datorite. note, și: castrului, nostru de Pre-: 
mislia, la care inse tote el vor inceţe a fi sup- . 
puși, de o potrivă cu celle-lalte satealle nos-: 
tre din, ucellași capitanatii,;: din: dată „după, espi- - 
rarea disului termenii. Iar pentru ca acelli 
Hriţeo Rozputeiski și fiul sei Iaţco să fie 
resplătiți pentru munca lor în colonisarea di- 
sului satii, noi le dâmi lorii şi posterităţii loră 
kinezat:lă- de :acollo,. assemnându-le;, „patru la- 
nuri: de câmpii, dintre : cari: unulii: trebue':să 
fie. pentru: popatuli” satului, * precum : şi. șesse 
pătrimi de! câmpi pentru" argaţii lori, pe : 
cari potii sășI aibe în puterea dreptului ki- 
nezialii. 

fără insă. vre-o dăună pentru mâra nostră regală 

Le „va “fi de assemenea, liberii de, a || 
face .0 mâră în. fluviul. sei! riul Koroscietiski, 

cea. mare din. duviulă Strwiuz, Yar locuitorii sa- : 
tului. voră. fi opriţi. de a măcina, grănele lo 
aluri. unde-va,. decâții. numai la, mndra “Kinezulut. 
Pe lângă acestea, „dișii kinezi și successorii lori - 
vorii lua. şi vor ave: de la „colonisti! satului : 
tâte câte. 'obicinneseă a lua și, a ave cel! alţi 
kinezi. „S6il. şultuzi de la coloniştii. 
sate alle. nâstre. regale, din acellaşi căpitanati. 
Acellii. kinezatiă . supră-scrisi, numiții ..Jriţeo . 
Rozputeriski ,. „fiiuli :seii. Iaţeo. şi posteritatea - 
lorii. legitimă; cu. câmpii,, cu. nidră, cu tâte ve- 
niturile., și ; folosurile. mal, susii „specificate, şi! 
cu totii. ce apparține,, dissului kinezătii 'actual- 
mente seci. s'âri, „înființa, de acum. „înainte, ! 
Îi vorii “ţină, îllă . Yorii : - possede,, îl Voră' în- : 
trebuința după: placi, „Și, cu, consensulii . prea- 
Jabilă allă nostru și: ali successoriloriă, mostri, : 
ii, vorii „puls, „obliga, a vinde. S6ă a instrăina 
in toti chipulii,, remânândii insă pururea. salve ' 
drepturile, „nostre regale. Spre credinţă, ş i măr- 
turiă sa: aninatii cătră acestii actii 
nostru. . “Dati în „Petricovia, 
prile în trei,. annulii. Domnului i una, milă cinci- 

ial 
alle unei. lui A 

sute sessc-deci” Şi trei, -Xar. all regiri) nostre 
trei-deci; Și par u.    



  

tis regalibus, ibidem semper manentibus salvis. 
În” cujus ei” fidemiet, testimonium', 

Milesimo. quingentesimo -sexagesimo'” tertio. 
i.egni ) vero Nostri „anno. rigesimo quarto. 

uiti 

aa 1560. Alexi ă Răsiceki ie Bieciny Toy 
bun i Surogator: Grodu' Przemyskiego oznajmia 
Hryciovwi Rozputyiiskiemu posiadaczovi Kniaz- 
“tva, vw 'Koroscienski€j: Woli i Demianowi , Ust- 
rzyckiemu-posiadaczowi kniazuwa vw Ustrzykach, 
2 kr6l cheac napadom i skargom ich wzajemnym 
“tame -polozy6, “listem krolewskim 'xvadiuni 500 
zip. “W egiarskich îvyznaczy], ktâre strona gwal- 
tow, sie dopuszezajaca' w. jedn6j polowie, Kr6- 
ovi. drugij! polovie. zas stronie przeciwn€j 
vale, uszkodzonej' zaplaci6; powinna. Iă 
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NB.— 'Osnove pieczonego listu tidlavsliego|. 
dolore „umieszezamy;' 'poniexwaă -- ciekawym 
jest co-do. formy i orâz. “dowodzi, “Jak: silnych 
„Srodkâw: do! poskromienia gywva allow i: 'nâpadow 
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“Nostrum prăesentib
us est appensum.

' Datum|: 2 

“Petricoviae
 ! tertia mensis. „Aprilis,

. anno Domini il 

.î „A: „e o. 

1. 1569. Ateositi: Krist ci. de: Sisciny.: “i 
bunulii şi'sub-rogatorulă :castrului “de. Premi- 
slia, 'insciințeză : pe. Hriţco : Rozputeniski, posses- ! 
sorulii kinezatului' din Koroscierniska * Wola, Şi ! 
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pe Demianii Ustrzycki, possessoruli, kinezatu- - 
lui din Ustrzyki,: cum că regele, voindă a în- ! 
frăna' turburările „lorii. şi” "plângerile reciproce, ; 
a decisă prin: scrisore: regală amenda de :500 
florini in: aurii ungurescii,- pe care. va 'fi da- 
tore a: o plăti partea, 'ce "și va permite Scan- ! 
dalulii, jumătate în profitulii regelui ş Şi i cea al, 
în folosul părții vătămate. 
“NB. Nok reproducemil- în: exteiso acestii actă 

regali, 'fiindii curiosi din: puctulii de vedere allă 
formei şi „probândii totii-d'o-dată, 'cății” de-ener- ! 
gice: măgure- erai indispensabilă pentru ă; în- ! 

'ktârych sie “szlachecey: Kniaziowie niedzy soba 
dopuszezali,, UZywiac. bylo trzeba: m   RE uni contra altora: poa NP 
     pa „i sn i ăi ja AER i .. pai BN , pici papi 
al ie Di tă a je PE a pă 

'" Sigismundus “Aiigustus- Dei: gratia: Rex Poloniăă etc. etc. 1. Generoso Alesio: Krasicaki Tri. 

frânge violințele şi” attacurile nobililor „kinezi, | 

bune et Surrogatori Capitaneatus'; Nostri Premisliensis, in absentia” ejusi “Vicecapitaneo Premis- ! 
Jiensi, fideli Nobis, dilecto -gratiam ' Nostram - Regiam. — Generose, fidelis dilecte! Quaestus est : 
“coram : Nobis -graviter Nobilis. Hryezko “Rozputhenski ;- 'scultetus' villae” “Nostrac .Volia” Koros- : 
“e fiska,: quod 'illi Nobilis Demianus Ustrzyezki, scultetus villae Nostrae Ustr zyEi inimicitias aper- 
"tas in vitae ejus: 'discrimen...... (nu''se vede) ita-ut “de vita :sua. parum. sit securus, quod Nos : 
pai communi' „contrarium esse” 'censentes,- volentesque eidein' “Hryezkoni -Rozputhenski' de '; ecu- : 
'ritate „vitae prospicere,. et“ audăciam ac“ effrenatam temeritatem' ipsius :Demian, Ustrzy reki. „C0- 
“hercere, yvadium: Nostrum „Quingentorum florenorum “iri: auro. Ungaricalium.. boni. justique 'pon- , 

" deris,: (ut non vi; “sed jure et: justicia mediante,  actiones suas ut par! est p'osequatur) inter ; 
“eâsdem. partes. et earum quamlibet - seorsive vallândura 'ei interponendum duximus, vallamusque 
et inter ponimus * 'praesentibus Nobis- pro :una' medietate' pro' alia: vero parti illud observânti per 
partem in eo" succumbentem' irr emissibiliter persolvendorum — 'quod. quidem . Vadium” volumus 
tam. singullatim, ad unam quamque“ personam partium: “praedictarum' quam 'gerieraliter' ad omhes 

“intelligi. De” quo quidem vadio -Nostro! ne 'aliqua partium' praedictarum ignorantiam suam în ! 
„causa; iransgressionis illius habere praetendat, mandamus fidelitati tuae; ut hoc ipsum vadiuim ' 
“Nostrum în Acta Castrensia; inseribi 'eţ per Ministerialem' Terrestrem în domos' earundem' pâr- 
tium deferri' et, deportari ad „advocatiam ipsorum | deduci 'curet, njungatque eisdem partibus 
“sub. eodem''vadio ne 'una pars contra, aliam: insurgat,' nec “in alterius. -perniciem "aut detrimen- 
„tom: publice vel, oculte; directe vel: indirecte et quocumque. alio quaesito 'colorg per se aut sub- : 
Missas "pesonas, filios, fratres, „âmieos, “fautores, el, familiares quoscunque agat, vel mohat: TD 
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sed ut in pace et tranquillitate permaneaat, nullos:motus, aut turbas inter se excitent, -et non ||. 

vi, sed justitia et jure mediante, actiones suas .prosequaritur pro graia Nostra et debito.suo. |: 

Aliter fidelitas tua, ne fecerit. Datum Lublini in. conventu Regni :Generali die sexta. mensis 

Maji Anno Domini Millesimo quingentesimo sexagesimo nono, Regni Nostri quadragesimo.. : | 
RC o 

III. 1600. Zygmunt III zachowuje Miko-| II. 1600. Sipismundii III mănţine pe Ni- 
[aja Demianowicza Ustrzyckiego i Elzbiete z|colalu Demiani Ustrzycki şi pe soția-sea. Eli- 
Kopystynskich jego malzonke przy dozyiwot-|sabeta (?Margareta?), născută Kopystyiska, | 
nim posiadaniu Kniaîtw.i popostw.w Koros-lin possederea advitală a; kinezaturilorii și a po- - 

-nie i w Korostenski6j Woli. . .  |ponaturilorii din Korosno şi din Korostenska 
Pa De Wola. II 

-. Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae|  Sigismundii allă treilea, cu graţia, lui -Dum- 
ete. ete. Significamus praesentibus litteris. Nos-|nedeii regele Poloniei ete. ete. Facemii . cuu- 
tris, quorum interest universis-et singulis, quod |noscută prin acâsta, tuturori şi fie-cărula, cul 
cum perspecta et commendata haberemus fidelia |se cuvine, cumcă avândii în vedere şi în recom- 
servitia Nobilis Nicolai Demianowicz Ustrzycki, | mendaţiune credinciosele 'servicie 'alle _nobilu- | 
“quae tum Serenissimis antecessoribus Nostris, |lut Nicolatu fitulu lur Demianii Ustrzyeki; ma- 
quam Nobis ipsis omni bene merendi oscasione |nifestate cu stăruință in tote oecasiunile, atâtii 
diligenter praestitit, ita ut gratia et benevolen- | serenissimilorii predecessori al nostri, precum și . 

“tia Nostra non. indignum cum merito repute-|noiie inşine, astii-feliu incătii merită pe deplină 
„mus, faciendum Nobis esse duximus,. ut. eun-|graţia și buna voinţă: a. n6stră, noi amii decisă 
„dem in usu eţ possessioue advocatiarum tum|ali mănțină şili mănţinemii. prin actul de |. 
et poponatum în villis Korosno et Wola Ko-|faţă in usulii şi possessiunea kinezaturilorii şi :| 
rostenska in Capitaneatu Premisliensi. consis-| popaturilorii din satele Korosno: şi Korostenska :| 
tentium, omniumque attinentiarum et pertinen-| Wola, afflătâre in capitanatulii de Premislia, | 
tiarum antiquitus eodem pertinentium, conser-|cu tâte dependințele lorii ea din vechime; iar |: 
„Xaremus et relinqueremus uti quidem conser-(pentru ca densulă să cunnâscă şi. mai. multă |: 
„vamus et relinquimus praesentibus litteris Nos-|până unde merge graţia şi buna voință a nâstră, |: 
“tris. Et ut majorem etiam gratiam Nostram et|noi amii decisii cu generositate a mai admitte şi !|: 
benevolențiae Nostrae luculentius aliquod erga |admittemii prin actul de faţă, lă acestii drepti :]! 

"se testimonium -cognoscat, etiam uxorem ipsius |advitalii incă și pe soția: sea Maruhnă sei Mar- |: 
“Nobilem Margaretham sive Maruchnam Kopys-|gareta Kopystynska, asa ca ei amenduoi im- : 
teska ad hoe idem jus ipsius: advitale admit-|preună și fie-care in parte să se bucure: soli- 
tendura eidemque ac praedicto marito suo am-Idarmente de acelle kinezaturi .și popaturi, și |: 
“hobus în solidum et cuilibet eorum seorsim in|anume, chiarii murindi cumva unulii dintre ef, . 
„praedictis” advocatiis et poponatibus de novolsoţulii cell remasi să ţină, să aibe,. să pos- 
largiendum et concedendum esse duximus atque|s6dă, să întrebuințeze până la termenulii es- | 
„jam hisce praesentibus largimur et concedimus. |tremii ali vieței selle acelle kinezaturi, cu po- 
[ta quod praenominati conjuges ambo solidum|paturile lori, cu. cărctumele și morele” din .|' 
conjunetim et divisim quicumque eorum alteri|supra-dissele sate, cu tâte folosurile, usurile, 

.supervixerit, advocatias easdem cum poponati-| fructele, censurile, veniturile loiii „cu:toți ar-- 
bus, tabernis et molendinis în villis suprano-|gaţii. atătă cei de mai 'nainte, „precum şi cel. 

„minatis nec non cum omuibus eorundem com-|aşedaţi mai de currendă, prin consimţimântulii 
modis, usibus, fructibus, censibus, - reditibus, |reposatului rege moșii allii: nostru,. pe territo- '|: 
hortulanis, et tam antiquitus quam noviter vi-lriuli numiti Maxymow-Potok. din kinezatuli : 
_gore consensus olim Augusti Regis avunculi satului. Korosno; in fine cu tâte dependinţele 

| | Nostri desiderati in fundo advocatiae villae Ko-|fără nici o escepliune: promittândii Er în nu 
| rosio Maxymâw Potok dicto locatis, ceteri „9 escepu e; promittendă noi, în nu „|: | TOSDO axymow + Oto% G1cto l0caus, ceterisque mele nostru şi alli serenissimilorii nostri suc=:      



  

  

  
  

'  omnibus attinentiis et pertinentiis nullis. excep- 
tis teneat, habeat, „possideat iisdemque utatur 
"ac fruatur ad extrema vitae utriusque eorum 
conjunctim et divisim tempora. Promittimis vero 
Nostro et serenissimorum successorum nomine, 
non esse Nos eosdem conjuges quamdiu yi- 
xerint vel alter uter eorum vixerit, ab usu et 
possessione earundem advocatiarum cum popo- 

„natibus ac ceteris omnibus eorum : attinentiis 
' ulla ratione amoturos 'et. alienaturos; quin imo 
“utrique corum quamdiu 'vixerit, jus "advitale în 
solidum et divisim salvum ac illaesum praes- 
tituros et: conservaturos, Post mortem vero ip- 

„sorum non prius' bona praefata ad Nos dispo- 
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cesori, de a nu  deptrta nici i sub u unii ii pretesti 
pe numiţi 'soți de la usulii și possessiunea a- 
cellorii kinezaturi şi popaturi, cu tâte depen- 
dințele, câtii timpi vori trăi ei amânduol seti 
unulii dintre ei, ci din contra le vomii măn- 
țin€ neattinsii şi intregă până la mârtea . lori 
acellii drepti advitali communii și separatii, 
şi chiară după săvărşirea lori. din viețăacelle 
moșie nn vorii trece la..nol şi in disposiţiunea 
n6stră mai "nainte . de a se înnapoi surcesso- 
rilorii acestorii soți summa, pe care 0 inscri- 
seseră ei in kinezaturile seii care provine din 
taxațiunea, commissarilorii, ete. etc. Datii in 
Varsavia, alle lui Martiii în 30, annulii Dom- 

sitionemgue Nostram redibunt, quousque sum-|nului 1600. | 
„ma în eisdem bonis inscripta, vel ex taxatione]. . 
 commissariorum proveniens, successoribus illo- - 
„rum fuerit persoluta etc. ete. Datum Varsaviae| _ 
die XX. Martii Anno Domini MDC. | d 
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wi6s voloska fundacyi pryivatnţj Kmit, w eyrkule Sanockim 

tz 

1537. 

Pierwotny przywilej lokacyjny. 

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei 
+ memoriam. Universa acta, quae in humanis 
: geruntur negotiis evanescunt subito, temporis- 
„que diuturnitate labuntur, nisi munimentis si- 
; gillorum annotaţionibusque testium fuerint per- 
: hennata. Proinde Nos Petrus Cmitha, Comes 
tin Wisznieze, Palatinus et Capitaneus Craco- 
; viensis generalis et regni Poloniae supremus 
; Marschaleus atque Scepusiensis, Premisliensis 
iet Colensis Capitaneus, significamus tenore 
: praesentium universis ct singulis praesentibus 
"et futuris harum notitiam habituris. . (Quia Nos 
' volențes bona, Nostra augmentare, ad ajores- 
que proventus deducere, vendidimus scultetiam 

jiu fluvio Nostro Boberka in terra Sanocensi et 
i Craina Nostra Olszanicensi consistentem pro- 
;vido Iwan Wolosz subdito Nostro pro septua- 
; ginta florenis per mediam sexagenam computa- 
„tis. [n quo quidem fluvio Boberka praefatus 
;Divan scultetus lozabit villam nomine Boberkam 
“in cruda radice in jus Valachicum. Cujus vil- 
'lae praefatae eradicatio pro agris Cmethonum 
'ibidem locatorum (rect. locandorum) incipietur 
a flavio maly gluboki potok sursim fluvio Bo- 
iberka pro... sius eundo usque ad campum 
'dictum - Mathejowa polana et hoc intelligitur 
;ad longitudinem... Ad latitudinem vero emeto- 
“es in eodem fluvio locati habebunt liberum 
;„usum fructum silvarum et pratorum diu labo- 
'ratorum ex utraque parte fluvii praefati pro- 
„pius adjacentium, sine destructione et anni- 
:hillatione silvarum et arborum fructiferarum 
ultra metas eisdem designatas et signis nota- ț . De m Tae ae aa ceea er re ma mn o amet 
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sati românescă de fundațiunea particulară, a lui Emita.in, 

. „„».„€ereulă de. Sanoka. . :.    
ae CI CA i 

i 2587 
! : . pd Pa A aj m .. 

| Privilegiulă primitivă 'de; locaţiune.: i 

In numele Domnului aminii. Pentru „per- 
petua memoriă. Tote lucrările activităţii 'uma- 
ne se risipescii îndată şi se surpă prin inde- 
lungarea timpului, dacă nu sunt eternisate prin 
intărirea sigillielori și prin sub-scrierile mar- 
turilorii. Deci noi, Petru Kmita, comitele de 
Wisnica, palatinulii și căpitanulii generalii de 
Cracovia, mareșali supremii allii regatului Po- 
loniei, capitanulii de Scepuși, de Premislia, şi de 
Kolin, facemii cunnoscută prin acesta tuturorii şi 
fie-căruia, de faţă și viitori, la cine va adjunge, . 
cum că noi, voindii a mări bunurile nâstre și 
a sui venitulii lori, ami vinduti kinezatuli de- 
pe fluviulii nostru Boberka, în districtulii de 
Sanoka şi in craina nâstră de Olszanica, ono- 
rabiluli IOnnii Românulii, suppusii allii nostru, 
dreptii şepte-deci de fiorini, socotiți in câte 
trei-deci de groși; lângă care fluviii Boberka, 
numitulii IOnnii va colonisa pe pământii inculti 
uni sati numiti Boberka, cu usuli dreptului 
vomănescii; lar punerea in cultură a disului. 
salii, pentru agrele coloniștilorii ce se vorii a- 
şeda acollo, se va incepe de la câmpul nu- 
mitii Poiana lui Mateiu, anume în lungime. . 
- a as «+ tar în lărgime coloniştii din acellii 
salii vorii ave libera intrebuințare a păduriloră 
şi a luncelorii deja puse în cultură, in apro- 
piarea ambelorii malluri alle fluvirlui Boberka, 
fără inse vre-o stricăclune s6ă nimicirea pă- 
durilorii şi arborilorii roditor de dincollo de o- 
tarele coloniei şi peste semnele stabilite de am- 
be părţile, cari sunt anume celle urmiităre:   -Ipe_de o parte incepândi dela gardulii Sambo-    
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bilibus ex utraque, parte . ohsignatas: quae 'signa 
inferius. sunt. descripta ; „videlicet, incipiendo -a 
pariete; Samboriensi et villa. Zoravvin. a.fluvio 
dieto 'maly potok ..gluboki „per, fluvium. dictum 
Niedzwiedzy,.versus .Dubowi na Kiczara,.et ex 
inde;.eundo. protensive (2).-ex opposito, ;Dubu 
prope.. “Boberkam.. ad locum ; “dictum - osiăski 
Put ,.... :. ab eodem loco ad Szymanowe !ko- 
sarzyska et. ex .inde, ad „primum: „monțiculum 
dictum -. „Kiczarza (2). quae jacet; penes fluvium 
dictum gnily. „potok, et ;ex: eodem.'loco: ad ko- 
sărzain quae: est. ex.. opposio, montis Zelinski 
dzial (2) et. ex: inde, usque. ad, Mathiowe: polany 
ubi finitur. locătig, cmethoniea” villae .praefatae. 
Ex. alia: vero . parte. praefatae , villae : facia.. est 
obsisnatio a „pariete ; Zaniski.a monte dicto Zelijn | 
horb- et a via qua itur de Didowe -ad,Mathfiowa 
polyana et, ad montem dictum; Siholodin,, ex. eo- 
dem monte. eundo. inferius.. Tolszy.! Rosztoki ; ad 
montem dictum :Seroki horb ex. sto monte:ad.a- 
lium 'monterm, dui 'jacet, ex opposito.; ;montis. Zac 
niki et ex isto;loco ad montem qui ;jacet supra 
viam, dictam' “Lossiiski puth sub.monte Saniski: 
ab ho;, loco. ad. semitam .Losinska; qua itar, de 

 Didoive 'ad. Boberka ::ab hac semita.ad,mon- 
tem ubi facti Sunt... ex isto. monte, do: Ozertiza, 
Hawryla,. Plesniwego,. qui. est cirea viam..Di- 
diuwska, qua itur ad Boberkam. ku .usth;; “nie- 
dzviedziemu, ab. bac, via itur. lato: monte. do: usth 
malego- &lubokiego, potoku ubi, deseriptio; et, ob- 
signalio. incepta est, ibi. finietur. — Item Cme- 
thones i în eodem ! fluvio locati Ipcabtintur i in areis 

item “Cmiethoncş ibidem i în cruda, “sadice ai 
habebunt libertatein vigiati aninorum.  Quibus 
emethonibus (recț. Qui guidem cmethones) dum 
pracfata expirabit libertas, tenebuntur Nobis et 
Nostris suecessoribus omnes census pecunia- 
rios daciasque omnes porcorum et agaorum 
atque omnium proventorum quae Nobis de vil- 
lis Nostris Crainae Nostrae proveniunt nullis 
exeeptis. pro ratis solitis - dare et complerele 
debebunt et tenebuntur, omnesque labores 
servitia et onera explere et . perficere. tene- 
buntur, sicut aliae villae nostrae in Nos- 
tea, Craina praefata facere tenentur et ex an- 
tiquo tenebantur.  Ratione cujus locationis. da- 
mus et concedimus praefato sculteto  duas a- 
reas pro sessione ipsius et exorescentias 
alias obszary ubi Cmeihones fieri seu locari 

(1) : Este absolatamento imposibilă de a ospliea, cino-ra acestă incureătură de hotare ! 
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riei și ali, satului : Zoravin;,. dela . apa: numită 
Pertii-riicăi-adâncii, peste apa: numită a, Ursului 
spre stejarulii de pe, Kiczara, şi ;de acollo mer: 
gândi; în lungi. in oppositulă: stejarului, lângă 
Boberka, până ia loculii numirii Callea de Losin..: 
de :acollo, spre. fenețele lul. Simoni:, apol “spre 
muntecellulii, cellă:'de'nteta numiti Kiezarza,;ce 
se: afflă longă apa numită Perâulii-putredii, de 
acollo .până- la ,feneţele. in oppositulii: muntelui 
numită, Deluli de. Zelin,. apoi: până la !poâna 
lui Mateiu, unde 'se- inchele territoriulii : colo- 
nială ;' far, de. cea-l altă - parte a. , disului - satii 
semnele sunt ; așa: „dela gardulă, de 'Zaniski 
dela, muntele. numită; “Zelin-horb; și, de „la dru- 
mul, ce merge din. Didowe, spre. 'Poena, „lul 
Mateiu : şi spre, muntele numiti Soholodin-horb; 
de, aci,. mal josii de Dolszy-Rostoki, Spre, mun: 
tele : numitiir; Seroki-horb, apol “spre ună; altă 
munte, ce se. află in: oppositali, muntelui. Za- 
niski,. de,aci spre muntele ;ce; se; află d'assu- 
pra - drumului numiti; Drumii de Losin, ;sub 
muntele ;Zaniski, apoi. spre cărrarea 'de.Losin, 
ce merge din : Didowe : a .Boberka, : dela. acea 
cărrare până :la,. muntele,. unde, sunt făcute... 
de aci spre. bordelulii lut; Gavrilă, - Muceduli, 
lângă drumulii de Didowe, ce merge spre Bo- 
berka,. la. Gura-Ursului, -.apot. peste. muntele 
cell. lată, până. la „gura. “Părtului-mică-adânci, 
de unde s'a incepatii şi.unde se.sfărșesce ar: 
rătarea, hotarelorii (D). “Coloniști!. din acellă sată 
voră -av6 in possessiunea, lori fie-care căte trei. 
pătrimt. de. ariă. ; Acel. aședaţi pe locuri inculte 
se :vorii bucura de o immunitate, de; duoe-deci 
de; anni, „după espirarea ; „cărora vorii fi datori 
a ne. presenta ;noiie și successorilorii noștri, in 
termini . prescriși, „fără . nici 'o: escepţiune, t6te 
censurile. bănesci, tâte gările de, porci, de miei 
şi. altele, de „acestă, natură ; de, assemenea orl- 
ce. “munce, . servicie. şi. sarcine; . intocmal „dupre 
cum  obicinuescii . celle-T'alte:. ate : alle 'nâstre 
din același, craină. a, , nâstră, de. Olszanica. ; Jar 

i ee sea,. și sto pain imite 
obszary,..pe unde nu. se. potii aședă coloniştii. 
De, assemenea pentru. biserică noi diimii Şi con- 
cedemii ; :popilorii : 0. jumătate de: ariă, Iar :con- 
firmarea -preutulul' sâi a, „preuțilori va depinde 
pe. deplinii., dela :noi 'şi dela. sudcessoril nostri, 
findă atari, „datori a ne: presta, tâte. dările fără 
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non possunt. - “Item :sub: Synagogam poponibus 
damus: et concedimus *mediam “aream, * cujus 
Poponis 'seu “Poponum ad Nos et -successores 
Nostros: “praesentatio' *pleno j jure pertinebit; qui 
-omnes.' datias. 'solitas “more * aliorum „Poponum 
„Nobis “-solvere “et 'explere tenebitur - eţ! Nostris 
"successoribus tenebuntur nullis exeeptis. — Iteni 
praefato seulteto: damus' et construere admitti- 
mUs: molendinum î in praefata, haereditațe excep- 

„tio” folusz.'—. Item : praefatus', scultetus“ habe- 
bit et. -6jus, suecessores. habebunt' ortulanos, ai- 
„fices, spiscinas  quotque in praefata: villa, fieri 
 possunt, sin6  damno et prăejudicio *Nostro! at- 
que: Cmethonum Nostrorum în eadem villa''lo- 
catorum. 'Item: scultetus. habebit ac sucecesso- 
resrejus habebunt::mellificia libera in silvis vil- 
lae 'praefatae““propius:'adjacentibus -et non: ul- 

„tra; Item Cmethones praefatae' villae :tenebun- 
„tu ire ăd“'suum' seultetum bis in: anno cum 
Koliathka pro: festo: Nativitatis' Domini 'et- “pro 
festo -Paschae. —:ltem Omethones: villae prae- 
fatae-'sculteto : suo praenominato * et ejus suc- 

„cessoribus tenebuntur in- anno duas: dies lâbo- 
rare" prout -ia” aliis- villis--Nostris observatur. 

„ Aliaque ':onera' omnia -eţ 'debita,: quae:, omnes 
emethones : scultetis suis: în Craiua -Nostra te- 
nentur,; cidem' sculteto et jus: suceessoribus 
perficere et: explere tenentur et tenebuntur nul- 
lis exceptis- — omniaque oiera,' quae; alii cme- 
(hones-villarum Nostrarum Nobis- obvenire te- 
nentur:-praefati emethones ejusdem villae Nobis 
facere! tenentur. et, in post :tenebuntur: nullis |] 
exceptis-et;- eorum. successores. * QJuam seulte- 
tiam' praefatus 'scultetus' cum suis: posteris te- 
nebit;. habebit et possidebit eo “jure et 'ea, pro- 
prierate : prout: alii sculteti seu Kniaziones Nos-|:- --: : 
uri Crainae Nostrae praefatae possident et 'te 
nent, scultetias suas alias kniaztwa.” Poteritque 
enim: (rect.: cum) - suceessoribus : eandem 'scul- 
tetiam vendere, : donare, commutare et: in usus 
suos, beneplacitos; convertere imnio (rect.” N os- 
tro): tamen et suecessorum Nostrorum mediante 
consensu.: 

dominica die post: :festum: Sti” 'rancisti, Anno 
Domini MDXXXVIL. Praesentibus Nobilibus et... 
Andrea Rawssyezki et Nicolao - Mlodecki ser-|-*. 
vitoribus -Nostris,. Zozaiski in-Zorawin. -Kunas-| i 

Lodenka,; Iwanicone |: sio in "Ustrajli, 'Lazaro în 
in Kroszno testibus ad premissa. 

