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SRZENIAW A NAZWANY.

ｓｚ｣ｺｳｮ｡＠

ｩ･ｭ｡＠

Rayskiemi ｯｳｴ｡＠ｺ
brzegami
lEgipt ､ｯｳｴ｡＠
od Nilu brzegami.
ｃｨ･ｰｩ＠
ｳｩ＠
cny ａｴ･｣ｺｹｫ＠
ｺｲｯ､･ｭ＠
Neptunowym
Niemniey Klir, bogatym spadem Balsamowym.
Sarmatowie Waleczni z ｳｷ＠
SRZENIAW.\ ｴｲｷ｡ｩＮ＠
Z litorey ｯｺ､｢＠
ｷｳｺ･ｬｫ＠
y ｳｺ｣ｬｩｷｯ＠
ｭ｡ｾＮ＠
Pilnym stroiem Lew ｭｮｹ＠
na Helmie pilnuie,
Gdy ｭｩ･ｲｑ＠
namioty swoie pod ｏｹ｣ｺｮ＠
snuie.
ｚｹｺｮｯｩＬ＠

ｕｮｩ･＠

ｗｩ･ｬｭｯｮｵ＠

ｍｩｷ･ｭｵ＠

Panu,

lEGO l\IOSCI

BRADI NA WIS NICZV

ｗｏｉｅｄｬ＠

ｹ Ｌ ｇｅｎｒａｏｗｉ＠

KRAKOWSKIEMU,

SPISIUEMU, ZATORSl\IEl\1U, DOBCZYCKIEMU,
ｎＱｅｐｏＡ｜ｉＧｓｋｍｕＬ＠

ｪＧ｣Ｎ＠

Ｐｾｭ＠

Panu ' swemu

ｊａｮｩ･＠

ｗｩ･ｬｭｯｮｹＬ＠

ｪﾷ｣Ｎ＠

ﾮｦｉｊ＼ＡｬｾｕＮ＠

Wielce .Mciwemu.

ｍ ｩｷｹ＠

a mnie wielce
Pi\llie WOIEWODO, ､ｯｳｴ｡＠
mi ｳｩ＠ do ｲ ｫｵ＠ dawne Gospodarstwo,
niegdy na ｷｩ｡ｴ＠
wydane, ｳ｡ｷｮ･ｹ＠
ｰ｡ｭｩ
ｩ＠ od lego ｍｯ
ｩ＠
Pana Gostomskiego, ktore, ｩ＠ ､｡ｷｬｉｯ
ｳ ｩ ＠ w ｮｩ･ｰ｡ｭ＠
｢ｹｯ＠ ｬｵ､ｺｫ
ｺ｡ ｳ ｺｯＬ＠
ｰｯｳｴ｡ｲ･ｭ＠
sie ZIlOWU w Drukarniey
moiey ｰｯｮｷｩＬ＠
y ｷｩ｡ｴｵ
Ｌ＠ ｰｯｫ｡ｺ
Ｎ＠
Abowiem ｷｩ､ｚｃＬ＠
y ｳｙｓｚｃ＠
hydi godne od wielu lud ii ｭ､ｲｹ｣ｨ＠
y zacnJch,
aby ich ｫ｡､ｹ＠
ｭｩ､ｺｹ＠
innemi potrzeb swych sprawami,
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w domu ｵｷ｡ｮｩ･＠

ｺ｡ｹｷＮ＠
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Bo ｧ､ｹ＠
nie iest ｡､･ｮ＠
taki, ktoryby ｳｩ＠
na swoy rozum ｳ｡､ｺ｣＠
ｵ｢･ｳｰｩ｣ｺｹＬ＠
a zabaw ｰｯｷ｡ｮｹ｣ｨＬ＠
lubo to dla ｵ ｩ･ ｣ｨｹ＠
iakiey, lubo tei
dla ｷｩ｡､ｯｭｳ
ｩ＠ rzeczy, potrzebnych, ｋｩｾｧ＠
y Pisem, ｭｩﾭ
dzy ｳｰｲｺｴ･ｭ＠
y ｯ｣ｨ､ｳｴｷ･ｭ＠
domowym, ｭｩ･＠
y ｣ｨｯｷ｡＠
ｮｩ･｣ｨ
ｩ｡Ｌ＠
y czasu swego, do nich ｳｩ＠ nie ｵ ｩ･ｫ｡ｬＺ＠
nawet,
co ku potrzebie tak ｷ｡ｳｮ･ｹＬ＠
iako y pospoz nich ｳｩ＠
litey naleiytego, ｷｹ｢｡､＠
y ｮ｡ｵ｣ｺｹ＠
nie ｭｩ｡Ｎ＠
To pewna, ｩ＠ do ｴｹ｣ｨｮ｡ｰｲ､ｺ･Ｌ＠
y ｮ｡ｹ｣ｺｳ
ｩ＠ ｢､ｺｩ･＠
ｳ ｩ＠ poＬ＠ kto re mu naysnadniey, dobrodzieystw Bowinien ｵ､｡
ikich ku ｩＮｹ ｩｵ＠ iego, ｰｯｹｴ･｣ｺｮｨＬ＠
bez ukrzywdzenia
｢ｬｩｮ･ｧｯＬ＠
､ｲｯｧ
＠ ｰｯ､｡＠
mogi!. A to ｮ｡ｹｷｩ｣･Ｌ＠
ii ｭｩ､ｺｹ＠
Politycznym staraniem, goS'podarstwO' do' roinego .sprawowania ､ｲｯｧ＠
ｳｩ Ｌ ･ｬＬ＠
ktore kaidemu ｧｯｷＬ＠
y ､ｯｷ
ｩｰ＠
troskliwie' ｺ ﾷ ｡｢ｷｩ＠
ｭｵｩＬ＠
tak dulece, ｩ＠ niezda ｳｩ＠ bydi
iaden, kto ryby nie tylko sum ale y z tymi ktorzy opiece
iego ｮ｡ｬ･Ｌ＠
ｹｷ＠
bydi ｮｩ･｣ｨ
ｩ｡Ｌ＠
y na gospodarstwo ｳｩ＠
nie ｯｧｬ､｡Ｌ＠
6 prawie obiema ｲ ｫｯｭ｡＠
ｴｲｺｹｭ｡
＠ ｳｩ＠
nie
ｭｩ｡Ｌ＠
ｺｫ､｢
ｹ＠ snadne mogl ｭｩ･
Ｎ＠ poiyw ienie. A przetoi
raz Kato spytany, coby lepszego ｭｩ､ｺｹ＠
ｰｯｷｩｮ
ｩ｡ｭ＠
dobrego ｣ｺｯｷｩ･ｫ｡＠
bydi ｲｯｺｵｭｩ｡
Ｇ Ｌ＠ odpowie Bene pascere.
Dobre ､｡ ＠ wyr.hówanie S'woim, to raz y drugi ｰｯｷｴ｡ｭｩＡＬ｣＠
ｰｯｴｷｩ･ｲ､Ｎ＠
Potym, ｩ･ ｬｩ｢ｹ＠
ieszcze co ｢ｹｯ
Ｌ＠ a on, Rene
veslire ｷ･､ｵｧ＠
wygody y dochodu, stan roiny zwierz｣ｨｮｩ＠
ｳｺ｡ｴ＠
ｰｯｫｲｹｷ｡
Ｎ＠
Czym samym, wsz)llkiego go..;
sp'odarstwa ｭ､ＭｲＬＡ
ｹ＠ ｺ､ｲｯｷＬ＠
a ｳ ｰｲ｡ｷｮ＠
ｰｯ､｡＠
ｮ｡ｵｫＮ＠
Upatrzywszy te'd)', w codiiennym gospodarskim sprawów{m;U', ＧｾｍＮ＠
,I. W M. Palla ｇｯｷ＠
a ｷｹ｢ｯｲｮ＠
JEko.;
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ｮｯｭｩＬ＠

ｩ＠

ona nietylko ｭ､ｲ
ﾷ＠ W Senaeie Korony Poluietylko ｧ ｯｴｷ＠
mitey Oyczyzny ｯ｢ｲｮＬ＠
y
ｰｯ､ｲ
Ｌ＠
nietylko znamienitym w Rzeczypospoltey ｲｺﾭ
dem ｷｳｰｩ･ｮｬＮ｣Ｌ＠
ｾ ｬ ･＠ tei ｣ｺｳｴｹｭ＠
ｋｯｳｩｷ＠
ｂｯｹ｣ｨ＠
staｐ｡ｳｫｩ･ｹ＠
ｰｯｭｮ｡ｩ･Ｌ＠
wianiem, spnh\'nym ｣ｨｷ｡ｹ＠
ｓｵｧ＠
Bogu odd anych, w Zakonach ｓｷｩｴｹ｣ｨ＠
opatrznym
• staraniem, ､ｯ｢ｲ｣ｺ
ｹＮ ｮ＠
ubogich, ｰｯ､ｵ｡
ｹ｣ ｨＬ＠ y w ｵｩﾭ
skach ｲｯｮｹ｣ｨ＠
｢､｣ｹｨＬ＠
ｨｯ ｹ ｮｯ ｳ ｩ＠ ｯｰ｡ｴｲｷ＠
y spraｷｯ｡
＠ ｺｷ ｹｫ ｡Ｎ＠
Nadto ｵｷ｡ｩ
｣ Ｌ＠ ｣ｺｳｴ･＠
na krw awego
Marsa natarczywym placu odwagi, Kasztelow, Zamkowo
Fortec, rostropne twierdze y muoicye, Miast, praw,
ｷｯｬｮｳ
ｩＬ＠ buczne uiemniey szafowanie, iay ｳｵｺｮ･ｹ＠
ko y ｐ｡ｲｬｳｫ＠
ｰｯｴ
ｧ
Ｎ＠
Przetoi ｰｯｷ｡ｹ･ｭ＠
ｳｩ＠
do osobliw ey ｡ ｳ ｫｩ＠ "WM. I. ' V. M. ｐ｡ｬｾＬ＠
z tym lichym napoZOl' gospodarstwem, ieduak mniemam w rzeczy istotney
ｰｯｹｴ
･｣ｺｮｹ
ｭＬ＠
ｰｲｭｳ･ｮｴｯｷ｡
Ｎ＠ y ooei ｨｯ ｹ ｮｯｰ
ｹ ｮ＠
Srzeｮｩ｡ＢＺＬ＠
godnie . ｴＩＧｬｵｯｷ｡Ｎ＠
A nie od rzeczy, abowi.em,
ｩ＠
ten Przezacny Kleynot Srzeniawa, bystrym a szeroｫｯｰｹｮ
ｹ ｭ＠ bi egiem, .iako Nil JEgiptski ｜ ｶｹ ｬ･ｷ
｡ ｩ｣ Ｌ＠ znacznie przezacnym, y rodo\vity m Potomstwem. ｰｯ､ｮ＠
Koｲｯｮ＠
ｐｯｬｳｫ＠
ｳｰｲ｡ｷ
ｩＺ＠
libowicm nietylko wielkim spo-.
winowaceuiem ｗｩ･ｬｭｯｮｹ｣｢＠
Familiy y Domow, HetmaIlski ch, ｘｩ｣ｬｺｹ
ｨＬ＠
y Senatorskich, ale ｴ･＠
Cno t Oyczystych, y ｷ｡ｳｮ
ｹ｣ ｨ＠ ｺ｡ｳｵｧ＠
ｷｳｰ｡ｵｩｯＬ＠
ｧｯ､ｮ＠
Proｳ｡ｰｩＬ＠
y w potomnych W·uukach, spraw ､ｩ･ｬｯｹ
｣ ｨ＠ na､ｩ･
Ｉ＠ ｯｴｵ
Ｎ ｣ｨＬ＠
ｳｰｯ､ｩ･ｷ｡ｮ＠
wystawia, y ｺｯｳｴ｡ｷｩＮ＠
A nie
､ｩｷＬ＠
ｩ＠ temu wszelakiey ｣ｺｩ＠
y ｰｯｷ｡ｩｮｳ
ｩ＠ godnemu "
Domowi, nie nowina ｂｵ｡ｷｹ＠
Hetmaskie ｰｯｮｩ
Ｎ Ｎ＠ Re':'
skiey ｲ｡､Ｌ＠

Tom III
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Ｍ ｐｒｚｅｄｉｏｗａＮ＠

giment wybornego Zolnierza ｷｹｴｲｺｭ｡Ｌ＠
walecznego
Rycerza miecz ｺｮｯｩＬ＠
naostalek SeoatorsLie mieysca
z Honorem y ｒ｡､＠
w polwiu ｺ｡ｳｩ､Ｎ＠
Bacznym te'dy
y ､ｯｷｩｰｮｹｭ＠
rozumem, ｐＬｬｉｳｫ＠
ｬｵ､ｺｫｯｳｩ＠
y hoynoｩＬ＠
to moie oblalum racz WM. W. M. Pan ｰｲｺｹｩＩ＠
a
ia w dalszych ｵｳｧ＠
'moich spnlwach, WM. M. Panu
powolnym· y ｣ｨｴｮｹｭ＠
ｳｩ＠
bydi ｯｦｩ｡ｲｵＮ＠
ｄ｡Ｚ＠
w Krakowie z Drukarnie moiey , dnia 21. Marca Roku P{III.skiego, 1644.

WM

ｊ｡ｮｩ･＠

Wielmoillego

zawsze ｹ｣ｺｬｩｴｾ＠

ｬ｜ｦｩｷ･ｧｯ＠

pana

y powolny ｳｵｧ｡＠

l).BVSZTOP SCOEDEL

Typograf l. R. ItI.

ｷｩ｡ｴ＠

KIedy niebieskie losy ten
Polscze
Iakby

ｮ｡ｷｩｴｳｺ＠

ｫｯｲｺｹ＠

ｭｯｷｩ｣Ｚ＠

ｩｵ＠

\iVy Polacy z

ｰｯ､ｩ･ｗｹＬ＠
w roli zoslawi.l1y:

wszytko drudzy ｬｵ､ｩｰＮ＠
ｲｯｬ＠

ｳｩ＠

ｭｩ･ｹ［＠

ｳｰｲ｡ｷｯ＠

ｶｭｩ･ｹＮ＠

Kto trMi w to, a Bog mu ｢ｯｧｳ｡ｷｩ＠
Ten

ｭｯ･＠

miee

z nieba,

Ｇ ｳｰｯｴｲｺ･｢＠

y ｺｯｴ｡＠

Lecz ktoby swe)', w te)' mierze,

y chleba.

ｮｩ･｣ｨ｡＠

ｴｲｯｳｫ｡＠

O wszytko gospodarstwo, y o ｲｺ､＠
ｍｯ･＠

bespiecznie
ｋｾｯｲ･＠

ｰｩｳ｡＠

ｫｵｰｩ＠

do domu te

ｧｯｷｹＬ＠

domowy,
ｋｳｩｧＬ＠

gospodarz, moim zdfll1iem

ｴｧｩＮ＠

Potrzebne mnieyszym, srzednim, y ｮ｡ｷｩｴｳｺｹｭ＠
Potrzebp.e
Bo z ｴ､＠

ｖｲｺ､ｮｩｫｯｭＬ＠

y chudym Ziemianom.

wszytkie nauki

Gdy ich

ｰｲｺ･ｭｹｳ＠

panom:

ｰｯｭｮ･ｩ＠

ludzkie zlekH

ｰｲｺｹ｣ｮｩ｡Ｎ＠

brat y)

-,

;

ＲｾｕＧ｜ｙｭ＠

ｋａ､ｹ＠

｣ｺｯｷｩ･ｫＬ＠

ｾａＩ［ＹＲｴｮＧｦｕＬ｡＠

ｺ｡ｷ､ｹ＠

U'2!!l(OIa m(()!!l2st2..

naprzod powinien Panu Bogu ｣ｺ･＠
y ｣ｨｷ｡
＠ ､｡Ｌ＠
a iemu ｳｩ＠
ｰｯｲｵ｣ｺｹＬ＠
chceli
aby iego sprawy dobrze ｳｺｹ Ｌ＠ ktore ｳｩ＠
ｭ｡ｩ＠
ｺｧ｡､
＠ z
ｷｯｬ＠
ｂｯｳｫ＠
iego.
Tu niemasz nic inn ego. iedno bacznemu ｲｯｺｳ､ｫｷｩ＠
ｰ｡ｭｩ
Ｚ＠ bo n,ie przy ｫ｡､ｹｭ＠
ｲｯｺｳ､
ｫ ｵ＠ ｭｯ･＠
wszytkiego '
ｰ｡ｭｩ
＠
ｚｉＰ
Ｎｩ Ｎ＠
Dla ｴ･ｧｯ＠
ｺｯｷｩ＠
pismo. Secllnda
ｲｯｺｳ
､ ｩ ｩｷｳｺｹ＠
uczyrnemoria A baczny lepi ey y ｲｺ､ｮｩ･ｹ＠
przydi ie.
ni, gdy mu o on ym potrzebna rzecz na ｰ｡ｭｩ＠
Bo y w wielkich rzeczach dla te O Formularze ｳＬ＠
aby
｣ｺ･ｫ＠
w5zytkieO w ｧ ｯｷｩ
･＠ nie ｮｯｩＺ＠
Me gdy o czym rzecz
przypadnie, do Regestru o onych rzeczach ｳｩ ＠ ｵｩ･
Ｌ ｫ｡Ｎ＠
A ｭ､ｲｹ＠
z czasem poprawi z ｲｺｳ､ｫｩ･ｭ＠
a ｲ｡､Ｌ＠
co
lepszego ｢､ｩ･＠
｢｡｣ｺｹＮ＠

108

DOZOR DOMOWY.