Pe 

“ COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA - 

- În'-'cujus _rei  testimoniium 'evidens, | - 
sigillum Nostium praesentibus est: subappen-| * - 
sum. : Actum eț datum in Castro Premisliensi|-- » 

escepţiunie; după obiceiulă cellorit-Tâlţt: “Bopl: 
Mat permittemii, incă: dissului kinezii' de a'şi con- 
strui o: moră in: numitulii sati, ins6 fără pos- 
tivăniă..:: De: assemenea kinezalit” şi succesorii 
sei vorii. ţin6 în: acellit sati argaţi;' meșteri; 
pescărie; intru căt: acesta se “va pute, "face fă- 
TA dauna ''nâstră s6i a coloniștiloriă ' noştri de 
acolo, mâl vândă încă facultatea, de a “ine 
stupi în “pădurile -din : apropiarea" satului, - 'inse 
nu: mai “departe. Coloniștii! vorii fi: datori “a 
merge! la kinezulii. lori 'de duo-ori pe: anni, la, 
Crăciunii și la; Pasce; cu colindă, precum. și 
de ai. lucra. lu! şi successorilorii. sei căte duo 
qille annualmen:e, după datinâ 'cellorii-P'alte sa- 
te alle : nostre, mai prestândi atătă 'kinezului, 
căt 'şi noiie 'ork-căte se obicinuescii pe 'acollo, 
fără nică o; escepțiune. Iar dissulii kinezii: Și 
posteritatea, sea, .vorii ține, | vorii - av6 Și. vorii 
possede acellii:. kinezatii: cu' același dreptii” de 
proprietate, cu 'care cei-Talță. kinezi din: craina 
năstră 'de” Olszanica ţinii, ai și. possedii: kine- 
zaturile! lorii :" respective, avândii. facultatea” de 
ali: viiide,: de'a: dărui, de: ali * schimba și 
de ală usa in tot feliulti, după cum va, crede 
de cuviinţă, cu prealabiluli: corisimţimântii all 
nostru şi all successoriloriă nostri. Spre mai 
mare - mărturii: s'a: aninatiăi . cătră 'acestii:' actii 
sigillulă “nostru. ;Făcutii “și dată” in 'castrulii 
de Premislia, in “duminica, după, serbătârea Sân: 
tului Franciscii, 'annulă Domnului 1537, fiindii 
faţă nobilii și... Andrelu Rawszycki și Nico- 
latu  Mlodecki, 'Servitoni aă nostri; ' Zozaniski de 
Zoraxin, Kunasz de” Ustrzyki, Lazarii de Lo- 
dynka, Ivanco de Korosno, marturi.. 
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Privilăgitină super uavocătiăs in. i Dver 
nik et Polana Laucâe et Petro Tariiovi- 
ti kim. datum Anno 1553, 

  

- ps 0, 
„ii ae si 

Ii n nomine Doraini “Arnen: Ad perpetuam rei me- 
moriam:;..Quohiam: universa,:quae în humanis ne- 
gotiis+ geruntur; -subito .evanescunt; et diutuini- 
tate temporis.; Iabuntur,- nisi litterăruim :apicibus 
perhennata.: fuerint,;-proinde ; Nos, Petrus Omitha, 
Comes; de:Wisnicz,+haeres tin: Sobien, i Castel- 
laneus,, Sandomirinnsis .et-regni Poloniăe supre-| 
muss: Marschalcus ;:atque; Cracoviensis, Premi- 
sliensis,:;Scepusiensis,: Colensisque' Capitaneus. 
Significamus.; tenore -prăesentium ! quibus: expe- 
dit „universis 'et: singulis. praesentiurn ' 'notitiam 
habituris::: quia;: Nos, habentes condignani' ratio- 
nem. status &t. conditionis, Nobitis + Dan: Tar- 
nowski, quo: eum ' Nobis. cum 'filiis. et consan- 
gvineis suis -reddamus -propensiorem,: et.ad be-|n 
ne merendum alacriorem, augendo :ei::praetium 
pro haereditate; bonorum villae Tarnowva,;: quara 
Nobis, una'..cum; Nobili .Michaelo; alias ;: Melko 
fratri suo., resignavit:: itaque eidem iNobili Ian 
Tarnowski  ejusque; liis: Petro etiLutacz. advo- 
catias duas in .villis ;.Nostris Polana ct: Der 
nik ) dedimius: et ;donavimus ini, perpetuum, “i 
seribentes ipsis. cum successoribus ! eorum :in 
praedictis. advoeatiis; summam trecentarum-mai- 
carum pecuniae; monetâe.et: numeri. polohicalis 
consvetarum, quiamlibet mâream:per;quidraginta 
octo grossos computando. Quarimivillarum. Po- 
lana, et :Dwernik» emethones. fierideberit-in jure 
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Priviciziurii astupa Rinezătuziloră ain! 
Dwernil 'şi 'din'Polana;: datălui: Iaca: 

> 

Isi lui Petru Tasmowalsi in anriulă 1533;. 
a ut fi ii ul miti 

in numele: Domnului: amină: + Peniru.: -peipe-ţ [ 
tua 'inemoriă a; lucrului; Piindii că [tâte 'căte: 
occurgii în: affacerilo:;: umane :: disparii: +: din. 
dată şi; se; risipescii! prin nindelungarea timpu=» 
lu: dacă 'nu- se-eferniseză :prin: ârtea; scrierii;! 
deci':noi,;':Petru Kmita, :comitele! de::Wisniea,! 
doimnulii de: Sobien, : castellanulii: de! Sândomi-! 
ria: supremulii mareșali »allii:-'regatalut. Polo-: 
niei, :capitanulii -d! Premislia, de: Scepuşii.: şi: 
de: Colin, facemii ;cuninoscutiă!'prin';copprinsulă : 
acestui: aclii: tuturoiii :şi: fie-cărula, :cui: se:cade; 
şi. la cineva» adjunge,;:cunică . noișatără în.v6--: 
derea : statului: şi-a“ condiţiunil nobilului :+IGuntir 
Tarnowski, “precum. și din. dorință :de.:a lă:face: 
maj dispusă: pentru anofşi: năât izelostiu: pentră” 

iri LEAR) pată 

serviciulit: nostru; de mpreiană:: cu“fiil: sel.'şi:cu. 
rudele sel!e;;resplătindulă» că: “prisosit pentru: 
dominiulii : satului: Tarnoiva; + «pei: care: ellii! şi: 
fratele i sei” nobilul -Michailti sei: Melco ni it, 
ceseiă -noiie,:aşă. dară “not: îi: dămil și-i: dă-i 
ruimii: in perpatuii, lui:-şi: fiiilorit: sei, Petruusi: 

-| Lucaciu; iceli6 ' duo. kihezatiiri! din satele n6s2 
tre : Polana «şi-Diverhik,i: inseriindu-le lori: şi; 
posterităţii: dorii: assupra': 'disselorii:::kinezaturi: |; 
sunima "de: trei :Sute libre: in *monetă;, Și in 
greutate::! polonă obieinuităi, anume” nimărân-: 
du-se căte:patruzdeci: 'sioptii groși: în “fie-care; 
marcă,: fai colowiștit acelloriă. site roră'ave; be-. : [i   
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valachico, sub regimine et obedientia ipsorum: 
a quibus tertia pars omnium redituum Nobis 

„ quotannis reddendorum, tum etiam şoenarum 
+ quarumvis judieiarium atque labores et obven- 
tiones prout în aliis villis Nostris adjacentibus, 
suis advocalis praestari solent, ipsis quoque 
Tarnowskim debebuntur. Ad quarum villarum 

: haereditatem adjunximus et adjungimus per 
, praesentes quondam haereditatem Skorodne et 
Lubozew cum montibus et silvis nuncupatis 

" Ostre et Otrit (?) intra praefatas villas Dwer- 
„nik et Polany Jacentibus cumque libero usu- 
fructu et pascuis. aliorum montium -Plonyny 
propius  adjacentium. Pro : advocatis vero prae- 

: fatis damus et concedimus eis cum successo- 
: ribus eorum quatuor areas valachicas in Po- 
lany et quatuor în Dwernik pro .sessione ad- 
vocutiae et excrescentias alias obszary. Item 
sub Synagogam in Polana unam aream valachi- 
cam et in Dwernik similiter sub Synagogam 

- unam.,aream. [em praefatis advocatis et eorum 
successoribus admittimus habere molendinuni 

: liberum -in praefata villa Polana, et aliud. mo- 
lendinum in Dwernik cum Folusz, tabernas, 
pisuinas, hortulanos et artifices cujusvis artificii, 
atque mellificia in silvis Nostris adjacentibus, 
qnotquot haberi: poterint in praefatis villis li- 

: citum cis esse “volumus.. Quas quidem advoca- 
tias praefati Nobiles 'Iwan Ternowski cum Pe- 

„tro et. Luca. filiis. suis .t suecessores - eorum 
tenebunt, habebunt et possidebunt, vendent, do: 
nabunt,. commutabunt,  alienabunt et ad: usus 
suos beneplacitos, prout sibi et successoribus 
suis melius et 'utilius videbitur convertent, Nos: 
îro tamen: et suceessorum Nostrorum consensu 
ad id. accedente. In cujus. rei evidens testi- 

: monium sigillum Nostrum praeseritibus est sub- 
: appensum.:. Datum in Castro Premisliensi . die 
Martii festi. Sti Martini Pontificis, anno Domini 
Millesimo. quingentesimo trigesimo tertio.: Prae- 
sentibus generosis et Nobilibus Nicolao Derz: 
niak do Rokitnicza judice tribuno, Andrea Krze- 
czowshi, Stanislao de Orzechoweze Notario ter- 
rae Premisliensis, Felice de Zarsyn  vexilifero 
Sanoctnsi, Joanne Ierborth de Felstin tribuno 
Samboriensi, Stanislao Ciessaczki judice Cas- 

„trensi, ; Venceslao Slijwniczki vice Capitaneo 
. Premisliensi,  Stanislao Tachanowski (7or- 
- chanowski seu 'Dersanowski?) equissone Pre- 
„ misliensi, : Stanislao et Joanne de Ilumniska, 

Petro: Trojeezki», Stanislao Mrochowski (seu 

neficiulii dreptului romănescii, sub cărmuirea și 
sub ascultarea numiţilorii kinezi, cari își vorii 
rețin€ in profitulii lorii o treime din tote veni- 
turile annuale și din amendele judiciare, cuvenite 
noiie, primindi totă-d'o-dată dela locuitori tâte 
prestaţiunile in muncă sii in dări, la cari sunt 
suppuse celle-lalte sate alle nâstre invecinate, 
in privinţa kinezilori respectivi. Cătră terri- 
toriulii acestorii sate noi ami mal adausi şi 
mai adăugâmii incă prin actul de față terri- 
toriulii Skorodne şi Lubozew cu munţii şi cu 
pădurile a-nume Ostre şi Oirit, aflătore in 
intervallulăi disselorii sate Dwernik :şi. Polana, 
dempreună cu: liberuli usufructii! şi păscăunile 
cellorii-Valți munţi apropiați, numiţi Ploniny. 
Mai dămii și concedemii dişilorii kinezi şi pos- 
terităţii lorii, - pentru . reşedinţa, kinezială, -patru 
arie romănesci in Polana și altele patru în 
Dwernik, affară de aşa numitele obszary sâii 
prisosurile câmpurilor ; de assemenea, pentru 
biserică in Polana o arii romănescă. şi: o altă 
ariă in Dwernik; : Aşijdere. dişif :Kineză și suc- 
cessorii lorii se vorii' bucura, de o :mâră libe- 
ră în numitulii sati Polana, şi de o altă m6- 
ră cu “postăvăriă, in. Dwernik, pe 16ngă cari 
noi le :mai :accordămii” facultatea : illimitată de 
a in. căreiume, : piscine, : argaţi,“; meşteri de 
ori-ce specialitate, precum şi stupi in pădurile 
nostre invecinate. Numiţii IOnnii: 'Tarnowski şi 
fiii sei Petre““şi'.:Luca . cu : posteritatea - lorii 
voră' țin, vorii ave "și vorii: possede acelle ki- 
nezaturi,.. voră. vinde, voră dărui, -vorii “schimba, 
vorii. înstrăina şi vor usa in totii” feltulă .du- 
pre :placulii. și :dupre .chibsuela. lori; cu: prea- 
labila consimţire din parte-ne şi 'din partea. suc- 
cessorilorii nostri. Spre mai mare :mărturiă s'a 
aninatii: cătră: acestă; actii :sigillulii '- nostru. 
Dată în castrulă :de; Premislia,: marţi, in: ser- 
bătorea, sântului: papa Martini, annulă domnu= 
lur una milă cincă-sute .trei-deci şi iref;- Pre- 
sinți. a. fostii “generoșii .: şi “nobili  'Nicolaru 
Dersniak+de Rokitnica, judele tribunii ;.. Andrea 
Krzeczowski ; - Stanislati: do : Orzechowce; nota: 
riulii districtului de - Premislia;. Felice de: Zar- 
syn,. stegarii. de 'Sanoka;: Iânnik: Herburt - de Felsztyn;: tribunii de Samboria, ; - Stanislaii!. Cic- 
sacki;” judele! orașului; Venceslati Sliwnicki, 
vice-capitanit:. de: Premislia;: Stanislaii : 'Tersa- 
nowski, comisă de Premislia ; Stanislaii și LOnnii 
Humniski, „Petru 'Trojecki, Stanislaii. Mrochow- 
ski, .Nicolatu: 'Tyrowski, Andrea Rawszycki,   Mrozowski), Nicolao Tyrowski, Andrea Raw-   Nicolatu Mlodecki, Iacobii Ciesacki: Cunasz Jan-    
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siczki, Nicolao Mlodeczki, Jacobo Ciessacki—|ezowiez Unichowski de Ustrzyki, Demianii So- 
zaiski de Zorawya, Fedorii Kopystynski, Ivaşco 

Demiano Sozariski de Zorawyn, Fedor Kopys-|Boiarski, Pedco Mateowski și alți mai mulți 
marturi demni! de credinţă. 

et aliis quam plurimis testibus circa premissa| . - | 

Cunassio Janezowiez Unichowski de Ustrzyki, 

teriski, Iwasko Bojarski et Fetko Mateowski 

fide dignis. 

3 

pă 

î 

) . : 

- ! 

3 

! 

! 

' 

e 

a 

a. 

se a 

fi 

sale 

.- 
1 

. ț 

                        

CA Li » . . t, 
i 
a i 
i a 

ars 

Dot A CU A 
m. 

- 7 „ti 
+ . 

+ 
: cure . 
. .: ; sta it 

.: at, 

e _ , RN . 
î. : i 

dpi 
„ai , 
za î 
m ' N 

-$ EI E II 
F ÎNEI pe E: , FE AER „ 

ce opriri pe ; 

> 1 . 
E e 2, Pe 

E i, iai II 
Hu i Ni , 

NR FR ii - - , 

îi „! . i Pa , . 
i d bal : 

£ EA i „i i : 
. 1 | * 

. , ui Ea Ra! 
, ; . . p. 

a a Fi m! ii sa i d. Ei 

he 

N ! 

. po. 1, 
| ! a. iai 

. Ei it . 
. at ii : 

i : 1 Ea 
! - e. pf 

« e. 
4 Di 

4 La , E: 
! ve . i , 

. îi . „: . a 
r . Pi 
i po | a a 

. = -j o 
: Nita o „i 

! Rai a y 

[? 
e: ț p : i pt i: 

se 
. 

- o ie 

.. e « 
aaa) „ 

h 

  

   



    

78 

AANOUA 

wies woloska kr6lewszezyzna, w eyrkule Sanockim 

1532 

Przywilej lokacyjny 

In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei 
“memoriam. Nos Sigismundus Dei gratia Rex 
Poloniae, Maenus dux Lithvaniae, nec non ter- 
rarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lan- 
ciciae, Cujiwviae, Russiae, Prussiae, Pomeraniae, 
Masoviae etc. dominus et haeres. Significamus 
tenore praesențium quibus expedit universis 
et sinulis presentibus et futuris harum noti- 
tiam habituris: Quia nos bona castri. nostri et 
Capitaneatus Premysliensis augere cupientes: 
Torrentem dictum Sthebnijezek, cum silvis ipsi 
torrenti adjacentibus, una cum mericis alias z 
Obschari, ad locandum et erigendum illic vil- 
lam Juris Valachici, more aliarum villarum 
Valachicarum ad ipsum Capitaneatum pertinen- 

„tium, Nobili Michailo jam pridem dedimus ct 
assienavimus: Cujus villae granicies erunt 
incipiendo a laneo vulgariter Camijenni Dijel 
transibuntque Dijelem wirchem hrelowim per 
torrentem qui Seredni nuncupatur: Dijelem 
Serednim na werch Stebnika ad Samborienses 
granicies: ct exinde ad Pachorela Kijezara;: 
tun Smolnikiem Potokom usque. ad Polijanam 
Zachaijcam, et Nanow Dijel: ex inde que per- 
venient ad Camijenni - Dijel unde ortum ha- 
benţ. Ita tamen ut limites seu granicies vil- 
lae ipsius non noceant neque obesse debeant, 
villis aliis illie in posterum locandis. Quia ve- 
ro Încolis in eadem villa praefata locandis, de- 
deramus libertatem viginti annorum ab omni- 
bus daciis et censibus nostris, quorum viginti 
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= NANONA, 

sati românescă regală in cerculi de Sanoka. 

1532 

Privilegiulu locaţională. 

In numele Domnului aminii. Spre perpetua 
memoriă a lucrului. Noi Sigismundii, cu mi- 
la lui Dumnedeii regele Poloniei, marele duce 
allii Litvaniei, domnulii şi eredele Cracovier, 
Sandomiriei, Siradiei, Lanciciel, Cutaviei, Rus- 
siel, Prussiei, Pomeraniei, Masoviek, ete., fa- 
cemi cunnoscută prin acesta tuturorii şi fie- 
cărula, presinți și viitori, cui se cuvine şi la, 
cine va adjunge, cumcă noi, dorindii a mări 
bunurile castrului şi capitanatului nostru de 
Premislia, ami dati şi ami assemnatii deja 
de matnainte nobilului Michailii torrintele nu- 
mitii Stebniczek de'mpreună cu pădurile înveci- 
nate și cu capetele cămpuriloriăi numite obsearyy, . 
peniru colonisarea și inființarea acollo a unui |: 
sati cu privilegiul dreptului românescii, asse- 
menea celloriă-l'alte sate române din acellași 
capitanatii, far hotarele satului avândii a se in- 
cepe dela loculii numitii vulgarmente Kamienny 
Diel, apoi trecândi peste delulii Werh-hre- 
loxvy - prin părâulă numitii Seredni şi. peste: 
delulii Seredni in susul Stebnicului până la lime-. 
tele Samboriei, de aci până la Pachorela Kiczara, 
apolprin perâulii Smolnik până lapona. Zachaiva, 
în fine până la Nanow-diel, şi Kamienny-diel, 
de unde se incepe delimitaţiunea, astă-fâlu în- 
se, ca hotarele dissului satii să nu vatăme si să nu apuce loculii destinații totii acolo pen- 
îr- colonisarea altorii sate. Fiind că coloniştii, 

aședa in  numitulii ineă mai "nainte de a se 
sati, dobăndiră din parte-ne privilegiul immu- 

Ă 
. 7    



  

    

annorum  sodecir anni dama, defluxerunt e, ex- 
piraverunt,: restantibus, duntaxat quatuor annis 
ejusdem libertatis, ideo praefatos incolas ejus- 
dem .villae per: .hos 'residuds ' quatuor annos, & 
data. praesentium. computandos, .coniservandos 
duximus, et -harum serie” conservamus in pri- 
meva “eorum . libertate : ita. ut post decursum 
dictorum quâtior” annorum, 'omnes jam tandem 
et singuli, incolae ejusdem villae, nobis; ct suc- 
cessoribus 'nostris.. censuare,, omnesque datias 
dare,. quăs. villae, aliae regales solvere antiqui-|! 
tus „consveverunt, „solvere'et dare tenebuntur 
ei erunt astricti | “teraporibus perpetuis. . Cujus 
quidem villae advocatiim seu sculietiam, cum 
duabus areis 'alias Dyvorziszeza, agri, quem ipsi 
ad culturam earundem. arearum alias na Wz6r 
(sic): seu praedium. adjungimus: — ac etiam 
cum Obschary. . qui non essent agris . Cmetho- 

“num. nocivi. —.Damus etiam. mediu laneum 
agri pro. ;Ecclesia, alias - na Ozerkexw” in quo 
agro “Baitko, residens, . 'solvet nobis et succes: 
soribus . “nostris, prout “solvunt alii Baitkones. 
Poterit etiam, ipse scultetus .pro.suă utilitate 
consiruere et aedificare, în. eadem.  haereditate 
molendinum, tabernam, et hortulanos:. Ita ta- 
men qtod ipsi hortulani non noceant, agris et 

_areis alias. Dworzyszezom, Cmethonum seu.in- 
colarum villae. Habebit, etiam ipse, scultetus li- 
bera sua melificia,, prensuras piscium et; aui- 
cupationes- atqne.. tertiam . partem ; omnium et 
singulorum : proventum et obventionum de. hac 

"villa, provenientium more aliorum . scultetorum. 
Quae. omnia, et: siogula, hic descripta i ipse scul- 
tetus,. et ejus successores- cum hac ipsa.; scul- 
tetia tenebit, habebit possidebitque:: perpetue” et 
in aevum, ac commutare vendereque poterit,.con- 
sensu tamen. “nostro, vel successorum nostro- 
rum., d, hog, speciali... „(accedente? ). .Scul- 
tetus; tamen villa . ipsius quilibet tenebitur, et 

erit astrictus pro. “Ooquina. Castri nostri Premy- 
sliensis annuatim solvere, duodecim, agnos. Tem- 
poreque belli serviet in 'uno eduo bono € cum arcu 
et sagittis bene ornatus nobis' successoribus- 
que nostris Capitaneisque Premysliensibus tem- 
poribus perpetuis. Damus insuper eidem scul- 
teto et.successoribus ejus labores post (2) in- 
colas villae  ipsius tres dies, av etiam obven- 
tiones alias Poczatka, quae aliis scultetis dari 
solita est ab antiquo. Insuper pollicemur: quod 
incolae villae ejusdem non alio jure nisi ipso 
Valachico a nobis et successoribus nostris Ca- 
pitaneisque Premysliensibus judicabuntur în ep-In 
mom mem me aere ae fre 
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nităţi, de Ori-ce “dai și. “censuri alle” nâstre. în” 
cursii de duo- deci. de. anni, „dintre cară inse. 
şesse-spre- -deck. a, “irecutii: şi au “espiratii deja, 
mai. remânendit numai patru, de aceia noi ami 
decisii a mănţine şi mănținemă prin actulii ce 
faţă acellii . privilegii primitivi. pentru restulii 
de patru anni, socotiți” de; astădi inainte, cu a- 
ceea inse ca după 'espirărea' “oră, toți şi fie-, 
care. dinte” Jocuitorit , numitului satii să fie da- 
tori. în, perpetuil a e da” şi a ne, plăti tote 
ceusurile “şi. dările,. căte 'sunt obicinuite din ve-: 
chime in celle-Talte 'sațe regale. : Iar la kine- 
zatuli satului noi amii' mai adausii duoe arie,- 
alti-feliu numite  ÎWorZySz0zA, pe, lângă celle-" 
Valte arie, precura şi prisosurile” “câripurilorii,. 
intru cătii pote fi fără dauna coloniștilorii; mal. 
dăndii incă o jumătate de ariă de câmpă pen-. 
tru biserică, în: care să reședă batco stii po-. 
pa, plătind noile. și: successorilorii nostri ca. 
şi cel-lalţi. preuți. Affară de. acesta, dissulii, 
kineză, pentru, folosuli 'seii, va pute. construi; 
in acelli sati 'o._mâră, o cărciumă, şi a ține. 
argâţi, cari inse să nu fie în dauna cămpuri-, 
lorii şi arieloră 'cellorii-'alţi - „colonişti al satu-. 
lui. Va mal ave încă numitulii kinezii in liber-. 
tate stupi, “piscine, “vănată și a trefla pârte din . 
tte' veniturile. acellut Satii,dupre obicelulii cel- 
lorit-Valţă kinezi. Cară tâte. mal susi,, „serise,. 
in genere şi in speciă,. "disulii Kinezii şi suc-" 
cessoril. sel: să le ţină. de' 'mpreună, cu kineza- 
tulii, să le aibe, să le possedă in veci şi să, 
le potă vinde -sâi .a schimba, cu. „prealabila 
invoire ! din „parte-ne Şi dia, partea, succes- 
soriloră nostri. lar kinezuli titulară ali. di-. 
sului sati va fi datori a . da; 'annualmente, 
la castrulii nostru de Premislia căte duol-spre-, 
decă .miei. pentru . culina. n6stră, precum ȘI în, 

timpulii de resbellă. de a ni servi noiie, suc. 
cessorilorii nostri ȘI capitanilori de Premislia,. 
pe unii cală bună şi armati bine cu arcii si 
cu. săgeți. „ Mal aceordâmil.. disului kineză şi. 
suceessorilorii sei assupra Jocuitorilorii acellui'* 
satii tre! dille de muncă, annuâlente,, şi da- 
rurile . numite - cinste, :dupre : cum s6 obici-. 

nuesce „din ; vechime. în. privința :  cellorii- alţi 
kinezi ; mâi incnviinţândiă incă pe deassupra ca 
locuitorii acellui sată să nu fie judecaţi de cătră 
sucressoril nostri și de cătră căpitanii de Pre- 
mislia altă-felu, decătă numai pe basea drep- 
tului romănescii, in care să se mănţină pentru 
totii-d'a-una ca și celle-l'alte- sate alle nostre 
regale, nefiind justiţiabili de naintea nimenui,   
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que conservabuntur temporibus perpetuis, sicut 
 alii .Cmethones i in aliis villis nostris regiis. con- 
servartur. Nec 'coram ullo judice respondebunt, 

nisi coram ipso. advocato' sto; 'auţ coram Capi- 
taneo Premisliensi, vel. cjus vices. "gerentibus 
perpetuo ct în aevum; În cujus rei ,,testimo- 
nium sigillum: nostrum" est! praesentibus' appen- 

" sum,. *Datum' Cracoviae' feria * sexta die Sancti 

Franeisci Anno Domini Millesimo quingente- 
 Simo trigesimo secundo. Regi. nostri anno 'vi- 
_ gesimo sexto, Praesentibus reverendis in Christo 
 patribus Dominis Petro de Tomice/.Cracoviensi, 
„et Regni nostri vice cancellario, Joanne “Clio- 
"jeăski Premisliensi Episcopis, nec non Magni- 
ficis venerabilibus “et ' generosis. Christophoro de 
Schidlowicz Castellano ct Capitaneo Cracoviensi 

iet Regni “nostri” Cancellario,. Joanne de Than: 
czin Castellano" et. -Capitaneo' Lublinensi, Mars- 
ehaleo. curiae „nostrae, - Spitkone' de "Tharnw 
Zaiwichostensi, et reghi nostri Thesaurario, Ni- 
colo AVolski Wojnicensi, 'ac''Serenissime con- 
jugis- 'nostraa: Dominae Bonae - reginae Curiae 
maaistro,- Nicolao': Cicowski . Sândecensi.,- “Sta- 
nislao Stadniczki Sanocensi, - Severino! Boner 

 Zarnoviensi,- ac “ Zuppario '“ magnoque' proou- 
ţ 

i 

ratore nostro. Cracovicnsi et Biecensi, " Zato- 
riensi, Osvianczimensi,' Rabstinensi - Capitaneo, 

' Paulo: de .Wola Sochaezoviensi,” Castellanis. — 
: Joanne de Lassko Gnesnensi, Stanisluo Oleschni- 
i ezki  Șcarbimiriensi , + “Praepositis. - — “Bernardo 
: Wapowski. Cantore:— Stanislao” Tharlo, Sa- 
| miele Maniowski et, Joanne Staiski, „Canonicis 

de. Sezecarzowice structore, imense  nostro: 1 “Mar- 
tino Zborowski “Pincerna, Hieronimo Stasehko- 
vski magistro coquinae,. “Augustino'” Cothwicz 

' Praefecio” stabuli “ nostri,. „ceterisque dignitariis 
: olficialibus et” aulicis 'nostris testibus, ad. prae- 
„ missa sincere! nobis” dilectis. > Dat, per “manus 
„praefati. Reverendi în . Christo ' Patris! Domini 
Petri Epis. Oracoviensis,: reni vicecancellarii 

“sincere! nohis dilecti. Petrus ÎEpiscopus et vice- 
„ cancellarius; R."M. (2): Relatio 'ejusdem Re- 

i   * verendi in Christo 'Patris Domini Petri Thomi-|. 
czki Apic Cracoviensi-regni” Polonize Yices 
cancellarii. Rae   
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aftară nurnal de' naintea Kinezulul. sei den: na- 
intea' capitanului “de “Premislia, și a loco-ţiito-. 
riloră sei. Dreptii: mărturiă s'a aninatii: cătră 
acesti actii. sigillulă -nostru. “: Datii in; Craco- 
via; feria a șessea, in diua Sântului Franeiscii, 
annulii. Domnului o “miiă' cinci-sute trei-deci şi 
duoi, jar allii' regirii nostre duoe-doci și s6sse, 
findii faţă, reverendiI părinţi Domriii Petru 'To- 
micki, episcopulii ! de Oracovia Și vice-cancel- 
lăriulit: regatului riostru, şi I9nni” Chojeaski, e 
piscopulă de ' Premislia;: precum şi magnificii, 
venerabilii şi generoşil Cristoorii Szydlowiecki, 
castellanuli şi capitanulă de Cracovia, 'cancel- 
Jariuliă regatului nostru; IOnnii Teczyhski, cas- 
tellanulii și “capitanul de. Lublin, mareșalul 
curţii niâstre; Spytko Tarnowski,! " eastellanulă 
de Zawichost şi tesaurariuliă” regatului nostru; 
Nicolatu Wo ski, castellanulii de “Wojnica Şi ma- 
gistrulii curţii ser enissimet consârte a nâstre Dom- 
nâ Bona; Nicolatu Cicowski, castellanulii de San- 
dek;. Stanislaăi “Stadnicki; 'eastellanulă: de Sa- 
noka; „Severinii - Boner, castellanulii de Zarnow, 
prefectuli ocnelorii,: marele :procuratoră - allă 
nostru de Cracovia şi. de Bieez, căpitanulii de 
Zator, de“ Oswiecim'-'şi de - Rabsztyn;' Pauli 
Wolski, castellanulă de: Sochaczevw ; Iânnii Laski, 
prepositulit de Gnezno; Stanislaii Olesnicki, pre- 
positulii. de“ Skarbimierz;: Bernardiă “Wapowski, 
cantorii ; “Stanislaii ' 'Tarlo, Samuelii: Maniowski 
şi Ibană Stariski, canonici de Cracovia, “secre- 
tari, al” nostii; Silvestri Ozarowski, sub-came- 
variulă nostru; ISnnii -Tarlo de Sezekarzowice, 
stolniculii! „nostru; Martini Zborowski, “păhar- 
niculi nogtiu ;- „Hieronimii: Staszkowski, 'magis- 
trulii eulinei; Augustină Kotwiez, comisul N0s- 
tru, și alţi 'demnitan,. official “şi aulici “iubiți 
ai nostri: Dati prin mâna numitului reverendii 
părinte” Petru, episcopulii de "Cracovia, 'vice- 
cancellariuliă- egalului nostru. Petru episcop 
şi vice-cancellaiii cu mâna propria. '- Relaţiunea 
acelluiaşi reverendii părinte: Domnulii Petru To- 
micki, “episcopulii: de- Cracovia Și „Vice-canee- 
ariel regatului: Poloniel.. i Iata: 
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II. Consengus cedendi Malzonkom Sla- 
vwskim dozy wotnim posiadaczom Wojt. 
Nanowskiego do ustapienia tego do- 
„ywocia malzonkom FHedorowiczom 

_udzielony. 

Augustus “tertius Dei 'gratia rex Poloniae, 
Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae; Ma- 
soviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podo- 
liae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciac, Seve- 
riae Czerniechoviaeque, nec non haereditarius 
Dux Saxoni;e et Princeps Elector. — Signifi- 
camus praesentibus , Litteris nostris, quarum 
interest universis et singulis consensisse Nos, 
et permittere  Generosis Martino Slawsli et 
Annae Sobolewska conjugibus, ut possint et 
valeant de omni et 'integro jure suo advitalitio, 
quod ipsis super advocatia in: villa Nanowa 
ia Palatinatu Russiae, Capitaneatu vero Pre- 
mysliensi sita et jacente servit, et competit ce- 
dere, exindeque jus suum advitalitium în per- 
sonas Generosorum Mathiae Fedorowicz et Ie- 
lenae Stizelecka conjugum transfevre et trans- 
fundere, quae quidem cessio, jurisque trans- 
fusio posteaquam coram actis quibusvis Au- 
thenticis Regni facta et recognita fuerit, Nos 
cam ratam, et wratam habituri sumus, uti ia- 
lem quae praevio hocee consensu nostro pera- 

“getur. Vigore cujus Cessionis, praesentisque Con- 
_sensus Nostri praefati Generosi Mathias Fedo- 
rowicz et Helena Stizelecka conjuges dictam 
Advocatiam Nanowa cum omnibus ejus prae- 
diis, curiis, aedificiis. agris, pratis, campis, 

-sylvis, nemoribus, lacubus, Stagnis, fluviis, îlu- 
minibus,. laboribus, censibus, dacionibus, usi- 

bus, fructibus, commodis, et emolumentis, cun- 
etisque attinentiis et. pertinentiis antiquitus eo 
spectantibus, ambo în solidum habebunt, tene- 

buit et possidebunt, ad extrema, vitae suae, 

seu alterius -superstitis tempora. - Promittimus 
autem pro Nobis et serenissimis successoribus 
Nostris non esse nos memoratos. Generosos 
Mathiam Fedorowicz et Helenam Stizelecka 
conjuges ab usu e pacifica Possessione. su- 
pradictae advocatiae amoturos 'et alienaturos, 

neque amovendi aut alienaudi cuspiam potes- 
iatem daturos, sed salvum et integrum Jus 

advitalitiale ambohus Generosis Mathiae PFedo- 
rowicz eţ Helenae Strzelecka conjugibus con- 

servataros, quod ct Serenissimi successores 
“nostri praestabuut. Juribus Nostris regalihus 
" Xeipublieae Ecelesiaeque Romanae  Catholicae 
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II. Incuviinţarea accordată soţilor 
Slawsalzi, posseszori advitali ai lineza- 
tului de Nanowa, de'a cede dreptului 

loru soţilori Fedorowirz ! 