Panu wielkiemu, to gospodarstwo napotrzehnieysze
dochodu: ho
y pierwsze, rozchod aby nie ｵｰｲｺ･､｡＠
gospodarstwo ｮ｡ｹｷｩｫｳｺ･＠
nie ｰｯｭ･Ｌ＠
kiedy Ｇ ｺ･＠
szMar:'
stwo.
ｓｵｧｩ＠
ｲｯｺ･ｮ｡Ｌ＠
ｵｭｩ･＠
ich, ､ｯｳｴ｡Ｌ＠
ｺ｡｣ｨｯｷＬ
Ｇ＠ y roｺｵｭｩ･＠
.co komu ｰｵｲＧ｣ｺｹＬ＠
a nowotnego przed starym
oprocz osobney ｧｯ､ｮｩＮ＠
Kto ｭ｡ｩｴｮｯ＠
nie ｷ｡ｩＬｹ＠
oczyma swymi nie moie ｰｲｺ･ｹＬ＠
ｩｵ＠
ｭｵｩ＠
przez ｳｵﾭ
ｧＺ＠
tam trzeba ｳｵｧｩ＠
cnotliwego, y z ｲｯｺｳ､ｫｩ･ｭ＠
dobrym,
. pilnego,. ｹ｣ｺｬｩｷ･ｧｯＮ＠
Starego ｳｵｧｩ＠
z ｩ･､ｮ＠
ｷｩｮ＠
nie ｧ｡ｲ､ｺｩＬ＠
aby nowotnego ze dwiema nie ､ｯｳ｡ｴ＠
Co ｣ｺｳｴ･＠
Pany miewa, by nagodnieyszym, ｧ｡ｲ､ｩ＠
ma
ｫ｡､ｹ＠
ｭ､ｲｹ＠
Pan.
bywa ｮｾ＠ ｫ｡､ｹ＠
ｵｲｺ､Ｌ＠
Wychowaniec ｮ｡ｲｺ､ｩ･ｹｳ＠
y Panu roz11'mie, y rad go ｭｩｵ･Ｎ＠
Swym ｳｵｧｯｭ＠
ｵｲｺ､ｹ＠
､｡ｷＬ＠
gdy ｭｯ･＠
｢ｹ､Ｚ＠
bo go
Pan rozumie a on Pana: tedy z nim ｡ｴｷｩ･ｹｳｺ＠
zgoda
zawsze.
ｋ｡､･ｭｵ＠
ｵｲｺ､ｮｩｫｯＢＬ｝＠
ｭｯ､ｳｺｹ＠
przystawek ma hydi.
dla gotowego ｳｵｧｩ＠
y ｷｩＦ､ｭｯｳ＠
drugiemu, i,ego ｳｵｧ｡＠
ｷ Ｇ ｡ｳｮｹＬ＠
abo od Pana dany . .
Zbytni ｳｵｧ｡＠
ｳｺｫｯ､＠
czyni: wsz'akoi godny nie szkodliwy: bo mu ｳｩ＠ za czasem mieysce ｮ｡ｹ､Ｂｩ･Ｎ＠
A Pan
wielki musi ｬｉＡｩ･＠
ｺ｡ｷ､ｹ＠
zb),tnie ｳｵｧｩ
Ｎ Ｌ＠ na wiele chleba.
ｍ｡ｲｳｺ･ｫ＠
ｔｺ､ｮｹＬ＠
Pisarz, Podskarbi, Ekonom, Kuchmistrz, Koniuszy, Podkomorzy, ｣ｺｹｮｩ＠
nie tylko dwor
ｐ｡ｳｫｩＬ＠
ale ｴ･＠
y Szafarze y ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｲｺ､ｮ･Ｌ＠
ｹ｣ｚｬｩｷ･
Ｎ＠
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A klory Pau wielki zdrow., a ma te ｳｵｧｩ＠
ｹ｣ｺｬｩｷ･Ｌ＠
g cum 'iudicio, ｩｵ＠ ma ､ｯ｢ｲ＠
ｳ｡ｷ
Ｌ＠
zachowanie, y
dostatek: co czyni Ray y ｢ｯｧｳ｡ｷｩ･ｵｴ＠
tego swiata..
Pan wielki, mnieyszy, y ｭ｡ｹＬ＠
y ｫ｡､ｹ＠
gospodarz
ma wiediier, n·a ｴｹ､ｩ･Ｌ＠
na ｭｩ･ｳ｣Ｌ＠
na rok, rozchodu swego ｯｲ､ｹｮ
｡｣ｊＧＡＺ＠
nad ｫｴｯｲ＠
dochodu swego ma za｣ｨｯｷ｡Ｌ＠
｣ｺ＠
ｰ･ｷｮ＠
ｺ｡ｷ､ｹＬ＠
na drugi rozchod extraordynaryey. ｇ､ｹ＠
tel. y przygoda za kaidym ｣ｨｯ､ｩＺ＠
ióko wo),na; prawo, 'ogier), ｰｯｷ､Ｌ＠
ｺｹ＠
urodzay, grad,
bez grzechu,
choroba: co op atrzny a sprawny ｣ｺｯｷｩ･ｫＬ＠
ma ｭｩ･＠
na pieczy.
Pan wielIIi, ｭ､ｲｹ＠
a baczny, nieIJla ｢ｹ､＠
ｳｫｰｹＺ＠
ｷｳｺ｡ｫｯ
Ｏ ｮ｡＠
swym mieyscu ma ｷ｡ｹ＠
ｭ｡ｯ＠
za wiele,
a wiele za ｭ｡ｯＮ＠
bo kto ｭ｡ｹ｣ｨ
Ｍ ｲｺ･｣ｹ＠
nie ｷ｡ｹＬ＠
znienagla upada. bo wielkie rzecz)' ｢ｺ＠
ｭ｡ｹ｣ｨ＠
ｳｴ｡＠
nie ｭｯｧＮ＠
Rozum nie tak wiele ｮ｡ｬ･ｹ＠
w nauce, iako w experyencyey. Bo wiele uczonych nie ｵｭｩ･＠
nic ｵ｣ｺｹｮｩ＠
abo ｷｹｫｯｮ｡
Ｎ＠ Rozum ｷｹｮｩｯ
ｳ ｹ＠
z Praktyki, -rad upada: ,1 ktory z boｩ｡ｮ＠
ｂｯ＠
ｰｲ｡ｷ､ｩｹＬ＠
ｳ｣ｺ
ｩ･ Ｍ ｴｲｷ｡･＠
ｲｯ､ｩＬ＠
y w grob
ｳ｡ｷ＠
prowadii. '
z ､ｯ｢ｲ＠
ｓｰｲ｡ｷｩ･､ｬｯ
＠
ｰｯｳｵｺ･ｬｴｷ＠
_rodii: ｰｯｳｵｺ･ｴｷ＠
ｲｺ､Ｚ＠
ｲｺ､＠
bogactwo: A ten to ｭｮｯ
ｹ Ｌ＠ kto dobre ｰ｡
ｩＬ＠
a ｺ･＠ karze.
Lakomst\vo ｬｩ･ｳｰｲ｡ｷ､ｯ
ｩ＠ matka, a wszego zlenie moie ｢ｹ､＠
cnogo przyczyna. Lakomy ｣ｺｯｷｩ･ｫ＠
szkodliwszy
tliwy, tak bogaty iAko ubogi: ｷｳｺｫｯ＠
_ bogaty.
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Pan kaidy lacwie ｳｩ＠
ustrzedz ｭｯ･＠
cudzego me
ｰｲ｡ｧｮ
Ｚ＠ bo ､ｯｳｹ＠
prace bez grlechu swe ｯｰ｡ｴｲｺｹＬ＠
aby
go ､ｯ｣ｨｩ＠
ｷ｡ｳｮ･＠
iego ｳｰ･ｮ｡Ｎ＠
ｋｩ､＠
ｰｯｴｲｺ･｢＠
przed czasem ｰｲｺ･ｭｹ
ｳ ｬＺ＠
bo kto
w ten czas gdy mu lrzeba co sprawuie, ｳｺｫｯ､Ｌ＠
tru､ｮｯ＠
y frasun.ek pewnie ｭｩ･ ＠ ｢､ｩ･Ｚ＠
a ｬｵ､ｩ･＠
chytrzy
takimi niedbalcy ｩｹＮ＠
Pan ｫ｡､ｹ＠
ｳｵｧ｡ｭｩＬ＠
stawy, zachowania y ｭ｡ｩｴｮｯｳＨＺ＠
dosta\va: shigami tez. to ｴｲ｡
ｩＺ＠ taki, ktory ｳｵｧｩ＠
nie rozezna, ｣ｨｯｷ｡
＠ y ｲｺ､ｩ
＠ nie ｵｲｮｩ
ｾ Ｎ＠
Zbytek w domu, iako suchoty ｩ｡ｵＺ＠
powoli ｳｴｫｵＬ＠
ale pew!la ｳｭｩ･ｲＮ＠
Pan wielki nie ma ｳｩ＠ ｰ｡ｲ
＠ rzeczami ｭ｡ｹｩＬ＠
y obｩｯｮｹｭ＠
gospodarstwem. A to ma tak sobie ｵ｡｣ｮｩＺ＠
ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
w ｊ･ｩｮ＠
ｭｾｩ＠
ｳｰｩ｡＠
tak crescencye iako
przyp10dki, y wszelakie roczne ｰｲｺｹ｢･＠
ｰｯｹｴｫｩＬ＠
J' odeｳｩ｡＠
Panu: a Pan zabrawszy to do siebie, Ekonoma ma
ｰｯＭｳｴ｡
Ｌ＠ ｷ･ｲｩｦ｣ｯｵ＠
one Begestra, y ､ｯｳｷｩ
｡Ｌ ､｣ｺｹ
＠ ｩ･ ｬ＠
ｳｩ＠
｣ｯｮｲ､ｵｩＬ＠
a PaDU z nich ｳｵｭ＠
spisawszy ｯ､｡Ｎ＠
A tak tum Pan ｬＨ｡､ｹ＠
｣ｷｩ
･＠ swoy dochod , za ｧｯ､ｩｬ＠
za dwie, obrachuie, by mial y sto ｴｹｳｩ｣＠
intraty: y
ｕｲｺ､ｮｩｫ｡Ｌ＠
y Ekonoma pozna, ktory dobrze ｳｬｵｹＺ＠
to
iest, ｫ､ｹ＠
przybywa intraty y naprawy wszelakie)' imienia.
ｔ｡ｭ･＠
zaraz z tego Summaryusza roczney ordynaryey, roschod ｩｹｷｵｯ＠
moie ｯ｢ｭｹｳｉＮｩ＠
Pan, ｲｵ｡､ｩ＠
' z. swymi Ekonomy: y ｩｮｴｲ｡Ｌ＠
ｷ･､ｵｧ＠
urodzaiu y przy｢ｹ｣ｨ＠
rocznych poiytkow, wedle ､ｲｯｧｩ＠
ceny roczney,
moie Ucwiey obrachowawszy ｷｩ･､Ｎ＠
Ale . do .tego
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tt'zeba st!lg coby ｰｲ｡ｷ､
＠
powiediieli, y patrzyli co ｳｩ ＠
li iako prowadi i.
Gospodarstwo pra we. dobrze ｩ ｡＠ wszelkie ｮ＼ｬ ｩ･ｮＬ＠
tak w polu iako na ｯｧｲ､ｩ･Ｌ＠
w oborze ｢ ｹ ､｡＠
､ｯ
Ｎ＠
A wszego tego nagromad i iwszy, ｵｭｩ･
＠ za to co ｮ｡ ｷ ｩ ｣･ｹ＠
,
ｰｩ･ｮ
､ｺ ｹ＠
､ｯｳｴ
｡ Ｚ＠ tei ｺ ｡＠
ｰｩ･ｮ
､ｺ･＠
co ich ｭｯ･ｳｺ＠
､ｯ ｳ ｴ｡ ＠ ..
ｵｭｩ･
ｹ･＠
iemi zas ｳｺ｡ｦｯｷＬ＠
ｫ｡､
ｹ＠ wedle swey cond ycyey.
Czego z ｩ ｳｺ ｬ＼ｯ ｳ ｩ＠ a z ｴｲｵ､ｮｯｳｩ＠
dostawasz, slrzez･＠
｡｢ ｹ＠
tego ledai ako ｮｩ･ｵｴｲ｡
ｩＺ＠
bo kto ｡ｴｷｩ･＠
a bez
prace wielkiey czeg.o dos tawa, nie tak mu tei ｡ｬＬ＠
kiedy
to ledaióko utraca. Bo nie wie ｣ｺｯｷｩ･ｫ＠
kiedy co ma
iako to smakuie, .li dopi:o gdy to ｳｴｲ｡
ｩＮ＠ ｴｯ＠
to cukruie.