Augusiii allă treilea, cu ratia lui Dumne- 
deii regele Poloniei, masele “duce ali Litva- 
nică, allii Russiei, ali Prussiei, ali Masoviei, 
allă Sa.nogitiei, alli Kioviei, allii Voliniei, alli 
Podoliei, aliii Poalachiei, ali Livoniei, all 
Smolenscului, all Severici, ali Czeriikovului, 
precum şi ducele creditarii allii Saxoniei și 
principe electore Facemii cunnoscutii prin a- 
cesții actă allii nostru tuturorii și fie-căruta 
cui se cuvine. cumcă amii incuțiinţatii și amil 
permisă, incuviințămă și permittemi nobiti- 
lorii Martini Slawski şi soției selle Anna So- 
bolewska de a cede nobililorii Mateiu Fedoro- 
wiecz, şi soției lui Elena Strzelecka drepiulii 
advitali intregii, pe care îllii ati assupra kine- 
zatului din satul Nanowa, afflătoră în capi- 
tanatulii Premisliei din palatinatuli Russiei, ca- 
re cessiune allii dreptului, după ce. seva pre- 
sinta şi se va recunnosce de'naintea registre- 
Jorii vre-unei instanţe competinți, se .va socoti ca, 
ratificată din parte-ne, avendii deja prealabila 
nostră încuviințare; in vigorea cărila cessiuni 
şi a autorisațiunii nostre de față, numiții no- 
bili Mateiu Fedorowicz și soţia sea Elena Strze- 
lecka vorii ave ambii solidarmente, vorii ţine 
şi voră: possede, până la ultimulii termenii allii 
viețel lorii seii allă fie-căruia dintre el, disulii Ii- 
nezatii din Nanowa, cu tote câmpurile, curțile, 
2difiviile, pădurile, lacurile, bălțile, pescăriele, 
fluviele, muncele, censurile, dările, usurile, fruc- 
tele, folosurile și veniturile, în fine cu tote de- 
pendinţele ca din vechime; Yar noi din parte-ne - 
şi din partea screnissimilorii nostri successori fă- 
giduimă numiţilorii nobili soți Mateiu Fedorowiez 
şi Elena, Strzelecka de a nu” înlătura de la usulii 
şi pacifica possessiune a disului kinezatii, nici prin 
nok-ii şine, nici prin autorisaţiunea dată altora, 
ci de ai mânţine pe amenduot in totă intregi- 
mea dreptului advitalii, remânendii totuşi salve 
prerogativele nostre regale, alle Siatului şi alle 
bisericei romane catolice. Spre incredințare, 
amii poruucită a intări cu sigilluli, regali a- 
cestii actii, subscrisii cu: mâna nosiră. Dată in 
Varsavia, alle lunci lui Decembre in 5 dille, 
annulii Domuului 1752, Yar allă regirii nostre 20. 
Augustii Regele." (Loeulii Sigillului). 

  

  

E. Hajdeu oma IV il - 

   



    

82 

Catholicae salvis manentibus. In quorum fidem 
praesentes manu nostra subseriptas Sigillo Regni 
communiri mandavimus. 
5. mensis Decembris Anno Domini MDCCLII 
Regni vero nostri XX anno. Augustus Rex. 
Locus sigilli. 

III. Inwentarz Wojtowstwa Nanow- 
skiego z R. 1784 i Kontralkt przez ow- 
ozesnego cdozywotuego posiadacza w 
tym samym voku o wydzierzawienie 

tego wojtowstwa zawarty. 

Miedzy Wielmoinym IMCI Panem Maciejem 
F'edorowiezem, uprzywilegiowanym  Wojtow- 
stwa Nanowskiego w . Cyrkule Liskim Dobr 
lefacych  dozywotnym -Possessorem, a Wiel- 
moânym IMCL Panem Szymonem z Polkowa 
Konopaclim Dziedzicem wsi Daszowki z dru- 
gi€j strony, o Wojtowstwo Nanowskie naste- 
puje Kontrakt aredowny roezny ww. niăej opi- 
sany sposdb : 

Viclmozny PFedorowiez majae Wojtowstwo 
wW Nanowy prawu swemu podlegle, - puszeza 
Kontraktem aredowuym Wielmozinemu IMCIPanu 
Konopackiemu z poddanemi siedmia od dawna 
do tegoă Wojtowstwa nalezacemi, z ich robo- 
ciznami i Daninami wszelkiemi, na tym Woj 
towsbvie stojacemi, Zadnego dla Siebie niewy- 
Înezajac, iakze z osiewami Zimowemi i Wio- 
snianemi Inwentarzem opisanemi, takăe z Po- 
lami wszystkiemi. ornemi i nie ornemi, Lakami, 
Ogrodami, Sadami, 2 Mlynem i z nico poăyt- 

"kami, mlewem woluym bez oplaty od mlewa 
i brania miarek, z nalezytoscia od Oredarza i 
Poddanych Starosciriskich, zeola z vwszystkiemi 
zavzadzeniami, wolnosciami, nic dla Siebie nie 
wylaczajae, ani zostuwiajar. A to za Summe 
Inwentarzem okazana i dobrowolnie ugodzona, 
Zlot. Polsk. Szesâset Czterdziesci wynoszaea, 
ktâra Summe Ze IMCIPan biorac Kontrakt z 
gory wyplaca do Rak Wielm. Prawodawey Ye- 
dorowieza, Wielmozny Jurisdator bezvieczenstwo 
t6j summy, tak cali, jak niedobranej przez 
odmiany robocizn lub pomnicjszenia powszechne 
iych w Kraju, na swoim majatku calm, tak 
Summach, jak tyă vzeczach ruchomych i nie- 
ruchomyeh tem pismem zapisuje. Ostrzega so- 
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Datim Varsaviae die|” 

  bie Wielmozny Jurisdator, aby IMCIPan Pos- 

III. Inventariulu linezatului de Nano- 
wa din annulu 1784 şi contractulu, 
prin care îllii arendevă possessorulă 

a seii advitalu. 

„ Intre D.. Mateiu Fedorowicz, possessorulii 
privilegiată advitală allă kinezatului de Nano- 
wa, din cerculii Liski,. şi D. Simonii Konopacli 
de Polkow, - proprietarulii satului . Daszowka. 
Sa incheiatii următorulă contractii de arendă 
annuală in. privința Kinezatului de Nanowa : 

D. Fedorowicz, possedândii. de dreptii kine- 
zatulii de Nanoswa, .illii arendeză prin contractii 
D-lui Konopacki, dempreună cu cei şepte ţer- 
rani, ce appartenesci din vechime .acellui ki- 
nezatii, cu t6te muncele şi dările lorii respec- 
tivâ,. fără nici o reservă, de assemenea cu să- 
mă&năturele de iernă. și de tâmnă, descrise in 
inventarii, cu tot» câmpurile arate și nearate, 
cu lunce, cu livedi, cu grădine, cu mâra și ve- 
niturile ei, cu căștiulă cărciumei,. etc., mai pe 
scuriii cu t6te dependințele şi prerogativele, fără 
nică o escepțiune, tote acestea pentru summa - 
specificată in inventarii şi tocmită de bună voe, 
anume ș6sse-sute patru-deci zloți poloni, plătiţi 
la mânele D-lui Fedorowiez de cătră D. Kono- 
packi chiarii la eliberarea contractului, care sum- 
mă, atâtă în. totalitate,. precum si în parte, la 
casii de schimbarea sei micsorarea dărilorii 
țerrănesci, D. Fedorowicz o garanteză prin a- cestii actii assupra 'intregei selle averi, atâtă 
în numerar, precum. și in mobile sti im- mobile. D. Fedorowiz are dreptul de a pri- veghia ea -D. Konopacki să nu ceri și să nu storcă dela țerrant alte munce, dări și allergă- 
ture, peste celle copprinse in inventar si ad- mise prin iegile ferrei, ci să se conforme in totulii cu legile. și cu-inventariuli, căci la casă 
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sessor; tak nad Prawo Inwentarza, jak t6ă nad 
Prawo krajowe ; Monarchiezne na Poddanych, 
-robociza, Danin, Podr6zy niewymagal, i. nie 
wymuszal, lecz, zupelnie do Prawa i Opisu 
stosowal. sie: Ostrzega Sobie YVielm. Jurys- 
dator jexeliby ktâry. poddany dla uciemierzenia 
lub krzywd jakich uszedl, za takowego IMOI 
Pan Possessor wedlug slusznosci odpowiedzies 
powinien. -Ostrzega sobie wzajem . IMCIPan 
Possessor Przypadki gruntowe, ktoryel. niedo- 

puszezaj Boze, zarazy na Ludzi, Byalo, gra- 
dobicia, nieurodzaju powszechnego,  Powodzi 

przez wody, nawalnice, za takowe wszelkie i 
tym podobne, Wielm. Jurysdator po. przyjaciel- 

sku z uproszonemi przyjaciolami lub przyjacie- 

lem zaspokoi€ przyrzeka. i obowiazuje sie.— 

Punkta, inne,. ktâre. sie dla. krotszego pisania 

picopisuja, W wszystkieh Okolicznosciach - do 

Opisu kontraktow wszelkich strony obydwie 

odwoluja sie. Ktory kontrakt strony obydwie|: 

wedlug prawa,. terazniejszego do ksiagr . ra]o- 

wyeh podda6. pozwalaja, i chociaiby niebyl 

poddany, tej wainosci hedzie, jak gdyby byl po- 

dany. Odebranie panszezyzny jako nastepuje daia 

dwudziestego. pierwszego Marea, 

w Roku nastepujacy m 1785-tym tegoz dnia. kon- 

czy6 sie bedzie. — Dzialo sie w Nanowy dnia 

tak tegoă dnia | .. | 
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de fuga vre-unuia dintre țerrani din causa as- 

supririi sâii a strămbătăţilorii, va fi responsa- 

bilă însuși D. Konopacki, carele își reservă, pe 
de altă parte, unii adjutorii amicalii din partea: 

D-lui Pedorowiez la casuri de difterite cata- 

strofe territoriale, de cari Dumnedeii să ne feres-, 

că, precum ciumă, epizooliă, grindină, secete, 

innecăciune, ete. Pentru alte 'detallie;, omise: |. 

aci din brevitate; ambele părți contractante se! |. 

vor put€ referi la formularulii generali ali 

contractelorii de aeestă natură: Contractulii de 

faţă, in conformitate cu legile in vigore, se va 

pute inseri in registrele oficiale, inse chiarii 

de nu sar inscri, totii incă ellii va ave de- 

plina sea valore Perceperea boerescului (pan- 

szezyzny) se va incepe din dia de 21 Martiii 

presiute şi se va inchela totii in aceiași (i în 

annulii următorii 1785. Făcuti in Nanowa, 

21 Mantii 1784. De Pulkow Konopacki m. p. 

  

    

  

              

Oi. Marca 1784 R..z Polkowa  Konopacki, 

DM. p.: a i ; i 

pe ” ia ——— 

: RTRATA -.: DNI DI VENITULU TDILLE | DILLE îi 

po - „ v “ZLOTE A 13 PE ZLoŢI 

lronowsIwa NANOWBKIEGO 1 YGUDNIU ROCZNE KISEZATULUI DE NANOYA SEPTEMÂNĂ "ANNU 

L : a 
Mii În 

! 
j 

* 

01 Potăanşch dni cia- NE A] - Dela ţerranime qille con- | 

eh oh .. 20 1040 — tinue se... , 20 1040 — 

| Dzien po: groszy 12 w : O qi, pe pământi buni, | CR 

_dobrym. gruneie. . . - »- . 416 ccăte 12 groşi. . | s.. » „416. 

7 Areây Zlotyeh Pels- ! | i De la cărciumă zloți po- 

kieh Osmdziesiat. . « a , 80 Polonă £0. so... -. , 80 

7 Alina cd Mielnika. . » aa 40 Pentru moră dela mo- 

o : . | ! ară ao... » » 40 

7aSiano z lak Zlotych - - Pentru fenă - din lunce | 

Polskich Sto.. >, , .. » 100 ji: zloți poleni 100, .. -. . - 100 

Za Poxinrosei robocze. 
Pentru obligaţiuni de 

“z Gromady “i 0wsa . muncă dela commună 

podz. (2) k, 503 .: + | s. a 40. şi pentru ovăsii. .. . - o. 40 . 

20 1040 676 ; Summa. . = [20 1040 | 676 
Răen . . 
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SEMENATURELE SI SE WISEMY Eoncr | cwrencr | aance Ne e MESCRR | PÂTRARE | MiraȚE | ZOSTAWIONE 1 BZPIKLERZU i LĂSATE îN GRÂNARU . 

Ax . pn 7 . R 
Zyta ozimego w Ugoraeh 4 » > Grâi de tomnă in Ugori 4 > ; 

"Przenicy Jartj ... a. 1 » - “Grâi de primă-veră | 1 - , . . | | 
Grochu drobnego polne- - Muzere ntruntă de câmp go 1 korz. îi. Bobu “ 1. măsură Şi bobii me- drobnego Ie... 2 - - - runtă 1 mesură . 2 > - 

Jeczmienia . ......, 4 2 - Ordii: în. 4 2 A 

Hreczhi. a 1 2 = Hrigeă, cc... 1 2 » 

Nasienia  konopnego 3 , Simenţă de cănipă 3 " Cwierei i Lnu nasie- pătrare și semânță de Da dec... 1 — -— ÎNĂ Lc... 1 — — 

Owsa korey .,.., me] __66 — — Ovăsii, cc... 66 — — Wysiewow wszystkich 80 , » ” Summa. » „80 » n 

    
      

              
To wszystko zboăe piekue, sczynne, w strych 

Golina miara Kr6lewska w Polmacku garcy 
0$m, owies za$ vvierzehem mierzony. Ciă pod- 
dani o godzinie osmâj 2 rana wychodza na 
Patiszezyzne, do kaădtj roboty pe jeduemu, do 
zniwa, grabania, plewienia, siana, suszenia Lnu, 
Konopi brariia, po dwoje wyehodza. — Ciz prâcz 
Paiszezyzny powinni grzedy zbijac, Kapuste 
sadzic, ogrzebac, Konopie moczy€, miedlic i 
oczesat, Jarzyny oczyszeza6, Nasienie w Pole 
wywies6 i pomoe (?) rozsiad powinni.  Mielnik 
Z Siekiera gdy sie kolo bron co zepsuje na- 
pravic, ma powinno86 rozkazywat, kury wy- 
biera€ w rogu (?) czasem uklada6 powinien.-— 
Komorniea od Seo Wojciecha do Sgo Marcina robi 
1 Tygodniu dzien, co sie nierachuje, i sztuka od 
nij, ale zostawsuje sie na Gorzalke, gdyă Gromady 
jakowies odniosa, naleăy im da6 na poczesne pol- 
tora garca Wodlki, i Swoim-zagrodnikom _tyleă, 
jak z Wiencem Owsianym przyjda od ktârych 
Paniszezyzna, tylko kladzie sie nă Yy8ode Dwor- 
Ska, Z lasa ezyli na Budowle, czyli drzewa jakie- 
go Dwor kaăe dwoje i na opal po dwa razy obra- 
ca6 (?) powwinni.— Szymon z Polkowa Konopacki. 

Z IMCIPancm Konopackim o Woitostwo Na- 
nowskie kontrakt w R. 1784. 'm. p, 

Copiam hancce cum Originali in Simpliti co- 
pia seripta concordare testor in Lisko die 16 

  
Tâte aceste bucate sunt frumose, mesurate 

cu măsura regală de căte optă mierțe la ună 
pătrară, iar ovâsulă măsuratii cu vărluli. 'Ţăr- ranil suut datori a eși la bocrescii la optii '0re 
de deminsţă, câte unulă pentru. totii felului de 
muncă, jar ventru cositiă, pentru strinsiă, pen- 
tru plivită, uscare de ină, cănipă, căte duoi. 
Afiară de -boeresci, sunt datori a brezdui, a sămăna verdă sei curechiă, a uda cănipa, a curăța lâua, a cărra semânța în câmpă și a adjuta la semănătură. Morarulă este datorii a Vepara cu securea t6te stricăciunile . ..... După strinsulă ovăsului, trebue să se dea com- munei pentru mulțumită o vedră Şi jumătate“ de vinarsi, precum şi argaţilorii, cândă vină cu cununa de ovăsii, far argaţii nu facă altii boerescii de cătii numai cite trebuescii pentru curtea oerâscă . ..... (1) Simeonii de Pol-. kâw Konopacki, a 

Contractulă din annulii 1784 cu D. Kono- packi, pentru kinez atuli din Nanova, m. p. Acâstă copiă se attestă.a fi în conformitate   Decembris 1785. 

  

(?) Amii lăssatii netraduse frase Ă aduse rasele pe cari nu le-amă „_editorulii polonă, sc ma! bine dicânds » Pe cari le desciflrase 

  

cu originululii, scrisii intruniă singurii essem- pară. 1.50, 16 Decembre, 1785. 

pututii in!-liage; pre utută i , cum nt le in 
intr'unăi moâii forte 

um ni țellegea nici ehfari insuși viciosii. a 
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BEREA 
vies woloska fundaeyi E. 9lewskicj, krolew ezczyzna, do r. 

1772, w. eyrkule Sancckim 

1532. 

Privilepium originale, super locatio- 
nem villae et scultetiam cuidaum Dmi- 
tro in 1532 datum, anno 1555 confir- 
matum, ad acta Premisliensia 1559 

ablatum. 

( Poprauziony pod oblaty 20 Archicum i Bernardyrefien sie 
. en apăagear)) 

Oblatum est oflicio. otacai Gainei Pre-|. 
misliensi privilegium pargameneum .sacrae re- 
giae Majestatis 'super advocatiam seu sculte- 
tiam in villa Berehi per Nobilem et honestum 
Iwanum ibidem pro tune scultetum quod petiit 
actis praesentibus inseri, cujus tenor est alis: 

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei me- 
moriam. Nos Sig'smundus'Augustus, Dei gratia 
rex Poioniae, Magnus dux Lithvaniae, nec non 
terrarum Cracoviae, Sandomiriae etc. etc. etc. 
Significamus praesentibus litteris, "quorum _iîn- 
terest universis et singulis pr oductas esse co- 
ram nobis honestorum Michaelis Demetrii et 
Sienconis fvatrum germanorum nomine, divi olim 
parentis Nostri litteras, antecessoribus ipsorum 

super advocatiam. alias Kniaziwo, in villa nos- 
tra Berehi concessas, in charta xeroriva (rect. 
pecorina) scriptas et sigillo appenso commu- 
nitas, sanas, salvas- etintegras, ac omni pror-   

“BERENI, 

sată romănescii de fundațiunea regală, proprietatea regiă 
' pent la 17112, in cereulii de Sanvka, | 

1532 

Privilegiulu originală assupra coloni 
sării satului, şi assupra _kinezatului, 
dati unui Dmitro in 15:32, confirmati 
in 1555 si inregistratu in actele de 

„ Premislia in 1559. 

(Fssempluruliă nostru s'u corresă după copia ojjicială, consereată 
in Archaculă Bernardiniloră din Leopole). 

După rugămintea notilului şi onestuluă Ivan, 
linezii actuală, s'a. inregistrati, înscriindu-se 
in actele acestui tribunilii allii castrului. de 
Premislia, următorulii privilegii allii Sacrei 
Majestăţi Regale, serisii pe membrană si re- 
lativii la șoltuzatulii scii kinezatalii din satulii 
Berehi : 

In - numele Domnului aminti. S Spre perpetua 
memorii a lucrulut. Not Sigismundă-Augustă, 
cu mila ur Dumnedeii regele Polonie, marele 
duce. all .Litvanier, ali țrrelorii de Craco- 
via, Sandomiria, ete. etc. ete., facemiă cunnos- 
cută prin acâsța tuturorii și fie- căruia, cui se 
cuvine, cumcă ii sa: presintatii, în numele o- 
norabililorii frați. buni Michaili, Demetrii și 
Fienco, diploma 'reposatului vostru părinte, con- 
CESSĂ, progenitorilorii lorii assupra, şoltuzatului 
seii kinezatului din -satulii Berehi, scrisă pe 
membrană. şi intărită cu aninarea sigillului, in- 
tregă, bine- conservată Și nesuppusă prin 1 ur- 
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sus suspicione carentes, supplicatumque est 
nobis eorum nomine, ut eas approbare, confir- 
mare ei ratilicare dignaremur, quarum tenor 
est iste:" 

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei 
memoriam. Quia facta hominum quantumcumque 
memorabilia facile intereunt, nisi litterarum tes- 
timonio fu. rint memoriae commendata.: proinde 
Nos Sigismundus Dei gratia rex Poloniae Mag- 
nus dux Lithwvaniae, nec non terrarum Craco- 
viae ele. Dominus et haeres. Significamus te- 
nore praesenlium, quibus expedii, universis et 
-singulis praesentibus et futuris harum notitiam 
habituris. Quia habentes commendatam soler- 
tiam et in rebus agendis dexteritatem providi 
Demetrii alias Dmitr subditi nostri in villa 
Berehi ad Capitaneatum Preimisliensem . perti- 
nente, habentesque benignam rationem, majo- 
rum (rectius. meritorum) ejusdem Demetrii, 
qui in locanda in nova radice ea ipsa villa 
nostra Berehi, non parum operae .et laboris 
iopenderat, — dandam et conferendam duxi- 
mus, damusque et conferrimus, harum serie 
litterarum eidem Demetrio advocatiam alias 
Kniaziwo în praefata villa Berehi, quae villa 
habehit perpetuo terminos et limites ad torren- 
tem Polomski usque ad summitatem Bruzniowa 
bialu (rectius dzialu) a torrente Polomski per 
fluvium Strwiaă ad Stupnicki dzial — Stupni- 
ckim dzialem. do wierzehu potoka Smrocznsj 
ad summitatem montis Jalowa, ubi sunt 'sco- 

“puli, seu signa metalia (adauge „ad ipso 
Tharlo“) — eodem. monte Jalowa versus sum- 
mitatem -Ossoska infra de eadem summitate(?) 
per îra (2) versus granicies (adauge „K unasa“) 
ad Kysue inter villam Jasien et Berehy per flu- 
vium ad montem -Krokow (seu JCroli6w.) At- 

- tribuimus autem et assienavimus prout attri- 
buimus et assignamus harum serie litterarum 
praefato Demetrio et, ipsius legitimis haeredi- 
bus seu successoribus ad ipsam ejus advoca- 
tiam duas areas, Dworzyszeza vulgo nuncupatas 
cum Obszary et molendinum circa candem vil- 
lam Berehy ubi illi magis commodum visum 
fuerit per ipsum construendi, Folusz, Stampy, 
et Walidlo absque tanen praejudicio et detri- 
mento aliorum subditorum nostrorum. Cujus 
quidem Moleudini emolumentis et proventibus 
et censibus idem scultețus libere. utetur juxta 
„suum beneplacitum et ipsius successores. Item 

s6ii Dumitru, suppusii allii nostru 
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mare nici unul dubii, fiindii rugaţi noi de a 
aproba, de a confirma și de a ratifica graţiv- 
samente disa diplomă, a cărila copprindere este: 

In numele Domnului aminii. Spre perpetua 
memorii a lucrului. Fiindă că faptele omeni- 
lorii, ori-cătii de memorabile, lesne dispară, da- 
că nu le eterniseză mărturia actelorii, deci 
noi Sigismundii, cu mila lui Dumnedeii regele 
Poloniei, marele duce allii Litvaniei şi alti 
țerreloră de Cracovia etc. domnii si erede, fa- 
ceinii eunnoscuti prin acesta, tulurorii şi fic- 
căruia, presinți şi viilori, cui se cade şi la cin 
va adjunge, cumcă avândi: in. vedere stăruința 
şi abilitatea practică a onorabilului Demetrii 

Jiu satuiii Bc- 
rehi in capitanatulii de Premislia, precum ru 
mai putinii luândii in graţiosa consideraţiune me- 
vitele lui in colonisarea dissului satii ali nostru 
Berehi pe unii pământii incultii, nu fără multă mun- 
că și ostenclă, amii decisii a da și a aceorda, 
dâmii şi aceordâmii prin ectulii: de față, numi- 
tului Demetriii şoltuzatulă sei kinezatulii din 
acelă sati, alle căruia hotare vorii fi pentru 
toti-d'a-una până la părâulă Polomski până la 
culmea Bruzniow-dzial, apoi dela părtulii Po- 
lomski prin fluviulă Strwiaz până la Stup- 
nicki-dzial, de aci peste Stupnicki-dzial în st 
sul părului Smroczne până la culmea muu- 
telui Jalowa, -unde sunt semne de hotare fă- 
cute de cătră 'Tarlo (2), apoi mergândii pe a: 
cestii munte pont la culmea Ossoska.... De 
assemenea aimnii: attribuitii Şi ami assemnatii, 
altribuimii și assemnâmii prin acesta disulul 
Demetriii şi moștenitorilorii sei legitimi, cătră 
kinezatulii seii incă duo arie, numite vulear- 
mente dworzyszeza, cu prisosurile-câmpurilorii 
şi cu mâra, pe care și-o va pută construi ori- 
unde îi va plăce in. copprinsuli satului, cu 
totii teliul de postăvărie, fără inse vre-o dau- 
nă pentru. cei-lalți suppuși at nostrj, intee- 
buințândi în libertate veniturile, productele şi 
censurile acellei more, după cum i se va părâ 
mal cu calle, elliă şi successorii sei. Mal dâmiă 
Şi mai  aceordâmii dissului kinezii ali treilea 
banii din tote. veniturile si censurile anuale 
ordinarie alle acellui sati, după obicetulă ce!- 
lorii-lalte sate alle. nâstre regale, fără adausii 
şi fără scădere. Mai permittemii dissului kincză   de a ave o cărciumă și de a ține duol sţii tre 
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eidem sculteto damus et tollere admiitimus ter- 
tium denarum de omnibus proventibus et cen- 
sibus -ordinariis ex eadem villa annuatim pro- 
venientibus alias juxta consuetudinem în alias vil- 
lis nostris' regalibus observatam nihil augmen- 
tando nec. minorando." Item eidem sculteto ad- 
mitiimus habere unam tabernam. Item artifices 
„duos vel tres cujuscumque artificii. Item inco- 
lae viilae 'praefatae debent et tenebuntur ire ad 
scultetum. suum bis in anno cum Kolliadka vi- 
delicet semel in -festo Paschae, et semel pro 
festo Nativitatis Domini. Item idem scultetus 
habebit libera mellificia in silvis nostris rega- 
libus, de” quibus mellifiiis ipse et omnes 
praefatae . villae ' cmethones  daciam “ad cas- 
trum. Nostrum Premisliensem .prout et Knia- 
jiones ceteri dare tenebuntur.  Idem. scul- 
tetus praefatus hortulanos duos vel tres habe- 
bit. Item incolue praefatae villae debebunt et 
tenebuntur advocato quinque dies laborare quo- 
libet anno videlicet duos metire, “et duos fal- 
castrare, ac unum arare quilibet eorum. Item 
idem scultetus debebit et tenebitur -equitare 
nobiscum ef, cum “nostris successoribus vel ca- 
pitaneis ad bellum cum arcu et sagittis in equo 
benevalente. Item idem scultetus dabit et sol- 
vet quolibet anno talem daciam ad castrum Pre- 
misliensem, qualem alii Kniaziones solvere te- 
nentur; similiter omnem obedientiim nobis et 

capitancis nostris Premisliensibus facere tene- 
bitur, sicut et alii Kniafiones. Incolae vero 

praedictae 'villae qui a data praesentium in 
eadem haereditate locabuntur ad decursum vi- 

"ginti annorum libertatem habebunt, — qui- 
bus jam ea ipsa libertas a primaeva, locatione 
villae praefatae expiravit,, quorum. unusquis- 
que: în tribus quaitis lanei residebit et more 
“aliarum . villarum  adjacentiam 'nostrarum re- 

gălium annuatim dacias solvant, n-hil mino- 

rando in' praefatis censibus proventibus et uli- 
litatibus. Item idem ecelesiam ruthenicam “in 

edem villa habere admittimus.  Quiquidem 
pop censum nostrum annum juxta morem alio- 

rum poponum in aliis villis nostris regalibus 
existentium quotannis, solvet. Quam quidem ad- 

vocali. 'ipse sculietus praedictus et sui Ie- 

gilimi successores tenebit, habebit et posside-|ş 

bit perpetuo et în aevum ita, sicut alii Knia- 

îiones nostri,- facultatemque habebit idem ad- 
"vocatus et. sui legitimi successores eandem ad- 

vocatiam de nostro et successorum nostrorum 

consensu commutare, alienare, vendere et în   
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meșteri de ovi-ce specialitate. Locuitorii satu- 
lui vorii fi „datori a merge la kinezulii. lori 
de duo ori pe anni cu colindă, o dată la ser- 

bătârea Pascelorii și o dată la serbătorta Cră- 
ciunului. Kinezulă se va bucura de libera ţine- 
re de stupi in pădurile nostre regale, pentru 
cari stupi va plăti inse, atătii densulii, precum 
și ţerranii, o «dare correspundinte la castrulit : 
nostru de -Premislia,. precum o plătesc și 

cel-l'alți kinezi. Kinezult va țin6 duoi seii îrei 
argaţi. Din celle cincă dille de muncă, cuvenite - 
kinezulut annualmente din partea fie-cărula din- 
tre locuitori, duo sunt pentru. secerișii, duo - 

pentru cositii şi una pentru arătară. Ia timpă 
de resbellii, kinezuli va fi datorii a ne servi 
noue şi successorilorii -seit capitanilorii nostri - 
pe unii. callă bunii,' armatii cu arcă și cu să- 
geți, precum de assemenea de-a ne presta la 

castrulii nostru de Premislia tote. dările și a 
ne da deplina ascultare :noiie și capitaniloriă - 
nostri de Premislia, în tocmai precum „ne plă- 
tescii. şi ne ascultă cel-lalţi kinezi. Coloniștii 
aședaţi in acellii satii,. socotindu-se din diiia 
de astădi, vorii fi scutiți de ori-ce prestaţiuni 

in cursă de duo-deci de anni, deși acesti in- 
tervallii de immunitate: a espiratii - deja dela 
prima, fundaţiune a coloniei. - Fie-care din ei 
va ave căte-trei .pătrimi de ariă, plătindă-ne 

annualmente tâto 'dările, fără nici o scădere, .| 

intocmai. precum ne plătescii 'celle-lalte sate ; 
alle. nâstre regale. Satulii va pute ave o bise- 
rică,. greco-orientală, pe longă care seva afila - 
unii popă. Acesti popă ne va plăti noile an-" 

nualmente după norma popilorii de prin celle- 
Valte sate alle nâstre regale. Dissulii kinezi 
şi legitimii sei successori vorii ține acellă kine- 
zatii, îlli vorii'ave șilii vorii possede in per- 
petuii, astii-felu ca şi cci-Talţi kinezi ai nostri, 
avendii facultatea, cu autorisaţiunea prealabilă 

din parte-ne şi din partea urmașilorii nostri, 
de ali insirăina, de alii vinde și de ali usa 
in toti felulii, după cum i se va păre mai 
bine. Spre mărturii sa aninatii sigillulă .nos- 
tru cătră acesti actii. Piăcutii şi datii in Cra- 

covia, feria a treia, serbătorea - Sâatei Edviga, 

annulă Domnului una miiă cinci-sute trei-deci 
i duoi,.iar al regirii nostre duoe-decă şi șăsse. 

Fiindii față reverendii părinți şi domni Petru 
Tomicki, episcopulii de Cracovia şi vice-eancel- 
lariulă regatului nostru, și Ionni Chojenski, e. 

piscopulii de Premislia; precum și magnifici 
venerabilir şi generoșii Cristofii Szydlowiecki 

caen tre       na 
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usus beneplacitos, pro.:t sibi melius et utilius 
“videbitur, convertere. In cujus rei testimonium 
sigillum nostrum praesentibus litteris appendi 
fecimus.  Actum et datum Cracoviae feria ter- 
tia festo Stae Hedvigis anno Domini: Millesimo 
quingentesimo trigesimo secundo, regni vero 
nostri anno vigesimo sexto. Praesentibus re- 
„verendis in Christo- patribus ct dominis Petro 
de Tomicze Cracoviensi: et regni Nostri Vice- 
cancellario, Joanne Hogiiiski (Ohajenski) Pre- 
misliensi, episcopis — nec non Magnificis ve- 
nerabilibus et Generosis Cristhophoro de Szydfo- 
wicz Castellano et capitaneo Oracovieusi Res- 
.nique Nostri cancellario ae Siradiensi, Socha- 
„ezoviensi, Gosiiniensi et novae civitatis Korezyn 
Capitaneo, Joanne de Frupin (?) Castellano nt 
Capitaneo Lublinensi, Marschalco curiae Nos- 
trae thesaurario, Stanislao Stadnicki Sanocensi, 
Severino Boner Zarnoviensi ac Zupario Mag- 
noque provuratore Cracoviensi, Bicensi, et O£- 
„wiecimiensi,  Zatoriensi et Rabstinensi Capita- 
neo, Paulo de Wolia Sochaczowiensi, Castel- 
laneis — Joanne de Lasko, praeposito Gnesnensi, |! 
Stanislao de Olesnica praeposito Scarbimiriensi, 
Canonicis Cracoviensibus Secretariis Nostris— 
Silvestre Ozarowski subeamerario Nostro, Joan- 
ne Tarlo de Sochazewieze structore mensae 
nostrae et aliis quam plurimis dienitariis of- 
ficialibus et aulicis Nostris sincere  fidelibus 
dilectis. Datum per manum reverendi in Christo 
Patris Domini Petri Episcopi Cracoviensis et 
regni Nostri vice Cancelarii sincere: Nobis di- 
lecti. Petrus Episcopus et vice Cancellarius. 