Nauka
｣ｺｹｴ｡

ｦＷ

ＱＧｺ

､ｬｩｷ

Ｌ＠

Ｌ＠

｣ｺｹｮｩＮ＠

y tal, ､ｵｧｯ＠
｡ｨ
A ma to ｣ ｺ ｹｴ
kowi ｺ｡ ｷ ､ｹ＠ przy ｓｷｩ･Ｌ＠

ｰ ｡ ｭｩ

y
｡＠

ｹ＠
ｙ

Ｌ＠

Irtorq ma ｣ ｺ ｳｴｯ＠
to wszytlw ｰ ｡ ｭｩ ｴ｡＠
y
ｯ､ ｡ ｲｺｯｭ＠
y K.luczni.
et nie w ｎ ｩ･ Ｇ ､ ｩ･ｬＮ＠

ｕ ｲ ｺ ､ｮｩｫ ｡Ｌ＠ ｳｵｧｩＬ＠

KAidego czlo.wield, tak Pana,
y ki､･ｧｯ＠
ｷｹｭｬｯｮ･ｧ＠
stanu. cnota y rozum napierwszy,
Pana Boga ｳｩ＠
｢｡
Ｚ＠ .1 to ｷｩ･､Ｌ＠
ii ｣ｨｯ｢ｹ＠
｡､･ｮ＠
Tom /11.
14
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｣ｺｯｷｩ･ｫ＠

na ｩ＠
czego ｩ･ｭｮｧｯ＠ｴ
ｫ｡ｲ＠
ｷｹｫＺ＠ｺ
Bog wie, ktor)' ･＠ｺ
Boska.

..

ｮｩ･ｷ､｡Ｌ＠

Pun
y to iest iego natura

I

I

POCZtiTEK GOSPODARSTWA.

O .Bora pierwszy fundament gospodarstwa, Ziemianinowi abo oraczowi ｲｺ､ｮ･ｭｵＮ＠
Bo ｫ､ｹ＠
stada ｢ｹ､｡＠
ｳＬ＠
owiec, y inszych dobytkow dostatek, tum ｩｵ＠
rola
wszy tka iest', y domowy dostatek, y
'rodii, ｹｷｮｯ＠
ｰｩ･ｮ､ｺ＠
spore.Roley y ogrodow dobrey sprawie iiemia ｦｯｬｧｵｩ｣Ｌ＠
dobrze rodii. A to gospodarza zdobi, Pana y ubo giego
｢ｯｧ｡

ｩ Ｎ＠

Robota Kmiotkow, to dochod abo intrata ｮ｡ｷｩｴｳｺ［ｬ＠
w Polscze ｷｳｺ､ｹＬ＠
ｫｴｯｲ＠
ｲｯ｢ｴ＠
ｧｯｳｰｾ｡ｲｺ＠
tak ma szaｦｯｷ｡
Ｌ＠ coby Kmiotkow nie ｺｵ｢ｯ
ｹ Ｌ＠ a ku ｷｩｴｳｺ･ｭｵ＠
poｹｴｫｵ＠
co rok ｰｲｺｹｷｯ､ｩＮ＠
bo to m01.e ｰｯｳｵ＠
ｳｴ｡Ｌ＠
u pilnego a pobotnego gos podarza. Na Podolu stawy, miody, dani' ｣ｨｰｩ･Ｎ＠
Kto chce bydi sprawnym, folguy czas_owi, darmo go
_ ni e puszczay. -bo kto ma czasu nazb yt, temu ｡ｴｷｩ･＠
we､ｵ
ｧ＠ iego kondycyey wszytkiego dostanie. A kto chce
ｭｩ･＠
'wIs, .czasu swego ｫｯ｣ｺ
Ｇ＠ ｷｾｺｹｴｫｯＺ＠
ｮｩ ｾ＠ zachowyway
na inszy. Bo dru gi czas inszy przypadek ｭｯ･＠
ｰｲｺｹｮｩ･
Ｌ＠
ktorego ｭｵｩｳｺ＠
iedno ｯｰｵ
ｩ Ｌ＠ coby ｭｯｧ＠
oboi e ｯ､ｰｲ｡ｷｩＮ＠
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Jako Pun tak ｴ･＠ ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y'Vtodurz ｰｯｳｵｺ･ｴｷ
｡＠
ma nubariiey u czeladii y u poddanych strzedz: Zapowiedii aroskazania przestempstwo ｫ｡ｲＬ＠
wedle waｮｯＭｩ＠
rzeczy zapowiediianey: a to posluszel'lstwo czyni.
ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
ｗｯ
､｡ｲｺ
Ｌ＠ ma bydi dworu barzo pilen, rano wstawac;, wSl.ytko ｯｰ｡ｴｲｺｹ
Ｌ＠ ､ｯｹｩｲｺ･
＠ iako czeladi
tego aby ｫ｡､ｹ＠
rano wstOlwa , czego pilnuie, a ｵ｡ ｣ｺｹ＠
ｳ｜ｾ･ｧｯ＠
pilnowal: y w wieczor y ,w poludnie ma to opaｴｲ ｯｷ｡
Ｚ＠ takie y Kmiotki do kM.dey roboty ma ｲｺ､ｮｩ･＠
ｲｯｺ､
ｩ Ｌ＠ y ki edy co ｺｲｯ｢ｩＺ＠
ki edyhy tego dnia nie.
mogt, tedy ｰｲｺ ･ｩ＠
doyirzeG ｩ ･ ｬｩ＠ tak dobrze, iako 'roskaza t.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
u ｲｺ､ｮ･ｧｯ＠
ｓｺｬ｡
｣ ｨ ｩ ｣｡＠
y u ｲｺ ､ｮ･ｧ
ｯ＠ Kmiotka, ｯｫ＠
roley y obory, ma ｳｩ＠ ｰｯｲｺ､ｫｵ＠
ｵ ｣ｺｹ
Ｌ＠ gdy
ma czas wolny: y ma ｳ ｩ ＠ z nim ｲｯｺｭｷｩＬ＠
y ｰｯｲ ｡､ｩ
ｩ＠
ｳｩ＠
go w ｫ｡､･ｹ＠
gospodarskiey rzeczy. Owa kto chce
by.di'dobrym gospodarzem, trzeba mu ｰｩｬｮｯ
ｩ＠ do tego
y pracey ｰｲｺｹｯ
Ｚ＠ a rozum ｉ Ｌ ｮｩ･＠
dom a, y ｰ ｡ｭ ｩ Ｌ＠
na
ｫｴｯｲ＠
ｳｩ＠
ni e ｳｰｵｺ｣｡
＠ barzo: co trzeba lepiey na · piｭｩ･＠
ｭｩ･
Ｚ＠ w len czas ｳｩ｡
Ｎ Ｌ＠ ｯｮｩＬ＠
kiedy dobry gospo-'
darz y oracz.
ｕｲｺ
､ｮｩｫ＠
mu ｫ＠
ｰｲｺｹ｣ｮｩｬ
Ｌ＠ roley ｰｲｺ
ｹ ｫｯｰ｣ｩ
Ｌ＠
ｩ･ｬＭ
1.e ｫ ､ｹ＠ iest gnoy ｜ｶｯｺｩ
Ｎ＠ A mu ｲｺ､ｮｩ･＠
ｲｯｬ＠
y gnoie spra.wow M, y pilnie ｰ｡ｌｲｾｹＬ＠
aby ｢ ｹ＠
ｲｺ､ｮｩ
･＠ czynione, a
na ｗｩｯｳｮ＠
z poorane- y sprawione. bo to on lepi ey ma
ｵｭｩ･
Ｌ＠ niz Pan z Doktorem: ale ｰ ｡ ｭｩ ＠ od tego. A czasu
aby nie przcskc\lcowal, a rozum em ｳｩ＠ ｳｰｲ｡ｷｯＮ＠
Gnoy
O
ｲｯｺｵ
ｩ Ｌ＠
y ｷｯｲｹ｡＠
zarazem te dllia. ｂ｡ｲ
ｩ＠ aby
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ｰｲｺｹ｣ｮｩ｡Ｚ＠
bo z ｢｡ｲ
Ｚ ｩ＠ tak ｰｯｹｴ･ｫ＠
podolu ｰ｡ｩ･ｫＮ＠
iako z insz-ych dochodowo 'li ｾｬｩ＠