Nos itaque Sigismundus Augustus rex prae- 
nominatas supplicationi praefatorum Michaelis, 
„Demetrii et Sienconis fratrum annuentes _litte- 
ras praeinsertas uti sanas salvas et integras 
ratas gratas habentes, illas auctoritate nostra 
regia approbandas et confirmandas duximus, 
approbamusque confirammus et ratificamus prae- 
sentibus  litteris decernendo eas robur debitae 
et perpeluae firmitatis habituras. In cujus rei 
testimonio sigillum Nostrum est appensum. Da- 
tum Knissini) feria secunda ante festum Stae 
Luciae proxima, Anno Domini Millesimo quin- 
„gentesimo quinquagesimo tertio regni Nostri 
vero vigesimo quarto. Praesentibus generosis 
et venerabilibus Floriano Zehrzydowski Lubli- 
nensi et Burgrabio Cracoviensi, Fabiano Czema 
Redanensi (?) 'Tuchoviensi et Staragardiensi 

— 
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castellanulii şi capitanulii de Cracovia, cancel- 
lariulii. regatului nostru, capitanulii de Siradia, 
de Sochaczovia, de Gostinia şi all cetăţii, noiie 
Korezyn; Iânnă de Frugin (2), castellanulă şi” 
capitanul de Lublin, mareșallulii curții nâstre 
și tesaurariii; Stanislavi Stadnicki,  castella- 
nulii de Sanoka; Severinii Boner, castellanulii de 
Zarnow, prefectulii. salinelorii, marele procura- 
torii de Cracovia, capitanul de Bieez, de Os- 
xviecim, de Zator şi de Rabsztyn; Pauli Wolski, 
castellanulii de Sochaczew; [6nnii Laski, pre- 
positulii de Gniezno, și Stanislavii Olesnicki, 
prepositulii de 'Skarbimierz, canonici de Cra- 
covia, secrelari. ai nostri; Silvestru Ozarowski, 
sub-camerariulă nostru; I6nnii Tarlo de So- 
karzewice, stolniculii nostru; Și alți mai mulți 
demnitari, officiali și aulici Tubiţi ai nostri. 
Datii prin mâna reverendului părinte D. Petru, 
episcopul de Cracovia și Yubitulii vice-cancel- 
lariii allii regatului nostru. Petru episcopii şi 
vice-cancellariii. 

Așa dară not, numitulii rege Sigismundă Augustii, condescindendi la rugăciunea diși- lorii fraţi Mihali, Demetriii şi Senco, și vedendă cum că diploma, reprodusă mai sus, este in- regă şi nevătămată, amii decisă a o approba ŞI confirma, o approbămii, confirmămiă, şi rati- ficămii prin autoritatea nstră regală, hotărindii pri actul de faţă, ca să aibe deplina. forță ȘI vecinica vigdre. Spre mărturiă Sa aninatii Sigillulii nostru. Dată in Kniszyn, feria a doiia cea mar. aprope - inainte de serbătârea Sânter Lucie, annulă Domnului o miiă cinci- sute cinci-deci şi trei, far allă regirii nostre dioe-deci și patru. Faţă ai fostii oenerosil ȘI venerabilii Plorianii. Zebrzydowski, castella- nulă de Lublin și burerafulă de Cracovia, Fa- bianii Crema, castellanul. de Redan, capitanulii 
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Capitanco, . Castellanis :— 'Joanne  Przerembski, 
reeni nostri vice Caneellario et Cracoviensi. prae- 
posito, Gabriele 'Parlo serenissimae Dominae con- 
Jugis Nostrae' Guriae Magistro et: Ielmensi Capi- 
taneo, Nicolao Niebuchowski: (scu Z ebuchotesl;i) 
cubili Nostri praefecto, Burgrabio Cracoviensi ct 

“Capitaueo -Ternoviensi (2). Sinismundo: Legensa 
Pocillatore. Regni et Krzepicensi, 'Tissoriensi- 
que (?).Capituneo, Petro. Arezechowski (2) MVar- 
szaviensi, Joanue Skasowski (?) Paltiwviensi, 
Canonicis — . Stanislao ::Kurkowski ;. Societatis 
Jesu et aliis quam. plurimis.: îde ;dignis. tes- 
tibus cirea praemissa existentibus. ;Datum. per 
manus praefati Joannis. Przyrembski regni Po- 
loniae vicecancellarii et. Cracovienisis'praepositi 
devote: nobis dilecti.:. Joannes. Przyrembsli Po- 
loniae regni Vice: Cancellarius. ;.;: i: SSI 
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„(Szese” Kmazidw okolicznych reeza gardlem î majathiem nabipecy 
Ania:tea w Derchach Iuanoui hunaszericzoui, ze bedzie tego 

Aninctea spolojme uzual.) 

II. Fideyussio ratione pacificne posRes- 
sionis ejusdem advocatiae Iwano Ku- 

nasieswvicz facta pey soeultetos,. 

Stanawszy 'oblieznie przed urzelem'y ksie- 
amy ninicjszvmy  opatezni I an syn,Zelikâw 
2 Bandrowa, Michno z Prosieka, Fedko z Smol- 
nicze, Andrzejko i Iwanko'z' Kroszna,. Misko 
Z Liskowatepo, Andizcj z Starzaywy. Nniafio- 
wie, -jawnie:i dobrowolnie' odstepujacz od pra- 
wa szwego wselkiego, a iu szie i szwe im:ona 
„W to prawo Grodzkie. Przemyshkie . wwcielajac 
wyznali, iz za, opatrzne. Dmitra . Janika, brathi 

„y Stecza Bekarta. kniazie. niegdy w Berehach, 

szlachetnemu Iwanowi Kunaszewiezowi Uuihow- 
skiemu za pok6j: wszistezi reka. wspolna' reezyli 
i-reeza. îym .. sposobem, iă, ten - Iwan. Kunaszo- 
witz „Kniafvo w,Berehach- spokojnie:: ledzie 
trzymal,  mial i .jego . uziwal „bez wszelakiego 
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de “Tuchow side! Starogrod;! Ionii: Przeremb- 
ski, vice-tancellăriuilii . regatului: nostrui şi :.pre: 
Positulii: de. Cracovia :i:: Gabrielii i'Parlo, magis- 
teulă - curţii: serenissimei Dâmne, soție. nâstre 
şi: eapitanulii de Chelm ; Nicolatu :Zebuchowski; 
postelnieulii - nostru, : burgrafulii: de: Cracovia, și 
capitanulii de 'Terudw ș. Sigismundiă : Ligenză, 
păhainiculii - regatului,” capitanulii de. Krzepica 
şi de Tissoria; Petru Arczechowsli, canoniculii, 
de Varsavia, (Idnnii, Skasoivski,; canoniculii de 
Polt nwa;. Stanislavii Kurkowski, jesuitii ;: și alţi 
însă mulţi martuti, 'demni de credinţă, assupra 
ce'lorii de mai: sustii: : Dati prin:"-mâna “men- 
ționatului. Ionii Przerembski, vice-câncellariulii 
repatulur- Poloniei și. preposilului dc. Cracovia, 
Tabitit:- ali. iostra. -: loină Przerembski,; „vice- 
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(Șesse Rinezi încecinaţi garanteză lut Jonnă Knnaszewiez, cum- 
ptrătorulii  kinoeatului din Derehi, cu viețele și cu acerile lori, 

cumcă nu ra fi turburată n possessiunea şlisului kinrzalit). 

II]. Garanţia de liniștita possedere. a li- 
nezatului de Bervehi, dată lui. Ionnit 
ISunaszewicz, de. cătră cei-l'alță linezi. 

it 
Presintându-se perscunălmente de'naintea a- 

cestui officiii şi de'naintele registrelorii, onora- 
bilit lonuii fiulii lui Zelicăi din Bandrow, "Mih- . 
nea din Prosieka, Fedco'din Smolnica, Andreico 
şi Ivanco din. Krosno, Misco din .Liskowaty-și 
Andreiu "din Starzawa, kinezi,  renunciâ ndii: 'de 
bună voc şi pe faţă de orce jurisdieţine a lorii 
privilegială .și incoporându-se, cu.inserierâa nu- 
mitorii.. lori, în, drepta.ii: communiă, -usitatii în 
urbea Prumislici, ai recunnoscutii că, pentru 
onorabilit Dumitru şi Iancu, fraţi, precum şi pen- 
tru Sieţco bastardulii, fostă kinezi din Berehi; ei aii 
stăturii și staii: kizaşi toți solidarmente:iuobilu lui 
LOnnii. fiiulit : lui: Kunasz + deiUniehovi, ri an ue 
me, cumcă acesta -va. possede.; in, linişte“ kiue; 

    
  B.P. Mâjdeă „Ton 1YV ; 
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przenagabania, skodi wszelakiej tyeh tho'Dmi- 
tra Janika i Steca y ich przyjaăciol wszistkich.— 
A jesli Zeby ci Dmitr. Janik i Steez bracia skody 
jakie. szimi przez -'szie alo przez. kogo 'in- 
nego „w . thim :kniaziwie uczynieli,: tedyii răe- 
ezeni. kniazie wszyscy : spolem beda.-wvinni, i 
Oboiwiazuja - sie :le_skody :rzeczouemn Iwanowi 
Kunaszewiezowi nagrodzic. i oprawic; tak jn- 
koby.:mu: sie podobalo ?pod: -utracenicim : swej 
majetnosci:. wszitkicj.-:; A “ jezeli::by * teă. ezego 
Boie uchowaj czy. Dmitr. Janko i Stecz: prze- 
Zeczonego  livana: sami albo . przez “naprawni 
osoby :zabieli, 'thedy rzeczoni kniafie Iwan: Ze- 
likewicz,: Michho z. Prosicka, Fedko 7 .Smol- 
niczy, Andrâjko “i Iwan.z-Krosna, Misko z; Lis- 
lkowatego.:. Andrzej zi Starzawy, beda.winni; i 
„obowiazuja sze swe gardla za tego lwana Kunasze- 
„wieza dac, albo jaka bedzie wolia i rozkazanie Jeno 
Mosci Pana Piotra Kmithy z Wiszniczy Wo- 
jewvody i Starosty: Krakowskiego. .Na lo pa- 
mietne- jest .poloiono. Ra 

- “Acta sant. haec în Castro Premisliensi in 
țerminis castrensibus Premisliensibus feria se- 
cunda în 'vigilia Stae Catharinae Virginis Anno 
Domini Millesimo quingentes'mo quadragesi- 
Mo uarto. e sii 

ENDE SIR e SI 

pi . : a Dai 

E E a! 

„1545. 

- . 

TRESC , 
ia a 

(Dootru î Janha posiaducze” Kriazteea te Terehach zeznajur, ze 
od "Setechetnega Îucana + Ruvaszescieza za :to ! Nniazteo sumnie 
501) zlut. polskich, (ne Htora.. przez' kimisarzâte Irileaestich ote= 
xaeane z0stale) 1. 3. 401) aL. palskich oni a 101 ZIpulst. Jack 
Ii -rezanski za siraja czese -odebrali. Zrzekuja șie zatem steeijrim 
i sukcessorău:, îmiemem zeszelhich pre î pretensyi do huiaztea 

.. sprzedanego.) * 

cundem: Iwan ILunaszowicz.. : 
pt „i. a IP ti n i 

ITI. lixembtio ejusdem advocatiac per 

Constitutus: personaliter corâm officio et actis 
raesentibus -providus Dmitr 'quondam sculte- 
tus. de villa regali. Berehi publice . et. per ex- 
pressum recedendo a jure suo quocumque re: 

— 

“COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA. 

zatulă: din Berehi, îllii va'ave sili va usa fără 
nici ':0 turburare și “fără “mici 'o vătemare :din 
partea” numiţilorii “Duinitru, Iancu şi Steţco stii 
din- partea.: amicilorii: acestora; -iar” dacă acesti 
Dumitru , “Iancu “şi: Steţeo "fraţi: ei inşii  scii 
prin intermediulii altora, ară cuteda a comniitte 
vre-o. daună 'in':acellit! kinezatii, atunci toti ki - 
nezit :mai-susii menţionaţi vorii': fi 'solidarmente 
responsabili, fiindit datori, :sub garanţia averii 
lorii intregi, de â-desdauna 'în tote pe numi 
tul Toon: Kunaszewiez; far intEmplându-se 
cum-va, . Dumnegdeii ferâscă, ca: Dumitru, Lan 
cu 'și Steţeu; că înșii 'seii  Omenir loriissă ue: 
cidă -:pe disulit: lânnii, atunci menţionăţit kinezi 
Iânnii Zelikowiez, Mihnea dia-'Prosicka, Fedcu 
din Smoliiea: 'Andreieu și Iânnii din Krosno, 
Misco din Liskowaty 'şi::Andreiu din Starzawa 
vorii . respunde capii peniru capit cu viețele 
loră pentru acellă I6nnii . Kunaszewicz, sei 
dupre cum va decide altii-felin voința şi po 
runea Domnului Petru Kmita de YWisniea, pa 
latinulii și castellanulii de Cracovia. Sa în 
serisii spre memoriă. | 

Sa făcutii în casteulii” de Premisia, feria a 
duoa, în adjunulii Sântei Vergure Caterine. a: 
nulit Domnului una milă 'cincă-sute patru-deră 
şi patru.   

“tului de Berehi'do catră 

PT i 

Pda 

, 1, 
. x : 

4 - , . Lă 

2 

ar Piete fate isi ! 
ea) Pie bou vip 

Nea iza DL Di sie 

„CUPPRINDERE 
   

DORI RE mii RE: Ă tea tii 
( Dumitru și Jucu, poscesorii linezâtului. Jin Perchi, merturescă 
de «a he primită dela uobilulă Iunnt Nonaszewie: si jirețuli? acelui . 
hinezalii summa ile 5091) zloți poloni, pentru care, sui mit, fusese 
tazati dle către . comisarii. regali, . şi anume 200. zluţi . poloni în 
partea loră, iar: 100 în partea bei Jeiţău- Peresanslu; "lect, în nu 
ele loră. și: cllă: posterităţii * loră,. renunciă . la. tite; dreptecile! şi 

E „„Prelensiunile asșupra acellui. linezată. | 

pa 

ivit: a lineza * 
Ioannu: ISu 
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: Dana 4 : , [a ; v, 9. - cc. : Presintându-se în' persână de'naintea oficiu 

lui de faţă și de naintea-registrelorii onorabiluli 
Dumitru, fostii kinezii all satului :repralii :Be- 

eat , - IDEE 

  rehi și” renunciândi în: publici si po: faţă la 
  

  

    
 



    

ARCIIIVA” ISTORICĂ AROMA NIEL. N - 

cognovit, quia de manibus Nobilis Dwan Ku- 
naszowiez quadrirgeiitos  flere.orum pecuniae 
monetae et numeri in regno currentis pro'scul- 
tetia în villa regali Berehy eX” comnmissione 
şacrae regine Majestatis Der Bencrusos Staui- 
slauum .Cieszaczki judicem castrensem Preri- 

f 

sliensem eţ Nicolaum'Mlodeczki:Vice-capilaneum, 
Jucobum Preyluski Notarium Castrensem Pre- 
misliensen,. commissarios per regiam majesta- 
tem datos et " depulatos qui ad “quingentorun 
Ilorenorum moneţae et numeri  polonici, vix. (?) 
privatus (5), stultetiae praelatac în villa! Berehi 
ad eundem speitantis..et „perlinentis: 'recepit et 
eifectualiter levavit, residuitatem vero summae 
praefatae  quingentorum ilorenorum videlicet 
centum florenos providus Jaczko filius providi 
dn Demko Berezaniski quantum pro illius inte- 

sse: spectat; ex; praefata. ctiim advocatia re= 
copii et levavit, de “qua: similiter: mic. habet 
etiam : apud -acta publica recognoscere. Ration6 
cujus: receptionis :sinimae- praefutae quadriii- 
“gentorum. florenorum: ipse' Dimite.:suo. et: :proyI- 
dorum Marehka. matris et Jâni) fratris'nomire, 
cundem .Iwan ; Kunaszowiez :qiiietat:: perpetue 

sibi et. praefalis Mâtri. ac fratri ne nou 'suis 
successoribus; legitimis - imponens: silentium si- 

bique'.Iwan: 'vealem. intromissiouem;et: pacificam |: 
possessionem: în. praefatam seultetiam: in villa 
lerehi . admisit et: praesentibus: adimitiit,: super | 

i i quo  meinoriale positum est; ::.- 
“Acta - sunt. hace:.in i castro! Premisliensi: ante . 

lestum Sti Bartholomaei Apostoli : “proxima an: 

no Domini: Atillesino (uingeutesimo; quadrage- 

simo' duinto. IAA a E NE LR 

   

  

   

      

  

orce jurisdicțiune a sea privilegială, a re- 
cunnosculii, cumeă din .mânele nobilului luni 
Kunaszowicz, pentru kinezatulii -din satulă Be- - 
rehi, pe care commissarii nunniţi şi trimişi de 
cătră majostatea. sea regală, generoşii Stani- 
slaii Ciesacki, judele, castrulut de Premislia, 
Nicolau Mlodecki, vice-tapitanii, şi Lacobi Przy- 
luski,- notariulii castrului de Premislia, Îl ap- 
preţuiseră. in. cincă-sute de - floriul de movetă- 
şi de greutate “polonă, elli Dumitru a primiti 
acun pe deplinit „summa, de patru. sute; florini 
in cursulii obicănuită, tur. restulii „cellorii cinci- 
sute, florini; „adecă :o-:sută de .fiorini, ra „veniti 
in partea onorabilului « Iaţeu,: fitulii reposatulul 
Demco Berezansti ca prețulii porţiuuit selle 
din kinezatii, pentru care va mărturi elli- 
însuşi : deosebitiă ::'de'naintea, ! "vegistrelorit:: -pu- 
plice: - Deci dară, incălii : privesce : “disSa, sum-. 
mă de patru- -sute ilorină, numitul: Dumitru, in 
numele set şi: allii onorabililori i Mariucă mu- 
mă-seă! şi. Iancu: firate-seii - şi all:  posterităţi! 
lori legitime; acuită - pe menţionnatulii Ionnti 
Kuuaszowiezy! gatantându” pentru: totii-d'a-una 
linistita” possedere':ş şi admittendu'lii: de "mdată 

la intromissiunea: redă in acellii: kinezatii! all 

satului: Derehi.: Sa inşerisii spre memoriă. i 
Di E . ia 1 

i: pm tii ia - 
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Sa. făclii in castrul d6iBremistia,'s sămbă- 
ta cea mai aprope inainte: de 'serbătorea. Sân-. 

tului: Apostotăi Bartolomeii,::annuliă - Domiiulii 
V anii „ciuci sule! patru «les și sănel.! 

      

   



    

  

    " redemptionis. advocatize de munibus 
Tun Damitr et Jaju ac Marenka matris “orun- 
dem et praelati Jaczko filiastri datoram (dăt- 

COLONIELE ROMÂNE IN: GALIȚIA 
  

ase i 
(Jacito Berezanski ucituje 2 sri) striny “Taz “Kunasioveiccă 
3 “zeplucon sd mute 100 Fi. zu jego esec „Aniuzteu ww bere 
pate „ hac), 

. i; pasa 

Iv, "Rei og mitio supra mer stiona La J ac Pa 
Jo'Berezansli 'de'exsoluta eidem per 
Lywanum. ISunae szowicz summiv centum 

; "NOrenor um ae 

i - iza ra 
aa a 

sli 

"Doran “iNustei ei masvilico. Domino Peiro 
Trnita in AV iszuicz. Palatino et. Capitaneo Cia- 

„ coviensi, „generali. Marschalco. legni Polonize 
supremo,. $cepusicnsi, Coleusi,. Premisliensique 
Capitaneo ac ollicio ejusden Mag: nifico (2) Cas- 
trensi Premisliensi personaliter. constituțuis pro: 
vidus':Jaczko: filius providi Demhko -dicti. Bere- 
zaliski -advocati. în” villa regali. Derebi ct quon- 
dam “tenufarius sortis suae praefatae advocati e 

„in Berehi. publice et'per expressum recognovit. 
Quia de manibus -Nobilis Iwan Kunaszowiez 
nunc -tenutarii advocatiae în praefata villa Be- 

„rechi, centum florenos pecunine monetae et nu- 
“meri in reno Poloniae currentis pro sorte ad- 

- vocaliae, în villa: praefata ; Berehi ad se spet- 
“tante et. concernente ,juxta Sacruc ct:-serenis- 

simae ;Majestatis. regine. nuper; deluucti. “conseu- 
sum dicto Kunaszosvicz,: concessum et datam 
et decretum generosoram olim 'Stanislai Cie- 
sz: iezki judicis, Nicolai Mlodeczki vice capitanei, 
Jacobi. Przyluski notarii Castrensis Premislien- 
sis, taxamue corunden advocaliae praefatae 
în Berehy cominissariorum per 'sacram „regiana 
majestatemn pro purte dicti Kunaszowicz in causa 

provido- 

„torum?) et deputatorum recepit et efiectualiter 
“levavit av ipsi Javzko. a praelato Iwan Kuna- 
„szowiez pro nraefatis centum florenorum pecu- 
» niae pro sorte advocatiae in villa jraelata re- 
| gali satisfuctum est. Ratione cujus' satisac- 

tiouis practatus Jaczko ipsun Dwvan de-summa 
„pracfata quietat, et sibi pro ipsa Summa prae- 

lacta de sorte praelata advocatiae in villa Be- 
„rohy et successoribus legilimis perpetuum si-   

aaa 
„ COPRINDEREA 

laţeu Perezanshi acuiită din parte pe aim Kunaszvieicz pen- 
tru 100 zloți polonia plătiți în prețulă porțiunii aclle den kine- 

, | ; zatuliă de Bereli). : „ 

LV. 'Recunndcerea, luă Iaţeu Bezezuu- 
slsi despre surnma de o sută florini, 

primită dela Ionnii ISunaszowic 7. 

“Denaintea ilustr aut și magzvificului n. fe- 
tru Kmita de Wisznice, palatinulii şi ca ila- 
nulă generalii : de- Cracovia, , mareşallulă su-, 
premii. allă “ Regatului Poloniri, : capitanulii de 
Scepuşi,. de: Colin şi de: Premislia, Şi. de nain- 
ten magnificului seii tribunalii -din castrulii de 
Premislia; presintându-se! personalmente onora- 
bilulii Iaţcu, “fitulii onorabilului - Demeo” pore- 
clitii Berezauski, - reposatulul kinezit. din satulii 
regali! Beiehi dela. care ă "fostii moştenită o 
parte din - acesti: kinezatii,- a, 'recunoscutii pe 
faţă şi în publici, cumeă din: mânele nobilu- 
lui : Ionut” Kunaszowicz,: “possessorulii: actualii 
all. kinezatului din? numitulii “sati. “Berehi, a 
primitit -pe-'de. plini  summa--de “o sută” floriul 
în : monetă : și iin -greutăte  carrinte: in - regatulă 
Poloniei; ca plată pentru propriă” sea:  porțiuue 
kinezială din acellii- sati erei, „polrivitii cu 
autorisaţiunea sacre și serenissimel selle ma- 
Jes.ăţi regelui de curendă reposalii,  coricessă 
şi dă disului Kunaszowicz; potrivită cu de- 
cretulii - nobililorii și anume all re: osatului 
Stanislaii Uiesacki jude, Nicolae Mlodecki, vi-, 
ce-capitanii,. și lacobi Przyluski, notariuli cas- 
trului de Premislia; în fine, polrivilă cu ap- 
proțiuir a, acestora, in calitatea lori de com- 
missari, numiti și trimişi de cătră sacua ma- 
jestate regală în acelli kinezatii de Berehi, 
spre ali revendica în favorea” (isulul  Kuna- 
szowi: 7” dini mânele onovrabililorii : Dumitru Şi 
laucu, a mimei lori Marincă şi a -menționa- 
tului fitastru laţer. Pe basa isel plăti, acestă 
laţcu vine cum a acuitta pe: lonnii Kunaszo- 
Wicz pentru acea summă, renunciândiă la -ori- 
ce protestatiune uleridră, -in numele  scti Și 
allii leşitimiloră sci suecessuri, şi cedendu-i 

  

   



    

ea ARCIIIVA ISTORICĂ A ROMANIEI a 

-Jentitim imponit et: pra fat“ Iwan Kuiaszowiez 
de sorte ipsa advocatia în villa regali Berehy 
dieta libere cedit, ac de'-eadem condescendit, 
nihil in: eâ pro :se et: stiis' lepitimis “suc Cesg0- 
ribus .reservando, super «uod memoriale posi- 
tum est. 

Acta suit haec in Castro Premisliensi feria 
secunda post  dominicam  Rogationum proxima 
Anno Domini Millesimo quiogenlesinio quadra- 

„gesimo NOV. 

ta 

V. Delkret lkkompromisrarzlii Wojewo- 
dy Sandormirgeliego i Starozty Paze- 

my: xlsiege Spytlsa” „Jordunu ze Zulsli- 
Zynă W sprawice miedzy szlachetii ym 
Dmita cm Berozan& slsin- i Szlac -betnyin 
Iwanem ISunaszow! iczem punc lo oc- 
cupationis violentae scultetiae in villa 

Bexehi. 

7 tokumentu tego pierwez za a pulor:a wydan ta, u w (cj zus co 
vie zust. la Wyezytac mozra Simu. Wyrek, hicrezo o- oenuwe 

- udzielam : a i NR 

” za 

Pracfatus Iustiis ac Măgnil. “Dom. “Spytek 
Jordan de Zaklirzya Palatinus Sandomiricusis 
teuneuam judex compromissarius audila, per ac- 
torean praefatum Dimite, contra praenominatum 
Iwan Kunaszowicz “modernuni- -possessorem scul- 

- tetiae în villa Berehi pro. occupatione, violenta 
praefatae scultetiae; tum etiam jraefati” Iwan 
responsis exceptionibusque justis. et legitimis, 
visis privilegiis super praefatam scultetia ri ser- 
sientibus vizare. „(uorum - erat in. pacilica, pos- 
sessione a data illorum,  lum et actus' coinmis- 
sarialis sacrae regiae Majestalis, attento- co quod 
ip e Iwan Kunaszowiez juste legitime vig ore 
jurium  suorum praefatan scultetiam” teuef et 
possidet păcilice et quiete juxta . inscriptio- 
nem, cidem praefato Ivan Kunaszowicz mo- 
deri:o - possessori praelalae "scultetiae  ean- 
dem sculteliam ' decreto: suo compromissaria- 
li mediante adjudicat ejusque successoribus 
perpetuo et in -aevum litteras privilegia omnia 
ipsi Iwan Kunaszowicz super praefatam seul- 
tetia m servienlia approbat roburque perpetuae | s 
firmitatis ipsis adjudicat, ratione cujus sculte- 
tiae ipsi Iwân adjudicatiouis praefatus Magni- 
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de Viu voiă “eă ponţiupea « sea “di Ri ezalul | 
acelui salii Berehi,: dări nici "o" ri gervă 
it serisii spre memorii. 

    
i. 

Făcutii in castrulii de Premislia, feria a duoa 
ce mal aprope după serlătorea Rogaţiunilorii, 
aunulă Domnului o miiă cinck-sute patru- -decă 
şi noile. - 

ÎN) 

V. Decxetulti de compromis = i din par- 
1ea palatimudlui de Sandomiria și Capi- 
tunul ut. «le Proemislia „Spitco Jo: dau. de 
Zalsliczyn in DI ocessulii „dinte. nobilii 
Dumitru , Bererauslsi,, si. Iun ILuna- 
&zowicz in: Cestiunca occupaţiunii vio- 
linţă a linczatului din satului Beuxeli 

- 

Prima parte 2 a “eesti “tocuimeriii i “nu cur artă, reţroducen 
numa! vestul, i în care 'se e copptinde . ine AȘI senti nța 

  

“ Menţionatulă ilustru! şi. *magzuiliea, p. 
Spitco Iordan de: Zaklicay n, palatinult. de San- 
domiria, ascultând, în -calitatea sea de ide 
aibritru, plângerea, disului Dumitru coutra mii 
susii numitului. IOnnii Kunaszowicz, . OSsess0- 
rulii actualii ali. kinezatului din satulti Berehi, 
pe care Tarii fi apucatii : prin violiuţă ; ŞI -as- 
cultândă totă-d'o- dată respunsulă “acestuia cu 
nesce “argumente juste şi. legitime; mal ve-. 
dendi privilegiele,, relative la ucellii. kinezalii, 
[e basea cărora. illa possedea în liniste: deja 
dela, data lori i, precumii şi ectulii. conmissiu- 
nil sacrel majestăţi regale, din cate se vede, 
cumcă insuși dun: Kunaszowiez intr'unii niod 
justă, legitimit, in vigorea: drepturilorii selle şi 
in conformitate cu documentele, ţine și posse 
de în ace. și in liniște disulii. kinezatăi ; ded, 
prin decretunii compromissarialii de faţă, îl 
adjudecă Jul şi posterităţii selle peniru totii- 
Ma-una kinezalulii în cestiune, approbă tate do- 
cumeniele selle in acestă privinţă, pentru: ca 
să aibe astii-feliu- o perpetuă autoritate; . dar 
decide totii-d'o-dată, ca in consideraţiunea CĂș-. 
tioului seii și spre a impăca ore-cumii pe pă-. 

  

  

   



  

  

    

COLONIEI. ROMÂNE. IN GAL IFA 
  

ficus  decrevit, ut ipse Ivan. Kunaszovica, 1 ra- 
tione contentalionis praefato. Dmilr in posses- 
sivnem et perpeluitatem. det ţ, scultetiam in villa 

= gubașuliă. Dumitru, « să dărueşcă acestui, în pos- 
sessiune și. pentru perpetuitate, Rinezatuli din 
satulii romănescii Lodina , din. noii colonisatii 

Vallachica Lodiua de nova radice exstirpata ct! pe Iimeuti inculti “şi mai urmândăi inci ast 
- adhue exslirpanda.... 