przychodii;

ｐｳｺ｣ｯｹ＠

ulewnicze przy ｫ｡､ｹｭ＠
ｲｺ､ｮｹｭ＠
folwarku
ｭ ｡ｩ＠
hydi: chmielnik ｴ｡ｫ･Ｌ＠
y ｧｯ｢ｩ･ｮ｣
Ｎ＠ bo to bez
koszLu a ｄ＼ｬｫｩ､＠
II ｰｯｹｴ･ｫ＠
czyni: a szkodnicy aby goＧ｢ｮｩｫｯｭ＠
nie szkodiili. '
ｩｫ｡＠
rZ1)d wszego gos'podarstwa
Gospodarza y ｕｲｺ､ｮ
ｮ Ｇ ｩ･ｰｯ
ｬ･､ｮｩＬ＠
hory na ｮ｡ｷｩｴｳｺＱＩ＠
ｩｵｴｲ｡＠
imienie wyniesie
bez ｺｵ｢ｯ･ｮｩ｡＠
Kmiotk'ow: a Km iot'ek ma tei bydi oparol1), iakoby chleba nie ｫｵｰｯｷ｡＠
w dobry
trzon ｴ｡ｫ＠
rok robotnik dobry. Bo ｯｴｲ＠
by ｭｩ｡＠
ｊｬ ｡ｷｩ｣･ｹ＠
dobrey
roli, tedy mu nie ｰｯｭ･Ｎ＠

ｕｲｺ､ｮ
ｩｫ＠ ma pilno strzedz wyorywullia grun,ic od S1)y ｷｳｺ､ｹ＠
i'i sI ｵ ｳ ｺｮ＠
wie:siad, a swey ma ｰｩｬｮｯｷ｡Ｌ＠
､ｩ･
Ｚ＠ tak ｴ･＠
ma ､ｯｹｩｲｺ･
Ｌ＠ aby pnez prawa ｡､･ｮ＠
ｋｭｩ･＠
ieden nad drugiego roley y ｫ＠
ｷｩ｣･ｹ＠
nie trzJmal.
ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠

kiedy Pan nie bywa, na Pall ski ｰｲｺｹｩｾｬｚ､＠
ma sobie ｷｯｬｮｩ＠
wIs robotami domowymi potrzebnymI, Aby Pan czego nowego iemu nie roskazat, gdy
przyiediie . .
ma ｧｲｯｭ｡､＠
ｲｯ｢ｩ
＠ ｲｯ｢ｴ＠
kard1): a nIC
ma ｷｩ｣ｹ＠
robot ｡､ｮ･ｧｯ＠
dnia ｬ Ｇ ｯｳｫ｡ｬｏｷ
Ｌ＠ ｮｩｬ＠
ma
ｗｯ､｡ｲｺｷＺ＠
ho .ich nie ｢ ､ｩ･＠
kto ､ｯｹｩｲｺ｣Ｚ
Ｇ＠ chyba
przy Panie, aby to ｳｵｧ｡ｭｩ＠
ｯｰ｡ｴｲｺｹ
＠ mogl, wolnego
wIsu, kiedy sludzy potemu. A, iako robota ｧｲｯｭ｡､＠
spora, fak tei. ｰｯｳｵ＠
y na przewodiie lepiey, kiedy
to ｭｯ･＠
hydi.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
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ma ｾ｡ｷ､ｹ＠
rudiie ｬｩ｣ｺｹＬ＠
abo namie-stnik
ｵｲｺ､ｮｩｫｯｷＬ＠
gdy na ｲｯ｢ｦ＠
ｷｾ Ｇ ｣ｨｯ､ｺＬ＠
aby ｷｩ･､｡＠
wiele ich w tegodui u nie robilo: y ｭ｡ｩ＠
ｳｩ＠
z ｳｯ｢＠
Ulwsze w ｓｯ｢ｴ
＠ ｲ｡｣ｨｯｷ
Ｌ＠ aby Panu we dniach robotnych szkoda ｾｬｩ･＠
｢ｹ｡Ｌ＠
y dla tego aby ｳｩ＠ Kmiotkowie
nie ｯｴｲｺｹｬｩＺ＠
y, nie ma ｡､ｮ･ｧｯ＠
ｰｲｺ･ｳｴｯｷ｡
Ｌ＠ bo z tegp
roUie nieposluszcnstwo y szkoda wielka: Ｇｯ､｡ｲｺ＠
sumn'ienie popsuie.
ｕｲｺ｣ｬＧｮｩｫ＠
to ma ｲｺ､ｮｩ･＠
z wie czora ｲｯｺ､ｩ＠
y ｗｯﾭ
darzom ｲｯｳｫ｡ｺ［ｬ
Ｌ＠
aby swych robol ､ｯｧｬ｡ｩＢ＠
ｫ｡､ｹ＠
w swey wsi w ktorey roskazuie, ktora ma co ｲｯ｢ｩ
Ｎ＠ A tego dnia kied)' ｲｯ｢ｩ
＠ roboty ,nie ｲｯｳｫ｡ｺｷ
Ｎ＠
ｒｯｺｭｹｬｩ＠
ｳｩ＠
tel ma co robir, aby tego drugi raz nie ｲｯ｢ｩＮ＠
bo
ｲｺ､ｮ｡＠
robola dwoy poi)/tek pokazuie: ｡ｮｩ･ｲｺ､＠
3Zko- .
､＠
y omieszkanie.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
gdy do PUll a przystanie, ma tego pilnie
strzedz, aby nic nicubywalo, y owszem ma tak tego przeｳｴｲｺ･ｧ｡Ｌ＠
aby ｫ｡､･ｹ＠
rze czy przycZ)'Ilial: a ma ｭｩ･
Ｇ ｳｬＱｴﾭ
kow ｰｯｴｲｾ･｢ｬｩｹ｣ｨ＠
w domu dostatek, y lo op-atrzyc czego dom dostateczny potrzebuie: stoly, ｡ｷｫｩＬ＠
konwie,
kufle, sklenice, lic.htarze, niecki, koryta : faski, kubki,
./{llkuchy ･ｬ｡ｺ
ｮ ･ Ｌ＠ Ｎｬｯ｡Ｌ＠
oko lo Wl'ot ･ｬ｡ｺＬ＠
y inne statki
domowi potrzebne: ama tego ､ｯｹｲｺ･
＠ ･｢ｹ＠
lo spelna
ｨｹｯ
Ｎ＠
Bo ｳｫ｡ｺｩ＠
co, a nie , ｵｕｰｬ
Ｚ ｡ｷｩＮ＠
11(1 to ｕｲｺ､ｮｩｫ｡＠
nie trzeba, ｢ ､ｩ･＠
lo Pan Ｇ ｭｩ｡＠
darmo. Klotki pospoliｩ･＠
ｫｵｰｩ＠
wszylko, co potIuki! klucze ｧｵ｢ｩ｣Ｌ＠
Boro'W, lasow, iako ｯｬｾ｡＠
tak ma pilnowac, c'ob'y ｳｩ＠ na
gaiowniki ｮｩ･ｳｰｵｺ｣｡Ｌ＠
bo ｩ＠ miasto- ｳｴｲｯ･ｹ＠
Ｈｴｲｺｹ｣
Ｇ ｺｹｮ＠
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szkody ｢ｹｷ｡ｩＺ＠
y iest to szkoda ｷｩｴｳｺ｡Ｌ＠
nizli ｹｴｯ＠
ｳｰ｡Ｚ＠
bo ｳｩ＠ ｹｴｯ＠
w rok urodii, drzewo kiedy ｰｯｲ｢ｩｳｺ＠
iako ch loph zabit. y pod ｧ｡ｲ､･ｭ＠
ｺｰｯｷｩ･､
Ｌ＠ aby w ow czas
kiedy ｰｯ｡ｲｹ＠
ｧｯｲｹｷｩＬ＠
｡､･ｮ＠
ognia nie ｳｭｩ｡＠
ｮｩ･＠
w boru, ani ｣ｨｯｰＬ＠
ani ､ｩ･
ｩ＠ co ｢ｹ､ｯ＠
ｰ｡ｳｺＮ＠
A gdiieby ｳｩ＠
w boru Ziipalilo, kM.dl' poddany ile ich w domu
pod ｧ｡ｲ､･ｭ＠
ma ｢ｩ･＠
ｧ｡ｳｩＬ＠
iako do dwora gdy by
ｳｩ＠
ｺ｡ｰｬｩｯＺ＠
tIlko ､ｩ･
ｩ＠ w siedmi lat ｭ｡ｩ＠
ｺｯｳｴ｡＠
Joma.
Grodzey tak pilno slrzedz, ｩ＠ ktoby ･ｲ､＠
abo dyl
spali1' abo u ｫｲ｡､Ｌ＠
tak to karM iako inne ｺｯ､ｩ･ｬＧｳｴｷＮ＠
Co ｳｩ＠ Zimie odrze, pochyli, idli nie zaraz tedy 'na
ｗｩｯｳｮ＠
ｮ｡ｰｲｷｩＺ＠
a co we ｮｩｷ｡Ｌ＠
w Jiesieni.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ma to wszy tka ｯｰ｡ｴｲｺｹＬ＠
dziur'y w izbach,
｢ｯｮｹＬ＠
piece, aby dymem nie ｩ･ｬ､ｹＺ＠
bo lo sromota, gdy
w piecu palisz, a do izb y wiatr wieie.
ｋ｡､＠

r.lecz ma na swym miel'scu ｬ ･Ｎ＠
A ｳｵｧＬ＠
ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
Gospodarza zlega 'potym ｰｯｺｮ｡＠
y niedbalca, kiedy oko,to tego chodii, na to patrzy, ci
nie ｰ｡ｲｺｴｮｩ･Ｚ＠
y kaidy ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
pewny niedbalec, czego uie obaczy bez Pana za ､ｵｧｩ＠
czas, co Pan gdy przyiediie zarazem.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma to ｯｰ｡ｴｲｺｹＬ＠
aby ｭｩ｡＠
w dworze instruｷｩｺｮ｡＠
abo winmenta gotowe, w ktoreby ｮ｡ｰｲ､｣･＠
nego ｷｳ｡､ｩ＠
mag!: to iest, ｩｨ｣ｵ＠
abo kabat, abo ｧﾭ
siora y ｫｵｮＮ＠
Gdy ｺｯ､ｩ･ｹ＠
na imiellie co przywiedzie, tak swoy
ｯｩ｡､ｹ＠
iako y ｧｯＬ＠
nie ｯ､･ｹｭｷ｡＠
od niego do kila
ｕｲｺ､ｮｩｫ｡Ｎ＠
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dni, aby to przy nim ｩ ｳ ｩ･｣＠
wSZ<lkoi go ｺ｡ｨｭｯｷ
｡＠
ｹｯｰ｡ｴｲｺ＠

zastat, y 16cwiey go ｯｬ ｽ ｩ ･ｳ ｩＺ＠
dobrze.

ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ma to ｯｰ｡ｴｲｺｹＬ＠
kied y ｐ ｡ ｳ ｫｩ＠ ｷ｡ｳｮｹ＠
rzeｭｩ･
ｳ ｮｩ Ｎ ｫ＠ abo ｣ ｨｯｰ＠
robi w ktorym ｩｮ ｳｺｹ ｾ＠
imieniu) ｩ＠
po ydii'e nie ｯｰ｜ｹｩ
･､
ｩ｡ｷ
ｳｺｹ＠
ｳ ｩ＠ ｕｲｺ
､ｮｩｫｯｷ＠
ｉ ｱ ｾ ､ｹ＠
ｲｯ｢ｩ
Ａ＠
ma mu go zas ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
pod ｫ ｴｯ ｲｾ Ｇ ｭ＠ ten' ｣ｨｯｰ＠
nazad
ｯ､･ｳ｡
Ｚ＠ wszakoi. za to ma bydi ｫ｡ｕＬ＠
aby ｳ ｩ＠
ｰｯ ｳ ｵﾭ
ｳｺ･
ｳｴ ｷｯ＠
ni e ｩｾ Ｇ ｯＮ＠
Rodzicow nie ma iaden ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
bez ｐ｡ Ｎ ｳｫｩ･ｹ＠
woli,
ze wsi ｷｹｰｵｳｺ｣ｩＺ＠
a bieguny zaraz w ｡ｬｩ｣ｵｨ＠
ｳ｡ ､ｺ｡
Ｌ＠
gdy ktory przyidi ie: bo ｩ＠ ｺ｡＠
ｋｭｩ･＠
ze wsi ｷｹｯ､ｺ＠
)' ｊｯｴｲｺﾷ＠
Gdy ｲｺ･ｭｩ
ｬｮｩｫ＠
robi co W dworw, ｕ ｲｺ ､ ｮｩｫ＠ ma tego ､ｯ ｹ ｲｺ ･Ｌ＠
aby rob ola ｢ ｹ ｡＠ ｉ ｾｰｳｺ｡＠
nii naldad: bo to
bywa przez niedoyirzenie, ii drugi strawy nie zarobi.
ii ni e swym szafuie, ｷｩ｣＠
nie dba.
A ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｇｷｯ､ｩ･Ｌ＠

go nty, ｣･ｧｩＬ＠
y insze rzeczy, tak ｭ ｡･＠
y
m1lieysze, pod li cz b1) mai1) ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ｚ
Ｎ＠ bo na t ym Rzeｭｩ ･ ｬｮｩ ｣ｹ＠
zwykli ｯｳｺｵｫｩｷ｡＠
szafarz e y ｵｲｺ
､ｮｩｫＺ＠
on
iedn o tego patrzy, li ow ma ｷｩ｣･ｹ＠
prace, 'wiec zabaczy.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

y' ｳ ｵ ｧ｡＠ ｺ｡ｷ､ｹ＠
go Pan zakazuie, ｣ｨｃ＠
tym ｭｩ｡＠
ｳ ｲｺ･､＠
aby
ko, ki edy sluga z ｐ ｡ ｬ･ｭ＠
ｃｨｯｰｷ＠

ｮｩ

･ｷ

tego slrzedz ma, aby tego czeｉｬｩ ･ ｰｲ ｺ･ｳ
ｴ ｰｯ｜
ｾ｡
Ｌ＠ czego by poｩ ･ ､ ｩ ｩ｡Ｚ＠
bo iu.i na tym wsz)'tsobie ni e ､ｵｦ｡ｩﾷ＠

.

bez przystawa nie ma nigdi iey ｳｉｬｩ＠
ｕｲｺＭ
dnik: aprz)'stawa ､ｯｳｷｩ｡｣ｺ
＠ｹ
ｫ｡､･ｧｯＬ＠
ab), w nim nie
.