„1556 

(an Kunaszewiez dateniejszym posiudaczom Kniaztuga Berezan- 
- skiego sitaje hniazteco Lodynie deroteuje:) 

„VI. Donatio sculteiiac in Lodina a No- 
bili Jwan Kunaszewicz, providis Dmi- 
to! Ji ianlzo quondam Bcultetis în, IB6- 

xchi theta, 
pi 

Comparens: personaliter coram oflicio 6t ac- 
tis praesentibus. Nobilis Iwan Berezanski' Ku- 
naszowicz scultetus villae Berehi sacrac re- 
„giae  Majestatis în Capitancatu Premisliensi 
silae vecognorit, quia totum et. integrum jus 
Suum ci a sacra regia: Majestate” concessum 
supra. adiocatiam seu seultetiam în villa -Lo- 
dyna servientem- dit donat providis: Dmitro 
Janeo” quondam scultetis' in villa Berehi et'in 

„ eos” 'transfundiţ et incorporat ct de' omni ju- 
re condescendit, nihil pro se el suis! Succes- 
soribus in: praefatis bonis seu scultetia în villa 
Lodina .reservando, ita prout' solus tenuit et 
possedit — ev ex nunc illis dat et admiltit în- 
tromissionem cum pacilica possessione per minis- 
terialem terrenum quemcunduesibi eligerintad in- 
tromittendum. —: et . privileoium- ipsi servicns 

_Super pr aefatam, villam Lodyna dedit ct dat co: 
ram oflicio castrensi Premislicnsi et hoc juxta, 
decretum . compromissoriale videlicet Maenitici 
Spytkonis Jordan de Zakhliczyn Palatin San- 
domiricnsis „Premisliensisque Capitanei.   

|eolonisa.:. 
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(Zunnă Runaszeiicz dăruesce kinezatulă sei din Lodina fustilor.. 
„possessoră ai kinezatuluă din Bereli.) 

i Da 

VI. Donaţiunea cinetică” din Lodi- 
na de ci UL să nobilulii I6unu ISunasze- 
wicz lui! “Dumitaru. zi lui Janciu, Loşiilor 

” „Ihioză din T3ca elii. - 
e « 

ave 
DVI Aa 

Presint: îndu- -se personnalmente de nainteă. ot- 
liciului și registrelorii”. de față: nobilul Idanii 
Berezaniski- Kunaszowiez; kinezulii satului Be- 
rehi ali sacre majestăţi regale, afitătorii în 
capitanatul . de Premislia,. a mtirturitii că dă 
şi dăruesce,! în “modiulii "cellit: mai absoluiăi, lui 
Dumitru „şi Iancu, “foştilor i. kinezi - at satului 
Berehi; tâte drepturile” selle, concesse de cățră. 
sacra majestate 'rebală, assupra. Soltuzatului 
scii Finezătului din" satulu Louyna, fără nici o 
reservă pentru sine 'scii pentru succesorii Sei, 
intocmai dupre' cum îl ţinuise şi: Ii poședuse 
elli-insuși, accordându-le, imimediatamente intro- 
missiunea reală cu pacifica possessilirie, prin 
intermediul impiegatului” distrietuali, pe” care 
Şi vorii allege că-inşii, depunendăi totii-d'o- 
dată de năintea oficiului casti ului de Premislia 
privilegialii, pe careliă avusese assujra' meli- 
ionatului salii Lodyna,- cart: tote : le face” in 
conformitate cu' decretulii compromissariali aflii 
magnilicului “Spitko . Jordan de Zakliezyu, pa- 
latini de Sandomiria Și capitanii de „premislia.,     
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DATA NIEWVRAZONA. 0 ĂRĂ DATĂ 

Dmitr 2 Junlo yli Intazie 20 Derehach peteierdzaja, ze lwun 
Nunaszoariez în nielyllo ceiae. kuprea. pierucotnie ze kmiaztaro rze- 
este tiiteiona zuplucil, ale ze în poznirj d ste 220) zlotych 
porta dekvetu compromissurskirgn doplacil i jszeze sue Ruiazt- 
ao ze Îndnie eulstapil. Oblguja sie catei sicojin i sue ssardue 
îmieniem pod kara pirniezuea DO grzpeirn, “ze. do. 7zeczonego 

Dumitru şi Iancu, foştii kinezi dn Jzereli, mărtescă, cmucă 
inu Runaszoaracz nu' mimi le-a plătită prețulă de cum pirăta- 
re, toenită denunte pentru acellă kinezatii, ci încă a mai 
adausiă în urmă o summă de 230 zloți, în conformitate cu cârcre- 
tulă arhitriloră, pe lângă cessiunea Pinezetului se din Lodine, . 
și. deci ze. ohliyă; în numele loră și allă successorilură, sub amen- - 

cie 'so- | ta de 310 marca, de n mie mut răliea pe viitară. nici o preten- 
DI) iai i ae PR . y [. Î. 

pia sine 'assupra cumperătirii acellui sati Derehi. 
- 4 .. . . - .. , - . a. 

. . „i DIC E : : , 

si bie mie dela, * . 
PD PD II SCI RE PE e , 

N IA RR PE CI Tae : B . pa a ; 

VI I. Iterata recognitio providorum Dmitr et Janco amod ipsis a Ivvanltone 

Iunaszewiez. de seultetia în villa Berehi poenitus satisfăctum sit, nce non de 
plenaria 'cessione scultetine in; Luodina n dicto Iwaun Iunâsvowicz în vrem 

RI „eorum fheta, îi i 

Comparens personaliter providi Dmitr et Jantko quoadam sculteti villae Derchi sacrae Regiae 
Majestatis in Capitaneatu Premisliensi sitae, palam cet publice et per expressum recognoverunt 
quia a Nobili Lwancone Berezaiiski sculteto de villa Berehi snerae. regine Majestatis. dicto Ru- 
naszowicz illis satisfactum est juxta decretum compromissarium in acta Ca trensia Premislier:- 
sia inductam Magnifiui Spytkonis Jordan: de Zakliezyn Palatini Sandomirieasis, Premislicusis” 

Camionacensisque Capitanci. De qua videlicet -soluiione pro .advocatia praefata, per ipsum De- 

rechanski ipsum quietant, perpetuum sibi ct suis snccessoribus * impoaendlo sileutium aliquiu 

vepetendi in scultetia praefata. De jureque suo.ipsos quomodocundiie coaceraente: ipsi cou-'. 

'exquisita ncque ' colore excogitato meque ] 

deseendunt nihil sibi juris ct: propingvitatis reservando. Nihilominus taimea inscribunt se ct 

obliant' în omnibus bonis suis: ubicumque per cos in regno habitis et possessis quod prae- 

fatum wankonem Pereehaniski debent tueri, cvincere, et eliberare ab omnibus personis pro- 

pinevis ct remotis, status et sexus utrinsque nula praeseriptione fori. evadendo ct hoc sub vu- 

dio qaingentorum  pecuniae communis in regno currentis.  Insuper recoznoverunt, quia_ip- 

sis satislactum- est a pracfato Dwancone de oimnihus tam de villa Lodina et . privilâgio can- - 

dem Lodinam serviente, quam etiam de .summa ducentorum et tringentorum florenorum justa 

decretum compromissoriale praedicti Magiiifici, de quibus omnibus super expressis tam în toto 

quam în pâfte „ipsum praefatum Iwan. Kunaszowicz Berechanski, quietant ct recognoscunt, 

sibi satislactum esse, imponuntque sibi perpetuum silentium pro his omnibus et suis sucres- 

soribus. Casu quo praesenti' quietationi contravenerint ct corum su ccessores contravenerint, 

ex tune citați ad officium castrense Premisliense” în primo termino tamquam peremp- 

torio siare et parere tenebuntur et corum successores tenebuntur, ipsum terminum: nulla re 
judicialiter , neque extrajudicialiter . diflerendo, 

motionibus appelationibus' se ab. renunciando vero (2) vel simplici înfirmitatibus  neque “pro 

majori 2] difterendo imo quidquid sibi aut ipsorum successores recipere vellent în auxi'ium 

co too eausam suam videlicet -solutionem praefati vadii amittere deheut et corum successo- 

res 'dehent quod vadium debet converti în (au se citesce; pote fi: summan) essentialem 

sine corporali juramento ipsius Berezanski et snecessorum ejus, nihilominus soluto vadio 

ulique praesenti - inseriptione et in ea contentis satisfacere tenebuntur et corum snccessores 

tenehuntur. 

  

    
  
 



      

A 
ROKR NIE-WYRAZONY 

VIII. Consensus cedenâi ISrâla: Zy- 
m6ntn Augusta mpowazninjhcy sula 
chetnezo Iemiann „Berezansliiego do 
ustapienia ISniaztiwa w Berebhach na 
izecz swych syn6w Jârzego i Bazy- 

- lego. ” 

RI II LII DI N a N i 

1: (Ni mnieszezamy tu doslawnie tacă :calego dolumentu, bo 
epiewa w zwyklej formie z-tem îvlko zastezezeniem, ze nu- 

“wat po smierei vessionariusziw Îniaztwo to do dyspozyeri 
kedlewsliej dopiero nu ten ezas wrâei, skoro summa. în 'ea= 
dem senltetia inzeripta vel ex taxa commissariorum prove- 

  

  

  

PARĂ DATĂ ŢI 

VIII. Regele Sie'smunad ti-Au pustii con- 
simte şi: autorisă, ca nobilulă H emiani 
Berezansizi să cedă fiilori sei Geovge 
şi Basilii linezatuli geti din Berehi. 

7 

Lă 
v i. s 

    (Su împărtăa'mit aci testul acesrină documentii, fiindă o sim= plă repetiţiune a formulei: ordinarie, cu: aeca clausulă înce, că ehlarii după mortea persâneloriă în co: tiune kinezatuli nu va reveni a disposiţiunea “regală, de cătii “plătindu-re fumma înscriză asupra accllui kinezaţiă scii indicată prin 
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vies wolosa, E eşrlule Sanockim. 

1572. 

Przywilej pierwotny. 

In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei 
“memoriam. Nos Sigismundus Augustus Dei 
gratia rex Poloniae ete. ete. significumus te- 
nore praesentium quorum interest universis ae 
singulis tam praesentibus. quam tuturis harum 
notitiam habituris; quia Nos volentes commuda 
proventus Capitaneatus. Nostri Sanocensis au- 
pere locaque deserta et inculta Capitaneatus 
ejusdem ad frugem deducere habentesque com- 
mendatam fidem et industriam Nobilium Iwanco 
et Michaelo Odrzechowski fratrum germanorum, 
cisdem utrisque fratribus conjunctim et divisim 
consentiendum et admittendum duximus uti qui- 
dein conseniimus et admittimus praesentibus 
litteris Nostris viilam' Polawa appellandam in 
Capitaueatu et districtu Sanocensi in torrenti- 
bus seu rivis dictis Polawa cet Polawka ac 
Kmiczowe (seu Klimezowe) potoki a: iluvio 
Wislok etmetis seu graniciebus Sziemenskych(?) 
ad fluvium dictum Krzywe cet Wywierowka 
usque al summitatem - Danowa a pariete. Sloma 
villae Wola. Szymkowa ex cruda radice Jure 
Valachico exstirpandi erigendi fundandi -homi- 
nibusque et emethonibus tam polonis quam 
ruthenis locandi, 'ibique mansiones, domus et 

aedificia quaevis exstruendi, silvas et borras 

eradicandi, agros et campos collendi omiique 

POLI VA SE , 
a 

sati româneseii în cereulă de Sanoka, 

i " ” Ea if 1572 

Privilegiulă primitivă, 

In numele Domnului aminii. Spre perpetua 
memoriă a lucrului. Noi Sigismundii-Augustii, 
cu mila lui Dumnedeii regele Poloniei ete. ete. 
facemii cunnoscutii prin actulii de față tuturori 
şi fie-căruia, presinți şi viitori, cui se cuvine 
și la cine va adjunee, cum că voindii. a.mări 
venitulă capitanatului nostru de . Sanoka și a 
face să. inflorâscă locurile selle deșerte. şi in- 
culte, precum de assemenca. avândii în yedere 
credinţa și activitatea nobililorii Ivanco și Mi- 
hailii Odrzechowski fraţi buni, amii “decisii a da, 
şi a accorda, ami datii şi ami accordilit -ac- 
tualmente amendurori frațilorii de. mai susă, 
îmnreună şi în deosebi, satulii,. ce .se va numi 
Polawra, în capitanatulă. și în districtulii de Sa- 
noka, pe păraele numite Polawva, Polawka și Klim- 
czowe,. începândii de la: xiulii Wislok. și dela 
hotarele de Sziemen spre riulii: munitii. Krzywe 
şi Wywierdwha pont la -culmea.. Danowa,. și 
dela garduli de Slomowa poat la. Wola Szym- 
kowa, .pe care satii, cu. prerogativa dreptului. 
romănescii, sălii scotă ci din: starea”. inculiă, 
sălii preluere, săli iniiințeze, sălii împoporeze 
cu 6meni. şi cu. colonişti, atâtii poloni - (cato- 
lici), precura şi ruteni. (greco-orientali), -să clă- 
descă, acollo locuinţe, case. şi zidiri, de totii   feliali, să stărpâscă coirii şi pădurile, să cul- 
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commoda et utilițates quasvis industria corum 
in eodem fundo excogitandi 'hominibusque si 
qui în fundis supra seriptis loca aliqua occu- 
paverint seu: nanserint (?) amovendi et si vo- 
luerint ad villam praefatam convertendi. Damus 
practerea et concedimus ipsis Odrzechowski 
plenariam et integram facultatem ecelesiam ru- 
thenicam ritus gracci in cadem villa Polawa 
nec non molendinum in fiuvio Wislok vel alio 
quovis et Folusz dictum, tum et serram tracz 

„ nuncupatam ibidem erigendi extruendique. Utque 
in locanda eadem villa fratres memorati Odrze- 
chowscy sint vigilantiores promtioresque, fun- 
damus et erigimus ibidem jure Valuchico more 
aliarum villarum în illis terris existeutium advo- 
caliam seu scultețiam, ipsique advocatiae quin- 
que laneos agri in codem fundo exstripandos pro 
pracdio sive curia advocatiali incorporamus et 
adjungimus perpetuis temporibus. Damus etiam 
eis facultătem hortulanos viginti in fundis e- 
jusdem villac, quorum singuli per medium la- 
neum agri occupare poterunt, pro comniodo et 
utilitate sua, et tabernam locare exstruereque, 
ex quibus tum  etiam ex molendino omnes frue- 
tus emolumenta et meusuras frumentorum om- 
nis generis tollent et percipient. Fundamus etiam 
fundi (?) (în fundo ?) ejusdem villac pro Popo- 
natu ruthenico unum lateum — pro moleadino 
medium laneum — pro taberna simili' er medium 
laneum agri perpetuis temporibus et in aevum. 
Quibus quidem advocatis utrisque pro interesse 
illorum damus et concedimus facultatem et om- 
nimodam  potestatem Cmethones, - hortulanos, 
inquilinos et zlienos omnes incolas villae prae- 
fatae in omnibus et sinpulis causis . parvis ct 
magnis tam ratione fundi injuriarum, quam ratione 
criminis cujuscumque jure Valachico quod in 
co passu cum aliis concordare debet, judicandi 
sententiandique poenisque juxta criminis quali- 
tatem -afficiendi : plectendiqne — Ita quod ipsi 
incolae ratione injuriarum fundorumque (?) non- 
nisi coram suo advocato sive sculteio, advocatus 
vero nostro judicio legitime vocatus respondere 
tencantur et erunt adstricti. Et quoniam ipsi 
incolae (rectius ipsius villae) omnes Cmetho- 
nes jam vigore privilegii praesentis census et 
dationes ad capitaneatum Nostrum conferre te- 
nebuntur, ideo Nos inhacrentes consvetudini 
juris Valachici damus ct concedimus iisdem 
advocatis ct corum successoribus ex omiibus 
censibus et pocnis judiciariis cet quibusvis da- 
ciis tertium denarium, tertium porcum, tertium   

tive agrele şi. câmpii, mai pe scurtii să se fo- 
losescă de ori-ce commoditați şi utilități, ce le 
vorii put servi pe acellii territoriii, și să de- 
părteze pe ori-ce omii, ce sarii fi stabiliti 
deja pe acolo, sei sălii annexeze cătră: di- 
sulii - satii, dâcă o va primi acella. -Mal 
dămii încă și mai concedemii numiţilorii Odrze: 
chowski deplina şi întregă facultate de a eri- 
ge şi de a construi o biserică rutenă de ri- 
tul grecii în -acellii sati Polawa. uă moră pe 
riulă Wislok să aturi, o postăvăriă şi o serră 
ce se. dice „tracz“. “lar pentru ca în coloui- 
sarea acelui satii numiții frați  Odrzechowski 
să fie mar activi şi mai grabnic, not fandimiă 
Şi rădicămii acollo. cu prerogativa dreptului ro- 
mânescii, după obiceiulii cellorii-lalte sate ro- 
mâne din aceiași regiune, unii șultuzatii scă 
kinezatii, către care încorporămii şi adiugiimi 
pentru totă-da-una cinci lanuri. de. câmpii ce 
se vorii pune în cultură, din acellași teritorii, 
în profituli curții kinezesci ; le mai dămii încă 
facultatea, de a aședa pe pamentulii acelui satii, 
pentru propria trebuinţă, donă-deei de omeni ai 
lori, avândi fie-care dreptuli la ojumătate de lanii 
de câmpii; de a clădi o cărciumă, din care, ca 
şi din moră, să tragă folosulii respectivi Și 
proceutulii. feliuriteloră grâne: Mai îngrăduimii 
apoi pe territoriulii acellur satii în perpetuitate 
unii lahă.pentru popa rutenii, o jumătate de 
lanii pentru moră, de' assemesea pentru căr- 
dumă. Dișit kineză sevorii mal bucura încă de 
facultatea şi deplina autoritate, ce noile dâmii 
șI coucedemii în privinţa tuturoră coloiiştilorii,; . . . „2 

. argaţilorii și altora din acellă satii, de a Ju- 
jdeca, de a sentenția și de at pedepsi potriviti 
cu natura delicteloră, în tote processele fără 
escepţiune, mari şi mici, territoriale șI penale, 
după disposițiunile dreptului românescii,' pusti 
în concordanță cu dreptulii “communii, astii- 
feli încării dișit locuitori, în. processele lori 
territoriale şi penale, să nu fie Justiţiabili de 
câtii numa! de'naintea kinezului lori, Jar în- suși kinezuli va fi responsabilii de'naintea, tri- 
bunalurilorii' nâstre, de câte ovi îllii voriă chia- ma pe basea legiloră. Si fiind că: coloniștii 
acellul satii chiarii prin actulii: de faţă sunt o- bligaţi la unele censuri Şi dări pentru capita-- 
natulă nostru, deci, în corformitate cu usulii 
dreptului românescii, noi dămi si: accordâmi dişilorii Kinezi şi posterităţii lori, din tâte cen- surile, dările și amendele judiciare căte allă treilea banii, căte ali treilea porcii, căte ali      
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aenum. — Erunt -quoque adstricti ipsi advocati 
“sive sculteti Kniaziones dicti duabus_ vicibus 
nempe pro festo Nativitatis Domini et festo 
Paschali pro ipsis incolis omnibus conviviurm 
praeparare, ad quod conviviuni. omnes incolae 
singulatim per medium corretuni siligiuis, duos 
gallos, ova vigiuti conferre erunt obligati. Prae- 
terea ipsi incolae debebunt 'et erunt ad- 
strici ad quosvis labores subeundos tam per se 
quam per familiam et equos bovesque sex dies 
in auno laborare ad collones (?) vulo tloki 
diclas, quoties opus fuerit convenire ec. non 
vias in eadem villa vireultis et rubetis quando 
neccessitus postulaverit . sternere  tenebuntur. 
Coasentimus etiam eisden. scultetis ex campis 
fundi villae praefatae lociudae Nobiles Hrycko 
et Iwasko Poponem Odrzechowsey eximere, 
ibidemque Cmethones locare vel ad alium usum 
viilae .praefatae convertere. Damus praeterea 
ipsis scultetis pro interesse cujusvis consensum 

“Nostrum regium, ut possint ex (?) (rect. de) 
jure suo advitalitio infra scripto advocatiam in 
personas quasvis cedere, commutare, vendere, 
alienare, obligare et reformationes dotum uxo- 
ribus inseribere.  Coterum ut ea ipsa vil- 
la eo diligentius celeriusque locari . possit, 
et homines ad eam exstirpandam habitationes 
et domicilia 1bi fienda contluere intendant, da- 
nus eisdem incolis villae pracfatae omnibus 
et singulis advocalisque memoratis liberta- 
tem et immunitatem ab omnibus contributionibus, 
dationibus, angariis, censibus, laboribus et aliis 
quocumque nomine et cognomine. nuncuputis 
exaetionibus tam nostris repalibos quam Capi- 
taneorum nostrorum praesenter et pro tempo- 
re existentiam a data praesentium ad quinde- 
cim aunorum continue ct immediate se sequen- 
tium decursum duraturam. — Porro ex eadem 
advocația - quilibet s-ulietus seu advocatus 
perpetuis temporibus ad quamlibet expeditio- 
nem generalem regni bellicam in uno equo 
Dono et valente cum aliis scultetis proficisci 
et servire tenebitur. — Volentes issuper cie- 
mentiae Nostrae certa indicia in scultetos prae- 
fatos- declarare eisdem Iwanko et Michaelo 

Odrzechowskim scultetis utrisque pro interesse 
medietatis advocatiae memmoratae cam Ipsam 
scultetiam sive advocatiam ad extrema singu- 
lorum vitae tempora: cum omnibus ejus utili- 
tatibus, fructitus et obventiouibus nullis pror- 
sus exceptis dandam et conferendam duximus, 
damusque et conferimus praesentibus litteris   
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treilea mielă. Insiși soltuzii de mai susii, nu- 
miți Advocati. sei IKniaziones, vorii îi datori 
de doiie oiI pe annă, anume la serbătorea Cră-: 
ciunului şi la, Pasce,: de a da tuturoriă locuito- 
rilo: unii ospăţii, pentru care înse acestila vorii tre- 
bui să adducă fie-carele căteo jumătate de mier- 
ță de.cea mai bună făină de grâii, căte doite 
găine și căte doiic-deci de oc. Apoi. dișii lo- 
cuitori, atâţii personalmente, precum și fami-. 
liele lorii, caii și vitele, vorii fi datori a lucra. 
kinezilorii căte sesse. dille pe annii or-ce feli 
de lucru, a veni la clacă sei collocationes, de 
câte ori va fi trehbuinţă, şi de a drege după 
necessitate drumurile acellui satii, aşternendu-le 
cunuelle. Mal permittemii dișilorii kinezi de. a 
esclude din tervitoriulii acellei colonie pe 
nobilii Hriţco Odrzechowski şi pe preutulii Ivaş- 
co Odrzechowski, colonisândii apoi acelle locuit. 
s6ă convertindu-le în altă ce-va pentru trebu- 
ința satului. Consimţimii de assemenea, ca di- 
Și kinezi, în puterea dreptului loră advitalii, 
să potă cede altora kinezatulă, săli schimbe, 
sălii vinqă, să'lu înstrăineze, să'lii oblige seci 
sălii înscrie în zestrea nevestelorii. Iar pentru 
ca acelli satii să se potă colonisa mal curendă.. 
şi să se îndemne Omeni de i veni acollo,cul- 
tivândii agrele și înființând locuinţe, not le 
accordămi tuturora, ca şi numiţiloră kinez), 
scutellă de ori-ce contribuţiuni, dări, angarie, 
censuii, munce şi alte prestaţiuni de ori-ce 
nume și de orl-ce natură, atâtii alle nostre. 
regale, precum și alle capitanilorii nostri, ac- 
tualmente și după timpi, în cursii de cinct- 
spre - dece . anni! neintrerumpţi,  începândi 
immediatamente dela data acestui actii. * Mal 
departe, fie-care şoltuzi sei kinezii din di- 
sulii kinezatii va Îi datori în per;etuitate, la 
fie-care  espediţiune . Dellică generală a re- 
gatului, de a se presinta şi de a servi, ca şi 
cel-Lalți kinezi, întrarmatiă şi încăllecală pe unii 
call bunii şi frumosă. Mai voindă apoi 
de a manifesta și mat multă qişilorii Kinezi 
grația nostră, noi amii decisii a da şi a ac- 
corda, dâmii şi accordâmii prin actul de faţă 
numițilorii kinezi Ivanco şi Mihailii Odrzechowskl, 
fie-cărula pentru jumetatea, kinezială ce i se 
cuvine, întrepimea acellui Xinezatit până la 
mortea respectivă a fiecăruia, cu tote utilită- 
țile, fructele şi veniturile, fără nici o escep- 
țiune, promittendii pe cuvintulii nosiru regală, 
pentru noi şi pentru serenissimnit nostri suc- 
cessonă, cumcă în totii cursulii vieței fie-căruia 
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„No stris | 
T zi pro Nobis ct serenissimis. sucecessoribus: Nos- 

„tris"'quod vita memmoratorum fratrum singu- 
-lorum durante, eos de medietatibus advocatiae 

rai publicae : necessitate 'non' redimemus” nec 
„ cuiquam consensum ad' eximendum. 'dabimus 
” serenissimique successores Nostri ita facturi 
sunt. 

- morati' fratres singuli pro 'interessc suo (uar- 

- stitutionum regni dimittere et condonare' tene- 

Promittimusque verbo Nostro „regio 

memmoratae pro Nobis, Mensa, Fisco, Coqui- 
ua, Stabulo, Cellario, vel alia quavis nostra et 

atione cujus quidem advitalitatis mem-|o   : tam pârtem summae ex taxatione comissariali 
- provenientis Nobis Fiscoque Nostro vigore con: 

dintre. dișii “fraţi, 
stri, nui vomi scâte şi nu“ voniii autorisa pe 
nemine de ai. scote din acelle jumătăți kineziale, 
fie pentiu noi, fie pentru mâsă, pentru fiscă, pen- 
tru calină, pentru staulii, pentru cellariii, scii pen- 
tru vre-o altă trebuință a ncstră sei a țerrer; 
în resplata căruia drepti advitalii dișii fraţi, fe- 
care din partei, ne vorii cede. notte și fiscu- 
lui nostru, 

COLOSIBLE, ROMÂNI IN, GALIȚIA 

nici noi, nici succesorii N0- 

precum. și cedă prin. actulii de față, 
pătrime din summa 2ssemnată prin tassaţiu- 

nea commissarilorii, Yar celle-Talte drepturi alle 
nostre reg ale remânii pururea neattinse. Tote 
acestea să lie cunnoscute tuturoriă și fie-căruia, 
de ori-ce demnitate, statii seu condiţiune, far 

 buntur, ut jam. dimittunt et condonant praesen- 
„tibus litteris Nosiwis. 'Jnribus aliis nostris re- 
 galibus ibidem semper salvis manentihus, Qnod 
„ad aniversorum et singulorum cujuscumque 
 dignitatis status et conditionis existent, prae- 
; sertim vero. generosi 'Nicolao Bykowski, Cas- 
„telani Sandecensis Capit aneique Nostri Sano- 
„censis”"praesentibus ct aliorum pro tempore 
: existentium Capitaneorum Sanocensium notitiam 
: deducentes mandamus, ut memmoratos scul- 
tetosi justa praeseriptum privilegii pracse: tis 
a Nobis eis,, concessi, in omnibus ejus condi- 
“tionibus, clausu!i 15, et articulis conservent, co.- 
;servarique ab aliis quorum iziterest curent 
Pro. gratia Nostra et debito alter ne faciant.— | 

„timonium sigillum Nestrum praesentibus est 
subippensum.: Datum  Warsaviae die vige- 
: sima “mensis  Mart ii- anno Domini! Millesimo 
“quingentesimo' sepțuagesimo secundo, regni 
vero Nostri anno quadragesimo- terțio. 

  
„la ctjus rei fidem firmiusque et evidentius tes- |! 

tellanulă nostru de Sandek, şi capitanului nos- 
tru de Sanoka, precum, si castellanilori şi 
pitanilorii ulteriori de acollo, 
să mănţină pe dişii kinezi în conformitate cu 
privilegiulii nostru de față în tote condiţiunile, 
clausulele şi disposițiunile concesse, precum 
și dea face ca să.nu le calce alţii. In conside- 
raţiunea nostră și din datoriă să nu se facă 
altii-felru. Spre adeverire Şi spre mal tare şi 
mal învederată mărturiă Sa aninatii sigiltulă 
nostru cătră actul de faă, Pati în Varsavia, 
îu 20 alle lunei ur Marti, aunulă Domnului 

regirii, nâstre annulă patr u-deci şi trel,   
  

ma! allesii generosului Aicolaru Bykowsti, cas-. 

“pentru ca a 

uua” miă cinci-sute şepte- -deci Şi duol, ar ali 
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USTRLIAI seu STAWIALEA, 

vies voloska fundaeşi krilewstiti, w eyrkule Sunockim., 

(Poczatkosco pod" imieniem - Brzcgi tey:scc, alu Berehi use.) 

1309, 

I. PrrzpwvilGj piezrwotay udzielony przey 
-ISr6la Zys >munta I. Janowi Janero- 
wiczowi Siedmiogrodzianinowi na lo- 
“kacye wsi: Ustrzyls i ISniaztwa ..w 
16j wsi, oraz z potwierdreniem tego 
przywileju synom_jego Jaclzowi rex- 
“leclsiemu, Janowi Berezanskiemu, Pa- 
wlowi” Ustrzyelsiemu i Demianowi 

Stebnicliemu przez Zyemunta 
Augusta. 

In nomine Domini Amen. .Ad rei memoriam 
sempiternam. Nos Sigismundus Augustus Dei 
gratia rex Poloniae ete. ete. dominus et hae= 
res. Significamus pracesentibus litteris quorum 
interest universis productus esse coram Nobis 
nomine religiosi et Nobilis Jackonis 'Terlecki, 
Joannis Berezanski, Pauli Ustrzycki et Demiani 
Stebnicki Iratrum germanorum filiorum . olim 
-Nobilis Kunasz Janczowicz Unihowski. divi olim 
parentis” Nostri litterus antecessoribus ipsorum 
„concessas in charta pecorina scriptas et sigillo 
appenso communitus, sanas salvas et integras 
ac omni .prorsus suspicione carentes supplica- 
tumque est Nobis eorum nomine, ut eas appro- 
Dare, confirmare et ratificare dignaremur, qua- 

rum tenor est talis: 
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TRUSTUL, 
sati romănescă de fundasțiune: regală i în cereulii „de Sanokia,; 

. eunnoseutii dintru ntâiu sub numele de | , 

_ Da , Ă „3 . 

"“Berehi wyzsze scă Malurule de susă, 

1509, 

“T. Privilegiuli primitivi ; accordatii 
de cătră regele Sizismundu IL Avdel& 
nului I6nnu fiiulă lui Ianciu assupra 
colonisării satului Ustrzylzi şi assupra 
linezatului de acollo, de” mpreună, - cu 

contirmaţiunea acelluiaşi privilegii în 
favârea ur: maşiloră'sei Iaţeu Terleclzi, 
Inn “Berezancli , Pauli Ustrzyelzi 
si Demian Stebnicki: de cătră Sigis- 

muncli- Augus stu. 

“In numele Domnului amină, Penira eterna 
memoriă a lucrului. Noi Sigismundă-Augustii, 
cu mila: lui Dumnedeii regele Poloniei etc. etc. 
domni şi erede, facemii cunnoscutii prin ac-: 
tulă de faţă tuturorii cui se cuvine, cum că 
ni s'a presintatii în numele nobililorii Iaţcu Ter- 
lecki popă, Ionnii . Berezanski, Paulă. Ustizycki 
şi Demianii Stebnicki, fraţi buni, fiii reposatului 
nobili. Kunasz Ianczowicz Unihovwski, privilegi- 
ulii reposatului părinte all nostru, accordatii 
părinţilorii lorii, scrisă pe membrană şi. întă- 
rită cu sipillulii pendinte, într egi, autenticii, bi- 
ne conservati, și nesuppusii nică unei bănu- 
elle, fiindii rugaţi no! din parte-le, ca să dem- 
nâmii de. lit approba, confirma și ratifica, a   căruia. copprindere este următoriă: 
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In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei 
memoriam. Auetoritas principun quidquid suis 

„concedit fidelibus sub tempore perpetuo dura- 
turum id ut memorabile fit, litterarum apici- 
bus perennare co;isvevit.  Proinde Nos Sigis- 
mundus Dei gratia rex Poloniae,. Magnus dux 
Lithvaniae, nec non terrarum Cracoviae ete. 
ete. dominus et haeres. Sienificamus praesen- 
tibus litteris quibus expedit universis et sin- 
gulis praesentium notitiam habituris, quod per. 
pendentes gratae fidelitatis obsequia, et purae 
fidei merita, quibus Nobis et Nostrae reipubli- 
cae: Nobilis vir Iwona Janczowicz 'Transsilva- 
nus — miles Noster cum olim germano suo 
fratre 'Theodorico — (qui. non ita pridem in 
proelio cum - Walachis strenue- dimicando pro- 
stratus est) — meruit complacere, et in fi:turam 

“ aucto fidelitatis studio plus poterit placere ; ho- 
rum iutuitu volentes ipsum gratiarum Nostra- 
rum praerogativa laetari et perfiui ampliori de 

“sua insuper providentia ac in advocandis se- 
cum ex tevris Ungariae hominibus et vastita- 
tibus Regni Nostri Poloniae excolendis solertia 
plurimum praesumentes, cupientes nimirum vas- 
tilatis penes fluvium: Strwiaă, in districtis Pre- 
misliensibus, circa villarum ibidem novam lo- 
cationem conditionem ex ev fieri meliorem, ut 
eo. eelerius hominum abundantia collocari va- 
leat - praedicto - Iwona damus per praesentes 
villam “ novam ' Brzegi -nuncupandam in rivulis 

“et planicie Jasieri et Rowien dictis ad concur- 
rentiam „rivulorum Strwiaz et Hoszowka, vul- 

„gariter na Usiszek.locare et de. novo erigere, 
incipiendo de supra ab. gigine rivali dicti 

„Suwiaz versusque meridiem eundo per montem 
minorem Krolow dictum alias Przysl6p intra 
rivulum originis sive decursus per vallem alias 

“doline sursum eundo ad verticem ' montis 7u- 
lkow videliceţ: parietem bonorum Sobienskieh, 
ind6 ejusdem montis vertice versus orientem 
penes metas villae Iloszow j:er montem Gromad- 

„zin ad verticem montis Jalowy eodemque monte 
deorsum, per Strwiaă praedictum fluvium pe- 
nes metas iterum bonorum Sobiriskieh trans- 
cundo per verticem montis majoris Krolow 
praedicti denuo ad originem ejusdem fluvii seu 
riv li Stewviaă perveniendo terminabuntur gra- 
nicies. Pro qua quidem villa, noviter locanda 
damus, donamusque et perperuo adjungimus, 
attribuimusque omnes fundos, agros, Campos, 
cultos “et incultos” excolendos, . cum - omnibus 

„+ * COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA .. - : 

In numele Domnului aminii. Pentru perpe- 
tua: memoriă a lucrului. Spre a nu se uita 
tote, orl-și-căte autoritatea . princiară aceordă 
pentru perpetuitate credincioșilorii sei, se obict- 
nuesce întărirea donaţiuniloră prin acte. Dec no, 
Sigismundii, cu mila lui Dumnedeii regele Po- 
loniei, marele duce allă Litvaniei, "precum şi 
alui ţereloră de Cracovia ete. ete. domnii și 
erede, facem cunnoscutiă prin actulă de faţă 
cui se cuvine, tuturorii şi fie-căruta, la ciue 
va adjunge, cum că în consideraținnea servi- 
cieloră și a meriteloră de bună şi curată cre- 
dință, de cart ne-a dati probe, noile și rega- 
lului nostru, nobilulii bărbată Iânnă fiul lut 
lanciii diu Transilvania, ostașii allă no:tru, de- 
"'mpreună cu reposatulii seii frate Teodoricii, ca- 
rele nu demult, luptându-se bărbătesce, a că- 
dutii în resbelluli cu Moldovenii; pentru ală 
îndemna. şi mal multă pe -viitorii la o fidelitate 
sporită; pentru a face să se bucure de bene 
ficiulăi graţiei nostre şi să i se mărescă posi- 
țiuaea; în fine; pentru a ascuţi energia sea, 
dela care aşteptâmii' multi, în adducerea colo- 
niștilorii din părţile Ungariei Şi aşedarea lori 
spre cultură pe territoriele” deserte alle rega- 
tului nostru poloni, și anume; de astă dată, 
peiitru o. împoporare câtă mat grabuică Şi căt 
mnaă întinsă a vastităţii de lângă fluviul Strw'a3 
în regiunea Premislier; noi dămi prin actulii 
de faţă disului Idunii facultatea” de a funda și 
de a .colonisa unii satii noi, căruia ÎI va dice 
Brzegi, lOngă apele și pe şessulii, ce se nu- 
mescti. Jasien şi -Rowien, pună la puntul unde 
se clocnescă cu apele  Strwiaă si Hoszowka 
scii Ustrzek, incependii din susii dela, izvorulă 
apei Sirwiqă, ago! mergendă spre sudi prin muntele numitii Krolov cellă Mică sei Przyslop 
in Stisi, piutre cursurile -aper din valle, po.ă 
la culmea muntelui Zukow, unde este pardulii 
territoriului de Sobien, a | 
luiași munte, spre resăritii pân la hotarul satului Iloszow, prin muntele Gromadzin spre culmea muntelui Jalowy, prin acesta în josii, priu numita apă Strwiaz Groşi până la hotarală 
territoriulur de Sobieii, și în fine trecândă cuimea muntelui Krolâw cellii mare Grăși până la izvo- rulii menţionate ape Strviaz, unde se iacheiă 
delimitaţiunea; spre cotonisarea căruta sati, no) dănii, dăruimă şi adaugimii pentru -totii-d'o- 
i iu pămeuturile, aprele, câmpurile, culte 

e, dar cultivabile, cu toți munţii, co-   “montibus, silvis, mericis, paludibus, fluviis, dril, pădurile, bălțile, fluviele, riurile şi cur- 
    

—— 

„apol pe culmea acel-     
|  



  

  

rivolis, aquarum decursibus, quidquid” intra 
metas et limites praescriptos coutinetur. — 
Ratione eujus locationis et aliorum ipsius wo- 
nae servitiorum sibi suisque suceessorihus ad- 
vocatiam adjungendam, et pro eadem quatuor 
areas sive mensuras vallachicas liberas tertiam 
denar;um de quolibet censu et tertium denarium 
de qualicet re judecata, tabernas duas liberas, 
piscinas, molendinum “in utroque. fluvio cum 
torqu:tili et pro eisexerescentias agrorum 
alias Obszary, sicut et aliis advocatis în terris 
„Russiae dare consvevimus, cum singulis et 
omnibus utilitatibus, fructibus, obventionibus, 
Juribus ad advocatiam pertinentibus damus, do- 

_namus, assienamus et inscribimus . donatione 
perpetua et in aevum, decernentes -ut : Cme- 
thones in eadem villa residentes singulis annis 
super festum Nativitatis Christi semel: duos 
gallos, et duos cascos vallachicos vel tortas ra- 
tione strenae et altera vice pro festo Paschae 
similiter duos vallachicos caseos vel panes et tri- 
ginta ova, nec non sex dies laborum de qua- 
libet area possessa quotannis, elapsa libertate 

„viginti annorum, quam possessoribus -carum 
arearum concedimus. et praesentibus largimur 
advocato praedicto et ejus suceessoribus. exsol- 

„vant et praestent. Assienumus insuper aream 
unam liberam pro pellendis gregibus, concc- 
dimus quoque cidem attribuimusque pro. sua 
advocatia locare Cmethones sex în tribus quar- 
tis agri quemlibet, nec non hortulanos quoiquot 
in fundo advocatiae snae commode locari. po- 
te:int habere liberos.  Licitum quoque tidem 
advocato esse volumus habere mellificia . et 
exercere, venationes in Silvis Nostris pro be- 
neplacito. neceessitateque sua. et artifices omuis 
generis artificii cum suis turgundis (2) seu 
macellis instituere scu favere; permittimus ci- 
dem -quoque ut in eadem villa ete. ete....: 

- ARCHIVA ISTORICĂ A ROMANIEI 

  

103 

surile apelorii, întru câtă se cupprindii în sfe- 
ra limitelorii de mai susii. Mai dămi, dă- 
uimit, assemnâmii Şi înscrimii încă, în. vede= 
rea disci colonisări şi a cellori-lalte servicie 
alle numitului - Iânnă, lu și posterității sclle, 
kinezatulii de acollo 'de'mpreună. cu” patru arie 
s6ii lanuri rominesci libere, .allii. treilea bani 
din tote censurile și. din. tote judeeiiţile, . duoă 
cărciume libere, pescărie, căte:o moră în am- 
bele rîuri, și capetele cămpurilori sâi obszary, 
dupre cum se obicinuesce în privinţa tuturorii 
kinezilorii din provincia Galiției, cu tote utili- 
tăţile, fructele, yeniturile: și. drepturile, relative 
la kinezatii, în genere şi. în speciă, decidândii 
totii-d'o-dată,, ca colonistii aşedaţi. în, -acellii 
sati să plătescă sc să dea annualmente. di- 
sului kinezii și successorilorii sei la serhătd- 
rea Crăciunului unii darii de câte. ducă găine 
Și de câte duoă cașuri românescă stii turte, apoi 
la serbătârea Pascelorii 6răși câte duot cașuri 
românescă s6ii pâni și câte. trei-Qeci ouă, pre- 
cum și câte șesse dille de muncă annuală pen- 
tru fie-care ariă, ce vorii fi .possedendii, remâ- 
nândii însă de o cam dată liberi de acestă în- 
datorire, până la espirațiunea terininului de 
duoă-qeci de anni, pe care Pamii concessti lorii 
Şi li accordămii prin actulă.de faţă. Mal as-. 
semnâmi încă o ariă. liberă pentru imașii sâii 
islazii,. dând: voe totă-d'o-dată .. kinezului- de a 
aședa ș6sse coloniști, avendă câte trei-pătrimi 
de ariă fie-care, pentru utilitâtea propriului seii 
kinezatii, precum și ună numării  nemărginitii 
de argaţi, pe câți îl vs pute. încăp: îutinde-, 
rea kinezatalui; mai avendă facultatea de a ţi- 
6 stupi și de.a vâna în pădurile nostre; de 
a stabili scii de a protene, după placii și du- 
pă necessitafe, totii feliulii de meșteșugari cu 
prăvălliele lori, de a... (rupti)... 

: 
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15832. 

II. Nowy przywilâj Zyomunta I. Ku- 
naszowi i jego synom na ISniaztwo w 
Ustrzykach dany, ktore ten ISunasz 
od  syn6w. Iwona  pisrwszeso posia- 

. daeza nabyl. i 

(SB. Dokument ten dajeny podlug oblaty w Alktacl Grodz- 
, ” kieh Przemyskich sie znajdujaecj.) 

In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei 
memoriam. Quoniam omnia. quae cum tempore 
fiunt, pariter cum tempore labuntur nisi 'api- 
cibus litterarum et-testimoniis perhennata fue- 
rint et roborata, ut gestorum memoria pe hen- 
nis habeatur, fidesque plenaria, eisdem futuris 
temporibus, adhibeatur, proinde Nos Sigismun- 
dus Dei gratia rex Poloniae etc. ete. Signifi- 
camus tenore praesentium quibus 'expedit sin- 
gulis et universis praesentibus et futuris ha- 
ram notitiam habituris, (uomodo de consensu 

„ac voluntate Nostra Kunasz et filius ipsius ad- 
vocatiam seu scultetiam in villa Capitaneatus 
Premisliensis dicta Strwiazek alias Ustrzyki, 
de manibus filiorum Wanezko. exemisset, cujus 
quidem villae granicies incipiuni, ab illa parte 
bonoram Sobiei' videlicet' a radicibus moat:s 
dicti Welyki “rol eundo qui cadit în vadum 
dictum Strwiaz qui est in strieto loco inter 

“montes, et ex illo loco itur ad summitatem 
moatis dicti (Jalomwy versus villam regalem 
Berehy; et eundo summitate montis praefati 
Jalowy) cadit in fluvium dictum Hosziwka ubi 
pons constructus est, usque ad granicies sei 
scopulos villae Hoszow (seu) 'Tharlo qui sco- 
puli incipiant. na” Dele Jalowym, et ex isto Delo 
Jalowy usqne recte. ad fluvium Jassowka, ubi 
etiam scopuli sunt inter bona Nostra regalia 
Jasieni ct villam Hoss6w ipsius Tharlo. Iterum 
a dieto ponte vadit recto tramite ad verticem 
montis Gromadzin praefati, (et eundo vert ce 
montis praefati Gromadzin) cadit in vadum, a- 
lias w brod, în quem cadit via qua itur de 
Ustianowa ad dictam villam Strwiatek seu 
Ustrzyki et exinde ultra non debet procedere, 
quia îbi est paries bonorum Sobneusium,. vel 
quae ex antiquo ad bona Sobieii spectabat vil- 
lae Strwiaă. (Qui scultetus et ejus legitimi suc- 
cessores ac incolae villae praefatae Strwiazek 
alias Ustrzyki) montes dictos Maly Krolik ei   

COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA 

o 15ea 
II. Noului privilegiă, accordati de că- 
tră Sigismund IL lui KSunasz şi fiilori 
sei assupra kinezatului în Ustrzyli pe 
care ili cumpărase de la fiii primului 

possesszoru Ionniui. 

(NB. Acesti documentii se împărtăşesee după copia oficială 
din. registrele municipale alle Premislică). 

În numele Domnului amin, Spre perpetua me- 
morii. Tote lucrurile. timporale risipindu-se în 
urmarea timpului, dacă nu sunt perpetuate și înt- 
rite prin acte şi prin testimonie, pentru eterna ad- 
ducere aminte și deplina eredi nță a viitorului, deci 
noi, Sigismundii, cu mila lui Dumnedeii regele 
Poloniei ete. facemii cunnoscutii prin acâsta 
cui se: cade, tuturorii şi fie-căruia,. presinți și 
fiitori, la cine va adjunge, cumcă cu autorisa- 
iunea și cu voia nâstră Kunasz si filul seii ai cum” 
păratii de la fiiilui Wanczko (lanciu) kinezatulă 
scii şultuzatulii numiiit Strwiazek scii Ustrzyhi, 
in capitanatulă de Premislia, şi alle căruia ho- 
tare :e începii de cea-Taltă parte a territoriu- 
lui de Sobien, anume dela rădăcinele munte- 
lui Welyki Kro!, pâ:ă la vadulă numiții Strwviaă, . 
ce se afllă în strimtore pintre munţi; de aci 
pOn6 la culmea muntelui numiti Jalowa spre 
satulă regali Berehi, îpoi pe “culmea acestui 
munte pâue la apa numită Hoszowka, unde 
este făculii unii podii, și până la semnele stii 
stâlpii satului “Ioszow allii lui Tha-Îo, cart 
semue se îucepii la Delulă Jalowy şi urmeză 
drepti până la apa” Jassowka, unde mai sunt 
încă stălpi între territoriulii nostru regală de 
Jasien și între satulii Ioszow ali: acellutași 
Tharlo; apoi dela menţionatulii podii mergândă 
pe cărrare dreptă pa€ la vărtulă muntelui 
Gromadzin, și mergând pe vărfală acestui 
munte Gromadzin poat Ja vadulă, polonesce 
brod, pe unde trece drumulii dela Us:iunowa 
(Ustea-nouă ?) spre disulii satii Strwiaăek stă 
Ustizyhki, și aci se finesce, de dincollo de a- 
cestă iiuiă fiindă din vechime territoriuli de 
Sobien și dependințele selle. Iar kinezulii, .le- 
gitimii sei successori şi locuitorii menționatu- 
lui sati Strwiazek sei Ustizyki nu trebue să 
impresore munţii numiţi Muly Krolik şi Wiel- 
ki Kr6l șia nu distruge cum-va pădurile lorii, 
începândii dela rădăcinele şi până la verturile 

  

n p Ț 7 * 

    _  



  

e. 
  

    

ARCHIVA: ISTORICĂ A ROMÂNIEI 

Wielki,.Krol. non. debent: tângere;neque quovis- 
modo silvas: eorundem .: destruere 'incipiendo .a 
radicibus ; usque : ad -vertices: montium :praefa- 
torum..;:.Nam praefati, montes semper:spectant 
et ex “.antiquo spectabant: ad :.bona..: Sobien. 
Quam : quidem.: villam praefatam Strwiazek alias 
Ustrzyk praedictus seultetus. debet; locaresu- 
per cruda -radice . incipiendo :a radice “montis 
Wielki.- Kr6l : inferius;: dicto;; fluvio ':Strwiaăyk 
versus, villam : Berehy et. versus: villam;Jasieii 
noviter locatam.i: Item ejusdem ..villae incolis 

 dedinius: ae . largiti. 'stimus ; generose;: jam :pri- 
dem :.jus ;:vallachicuma- quo ;gaudebunt..et uti- 
fruentur .perpetuo.:et in .aevum.. *: Sculteto ::au: 

„tem ipso :et- ejus successoribus; legitimis :assio- 
navimus) et :dedimus' tres;: lantos + agri':et::cum 
Obszary. et pratis. ante et post; utrumque; cam- 
pum; in quibus idem scultetus residebit.:cum 
curia ; sua... :ltem: eidem :sculteto : dedimus ; et 
damus : unam : quartam : 'agri -.: propter::.depellen- 
dăm gregem;.. alias'-na:Wygon. Item: idem 
sculteto -dedimuş et .damus unam.. quartam. agri 
sub tabernam.:; Item cidem.: sculteto-damuş. unim 
qiartam agri sub-molendinum. Item eidem.scul- 
ieto damus el'admitiimus eonstruere molendinum 

' cum 'Folusz, -Stampy:-et XValidla in :fluvio dicto 
Strwiakyk, ubi sibi. commodius videbitur. Cujus 
(uidem molendini emolumentis etproveniibus idem 
scultetus libere .utetur; juxta :placitum suum-et 
'ejus: successores :utentur,: Item eidem sculteto 
damus ;et.:tollere :admittimus  tertium - denarium 
de -omnibus -proventibus et. censibus: ordinariis 

ex eadem ; villa: annuatim. :provenientibus. juxta 
consvetudinem..in aliiszvillis: Nostris regalibus 
observatam.-.nihil : auymentando. nec -minuendo, 
Item. eidem: . sculteto::; admittimus .habere „unam 

taberham „temi. artifices::omnis i arțificii;.habe: 

re poterit.:idem -seultetus.:.::Item., incolae villae 

praefatae;:debent et' tenebuutur;ire 'ad sculte- 
tum . suum.:bis. în; anno..cum :Koladka -videlicet 

semel: in:. festo:Paschae, -et : semel : pro. festo 

Nativitatis:: Domini. Item ;idem. șcultetus. ha- 

bebit libera .mellificia: in: silvis: Nostris regali- 
bus de „quibus :: mellificiis. ipse:eţ: omnes prae- 
fatae villae . Cniethones dacia ad:Castrum Nos= 

trum : Premisliense, . prout;et Kniaziones. ceteri 

dare tenebuntur. Item scultetus praefatus;: hor- 

“tulanos quinque vel sex habebit. .Item inco- 

' lae villae praefatae debebunt et tenebuntur ad- 

vocato suo quinque dies laborare quolibet anno, 

- videlicet duos metire, duos falcastrare et unum 

- arare quilibet eorum. “Item idem scultetus te- 
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acestorii munţi, cari ; appartenescii: și aii appar- 
tenitii 'totii-d'a-una territoriului de Sobiei.. :Men- 
ționatulii + kinezii -este- datoriă--a colonisa: a- 
cellii: sații Strwiazek scii Ustrzyki pe. pământă 
incultii,.: încependii,, dela rădăcinele, : muntelui 
Wielki. K6|, :mai 'josăi. de disa apă StrwiaYek,; 
în direcţiune, spre. sâtulii.. Berehy;+- și -spre-sa- 
tulii: Jasien:.de :curândă- colonisatii:; De asse- 
menea, : încă de; mal "nainte not i:amii dati. și 
amii. accordatii; cu generositate; locuitoriloriă 'a-. 
cellui :satii: usulii; dreptului. -româneseii, deca-. 
re. să: se bucure în perpetuă, Yar ;kinezului și 
legitimilorii, set + succesori .amii  assemnatii şi 
amii : datii. rel .arie:de „agru,; cu: tote + capetele: 
anteridre, şi:-posteridre. alle; cămpurilorii,: unde 
să. ședă. cu locuinţa, precum: și: o pătrime de. | 
ariă pentru imaşulii, seii, islazulii „vitelorii, cela 
ce.:se ; dice; -polonesce, na zu7/gon.:: L-ami mai 
dații. încă. :o :pătrime: de -ariă ; pentru .căreiumă 
şi totii pe. atăta -pentru moră;;pe care îi. dămă 
voiă. 's'o facă cu postăvăriă, unde va crede mai 
de cuviinţă; pe; mallulii numitei ape Striwiazek, |. 
folosindu-se. apoi în. libertate ..de.; productele.. și 
de: veniturile acellei more, după. bunulii stă. 
placii. şi.:allii suceessorilorii ; sei. : Mai dămii, în- 
că-și permittemii .kinezulut de, a'și- lua -allă 
treilea. banii: din tote venițurile și dările:-ordi- 
nare, cuvenite noile. annualmente . din, partea, 
satului, după obiceiulii „păzită ;în celle-lalte. 
sate: alle; noștre.. regale,, fără .„.nici.:0,: sporire - 
stii--scădere ; de assemenea, facultatea, de-a ave 
o .cărclumă .şi ;de. a;ţinâ, meşteri de totii feliulii. 
Locuitorii dissului: satii :vorii: fi, datori: a merge 
la “kinezii de duoă ori -pe .annii.-cu- colinda, o: 
dată la: serbătorea Pascelorii., şi o, dată la Cră=.. 
ciunii: -Kinezulii. va .mai ave incă libera ținere, 
de stupi: in- pădurile nostre regale, pentru care 
înse, „atâtii :densulii,;. precum și;toţi locuitorii ;- 
vorii da la: castrulii nostru de Premislia darea; 
după cum .0 obicinueseii. cek-l'alţi:” kinezj. -. Ki- 
nezulii își, vâ ţine cincă:seii .șesse argaţi... Lo= 
cuitorii satului, vori fi datori .a. lucra kinezului 
căte. cinci „dille pe :annă; și. anume duoă la se- 

cerişii, duoe Ia 'cositii şi:una la arătură. După 
espirarea' termenului de immunitate, kinezulii şi 
successori! .sei..ne ,vorii: seryi noiie. şi căpitani- 
lorii _nostri..în .resbellă cu arcii,. cu sâgell; și 

pe unii. call: bunii, mal. dândii și;mat plătindii 
la, castrulii nostru de: Premislia : darea, pe care - 
o plătescii :cel-L'alţi kinezi,--şi ascultându-ne, ca 

şi. denşii, pe not: și pe;căpitanii nostri de Premi-   lia... Locuitorii; isului ; sati, toţi si. fie-care; 
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nebitur . libertate expirata Nobiscum et cum 
Nostris suceessoribus -et capitaneis servire ad 
bellum cum arcu et sagittis în 'equo beneva- 
lente. Item idem scultetus dabit et solvet 
quolibet anno -talem daciam ad castrum Nos- 

- trum Premisliense, qualem alii Kniaziones etiam 
solvere tenentur. „Similiter eorum obedientiam 
Nobis et Capitaneis Nostris -Premisliensibus 
facere tenebitur. sicut -et alii. Iniaziones.. In- 
colae vero. villae - praedictae omnes et singuli 
quorum libertas':a primaeva villae : hujus fun: 
datione viginti annorum jam: dudum' exspiravit, 
pro se quisque illorum in :tribus quartis! lanei 
vesidebit et more aliarum adjacentium Nostrum 
Regalium annuatim datias solvet, nihil minorande 
in praefatis censibus, proventibus et utilitatibus. 
Item Synagogam ruthenicam in eadem; villa ha- 
bere poterunt. Item poponem ad dictam ecelesiam 
seu synagogam ejusdem villae incolis habere ad- 
misimus et admittimus per praesentes. Qui 
quidem pop censum: Nostrum -annualem juxta 
morem' aliorum poponum in villis  Nostris. exi- 

|. stentium, annuatim solvet. : Eandem advoca- 
„tiam idem scultetus praedictus cum suis le- 
gitimis successoribus, -tenebit, habebit, possi- 
debit perpetuo et in aevum,:ita sicut et alii 
Kniaziones- Nostri:  liberumque erit eidem ad- 
vocato ejusque legitimis successoribus eandem 
advocatiam commutare, alienare, vendere et in 
usus beneplacitos prout sibi melius et utilius 
videbitur, - convertere, -Nostro: Regio consensu 
et successorum 'Nostrorum ad-hoc accedente. 
In _cujus rei- testimonium Sigillum -Nostrum 
prâesentibus est appensum: ' Datum Cracoviae 
die Sti Francisci confessoris, Anno Domini Mil- 
lesimo Quingentesimo 'trigesimo secundo, Regni 

"Nostri 'anno visesimo sexto.. : Praesentibus 
reverendis in Christo patribus et Dominis Pe- 
tro „Cracoviensi, regni Nostri Vicecancellario, 
Joanne Chojenski Premysliensi Episcopis nec 
non Magnificis venerabilibus et Generosis Chris- 
tophoro de Szydlowiez Castellano et Capitaneo 
Cracoviensi, ac regni Nostri Cancellario,: Joan- 
ne de “Teczyn Castellano et Capitaneo Lubli- 
nensi, Curiae Nostrae -Marschaleo,' Spytheone 
de Tarnow Zavichostensi, regni: Nostri 'The- 
saurario, Stanislao Stadnicki - Sanocensi, Seve- 
rino Bonar':Zarnoviensi (Zupario Magno :procu- 
ratore .Cracoviensi) Castellanis — Joanne de 
Lasko Gnesnensi, -Stanislao de Olesznica Skar: 
bomirensi, * praepositis- Canonicis Cracoviensi- 
bus Secretariis Nostris — Silvestro Ozarowski   

COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA: 

termenulii :lorii de immunitate de -doue-deci de . 
anni de la fundarea coloniei fiindii deju espi- 
ratii, 'vorii. possede fie-care - căte trei pătrimi de 
ariă și ne vorii presta: annualmente. tote: cen-. 
surile, fără. nici uă reservă, întocmai ca și 
celle-l'alte sate :alle -nâstre-.regale învecinate. 
Le este permisii de a avâ in sati uă biserică 
greco:orientală şi. unii popă, carele înse ne'va 
plăti. censulii: annual: după -norma cellorii-L'alţi 
popi. din: satele nâstre.; -Numitulii -kinezii și 
legitimil: sei successori voriă ţin, vorii ave şi 
vorii possede: in: perpetuitate kinezatulii disului 
satii după 'obicetulii cellorii-Talţi kineză a! nostri, 
fiindă liberi -de ali: înstrăina, de a'lii vinde şi 
de a face icu'ellii 'totii ce li se va:păre: mai 
de. cuviinţă,  căpetândă. înse pentru acesta pre- 
alabilulii : consimţimântii * regali ” din parte-ne 
şi dini: partea .successorilorii nostri: :Dreptă 
mărturiă s'a aninată sigilluli nostru cătră acestit 
actii. "Dati in: Cracovia in qiita Sântului Fran- 
ciscii Confessorulii, annulii: Domnului:0 miii 
cinci-sute trek-deci. și duoi, Yar. allii regirii nos- 
tre doiie-deci: și 'șesse. ': Faţă ati :fostii : reve- 
rendii in Cristi: părinți: și. domni. Petru,:. epis- 
copulii de Oracovia: și vice-cancellariulii rega- 
tului nostru, şi 'IOnnii  Ghojenski, -episcopulii de 
Premistia, - precum şi: magnifici, venerabilii și 
generoşii: Cristofii Szydlowiecki,: castellanii: și 
capitanii de Cracovia, eancellariulii. regatului 
nostru; IGanii :Tenczynski, castelani şi :capi- 
tanit de Lublin, mareșallulii curţii nostre ; Spitko 
Tarnowski ;: castellanii de Zawichost, tesaura- 
riulii regatului nostru ;: Stanislaii Siaduicki, cas- 
tellanii .de Sanoka; Severinii Boner,. castellanii 
de Zarnow; marele prefectii allii cenelorii, pro- 
curatoră. de Cracovia; .I6nnii : Laski, prepositiă 
de Gniezno, şi Stanislati OleSnicki, prepositii de 
Skarbomierz, canonici. de Cracovia, : secretari al 
nostri; Silvestru Ozarowski; “sub-camerăriulii 
nostru; Martini. Zborowski; păharnicii ;: Ionnii. 
'Thailo, 'stolnicii; Ieronimii Staszkowski, magis- 
trulii culinei, şi alți demnitari,: officiali și cur- 
teni ai nostri. pre-iubiţi, marturi :la celle de ma! 
susii: Dată prin. mâna menţionatului reverendii 
in Cristi părinte .D. Petru, episcopii de Ora- 
covia: și 'vice-cancellariulă regatului ziostiu, pre . | 
lubiti noile: tt at da 
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Succamerurio Nostro; Martino' Zborowski. Pin- 
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cerna, Joanne “Pharlo Incisore; Hieronymo Stăsz-|..:: 
kowski - Magistro: Coquinae' ceterisque. digni-|. . 
tariis officiălibus ac. aulicis : Nostris ad :prae-|. 

Datum |: .. missă testibus sincere "Nobis  dileetis. . 
per manus .prăefati Reverendi-in Christo ., pa- 
tris Domini Petri Episcopi Cracoyiensis et Regni].,. 
Vieecancellarii. sincere Nobis dilecti. ..;.,:.... : 
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[i COPPREIRSULU -.. 

DALSZYGII DORUNENTOW TYCZACYCII SIE ERIAZIWA | UELLORU- ALTE DOCUMENTE, RELATIVE LA RINE- 
"USTRZYCKIEGO „ZATULU DIN USTRZYRI.;. 

II. 1549. Ten sam Kunasz  Janczowiez “TI; 1549. Același Kunasz Janezowiez ecăă 
ustepuje dziedzictwo_ Kuiaztwa  Ustrzyekiego |în moștenire kinezatulii de Ustrzyki fiilorii sei 

synom swyn, Pawlowi i Prokopowi Lipka, |Paulii și Procopii Lipka, desmoştenindă dela 

„wylaczajac reszte swych dzieci od wszelkiego [acesta pe cei-l alţi copil al sei. ' 
prawa,. do: tego. dziedzictwa. :. . ..:: 

Sa 2 

    

| SI 1. 1549. EI Rzeczeni „Pawel i | Prokop .Lip- 
i: 

1 NE 

1V.'1549.: Numiţit: Pauli. şi Procopiii Li pka 

ka;'odstepuja doăywotnie titulo alimentationis |aceârdă pe: viâţă pentru hrană părinţilorii -lorii 

| rodzicom . swym 'irzecia ezese miyna i tegoă|a treia: parte din mâră și. din folosurile că, 

-poiytkâw, :tudzică xszystkie- czynsze Kniaziom | precum; si tote :censurile, cuvenite - kinezalului 

| -Ustrzyckim: od: kmieci tamtejszych sig. naleăace. | de -cătră locuitorii: satulul 

NLP Ai Die 
2 

   

V. 1551.. Wdowa Kunaszowa oswiadeza, îi 

maă j6j dobra swe ruchome starszym synom 

Jackowi 'Terleckiemu Popowi, Demianowi i 

Pawlowi rozdaf; i-tylko owa czes6 tych. rucho- 
mosci, :ktâra :byl.'najmlodszemu. synowie Pro: 

kopowi. wyznaczyl, : przy  sobie by. do: sw6j 

mierei: zostawil:. : i ii 

- NB. Dajemy. dokument ten - per" extensum 

poniewaă : obraz ::zwyozaj6w wvezesnych nam 
daje it i a 

- +: Coram oflieio. et'actis- praesentibus. per'so- 

naliter :constituta Nobilis. Nastka- vidua.. Nobilis 

  

  

II 

V. 1551. Văduva lui Kunasz mărturisesce, 

că bărbatulii ei dase totă averea! mișcătore 
fiilori sei mai man, Iaţeu Terlecki popă, De- . 
mianti și Pauli, : lăssându'și. ponă la morte nu- 
mai -acea parte a :averii mișcătore, pe:care o 
destinase pentru. fiiulă cellii mat micii Procopiii. - 

_NB. Dâmii aci atestii documentii întregii, : 

presintândi tabloul: ohiceelorii de atunci: . 