ｷｴｰｩＮ＠
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ｹ＠

Pan mieszkaJ lt ｩｭ･ｮ
ｾ＠ ma blisko na drodze
ｾ＠ iadno od dru giego, tedy ma list ｰｯ､｡ｷ＠
od imienia do
drugi ego imienia Ｇ ｗｯ､｡ｲｺ＠
,abo Urz.fdnik, ile potrzebny:
a. przewodnik ma ｣ｺ･ｫ
｡＠ odpisu, ,H do ｳ ｵ ｳ ｺｮ ･ｧ ｯ＠ czasu.
ｕ ｲｺ
､ｮｩｫ＠
klory ze ｺ ｹ ｭ＠ sumnieniem uczyni sobie po｣ ｨＬ＠ Panu szkody sto: ktory z doiytku ､ ｩ ｩ･ ｳ ｩ ＠ ｺｯｴｹ
brym sumnieniem ｩ＠ przyslo )' uie ､ ｩ ｩ･ ｳ ｩ Ｌ＠ Panu dwa､ｩ･
ｳ ｩ｡＠ poiytku.
ｕｲｺ
､ｮｩｫ＠
clymby Panu ｷｩ ｣･ｹ＠
ｰｲｺ ｹ ｩ｡ｮ＠
ｭｯｧ＠
uczyｮｩ＠
nil. szkody, ma ｳｩ ＠ Pana ｰｯｲ｡､ｩ
＠ ustnie y przez list,
. aby ｳ ｩ｡､＠
y ｰｲｺＩ Ｇ ｩ｡ ｩ･ｬ｡＠
Panu ｺ｡｣ｨｯｷＮ＠
Gd y komu co -Pan da, ma ten w swoie st atki ｢ｲ｡
Ｚ＠
bo ten co dary bierze, nie rad ｜ ｾ ｲ｡｣＠
tego VI co mu
､｡ｺ
ﾷ＠ .
aby
Statki znaczone, w ktorych polrzeby Panu ｷｯｩＬ＠
sobie ｕｲｺ
､ｮｩ｣ｹ＠
wracali: a gd y nie ｷｲｯ
ｩＬ＠ osobliwie

teg ｾ｡＠

ｳｩ＠

ieden u dru giego ｵｰｯｭｩｮ
｡ Ｌ＠ y ｴｾｧｯ＠
no ､ｯｷｩ
｡､ ｯｷ｡
Ｌ＠ ieb y to Kmiotkowie ｲｺ
dla sporu. aby ｷ ｩ ･ ､ ｩ ｡ｊ＠ iako ｩ ＠ tego ｵｰｯｭｩｮ

､ｮｩｫ＠

ｭｯｧ＠

ma w ｫ｡､

ｵ｣ｺ

ｹ ｮｩ

Ｎ＠

ｹ ｭ＠ ｲｯｺ｣ｨ､

ｩ･＠

､ｮｩ･＠

tak piloddawali:
｡

Ｎ＠

strzedz, ｾ ｢ｹ＠ nie
｢ ｹ ＠ ｷｩ
ｴｳｺｹ＠
ｮ｡ｫ､＠
nil. ｰｯ ｹ ｴ･ｫＺ＠
iako wieprze, kury, y
wszytko w domu. bo mu ｳｵ ｳ ｺｮｩ･＠
Pan tego nie ma przyｩ＠
｡＠
liczbie. A miedzy innemi rozchody, na solny
rozchod ma ｢ ｹ Ｎ､＠ ｰ ｡ ｭｩ
Ｚ＠ bo iako ｉｻｵ｣ｨｭｩｳｴｾｺ＠
ｭｯ･＠
ｳｺｫｯ､
＠ uczyni6 ｷｩ･ｬｫ＠
w korzeniu, tak ｴ ･ ＠ wiele ｕｲｺ
ﾭ
dnikow, nwurek, Kluczniko,w, w sol,i daleko ｷｩ ｴｳｺ＠
ｳｺｫｯ､＠

ｕｲｺ

ｳｩ＠
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ladney rzeczy bez qwitu dla ｡ｴｷｩ･ｹｳｺＺ＠
I
liczby nie ma ､｡ｷＬ＠
ani ｯ､｡ｷＺ＠
a qwit ma ｭｩ･＠
na
\ regestrze, aby lacwieysza liczba ｢ｹ｡Ｚ＠
a gdy regestrowi nie ｷｩ･ｲｺＬ＠
qwit ｵｫ｡ｺ
Ｎ＠ ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma ｭｩ･＠
osobny regestr ｲｺ､･ｮｩ｡＠
｣ｺ･ｬ｡､ｩ＠
y ｰ｡｣･ｮｩ＠
im: y ma to ｯｰ｡ｴｲｈＬ＠
aby nie chowano
w folwarku ｣ｺ｡ｬ､ｩ＠
mniey ani ｷｩ｣･ｹ＠
nad ｰｯｴｲｺ･｢Ｚ＠
a mali ｢ｹ､＠
co nad ｰｯｴｲｺ･｢Ｌ＠
tedy sieroty y ､ｩ｡ｴｫ＠
ubogie, kLoTym, komu Bog da chleba z ｰｯｴｲｺ･｢Ｌ＠
powinien go nie ｍｯｷ｡
Ｚ＠ ale nie ｯｬｲｭ＠
ｰｲｯｩｮｵ｣ｹｭＬ＠
a
niepotrzebnym .
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
Ola tego strzcdz co na ､ｷｯｲｳｫ＠
｣ｺ･ｬ｡､＠
doｭｯｷ＠
ｰｲｺｹｳｴｾｩＬ＠
aby tego ze ｷｩＬ＠
ani ｭｳｫ｡＠
ani Ｍ ｢ｩ｡＠
ｰｬ･Ｌ＠
nie ｲｯ｢ｩ｡Ｎ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y DwoH<a ｭ｡ｩ＠
ｳｩ＠
ｳｴ｡ｲ
Ｌ＠ aby Pan ｭｩ｡＠
kury, ｧｳｩ＠
ｭ ｯ､･Ｌ＠
rani ey przed inszymi, iayca swieie
wszelakie poLym ｫ ｡ ｰｵｮｹＬ＠
ｩ｡ｧｮＬ＠
ｰｲｯ
ｳＧｩ Ｌ＠ ｩ･ｬＬ＠
skopu,
, y wszel ókie ｰｲｺｹｯ､ｫｩ＠
do ｫｵ｣ｨｩ･ｹ＠
ｾｉｵｳｴ･＠
ma ｭｩ･＠
w
folwarku, na przyiazd ParIski: a obecnie gdiie Pan
mi eszka ｭ｡ｩ＠
Lo wszyscy na pi eczy ｭｩ ･Ｌ＠
y Kuchmistrz:
y sa m Pan nie grz eszy, gdy sie o tym spyta.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
'y DworU ｭ ｡ ｩ＠ Lego sLrzedz, aby conaraniey szczeufZu chy ｢ｹ＠ y ogrodne do kuchniey, tak ｴ･＠ y
ogorki slol1 c, ｰｩ ･ｴ ｲｵｳｺｫＬ＠
y insze korzenie, ktore ｳｩ＠ na
ｯｧｲ､ｩ･＠
ｲｯ､ｩ＠
wszelkie.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma tego ､ｯｹｬＧｺ･＠
y Pana ｮ｡ｰｯｭｩ･Ｌ＠
aby iakd stadu kO\'I, tak ｢ｹ､ｵ
Ｌ＠ owcom, swiniom, ptastwu, y dobytkowi wszelkiemu, ｲｺ､ｮｩ＠
samcy byli do ｭｮｯ･ｩ｡Ｎ＠
Tom ITI.
15
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Gnoiow
ｯｷｮｩ｡｣ｨＬ＠

na ｩ｡ｮｹ＠

nie ｭｩｯｴ｡＠

y w ｩ･ｬ｣｡ｨＬ＠
ｷｳｺ､ｹＺ＠

stayniach, . w
u ｷｩｮＬ＠
a gdy iedna ｾｧｮｩ･Ｌ＠

W·

w ｫ｡ｲｭｮｩ｣ｨｾ＠

WQ-

y

bo od tego ｓＡ｡ｮｹ＠
ｧｮｩＺ＠
obali, dla niedbalstwa.
y gospodarz ｫ｡､ｹＬ＠
co experyencyey obaczy,
tei: tu ｰｲｺｹｩｳ｡＠
ｰｲｺ･ｳｴｯｧ＠
przy ｫ｡､ｹｭ＠
tytule,
co ｮ｡ｬ･ｹＺ＠
y po tym ｰｯｺｮ｡＠
ｲｾｺｳ､･ｫ＠
dobry y paczym ｳｩ＠ raz obrazi, aby ｳｩ＠ tego drugi raz ｵ ｳ ｴｲｺ･ｧＮ＠

wszytko ｳｩ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ｭｯ･＠
ｫ､ｹ＠
ｭｩ

［＠

. Koty narychley szczurki wygubi, ｫ､ｹ＠
ｳｩ＠
ｭｮｯＺ＠
a
tak ich pilnie ､ｯｳｴ｡ｷＺ＠
bo to I10pewnieysze lekarstwo na ｴ＠ ｳｺｫｯ､Ｎ＠
acz Arsenik ' z mlekiem y z ｭｫ＠
ｺｭｩ･ｳｮ
Ｎ ｹ Ｎ ｷｹｧｵ｢ｩ＠
ｭｯ･Ｌ＠
ale smród w do·mu.
Dworka ma ｰｲｯｳｩ＠
dy przystawa: aby
gospodarstwo ｹｳｵ｢Ｌ＠