»:Denaintea” oficiului și -a registrelorii de faţă . 
venindii: personalmente nobila -.Nastcă,. văduva | 
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olim Kunasz, advocati de Ustrzyki sana mente 
et corpore existens sub conscientia, sua publice 
et. per expressum recognovit, quia' praefatus 
olim. Kunasz existens in humanis omnibus bo- 
nis mobilibus videlicet: Equirea (sic), pecori- 
hus, pecudibus, serophis, anseribus, gallis et 
suppellectili domestica Nobiles et religiosum 
Iwan Jaczko Poponem de Therlo, Demianum 
et Paulum filios suos seu quemlibet illorum 
scorsim, dum uxores sibi duxerint, divisit; sor- 
tem autem bonorum praefatorum Nobilem Prokop 
Lipka filium saum natu minorem spectantem et 
pertinentem apud et circa se una cum praefato 
Prokop in Ustrzyki, quibus bonis praefatus 
olim Kunasz, usque ad mortem suam utebatur, 
reliquid ac :eidem Prokop exdivisit, -et tandem 
advocatiam ipșam in Ustrzyki idem Prokop crm 
Paulo fratri ejusdem acta de super condescen-|' 
sione inscripsit.”' De qua “divisione toti com- 
munitati villae Ustrzyki notum est.« 

ra 
1 e , 

ERIE 

Mai 

„VI. 1552. Pawel Ustrzycki, | » posiădacz po- 
lowy Kniaztwa, Ustrzyekiego, uznajae sie dluăni- 
kiem swego brata Jacka Terleckiego,. Popa z 

“Therla, co do summy '120 ZÎp. od tegoă poăy- 
czon6j, oboviazuje sie 'Terleckiemu, jezeliby 
na “termin z rzeezonego 'dlugu sie nie wyplacil, 
zarăz, realna, intromissia w posiâdanie swâj:po- 
Îowy- Kniazhwa Ustrzyekiego na tak: dlugo poz- 
wolis, poki sie sam z-dlugu nie zyjsci — a 
dopusciwszy te realna intromissie, 'broni€ go 
przeciv wszystkim w - spokojuym” posiadaniu 
zastawionego majatku a to pod kara 120 Zip. 
ktore na calym swym majatku zapisuje i. kt6- 

„remi za dopelnicnie powyăszego obowiazania 
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reposatului nobili Kuriasz;. kinezii'de Ustezyki, 
fiind în întregimea-:minţii: și a corpului, a re- 
cunnoscută cu: mâna; pe consciință;' cumcă 're- - 
posatulii numiti Kunasz încă în vicţă impărțise 
fiilorii sei: nobililorii Innii Laţeu popă de Therlo, - 
Demianii și Paulii, la însurătrea :loră,: cai, 
vite, porci, gâsce;,. găine și 'vase i domestice, 
fie-căruia în: deosebi; iar: partea: averii. miştă- - 
târe, ce se cuveuia fiului săi mai micii, no- 
bilului. Procopiii Lipka, a lăsato în casă la 
sine, în Ustrzyki, unde rămânea Procopiii, de 
care . lucruri s'a-folositii apoi până la mârte, 
când în fine prin testament le-al ăsatii disului 
Procopiă, depărtatii dela celle-Valte lucruri miș- 
cătore, mal dându! lui şi fratelui sei Pauli 
însuși kinezatulii de Ustrzyki, precum o stie 
acesta t6tă communa satului Ustrzyki. 

ri : 7 s.   
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VI. 1552. Pauli”: Ustezycki, :, possessorulii 
jumătăţi kinezatului de Ustrzyki, recunoseândii 
a fi datori fratelui se Iaţeu 'Terlecki, popă - 
din Terlo, summa împrumutată. de 120 zloți 
poloni, se obligă, în casii de neplată la ter- 
mini, de ai permitte din dată intromissiunea,. 
reală, în :possessiunsa 'acellei: jumătăţi de kine- 
zalii, care să dureze apol:până la plata dato- 
riei, jar în: cursulă acestei 'possesiuni -s%lă | 
apere contra, ori-si-cul ară voi sălii -: turbure, 
Și anume. sub : amenda de; alţi:.120 :zloţă : po- 
lovi, înscriși assupra averii selle intregi şi cară 
vorii garanta obligațiunea de may susă.   TECZy, 

pi 
« 

cc aa 

VII: 1558. Dwan Berechatiski  (albo : Bere- 
zanski) i Demian:- Kunaszewiez bracia Proko- 
pă îi Pawla Lipki, “reeza: Prokopowi -w swâm 
wlasnâm i brata Pawla imieniu za bezpie- 
ezelistivo -Zyeia i majatku -przez Pawla „zagra- 
Zanego, — zapisujae na to-wadium 1000 Zlp. 
„NB. Udzielamy ten dokument doslownie ja- 

„| ko: dow6d, -jak' namieine i gwvaltowne “'spory 
„Kniaziowie, nawet do tâj :samâj. rodziny . nale- 

    

4 

“VII. 1558; -Iânnii: Berezăriski şi Deiianit - 
Kunaszewiez , ;: fraţii - Iul”, Procopiii, garanteză 
Iui -Procopiăi, în! propriulă .lorii:-nume şi-n nu- 
mele lui Pauli, sub amenda” dă 1000: zloți:pd- : 
loni; “pentru siguranța . vieţei ŞI “a: averii :. lut 
Procopiii, “amenințate: de „cătră: Panlă..-....-. NB. Impărtășimii acesiii document textral- 
menie,. ca'0 probă despre: passiunea, și violința- certelorii. între. kinezi,-.chiară atunci :cândi: ap- 
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incy, n miedzy soba wiedli; i jak slab Powaga partentati la o-singură familii, şi despre slaba 
praw juz w.OW6zas bylă,-io a autoritate -a-legilori :' : -; 

„: Comparentes personaliter coram ofiicia Cast. | . Presintându-se . personalmenie. de naintea of- 
Premysl. Knia?iones: de. Strwriaz et:Nobiles hvan ficiului castrulur de Premislia. kinezil de Strwiaă 
Berechariski, Demian: Kunăszowiez; “frătres' manu |şi. nobilil : Ionii Berezaniski. și. Demianii : Ku- 
conjuncta et indivisa :palam publicegue vecog- | naszowiez. fraţi, amenduoi . solidarmente ! și ne= 
noverunt,. quia fidejubent; Nobili Dwvait Prokopio despărțiți ati declaratii pe față, cumcă garan-: 
a fratre:illorum :germano - dicto:- Paulo Kuna- |ţeză. nobilului .Iânnii Procopiti din. partea, frate-” 
szowiez!:de villa ..Ustizyki:pro.pace et tranquil- [lui loră. Paulii Kunaszowiez. din satulii Ustrzyki 
litate: tam . vitae -'ejusdem : quam.-etiam' damnis pentru pacea; şi în' privința a. orice, pagube, . 
quibuscumque, quod neque solus Paulus,:per|pe cari le-ar pricinui disului Procopitii însuși 
submissas personas, praefato Lipka Prokopio| Pauli s6ă omenii sei. Se mai îndatoreză încă 
nocere debet. — Insuper praesenti inscriptione [prin actulii de faţă, orl-cândiă arii cere și ort- 
se obligânt, quod praefatum Paulum fratrem |unde arii fi illustrulii și magnificulii Petru Kmita, 
germanum. praefati Prokojii Lipka, quando-|[comitele de YWisnica și capitanulă de Premislia, 
cumque obdestinati fuerint, ab illustri ae mag-|de ai adduce în persână pe numitulii” Pauli, 
nifico Petro Cmitha, Comite in : Wisnicze Pre-| fratele numitului Procopiii Lipka, şi ori-ce arii 
mysliensique Capitaneo (ubicumque locorum ejus găsi. de, cuviință de a decreta, mignificenția sa 
magnificentia fuerit) praefatum Paulum statuere [în :privinţa ; injurielorii şi aitentatelorii, commise 
personaliter: coram.: praefato magnifico debenţ:— [între ambii” fraţi, numitul Pauli. se îndatoreză 
Et -. quidquid sua, magnificentia, „inter; „eosdem|de a se:suppune decisiunii, sub garanţia men- 
fratres occasione omnium.: injuriarum eţ „actio- ționaţilorii :kineză, cari se obligă prin actuli-de 
num, inter eosdem . intentataruni, invenerit de- faţă atăti. în. respectul liniste, garantate! și. a 
eretoque suo adjudicaverit,. id totum debet,com- comipariţiunii lui Pauli de'naintea magnificenţii 
plere praefatus, Paulus sub eadem. eorum fide- selle, precum și allă essecuţiunii desretului, 
jussione videlicet praefatorum KniaZionum. Et|iar în casă contrarii acei kinezi voră plăti 
haee praemissa,, et sinpula; exequi se obligant solidarmente . magnificului Petru Kmita, amenda 

praesenti . inscriptione , tam :occasione, fidejusso-| de,.uă..miiă „de porni drepti care s'a inscrisi 
riae tranquillitatis - et: statuitionis .. coram.: sua | spre. mernoriă.. i 

magnificentia,:; quam. etiam ad; inventionis. de-|..., :. i. e pntaa 

creli:+suae magnificentiae. Quod.si praemis-| ; 
sum;non: exequerentur,; ex tune iidem: Khniazio- 

wie praefato Magnifico vadium prafatum, mille 
florenorum, singruli:. omnes.singula, . conditione|---. 
non: expleta 'succumbent, super: quod, 1 memo- |: .-.: 
iale positum est..-; zi isi i 

  

  

    

       
“ru “1558. “ Bodobna fidejussia “raci Sa “VI, 1553., “Moti ast-felnii: garantăzăi. Int 

syla i Dwvana Ilnickich, za Pawla Ustrzy ckiego, Procopit pentru Paulă Ustrzycki fraţii Basil 

bratu tegoă Prokopowi dana. . Sa 1și Ionii Iluicki. | 

  

IX. 1553. Pawel Ustrzycki astepuje swe IX. 1553. Pauli Ustrayeki cedi “jumetatea 

polowe -. Kniaztwa „tamtejszego, bratu : swemu |sea din. kinezatulii: de,, Ustrzyki fratelui seii 

Prokopowi.: Lipka : — po. ktorej, cessyi: Prokop Procopiii Lipka, în urma: cărila cessiuni acesta 

zaraz, umail, zostaviajae Syna. Ni d]. Pliasza. ta curendă, Issândii unii, fii numit Nik 
i ta SE laȘiă.. « a pr | 

titi it ape i ! it pi aia 
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”X. 1553: Sad'Giodzki Przemyski — na skar-! : X.:-1553.  Officiuli „castrului de Premislia, 
ge. uczciwego Hrycia kniazia “Arlamovwskiego, după plângerea onorabilului Hriţă, kineză de |: 
(albo' Herlamowskiego) przeciwko' Jackowi Ter- Herlam,. în :, contra lui :Iaţcu. „Terlecki popă, . 
Jeckiemu Popowi, Pawlowi Ustrzyckiemu i Iva-| Paulii Ustrzycki Și Ionnii Berezanski, unchilorii 
nowi Berechaniskiemu Stryjom i opiekunom Elia- | şi :epitropiloră lui “Elia. Lipka;: -pentru ca săi 

„sza Lipki o: oddanie -pozyezonych ojeu .Proko-| plătâscă.. ; sumia - de : 220; zloți: poloni, cu 
powi: 220: ZÎp,:— Dlug-ten--za.: rzeczyiwisty care : imprumulase pe :tatăli: iacestula Prij- uznajac, :zaplate tegoă.: izeczonym ': Opiekunom coplii, — recunnosce : realitatea: acestei” datorie, „“maloleiniegro “lil (i. c::: Eliasza) :nakazuje, upo-- poruncindii : epitropiloriă'.: minorului * Elia : de a]. 
waăniajac:. ich: do odebrania' sobie-tâj summy|seste din avereaT':și de'a: plăti summa,' de nai |: 
2: majatku- maloletniego. '::.. i îi iri a susii.-:.: i i catea et ul DRE 

, . aa PECETE 

  DE Era 
  

  

       
* : - cei 
avaotie 

a 

  

EC 
i 

* XI: 1553: Pawel UstrzyGki pe '&mierci brata] XI. 1553: “Pauli: 
Pg at ' S e 

  

3. Ustrzycki,-: după: mârtea Prokopa xvyrabia: sobie. ad "Krola przywilej na | fratelui seii::Procopiii;:-capetă de la regele unii dozywotne': posiadanie :cafego Kniaztwa' tudzieă, 
na “peliiienie” obowiazkow "do tego 'uizedu. przy- 
viazanyeh'i'"iwnosi do -Aktovw :grodzkich Prze-: 
myskich' przywilej ten masiepujacej: osnowy :-: 

privilegii assupra: possessiunel ''advitale a ki- 
nezatului. întregii,: îndeplinindiă:: sareinele :aces- 
tul 'beneficiă,-. pe! care!" privilegii; : în “coprinde- 
rea următâre, îl: trece :în iregistrele oficiului 

a Castrulur de” Premislia.:” i: Pair 
a i 

   
* 

. ri, 
da i th.    

    

pe, 

    i pa 
mi : a. 

  

ki Ei : a ini i zi) n 
| " Sigisriiunidus: Augustus “Dei “gratia rex" Poloniae : ete, - ete.:. Sienificamus” 'praesentibus “quo- rum: initerest:'universis, 'quod Nos * certorum: Nostrorună' consiliariorum precibus adducti, ho- nestum Paulum Kunaszowiez in - possessione et: usufruetu advocatiae alias Kniazhwo''in villa “Strwigzek alias Ustrzyki relinquendum et conservandum -: duximus, :ita “ut:-relinquimus' et. con- servamus praesentibus litteris ad vitae ipsius extrema 'tempora promittentes -verbo Nâstro „regio: Nos successoresque Nostros quamdiu ipse * Paulus: vixerit, nemini::.Nostrorum subdi- torum cujuseurnque status et dignitatis [uerint,; de:: âdvocatii 'praefata redimere permissuros, sed neque Nos ipsos: neque successores Nostros':pro “'mensa,: :coquina; 'fisco -et alia. quae- cumque Nostra et 1eipublicae necessitate redempturos; verum eum în usu '(juiâto ejusden advoca- liae una cum successoribus Nostris conservaturos, Sublato vero ipso Paulo ex hac luce, liberum erit Nobis, et Nostris successoribus _vel.-cui consensum Nostrum dederimus, bona praefata, redimere,  Juribus tamen -Nostris ibidem salvis manentibus. In cujus rei: testimonium si- gillum . Nostrum praesentibus esi appensum. Datum Kuiszini Millesimo Quingen 

te i 
7 z. - , 

       

  

aul a PrăeseuiiDuS esi „appensum, Datu tesimo, Quin- quagesimo tertio, 'regni Nostri vigesimo duarlo. !-:*: i IEI EEL IE E EEE e Ta ta tera te ap 

7 
a. | E: ze w . 

SII, 1557.":Uklad miedzy bracmi Jackiem! - “XII 1557. Invocla intre fraţii Iaţeu 'Terle- Terleckini - -Popena, 'Pawlem Ustizyckim,: De- cki popă, Pauli “Ustrzycki, Demianii Stebnieki mianem “Stebnickim i - lyanem ” Berechanskim Şi "Inn - Berezaiski : în: privința” kinezatului. de „wzoleden. Kuiaztwa Ustrzyckiego nastepujac6j | Ustrzyki, în următârea copprindere:- | osnowy: „. Ra a 
a, Kniaztwo Ustizyckie Pawlowi _pozosta€ |     „a, Kinezatulă de Ustrzyki remănândă lui    
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sie ma, tenze za$ obovwiazek na, -sicbie DIzyj- 
mije. wyplacenia Demianowi: Stebnickiemu: za 
Jego cz686:dwiescie -Zlp,, i: Zaspokojeniă dru- 
sl braci vzgledem ich dzielnic, ie 

d, Opieka, ad: raaloletnini lg (liaszeia) 
'synem 'Prokopa râwnie: przy. Str y ju Pawle po: 
zostaje, kt6ren: ezes€ na. Ilie. przypadajaca, aă 
do jego wieloletnogci administrowac ma. 

c, Pawel bratu Demianowi w dodatku do 
rzeezonych dwiestu Zip., polowe râl wojtow- 
skich i uăzytki z tyehze aă do „przyszl6j Wiel- 
kanoey ! ustepuje, : Demian 'za$ sie: obliguje “po 
vyjsciu „tego termina : zupelnie: sie” z: Kniaţtwa 
usuna6, “i svreczy€ Pawlowi przyvileje wszyst- 
kie- tego. Eniadtwva sie! jozgeo.. i i 

  

“d, Skoro Siostrzeniee Tia vielkoletnosei doj-| 
dzie, moze jako najmlodszy oddanie. ealego Knia- 
îwa plecate Stryja Pavwla, alai. ta 

4 

    
NE  Srnulioj “do: ostabuiezo' A putu | 

sie soiagajaco, tniaă vw tek sola: Iacihskin:: da 
demy: iai i ii „i stie | 

Zar ere te 

- Exeeptai ac conditions, rod praedictus- Paulus iam” Lipa! fraier: sum. aduio, minorem 

| „pentr părțile Lu ă respective. oa [ 

  

Il 

Pauli, “acesta se: obligă. a. pliti. lui : Demianii - 
Stebnicki- pentru:! partea: summa de 200; zloți 
poloni, liniștindii totăi-d'o-dată-. pe cer-l' alţi rați 

N II ea 

d 'Tatella âssupra, minorulut Mia, falit Tu 
Procopiti, remâne de assemenea; în'-sareina un- 
chiului seii Pauli, carele va administra. până 
la împlinirea annilorii de majoritate partea ki- 
nezatului, ce i se cuvine. 

c, Pauli, în adausii cătră cei duo-sute zloți 
poloni,. mai cedă luf Demianii până la viito- 
ralii Crăciunii jumătatea, lanurilorii kinezeşci cu 
totii folosulii” dorii, jar Demianii; vice- Versaj. se 
obligă, după espirarea acestui: termini: :de a'se 
retrage cu totulii din :kinezată;; dândii:la'mâna 

d lui. Paulii tote, privilegiele kineziale: respective. 
Pu 

ITI) pi 

a, Nepotulii Ilia, -din- dată ce va adjunge la 
vrăsta majorităţii, ca, cellă. mat. micii, : va. ave - 
dreptulii” de a cere possessiunea,: kinezutului ue, 
regi, despăgubindi pe unchiu-seii Pauli. 

FDI Lie ri 

„NB,Stipulaiunea, relative: li “acestii : ulimi 
punti, o dămil a aci: în textul: latini - Na 

iti 

   

   

  
in eadem scultetia Ustrzyki in sorte sua servare- ipsumque 'tueri: debebit,--usque :ad. annos dis- 
eretionis ;. quibus ademptis - quod si ipse “Ilias: Lipka haereditatem - tamquam “junior: obtinere 
voluerit;: pelens” Paulo 'patriio et: tutori! sortes omnes 'reliquorum fratrum: (subitell. Pauli) vice- 
versa” reponere et haereditâtem sum retinere, ipse“ vero “Paulus -accepta peeunia 'sua: ab ipso 

-Helia Lipka ratione sortium soluta ipsam: 'scultetiam ex integro praedieto Heliae Lipka absque 
omni streptu juris restituere et resienare debebit, et tenebitur condescendere. Quod 'si etiam 
ipse Helias Lipka haereditatem “suam detinere voluerit, aut pecuniam restituere non poterit, 
“ex: tunc'nemini alteri faciendo (2). sortem suam “pecuniariam:: “de :manibus':patrui 'sui -et;:tutoris 
praedicți accipere | fenebitur, qua. accepta de sorte: Sua: stiam” „condescendere „praedicto: Paulo 
debebit. + Dita e ceai ar i 

                   ez: “i : ae 

“3 1558. Bracia. a Panel Ustrayki î i "Del: “x; 1558: Piaţă Pauli Ustrzycki Şi! ine: 
mian - - Stebnicki” modyfikuja! zeodna  powyăsza mianii “Stebnicki:: modifică, amicalmente învodla 
ugode'% tym'“sensie, ii obadwa. Kniaztwo Ust-|de - may susii, în: acellii: sensii, “ca :amănduoi 
rzyckie na wsp6l dzi6rzy6 beda, â: Demian Pâw- împreună; -să:- -possădă: câte o Jumătate": “din: ki- 
lowi wyplaconemu za Jego dzielnici dwiescie | nezatulii de Ustrzyki, Jar Demianii să, întorcă 
Zlp. zwr6ci. |lui Pauli cei 200 zloți polon. 

  

       



zh
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„XIV. 1559. Fetko Brylinski krainik (zapew= XIV .+1559.Feteu. Bryliiski, crainiculii sa- 
ne wsi woloskich) relaeyonuje de: Grodu Prze- |telorii române, . relată tribunalului de Premistia, 
myskiego, ii rownie .Pawel  Ustrzycki jak De- 
mian Stebnicki stypulacyom. ostainiego ukladu 
zadosy6. uczynili, i ze Demian  oddawszy Pa- 
wlowi: originalne przywileje: Kniazbwa- Ustrzy- 
ckiego, w .posiadanie . polowy. :tego . Kniaftiva 
intromytowanym zostal.... i: . 

inta LEI ea aa aaa 

Sa, 

_-XV..1561; Eliasz: Lipka syn Prokopa prze- 
daje swemu kuzynowi,, lwanowi, synowi De- 
miana  Stebnickiego , swoja _czes€ : Kniaztwva 
Ustrzyekiego ; za 'trzysta. Zlp.,. do :-iktâryehi 
mu Îwan konia wartosti dziesieciu Zlp. i 
cztery klacze dodaje —:pozivala + kupujacemu 
zaraz . realna,. intromissye, i zapisuje. mu -va= 
dium -trzysta. Zlp. jako. poreke--spokojnego po- 
siadania. . Obowiazuje sie; na koniec z kupu- 
jacym i Pawlem swym stryjem (ktâren ojcu 
Jezo Prokopowi ww R: 1553. swa czest Kniafbwa 
Ustrzyckigo. ustapil byl): na: przyszlym Sejmie 
o vyrok kr6la prosi6, czy ma niezaprzeczone 
piawo i do rzeczon6j czesci Kniaztiva, ktâra 
Ojciec. jego jakesmy powiedzieli od brata na- 
byl, i 'gdyby, mu. ta. cze86 jako : praxwnie: mu 
sie nalezaca . przysadzona. zostala, Ja takze wva- 

. 1 

„nowi Demianowi odstapit. si: ii ati 
„NB. Udzielamy step tego :dokumentu, .po- |. 

niewaă niektâre interessujace szezeg6ly zawicra: 

   

  

cum-că afâtii Paulii Ustrzycki,, precum. şi De-. 
mianii Stebnicki, aii satisfăcutii. de uă. potrivă 
la stipulaţiunile ultimei lorii învoelle, și că De- 
mianii,:cedândii lui. Pauli. privilegiele originale 
alle :kinezatului -de. Ustrzyki, .a fostii. introdusă 

+*..„lîn possessiunea jumătății acestul. kinezati, 

pc e ii pai 

Ti pia . ; 
pasta aa „ii Dee ste . : - ! E 

a] 
pr . : 

XV. 1561.:llia. Lipka ,.fiiulii lui. Procopiă,; 
vinde vărului: seii “I6nnii , fiului lui Demiană 
Stebnicki, : partea sea, din kinezatuli de Ustrzyki 
dreptii trei sute zloți; poloni, cătră, cari - I6nnii 
îi mal adaugă unii callii în valdre de dece 
zloți și :patru : iepe; :'permitte.-- cumpărătorului 
intromissiunea : reală , immediată ,.. înseriindu'! 
summa de..300 zloți poloni, în garanţia linis- 
titei possessiuni; şi se obligă, în fine, den- 
preună - cu cumpărătorulii şi cu unchiu-stii 
Paulii, cârele cedase in 1553 -lui tată-seii Pro- 
copiii partea'i din. kinezatii,. de a, solicita, la a- 
dunarea generală viitore decisiunoa regală, dacă 
are s6ii nu dreptulii positivii assupra acelei 
părți, pe care, precum spuserămii, tată-seit o că- 
pătase. de, Ja; fratele Pauli, și, în. casti affirma- 
livii, se îndatoreză de.a o:cede de assemenea 
lui IOnnii Demian, ri ti pe 
NB. In, consideraţiunea,;uno 

' 

tii dețtalie. ine: 
ressante, iată „introducţiunea testuală “a acestul 

dame   

  

       

documentii: 

    ? . 

„pisi! -„Nobilis Ilias“ Lipka. filius -olim „Nobilis. Prokopii, Lipka .tenutarinş sortis sune. sculțetiae 
in..Ustrzyki. coram. officio. et .actis praesentibus Premysliensibus. stans'.per sonaliter palam pu- 
blice non conpulsus nec coactus imo salubri ductus .consilio suorum amicorum, liber. et. per 
expressum recognovit: quia. Nobili Iwan Demianowicz, filio' Nobilis Krajniconis de Strviaă ei 
sculteti de Stebnik. totam et integram sortem suam 
ipsum post olim parentem ipsius Procopium Lipka 
irecentorum floren. pecuniae tum et pro equo 

advocatiae în vila S. R. M. Ustzyki 
„Spectântem ct concernentem pro summa 

valoris decem floren. et pro quatuor equabus, in-omnibus et singulis- ad .electa':bona, spectantibus et :pertinențibus utilitatibus-universis nullis penitus exceptis. ilta prout .olim.- parentes, ejus 'tenuerunt, habuerunț et possiderunt, -ipsumque 

servando' perpetua et:in aevum .vendidit,: atque. sub. ramo, viridi resignavit ete. ete.....::. - 
Pf ÎN . 1 DE get tt si 
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, 

ji - - o. i E - Ea - e i ta mi 

te , 

“post eos .speetat .nihil, pro-se;et ;suis successoribus 'ibidem juris  dominii: et..proprietatibus re= 
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XVI. 1564. Pauli Ustrzycki cedă fratelui sei 
ckiego| Demian, în dară, jumătatea sea din kineza- 

i nat - J ac sie pod|tulii de Ustrzyki, obligându-se, sub: amenda de 
kara dwiestu Zip. broni6 go w spokojnem po-[200 zloți poloni, de a'lă apăra în linistita pos- 
siadaniu calego Kniaztwa i ewinkowa6 go prze-|sedere a' Kinezatului intregii, respundendii el 
ciwko vwszelkim cudzym pretensyom. - Lînsuși la ori-ce pretensiune străină. De 

AVI: 1584. Pawel Ustrzycki bratu swemu 
Demianowi swa polowe Kniaziwa Ustrzy 
titulo donationis -rezygnuje, obow;azuj 

  

“XVII. 1565. Privilegiul regelui Sigismundii, 
confirmândii lui Ionnii, Pauli şi Nicolaiu. De-: 
mianowwicz dreptulii adritalii assupra kinezatu= + 
rilorii din satele regale Ustrzyki, Jasien,: Ro-: 

XVII. 1565. Przywilej krâla Zygemunta pot-| 
vierdzajacy Janowi Pawlowi i Mikieie (Miko- 
Îjowi) Demianowiezowi prawo dozywotia: na 
Kniazbwach we -wsiach krâlewskich Ustrzyki, | 

„Jasieă, Rowien, Krolik, - Strwiaz, Smorzezna, |wieni,: Krolik, Sirwiazek și. Smorszezna, şi pro- 
obiecujac im. ze za ăyeia ich ani skarb -kr6-|mittându=le, pentru tâtă durata, vieţei lorii, că: 
lewski: ich z tyeh Kniaztw nie wykupi, ani/nick fiscul regali nui va sedte din aceste: 
t& Monarcha nikomu do: wykupienia:ich poz: |kinezaturi, nici -vre-unii particolarii prin. auto- 
wolenia nieudzieli :. Si : "- Îrisațiunea 'regală. -- i i 

  

Sigismundus Augustus Dei gratia 'rex ete. etc. Significamus praesentibus litteris quorum - 
interest universis, quia Nos:ad quorundam Consiliariorum Nostrorum intercessionem pro No- 
bilibus Joanne, Paulo et Nicolao Demianowieze Ustrzyckie fratribus germanis scultetis in vil- 
is Nostris Ustrzyki, Jasien,: Rowien, Krolik, Strwiazek,:-Smorszezna în Capitaneatu Premy- 
sliensi consistentibus ad Nos interpositam,: ipsos et unumquemque ipsorum in .possessione et. 

  
usu fvuctu sortium suarum scultecialium pro suo interesse Jost secutam et. acce 
nem ad. praesens tenent et possident in omnibus' ei singulis fructibus etc. etc. - 

XVIII. 1568. -Drugi przywilej : Zygmunta 
Augusta ktârym' podwierdza rezygnacye i ces- 
sye Kniagtw w Ustrzykach i w Jasienscki6j 
Woli przez Demiana--Ustrzyckiego (i: e. Steb- 
nickiego) na rzecz swyeh synâw Jana, Pawla 
i Mikity Ustrzyekich uezyniona.: | 

„at . 

Sigismundus Augustus Dei gratia ste. ete. 
“Significamus. litteris Nostris praesentibus; quo- 
rum interest: universis-et singulis, supplira- 
tumque esse, per certos (tonsiliarius Nostros 
ut în resignationem et cessionem facieudam 

filiis suis “Nobilibus Iwano, Paulo et Mikitae 
Ustrzyckim advocatiae Ustrzyk ac-Jasienska ad 
Capitaneatum Premysliensem pertinentis per pa- 
trem ipsorum Nobilem Demianum Ustrzyckim 
consensum Nostrum. praebere dignaremur. - Qui- 

bus sup plicâtioi ibus Nos benigne annuentes, eam 
cessionem et; resienationem faciendam consenti-   

ptam divisio-" 

  

Nu 

„XVIII: 1568. Unii alti privilegii “dela si- 
gismundii- Augustii, prin care confirmă resem-;: 
națiunea și cessiunes kinezatorilorii din Ustrzyki . 
și din Jasienska. Wola de cătră Demiani Us- 
irzycki (sei: Stebnicki)” in folosulii! fiilorii se! 
lnniă,; Paulii” şi: Niceta (Nicolaiii:?) Ustrzycki :. 
"- Sigismundii-Augustii, cu''mila lut Duninedeii 
6te.- ete. : Facemii -cunnoscutii-! cu “acesti actii: 
allă nostru, tuturorii şi fie-cărula, cui se cu- 
vine, cum că. o s6mă din: 'consiliarii nostri: 
ne-ai rugati: ca să bine-voimii: a accorda con- 
simţimântulii nostru :în privinţa resemnaţiunii și- 
cessiunii, pe care nobilul 'Demianii' Ustrzyeki - 
voesce : s'o "facă fiilorii sei nobililorii: :Iomiăi, 
Paulii: și -Niceta Ustrzyeki' assupra kinezatulvi 
din. Ustrzyki şi: din Jasienska, carele :face: 
parte din” capitanatulii :de: Premislia.: Primindă: 
cu grațiositate: aceste rugăminți, noi consimți mii 
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mus praesentibus litteris Nostris... Ita quod 
vigore ejusdem resienationis faciendae et ejus 
consensus: Nostri posteaquam ac. sostita fuerit 
suum effectum, e:ndem advocatiuin cum omni- 
bus ad cam pertiaentibus: praedicti fratres Us- 
trzycki pro sorte, et interesse cujustibet'eorum 
habebunt, tenebunt, e; possidebunt. Volentes 
autem majorem  gratiam Nostram. în eosdem 
declarare, posteaquam possessionem ejusmodi 

„advocatiae pro sorte et interesse suis legitime 
consecuti fucrint în usu ct possessione libera 
et pacifica 'ejusdem advocatiae seu: sortis, ad 
quemlibei spectantis cosdem et unumquemque 
eorum conservaturi sumus ad extrema vitae 
ipsorum tempora. Promittimusque verho Nos- 
tro Regio pro Nobis et. serenissimis . sueces- 
soribus Nostris, eosdem et unumquemque €0- 
um pro “sorte et interesse de eaque .advoca- 
tia supra seripta. Ushizycka et Jasieiiska „quo: 
ad vixerint non exempturos neque .amoturos, 

„sed neque cuipiam alteri eximendi, seu amo- 
"vendi potestatem facturos, etiam pro mensae 
"coquinae fisci. aliove usu Nostro seu necessi- 

» tate. Faciendi-etiam reformationes uxoribus suis 
„habitis: seu habendis in cadem advocatia seu 
sorte ad unumquemque spectant ab unoquoque 
eorum. damus. ipsis et concedimus facultatem, 
dummodo praedictae reformationes summam it- 
teris originalibns expressam seu ex taxatione 
provenientem non exeedant.  Tum etiam con- 
cedimus ac consentimus ipsis et unicuique e0- 

„Tum.non reguisito alio cousensu Nostro ut pos- 
sit alter alteri invicem sortem suam set in: 
terresse in praefata advocatia, habitam seu ha- 
bendam.. una cum. jure. advocatico cedere et 
resignare, dare,. donare, vendere cum pleno 
Jure possessionis advocatiae, ita tamen ut nihil 
ine ex oneribus Nobis ei reipublieae : dehitis 

„eX eadem' minuatur. . Posteaque autem prae- 
dictos fratres -seu “unumquemque eorum dece- 

„dere contigerit, ex tunc'cum suecessoribus scu 
uxoribus eorundem. ratione dictarum reforma- 
tionum seu corum . uniuscujusque: ex sorte .et 

„interese ad ipsum. pertinentem summa, litteris 
originalibus expressa seu ex taxatione proven- 
tura. persoluta ferit, rursus cadem advocatia 
seu, sors “ eximenda ad Nos -Nostramque  dis- 
positionem pleno. jure redibit et devrolvetur. 
Jura et onera nihilominus Nostra et reipubli- 
cae ibidem semper salva et illaesa, permane- 
bunt. Et quoniam intelleximus . eundem De- mianum „Ustrzyeki pro meliori conditione ejus- 

„_COLONIELE ROMÂNE IN GALIȚIA 

pria actulii de faţă la facerea acelei cessiuui 
Și resemuațiuni, ast-felră ca, în vVigorea aces- 
tei resemnațiuni şi a consimţimântului nostru, 
ăcendu-se împărțela cuvenilă, numiții fraţi Us- 
irzycki,. fie-care: pentru poiţiunea ce i se cade, 
să țină, să albe și să possda acellii kinezatii 
cu tote dependințele sclle. “ Mar. voindă a le 
arăta o graţiă şi mai mare din parte-ne, noi 
ii vomii conserva, până la mârtea respectivă: 
a fie-căruia, în usulii și în possessiunea liberă 
și pacifică 'a porțiunilorii, ce li se vorii cuveni 
prin legitima împărțelă. Promittemi de: asse- 
menea, pe cuvântul nostru! regali, pentru noi 
şi pentru serenissitii suecessori al nostii, de 
a nui scote și de a nui depărta pe ci amen- 
duoi şi pe fie-care în parte, până la mârtea 
loră respectivă, din totalitatea și. din părțile 
relative alle acellui kinezatii de Ustrzyki și de 
lasieni, precum nici de a autorisa pe alti ci- 
ne-va ca să i scoti sei să:"i depărteze, fie 
măcar pentru mesă, pentru Dbucătăriă, pentru 
Ascii s6ii pentru vre-o altă întrebuințare s6ă 
necessitate a, ndstră. Le mai permittemi a 
iuscri assupra .porțiunilorii. respective alle acel- 
lut kinezată zestrile nevestelori lori actuale 
scii viitore, astii-feliii înse ca înscriere să nu 
întrecă sumr:a,. espressă prin 'privilegiulii ori- 
ginalii „sei provenită. din taxaţiune. Le ma! 
concedemii și co.simțimii, fără ca să. mat c6- 
ră în ac6stă priviață vro altă încuviințare din 
pariene, ca, fie-care din ei să pâtă cede si re- semia celluta-laltă propria sea porțiune. din 
kinezatii de'mpreună, cu dreptul kinezalii res- pectivă, dâid'o, donând'o stă vindend'o în com- plecta possessiune,. asfii-feliii înse ca prin a- cesta să nu se micşureze. întru . nemicii sarci- nele, datorite noile și regaiului.. Iar după mor- tea dișilori fraţi sâi vre-unuia: dintre ei, plă-: tindu-se successoriloră scii văduvei cellui re- posatii summa inscrisă spre. assigurarea, zes- tii ori prevădută îa privilegiul originală seci provenită . din tassațiune,  kinezatulă . sgăi por- . (iunea lui respectivă va reveni: și se va în- torce pe deplinii la disposiţiunea n6stră, în ori-. Y „asii drepturile Şi sarcinele cuvenite acollo note și: regatului remânândi "pururea întregi ȘI neatinse, - Afilâ ndii, - mar “pe d'assupra, cum- că numituli Demian. Ustezycki, în vederea. îmbunătățirii Qisului kinezatii allii nostru, a a- şedată 6meni al sel în nesce locuri deșerte pe riulii numiti “Hluboki Potok, .pe territorulă ap-   partenitoriă - acellui kinezatiă în”: direcţiunea ho- 
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dem advocatiae Nostrae in certis desertis locis 
super rivulum dicium Chluboki Potok consistenti- 
bus et ad granicies Sobicnskie excedentibus ad 
eandem advocatiam spectantibus certos hortulanos 
non: requisito tamen consensu ct voluntate Nos- 
tris locasse ; Nos. ne quid ei meliori: conditioui 
praefâtae advocatiae Nostrae consevsus Nostri 
defectu. in posterum derogetur, in cam locatio- 
nem -horum  hortulanorum omnium. eidem advo- 
catiae: Nostra percommodam consentimus, eam- 
que quantum de jure est approbamus, ratificamus 
ot conservamus hisce litteris Nostris decernentes 
eandem-robur debitae firmitatis habere debere, 
non secus . ac si a principio eidem 'consensus| . ... 
Noster et voluntas expressa:accessisset. lu]... 
cujus rei fidem sigillum Nostrum praesentibus |. ...: 
appendi jussimus. 

! 
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tarelorii: de Sobien, fără inse a fi cerutii: con- 
simţirea,. și invoirea nostră la acesta; deci, pen- 
tru ea acea imbunălăţire. să. nu sultere pe. vi- 
itorii din causa, lipsei: consimțimântului! nostru, 
amii consimţitii la. acea aședare “a, tuturorii. a- 
cellorii omeni, fiiudii forte folositore pentru di- 
sulii: kinezatii, o approbâmii legalmente, o ra- 
tificămii, o mănţinemiă .prin actul de . faciă, 
şi decidemii ca să aibe o.putere, întocmal. ca 
şi. cândii- arii fi fostii ,chiarii din'capulii locului 
consimțirea şi invoirea nostră. Spre încredin- 
țare amii poruncitii 'a se anina sigillulii nostru 
cătră actuli de faţă... 

tii Ei La p . .: 

A Di 

XIX: 1 569. Ilia Lipka 'posiadacz, Kniazhwa Ă XIX. 1569. Elia Lipka,- possessorulit kine- 
w.Byliezu.. Kwituje: kuzyna swego :Iwana De- 
mianoiwieza, co do zaplaty za przedana temui 
swacze$c Kuiaziwa Ustizyckiego. i zizeku sie 
wszelkich. pretensyi i prava 

! 

XX. 1569.: Zyomani “August : pobwierdza te. XX. 1569. Sigismundii-A 

zatului în - Byliez,. acuită, pe:.vărulii „seii- Innă 
Demianowiez. pentru .summa, “cu . care îi vin- 
duse - partea sea. din -kinezatulă - de'Ustrzyki, și 

do tego Kniaztwwa.| renunciă la, ori-ce drepturi și : pretensiuni as- 
E „Isupra acestui kinezati. . i: 

pt 

ugustii confirmă ces- 

sama, cessye i rezyg&nacye: przez, Jliasza Lipke |siunea . şi resemnaţiunea . de - mai - susii,. făcută 

na korzys6 Dwana Demianowieza uezyoiona: “de cătră” Elia :Lipka în favorea lut :lonnii De- 
: ÎmianowWiez, i ae 

EI 
! . 

  

“XXI. :1569. Akt detaxaeyjny. Kniaziwva Ust- 

" zyckieiio z povodu ugody miedzy anem De- 

mianowiczem i. bratem jego Paswvlem --w R. 

1569 przedsiewziety — i polwierdzenie krolew- 

skie .tegoi aktu:z-R. 1572. i 

Sipismundus' Augustus: Dei gratia etc. ete. 

Sionificamus  praesentibus litteris Nostris . quo- 

ram interest universis et singulis. harum: noti- 

tiam habituris, exhibitas esse coram Nobis per 

-certos Consiliarios 'Nostros nomine Nobilis Lwa-| 

„i i 

XXI. 1569. Actulii de -tassaţiune allii kine- 
zatului: de Ustrzyki, făcutii cu occasiunea în- 
voellei' între Iânuii Demianowicz şi fratele seii 
Pauli în annuli 1569, precum și. confirma- 

iunea regală a acestui actii din annuli 1572. 
_* Sigismundii-Augustii,: cu mila lui Dumnedeii 
ete. : Pacemii - cunnoscutii. prin .actulii de faciă 
cul sei. cuvine,. tuturorii. şi. fie-căruia, la. cine 

va adjunge, cumcă o semă, de consiliari ai nos-   tri: ne-ati presintată, în: numele nobilului. Innii 

  
— 
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ni Demianowiez Ustizycki litteras infra scrip- 
las. actus Commissarialis sigillis generosorum 

“Nicolai -Herborth.a Fulsthin pro tung 'sucea- 
merarii terrae Premysliensis nune vero Capi- 
tanei Leopoliensis ac Hieronimi Alodrewski Vi- 
cecapitanei Premysliensis- communitas, - mani- 
busque eorum  propriis subsoriptas, continen- 
tes in “se taxationem 'omnium et singulo- 
rum - proventuum “advocatiae in villa : Nostra 
Ustrzyki ad Capitaneatum Nostrum Premyslien- 
sem -pertinente,. consistentis, sanas, salvas et 
integras nullamque suspicionis uotam in se ha- 
bentes; upplicatumque est 'Nobis ut eundem 
actum commissariorum Nostrorum summamque 
in eo descriptam approbăre, ratificare et con- 

-firmare dignaremur; quarum tenor ad verbum 
sequitur ejusmodi: ” 

NB. Nastepuje teraz sam Aki detaxacyjuy, 
ktoren sie z nastepujacych ezesci sklada;: 

a, În listu krola Zygmunta Augusta do Mi- 
kolaja Herbortha Potkomozzego, -J edrzeja, Owa- 
dowskiego diworskiego kr6lewskiego,  Hieroni- 
ma Modrzewskiego 'zastepce Staroscinskiego i 
Wiktorina Kowalskiego Notariusza Grodzkiego 
Przemyskiego,. polecajacezo im aby Kniazhwvo 
W Ustizykach, zjechawszy na miejsce spra- 
wiedliwvie oszacowali.... 

d, Z listu krâlewski-go do Alexego Krasie- 
kiego Tribuna i Surrogatora Starostwva Prze- 
myskiego, ktoremu oznajmuje kogo na komi- 
sarzOw do: detaxacyi Kniaziwa Ustrzyckiego 

„Wybrano, uwiadomiajae go oraz, aby przy. î&j 
detaxacyi przytomuym byl i dokladnej 'ezeku- 
ci wyrokow komisarskich dopilnowaf.... 

c, 4 listu krolewskiego do Pawla Demiano- 
wicza, aby sie do komissi detaxacyjucj „sta- 
wil, i cokolwick komisarze krolewscy  dla 
ulatwienia ugody. miedzy nim i brateri jeso 
Iwanem udeeydujz, pod kara pienieăna, dwoch 
set Zlp. dokladnie wykonywal. .. 

d, 4 Wezwania mianowanyeh komisarzâw 
detaxacyjnyeh do stron, aby na terminie, kt6- 
Ten îm sie oznacza przy detaxacyi przytom- 
nemi by6 nie omieszkaly. 
“e, 4 przywileju originalnego, ad :Nro II, |. 
per extensum juz udzielonego prawa i dochody 
Kniaztwa Ustrzyckiego dokladuie Oznaczajacepo. 

f, 2 praywileju: krilewskiego ad Nro XX. 
      

COLONIELE ROMANE IN GALIȚIA 

Demianowicz Ustrzycki, 'actulii commissarială 
de mai josă, întăritii cu propriele semnătur:; 
şi cu sigillurile nobililorii Nicolatu Ierburt de 
Fulsziyn, atunci sub-eamerariulii districtului de 
Premislia, Yar actualmente capitanul: de Leo- 
pole, şi Jeronimi Modrzewski, vice-capitanulii 
de Premislia, copprindendă în sine tassaţiunea 
tuturoră veniturilorii în genere şi în speciă 
alle kinezatului din satul nostru Ustrzyki, 
apparten torii la capitanatulii nostru de Premi- 
slia; pe care act”: commissârialii,- bine-conser- 
vatii i nesuppusii nici unei bănnelle, de 'mpreu- 
nă cu summa, specificată în ellă, ne-aii rugati 
ca să bine-voimii ali approba, alti ratifica și 
ali confirma, și latăli anume din cuviutii în 
cuvintii : Di a 

NB. Urm6ză 'insuşi atulii tassaţională, com- 
pusii din următârele părţi: 

a,.0 serisâre a regelui Sigismundii-Augustii 
cătră Nicolaiu Herburt sub-eamerariii, Andreiu 
Owadoiwski curtenii regali,  Jeronimii Mod- 
rzewski locoteninte .de staroste şi Vietorinii 
Kowalski notariulii ofliciulut de Premislia, în- 
sărcinându'! pe ci de a preţui cu. serupolosi- 
tate la facia locului kinezatulii de Ustrzyki . 

D, O scrisre regală cătră Alessiti Krasicki,* 
tribunii și suk-rogatorii ali starostiatului de 
Premislia , specificândii pe comissarit aleși 
pentru tassaţiunea . kinezatului de. Ustrzyki şi îusciințându'li de'a fi presinte la acestă ope- rațiune, essecutândii întocmar decisiunile -com- missariloriă. | A 

c. O serisâre regală cătri Pau Demia- DOWIc4, poruncindul a se presinta denain- tea commissiuniă tassaţionale şi a îndeplini sub amenda de duo-sute zloți poloni, ork-ce arii decide commissarit regali pentru înlesni- rea împăcării lui cu fratele sei Jânni, 
d,:Chiămarea din partea numiţilorii conmis- sari cătră părțile în litigiă, aununciându-le ter- menulă, în “care vor fi datori a se presinta pentru i fi faciă la operaţiunea tassațională. e, Privilegiuli originali, publicatii deja, tes- ialmente: mat susii sub nr. IL, arătânilii pe largi drepturile şi veniturele .kinezatului.. de Ustrzyli. e 

-J, Privilegiulă regali, citati mar susii sub: 

4 TD 
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cytowanego, ktârym cessya czesciowa' Kniazt- 
wa Ustrzyckiego na rzecz Lwana Demianowicza 
pobwierizona, zostala.. o 
„9,  samego aktu detaxaeyjnego naste pu- 
jac6j osnowy : a 
„Post quorum omnium productionem iteruni- 

que -solennem lectionem petiit praedietus” No- 
„bilis Iwan Demianovwicz Ustrzycki quatenus 
domini Commissarii .jurisdictione sua, imprimis 
fundata eademque voce ministerialis provlamata 
ad executionem ejusdem commissionis Sacrae 
R. Majestatis procedant. eamque debitae exe- 
cutioni demandent videlicet ad taxationem scul- 
tetiae praefatae juxta juris communis observan- 
iam procedant. “Et in continenti Nobilis Pau- 
lus Demianowicz sians personaliter coram Do- 
minis Comissariis praedictis (recognovit, quo- 
modo) pro interesse suo de advocatia praefata 
ex nunc praedicto fratri suo Iwan cessit om- 
neque jus suum quodcumque ipsum in ipsa 
advocatia pro ejus' interesse spectabat et per- 
tinebat in eundem plenarie ac totiliter trans- 
fundit. e 

Domini itaque Commissarii inhaerentes lit- 
teris commissionis Sacrae R. M. juiisdictionem 
Commissarialem fundaverunt eamque ministe- 
riali terrestri alias terrarum Russiae generali 
provido 'Thimko Zuk de sub castro' Premy- 
sliensi proclamare damna (?) (rectius dederunt) 
Quiquidem ministerialis tam in praesentia ipso- 
rum Coimmissariorum în curia advoeatiali, quam 
in villa praefata Ustizyki fundationem juris- 
dictionis ad taxandam- advocatiam praetatam 
per super expressos Commissarios voce sono- 
rosa publicavit omnibusque cui -intererat ad 
notitiam deduxit. — His peractis praedicti Domi- 
ni Commissarii vocatis ad sui praesentiam certis 
vicinis scultetis de vicinioribus villis Sacrac M. R. 
tum et subditis incolisque omnibus nullis exceptis 
de praefata villa Ustrzyki, quibus diligenter tam 

„seorsive quam demum communiter exquisitis, ob- 
strictis juramentis corporalibus de rei veritate 
praestanda, ab eisdem diligenter. suscitabautur 
de proventibus advocatiae praedictae quolibet 
anno advocato provenientibus — Qui sub con- 
scientiis juramentisque suis de rei veritate prae- 
huerunt ut inferius patet. — Ad quam taxatio- 
nem praedictae scultetiae Domini Commissarii 
procedendo, inhaerentes privilegio de 'super 1p- 
sam advocatiam habito, în quo continentur pro 
advocato villam. Ustrzyki locante tres lanei: et 
duo Obschary cum pratis agris eisdem adja- 
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nr. XĂ, confirmândii cessiunea parțială a ki- 
nezatului de Ustrzyki în favârea lui ISnnii De- 
mianowicz.. 

J,-Insuşi actulii tassaționalii în următorea 
copprindere: | 

După înfățoşarea și o aduoa lectură solem- 
nă a acestorii acte, disulii nobili Iânnii De- 
mianowiez Ustrzycki a cerută, potriviti cu 
prescripțiunile legii, ca domnil commissari să 
se constitue de'ntâiii, proclamând'o prin vocea 
officiarului respectivii, şi să proc6dă apoi la 
essecuțiunea commissiunil Sacrei regale Ma- 
jestăţi, adecă la prețuirea disului kinezatii ; și 
totii atunce, pe de altă parte, presintându-se 
personalmen'e de'naintea numiţilorii domni com- 
missari nobilulă Pauli Demianowiez, a recun- 
noscutii, că porțiunea sea din disulii kinezatiă 
a ceso acum fratelui seii lonnii, deplinii și în 
totalitate, cu ori-ce drepturi și dependințe. 

= 

Decă, în conformitate cu actulii de commis- 
siune allii Sacrei Regale Majestăţi, domnii com- 
missari s'aii constituitii, insărcivândii apoi. pe 
officiarulă . districtualii scă generală all ter- 
ritoriulul Galiției, onorabilulă Timko Zuk, de- 
pendinte de ofliciulă de Premislia, de a pro- 
clama acestă constituire, care officiară, atâti 
în presiața inșilorii commissani în curtea ki- 
nezială. precum și în numitul sati Ustrzyki, a 
proclamatii cu 0 voce sonoră, spre sciința tu- 
turora cul se 'cuvenia, constituirea numiţilorii 
commissari in commissiane pentru prețuirea (i- 
sului 'kinezatii. De aci înainte numiții domni 
commisară, chiimândii înainte-le o semă de ki- 
uezi de prin satele celle mat apropiate alle 
Sacrei Regale Majestăţi, precum şi pe sup- 
pușii şi pe toți locuitorii fără, nici o escepţiune al 
disului satii Ustrzyki, şi întrebându'i cu scrupu-. 
lositate, rânduri-renduri și cu toții de'mpreună, 
sub jurământulii de a spune adevtruli, ai 
cercetati cu stăruințăi despre veniturile disului 
kinezatii, cuvenite annualmente kinezului, cari, 
sub jurămâutii şi pe consciință, aii mărturisită 
despre “adevârăta stare a lucrurilorii precum 
se speciiică mal josii, Deci, procedândă la 
taxațiunea qissului kinezatii, domnii „comissaul” 
aii constatată de'ntelu din privilegiul kineziali, 
cumcă kinezulii, în resplata colonisări!. satului   Ustizyki, are dreptul assupra a. rel lanuri 
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centibus, quibus Obscharis Commissarii, re oculi 
“subjecia, duos laneos ageri nisi comprehendi 
agnoverunt, quos laneos ct Obschary, quemli- 
bet per quadraginta marcas taxando, facit ta- 
xae ducențas mareas. — Item molendiuum, 

„Stampe, folusch, -walidio, quoliber -anno advo- 
cato proveniunt Marcae quadraginta, quem pro- 
ventum ad quadringintas Marcas taxaverunt.— 
Item de taberna anno quolibet pro advocato 
provenit census Marcae quindecim, taxatae ad 
centum quinquagiuta mareas. — Item Ometho- 
nes in praefata villa Ustrzyki pro Sacra M. B. 
continentur viginti novem qui quolibet anno 

_solvunt per duos florenos în moneta, quemli- 
bet florenum per triginta grossos computanio. 
Trigesimus autem Cmetho in pauciori agro re- 
sidens quadraginta grossos census solvit. Com- 
putando. ad marcas proveniunt triginta, septem 
marcae grossi quatuor de quo censu tertia sors 
advocato cedit hoc est marcae duodecim, grossi 
decem septem denarii sex taxante (?) (rectius 
taxatae) ad mareas centum viginti tres, eros- 
sos viginti novem. — Item ipsi Omethones de 
praedicta villa Sacrae M.R. Ustrzyki quolibet 
anno tenentur poczthe seu alias dictam Koliathke 
bis în anno -videlicet pro prima duas tortas et 
gallum seu gallinam quilibet de -praedictis tri- 
ginta Omethonibus, in quam Koliathkam trige- 
simus Cmetho licet pauciorem censum dat, ve- 
run Koliathka parem cum aliis. .Pro secunda 
autem Koligihka per alias duas tortas et per 
triginta ova  gallinacea quilibet Ometho tenetur 

- advocato dare. Taxatis tortis, gailis seu galli- 
nis et ovis provenit a quolibet Cmethone per 
grossos decem aestimatio sex marearum gros- 
sorum duodecim continent (?) (ret, oblinetur) 
horum țaxa ad sexaginta et duas Marcas gros- 
sos vigiati quatuor. — Taxa autem seultetiae 
Ianeorum, Obschary, de molendino, censu, ia- 
berna, falusz, stampe, walidlo, Koligthki pro- 
ventusque ejusdem facit summam marcas No- 
niugiatas (Sic) viginti sex et erossos viginti 
sex quamlibet marcam per quadrineinta (2) octo 
grossos polonicales computando.  Excepta ex 
hac taxatione tertia parte aenorum et porco- 
„rum quae dationes in privilegiis advocatorum 
in Craina Strwizzek ipsis servientibus coutinen- 
tur: quam dationem, sortem tertiam praedicto- 
run - asnorum, et porcorum Capitanei Premy- 
slienses accipere ipsis advocâtis non admise- 
runt, et. cujus in usu hue Usque non sunt. 
Tum ciiam aedificia structaque curiae. advoca- 

şi duve capete de câmpuri de'mpreună cu lun- 
cele învecinate, cari capete, dupre: inspecțiu- 
nea oculară a commissarilorit, nu întrecii în 
mărime. duo lanuri, în câtii. preţuindit pe fie- 
care din celle cinci bucăţi  dreptii pateu- 
decă de libre, resultă în -totulii o taxă de 
doile-sute libre. Apoi mora cu postăvăria 
adduce kinezului uuii venitii annual de pa- 
tra-qecă- de libre, pentra care .se trece pa- 
tra-sute de libre în taxațiune. Apoi din căr- 
clumă kinezulii căștigă annualmente cincă-spre- 
deci libre,. care veniti se tasseză la o sută 
cincă-(ecă de libre. Apoi coloniștii în numi- 
tulii satii Ustrzyki allii Majestății selle regale 
fiindă în numără: de doiie-deci și noiie, cari 
plătescii annualmente căte duo florini in bani, 
socotindu-se câte trei-deci oroși la unii florinii, 
şi mai fiind încă uni all tref-decilea colo- 
nistă, care possedi unii pameântii. mai micii şi 
plătesce numai .căte patru-ecă . de „groși, În 
totalitate se face summa de trer-deci şi ștpte 
libre și patru groși, :din care a treta parte, a- 
deci duoe-spre-(eci libre, ş&pte-spre-deci groși 
şi șesse denari, apparţine kinezului, cela ce sa 
taxatii în summa. de o sută duo-deci și. trei 
marce şi doiie-deei şi noiie de groși. Apor 
același coloniști din disulii sati Ustrzyki ali 
Majestății selle regale sunt datori a da kine- 
zului căte de doie ori. pe anni aşa numita, 
cinste „s6ii colindă, şi anume o dată câte doiie : 
turte și unii cocoșii seii o găină, şi adoita 6- 
ră Creși câte diioe turte şi câte trel-deci de oile 
de. găină, la care. dupplă colindă sunt obligaţi 
toţi. cei trei-decă de colonisti de o potrivă, ade- 
că pOnă și acella, ce are unii câmpii mai micii 
şi plătesce o dare annuală mai redusă; -cari 
turte, cotoşi stii găine și oiie preţuindu-se în 
summa de dece groși din partea fic-căruico- lonistii, formâză o totalitate de şesse libre si 
duoi-spre-deci groși, cela ce se taxtzi lu ŞEs- se-deci și doiie libre și doue-deci şi patru de 
STOȘI- Așa dară, peutru lanuriile. kinezesct , capetele cămpurilorii, moră, postăvăriă, căr ciumă, censii și colindele, taxa totală, se urcă 
la summa de noite-sute doiie-qeci Și șesse de libre ȘI doue-deci şi șesse de. groși, socotin- 
du-se câte patru-deci şi optă de groși poloni la fie-care libră. In ucâstă taxaţiune wa in- iratii înse a trela: parte din. mer Şi din. porci, o dare accordată dupre privilegie 'tuturorii ki- neziloră din 'craina de Strwiaă, dar pe care   capitanii de Premislia nu: le-a incuviințato, 
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tialis “în ipsa: villa. Ustrzyki, quae magni va- 
loris aestimari potuissent ; _verum uia taxa 
aedificiorum nonnisi circa exemtionem advoca- 
tiarum fieri consrevit, igitur cam non taxa- 
verunt. 

(uam taxationem Domini Commissarii tam ex 
privilegio originali „quam etism ex testimonio 
ominum fide” dienorum vicinoruri scultetorum 
incollarumque villae pracfalae — diligenti in- 
quisitione,: reque -oculis suhjecta ad planumquc 
cognita, nemini partium -faverido jureque “com- 
muni inhacrendo — fecerunt, candemque juxta 
praescriptum. litterarum commissionis Sacrac M. 
Regiae, determinaverunt în. praesentia supra: 
seripli Domini Surrogatoris Gapitaneatus Pre 
mysliensis.. In cujus rei evidentius testimo- 
nium sigiila sua ipsi Comissarii praesentibus 
applicaverunt, manibusque suis propriis eun- 
dem actum subseripserunt. — Datum et actum 
loco tempore et die quibus supra, Nicolaus 
Herhorth a Fulsthin Succamerarius terrae Pre- 
mysliensis. manu sua, Hieronymus Modrzewski 
Vieecapiianeus Premysicnsis me p 

NB.— Tu sie” kofiezy sam akt detaxaeşioy | 
i nast epuje kontinuacya pIzy wileju confirma- 
eyjnego, ktorego&my poezatek juă dali. 

Nos itaque Sieismundus Augustus supplica- 
tioni ejusmodi. benigne annuentes litteras praein- 
sertas taxationis advocatiae praenominatae om- 
niumque ejus proventuum et utilitatum ad eum 
pertinentium. tum et sammam in ipso actu co- 
missariali. descriptam et specificatam approban- 
dam, ratificandam * et. confirmandam duximus, 

ati quidem approbamus, ratificamus et confir- 
mamus praesentibus litteris Nostris, decernen- 

"tes cos robur debitae firmitatis obtinere debere 
perpetuo et în acvum. Ia cujus rei fidem si- 

"gillum . Nostrum praesentibus est appensum. 
Datum Varsâviae anno. Domini Alillesimo Quin- 

14 

gentesimo Septuagesimo secundo;.regni vero, 
Nostri anno quadragesimo tertio. 

XXI, 1572. d Nowy p DZyI vile / emana Au- 

Isa făcută, 
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încătii ea a remasii până. acum neapplicată. 
De assemenea edificiele şi clădirile curţii. ki- 
neziale din satulii: Ustrzyki, deși sarii pute. 
preţui forte scumpă, totuși taxaţiunea lori nu: 

obicinuindu-se acesta numai la casă |: 
de eșirea kinezilori din possessiunea kineza- 
tului. 

Taxaţiunea de mal susii, basată atătii pe 
textulii privilegiului locaţionalii, precum și pe 
mărturia Omenilorii demni de credință, vecini, 
kinezi și locuitori. ai numitului sati, în 'cun- 
noscinţi de causă, prin o cercetare attentivă 
şi o inspeciiune oculară, fără nici 0 parţiali- 
tate în favârea cul- va, numai “în vigorea drep- 
tului commună, întocmai dupre instrucțiunile Sa- 
crei Majestăţi regale, în presința mai Sus menţio- 
natului sub-eamerarii de Premislia, s'a ficutii și 
S'a regulat de cătră Domnii Commissari, putin 
du-se” spre mai mare tăriă sigillurile şi sub- 
scrierile lori cătră aetulă de faţă. Dată și 
făcutii în loculii, în timpul și în diita mal 
susii indicate. Nicolau Herburt de I ulsztyn, 
subcamerariulă districtului de  Premislia cu 
mâna propriă. Jeronimii Modrzewski, vice- 
capitanulti de Premislia m. p. 

NB, “Aci 'se încheie actulii taxaționali Și ur- 
meză finca privilegiul: de conlivmaţiune, all 
căruia începută se affă deja mat susi: 

Aşa dară noi, Sigismundi-Augestă, primindii 
cu graţiositate rugămintea, ce ni sa făcutii, 
amă decisti a approba, a ratilica. și a confirma, 
approbămii, - ratificămă și confirmămit “prin a-: 
cesta actul. taxaționalii mai susii inşiratii, re- 
lativiă la numitulii kinezatii, cu. tote. veniturile 
şi folosurile lui, precum și sumra specificată 
de catră commissiunea nostră, pentru ca astii- 
feliu acestii actii să aibe o valore perpetuă. 
Spre mai multă încredinare s'a aninati si- 
gillu'ii nostru cătră actulii de faţă. Dati în 
Varsavia, annuli: Domnului o .miia cinci-sute 
şepte-deci și duoi, Jar all regirii. nostre pa 
dru- deci şi tre. 

XXILiatt 2. Noul privilegii allii lut Si- 

SARI, 

: 
gusta zabezpieczajacy. Iwanowi Demianowi- gemeni AT "assigurândii lu Ian, De-: 
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czowi posiadanie doăywotne Kuiaziwa, i'opostiva 
i Karczmy x Ustrzykach. - 
“NB. Przywil6j ten w zwykl6j formie udzie- 

lony o tyle tylko interesujacym jest, o ile prâez 
Kniaztwa o popostwie i karezmie wspomina. 
Dajemy wiec tylko te ezes6 przywileju,: ktora 
sie do tego Popostwa i kareziwy Sciaoa. 

Ustrzycki tenutarii advocatiae sive scultetiae, 
peitinebant nec non tabernae 

„nostra Ustizyki ad Capitane 

usibus, fruetibus, 
tiis quibuslibet ad 

nil, obiecujae mu, 
wsli, 
Zycia - 

Ze ani przez skarb krole- 
an _przez prywatnyeh z Kuiaziwa za 
sivego (Iwana) wykupionym nie bedzie. 

XXIV. 1578. Drugi przywil6j kr6la Stefana 
Batorego, ktârpm dodatkowo do 
cego, cessye pizez Ilie Lipka na rzeez Iwana 
Demianowieza Ustrzyckiego co do jedn6j cze&ci 

XAV. 1578. Rozhkaz Krâla Stefana Batorego 
do Jana Tomasza Drohojowskiego Starosty 
Przemyskiego, by rozpoznal, o ile jest spra- 
wiedliwa skarga, Ii Lipka, Ze stryj jeao De- 
mian Stebnicki go podezas muloletnosci z Kniazt- 
wa Ustizyekiego osolocil, cale Kniaztwo sobie 
zabral, i je synowi swemu Iwanowi Demiano- 
wiezowi terazniejszemu posiadaczowi zostawil. 

  

  

„Sigismundus Augustus Dei gratia ete. ete. Jabentes commend 

XXIII. 1573. Przywilej krâla Stefana Bato-| 
rego, ktorym Iwanowi Demianowiezowi doiy-| Batori, assigurânaii lui Iânnii Demia wotne posiadanie Kniaziya Ustrzyckiego zapew- 

poprzedzaja-| gele Stefani  Batori, 
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mianowiez possessiunea advitală a kinezatului, 
a popatului şi a cărciumer din Ustrzyki. 

NB. Acesti privilegii, serisii dupre formula 
obicinuită, este remareabilii numa! prin aceia, 
că pe lOngă kinezată mai pune încă popatulii 
şi cărciuma. Aşa dară noi împărtășimii aci 
textualmente numai porțiunea, privitore la a- 
cestă particularitate: | 

ala servitia Nobilis Iwan 
ae poponatus ad quem tres lanei agri antiquitus 

ad quam etiam medius laneus agri seniper spectabat în villa 
atum - Nostram, Premysliensem pertinente, consistentis vundem in quieto usu- et pacilica possessione advocatiae praefatae, poponatus ac tabernae cum omnibus 

proventibus, reditibus et obventionibus universis, 
ipsam advocatiam poponatum ae tabernam 

trema vitae ipsius tempora conservandum et relinquendum duximus* ete. ete... 

aitinentiisque et pertinen- 
antiquitus spectantibus ad ex- 

  

XXIII. 1573. Privilegiulii regelui Stefani 
NOWiez pos-- 

sessiunea advitală a kinezatulur de Ustrzyki, 
în care îi promilte de a'li susține în totii cur- 
sulii vieței,  atătii contra fiscului regali, precum 
Şi contra particolariloriă. * Ă 

  

XXIV. 1578. Unii altii privilegiii de la re- 
prin care,  complectândiă 
confirmă: porțiunea” Rine- 
cedată lui lânuii. Demia- 

pe cellă precedinte, 
zatului de Ustrzyki, IKniazbva Ustrzyelkiego uezyniona polwierdza. |nowicz Ustrzycki de cătră Ilia Lipka. 

a 

„XĂV. 1578. Regele Stefanii :Batori porun- 
cesce lui Iânnii 'Toma Deohojowski,. starostele - 
de Premislia, de a cerceta, dacă este. justă 
plângerea lur Ilia Lipka, cumcă,: în timpulii-. minorităţii selle “unchiul sei Demianii Steb- nicki Varii fi desputată illegalmente - de kine- zatulii de Ustizyki, usurpându'lă în totalitate și Iăssâudu'lă apoi filulul sei Lânnii Demia- nowicz, possessorulii actualii.         
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