ｩ ＠ wpisano w Jnwelltarz kiew rok, aho kiedy odstawa,
iako y ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
. .

aby
ｯｫ｡ｺ＠

Kiedy ｫ､ｹ＠
ｰｾｳ｡＠
aho przewodnika ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
odprawuie, ma go ｐ｡ｾｵＬ＠
Paniey, y starszym ｳｵｧｯｭ＠
opoｷｩ｣､･Ｚ＠
bo moie ieden ｯ､ｰｲ｡ｷｩ
Ｇ＠ wiele rzeczy, po co
ala ｮｩ･ｷ｡､ｯｭｓ＠
musi kijku potym ｰｯｳｹ｡Ｎ＠
.Bo iako
ｭｯｷｩＬ＠
szkoda wielkiey pracey ｫ､ｹ＠
mota ｺｾｯ･Ｎ＠
. ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
pii{IOY szkodnik pewny: y Pan sam nIe wygra, kiedy ｳｩ＠
ｯ｢ｹｲ｡Ｎ＠
Gdy Pan w domu, ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma ｳｩ＠ go ､ｩ＠
w czymby namniey ｷｴｰｩＬ＠
aby nie ｺ｢ｴ､ｩＬ＠
｢ｹ＠･
ｳｩ＠ to Panu co
roskaie y zrobi ｰｯ､｢｡Ｚ＠
. ｷｳｺ｡ｫ･＠
to insza, kied'y Pan
daleko: niechay ｳｩ＠ ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
y sLarszych poddanych
z ｾｳｯ｢ｮ｡Ｉ＠
rUdii.
(ale ｫ｡､･ｧｯ＠
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Na borg niema ｰｲｺ･､｡ｷ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
bez ｐ｡Ｎｳｫｩ･ｹ＠
woley: bo reszty szkodliwe ｳＮ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
z ｗｯ､｡ｲｺ･ｭ＠
ｭ｡ｩ＠
to ｭｩ･＠
na pieczy, aby
brogi iednakie byly, dla ｭｯ､ｩ｢ｹＺ＠
ｴ｡ｫ･＠
y kopy.
ｓｩ｡ｬｾ＠
W brogi iednakie ｫｬｾＺ＠
drobne Z drobnym,
ｭｩｺｳ･＠
z ｭｩｺｳｹＬ＠
pogodne z pogodnym.
Poddani gdy ｾｲｷ｡＠
ｷｯＬ＠
iednuko Ｌ ｮ｡｢ｩ･ｲ＠
ｭ｡ｩＮ＠
bo
dobry nad ｺ･ｧｯ＠
ｷｩ｣･ｹ＠
nie powinien.
ｗｯ､｡ｲｺ＠
ma bydi dostateczny wybieran, ktory ｩ｡Ｌ＠
iako ｩ･ｷｹ＠
polne, tak ogrodne, ｴ｡ｫ･＠
ｾｫｩ＠
y wszelkie. roboty poczynU, Panu kiedy y sobie powinien.
Kto sobie nie dobry, nad ｳｯ｢＠
ｰｯｭｳｴ
Ｇ＠ czuie: kto Paczyni: a ｷｩｴｳｺ＠
dwiema
, nu, y sobie y 'Panu ｳｺｫｯ､＠
ｮｩ＠
iednemu. y ｵｰ｡､＠
ｰｲｺ･､ｳｩ
Ｌ Ｚ＠
bo o swe !likt nie karze, tylko powoli ｮ､ｺ｡Ｚ＠
o cudze zaraz burda y tru､ｮｯ

Ｎ＠

Z/odiiey ｭ､ｲｹ＠
､ｵｮｹ＠
oba ｵｰ｡､ｮＺ＠
bo ｰｲｺ･ｩｷ＠
Bog 'W5zylko widii.

trwa nii niedbaJy: wszakoi
prawdiie rozumu niemasz, a

ｕｲｺ､ｮｩｫ｡＠
ｰｯｹｴ･｣ｺｮｧ＠
y' pilnego. Pan Rewizor ｰ｡ｳｫｩ＠
pozna, gdy wyiediie w pole przed zniwy, gdy przez ｭｩ･､ｺ＠
nie gorsze yowszem lepsze ｺ｢ｯ｡＠
nllydiie swoie ｮｩ＠
,u
ｳｩ｡､Ｚ＠
ｯｫ｡･＠
to y gumno y obora.
Spraw'iedliwy ｕｲｺ
､ｮｩｫ
Ｇ＠ ma ｰ｡ｴｲｺｹ
＠ iako sobie dobry
Ｌ＠ tak tei ma ｷｹ
ｩ ｧ ｡＠ drugi'e
Kmiotek robi ｫ｡ ､＠ ｲｯ｢ｴ
I\miotki na ｫ｡､＠
ｲｯ｢ｴ＠
ｐ｡ｮｳｫＺ＠
bo po to ｂ｡ｫｲｺ＠
nie
trzeba ' ｳｺｵｫ｡Ｌ＠
ｧ､ｹ＠
w kaidey wsi Mistrza naydiie.
Prottidentia mater diuitiarwm.
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U Krolow, ﾷ ｘｩｴＬ＠
Panow, Ziemian, KupcoW, Oraczow, y w szpitalu to ｰｯｺｮ｡Ｌ＠
gdy starszy rZl!dny: a poznasz tylko w dom wszedszy, ｩ＠ iesli w domu ｲｺ､ｮｩ･Ｌ＠
taki gospodarz.
Po.dniata wszego ' ｺ･ｧｯ＠
Panu, ｫ､ｲ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
abo
ｗｯ､｡ｲｺ＠
pnedaie ｲｯ｢ｴＬ＠
abo me doyirzy ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
gdiie Kmiotkowie nie wszyscy ｲｯ｢ｩ＠
iednako) to ｰｯ｣ｺｴ･ｫ＠
dworom upadku, iako ·skra od ktorey dom, wies, abo
miasto zgore.
Wiele ｳｩ＠ krotko pisze: ale za czasem, ｷｩ｣･ｹ＠
ｳｩ＠
domysliwszy, rozszerzy y odkryie prawda.
ｓｩ･＠
sarnie y insze wszelakie polne, naprzod ｭ｡ｩ＠
bydi w dobrym ｺ｡ｷｲｩｵＬ＠
pod iednego kluczem, ｲｺﾭ
dnie chowane: ci gdy na pole trzeba, ｭ｡ｩ＠
ie zaraz
wszytkie na. ｾＧＱｯｺｹ＠
ｷｯｹＬ＠
y znirni ｰｯｳｵ＠
wszyscy ia｣ｨ｡Ｚ＠
takie z pola ｭ｡ｩ＠
tei wszytkie razem ｺ･｢ｲｦｴＬ＠
Ila
wozy Ｌｯｩｹ＠
y do schowania, ｳｫ､＠
ie ｷｩ
ｬｩＬ＠
ｯ､
ｾ Ｎ＠
A ｌｯｷｩ･ｾ＠
ma hydi ieden do tego obecny, iako do wydawania ｳｩ･Ｌ＠
tak tei do odbierania: ci ･｢ｹ＠
sucho schowane ｢ｹ＠
ma tego strzedz.

JaJco

ｳｩｾ＠

ma ｐｲｺ､ＬＡｩｫ＠
ｇｯｩｵＬ＠

l ak

ｲｺ､ｮｩ･＠

przy P anie, tcik przy

dworze ｺ｣ｩｨｯｷＮ＠

tv

ｎａｰｲｾｯ､＠

Dwor na noc ma hydi zamczysty. A kiedy
a
-deszcz, tedy ｷｳｺ､ｹ＠
ｯｰ｡ｴｲｹＬ＠
aby gdiie nie ｩ･ｫｯＺ＠
,
gonty, gwoidtie: zawsze w dworze ｭｩ･Ｌ＠
y ｧ｡ｲ､ｬｩｮＮ＠
tego nie
A gdyby ｫｾ､ｹ＠
ｩ･ｫｯＬ＠
a ｗｯ､｡ｲｺ＠
abo ｍｹｮ｡ｲｺ＠
､ｯｹｩｲｺ｡Ｌ＠
dom iego ｯ｢ｵｰｩＮ＠
y ｺ｡ｷ､ｹＬ＠
ognia pilno strzedz: napoiniey
ｳｩ＠
ｫａ＠
a ,rAniey ｷｳｴ｡Ｚ＠
a wstawszy, w ｫ｡､ｹ＠
ｾｴ＠
ｮ｡ｹｩｲｺ･Ｎ＠
a to dla ｲｚ､ｵＮ＠
Do czeladney izby y do ｫ｡､･ｧｯ＠
ｺｯ･ｮｩ｡Ｌ＠
pilnie tego
strzedz, aby ｳｯｭｹ＠
nie noszono: ale maty ｭ｡ｩ＠
bydi,
(ako na szkuty. ｲｺ､ｮ･＠
od tego.
Luczyw{t ｡＠ piecem ｮｩ･｣ｨｯｷ｡Ｚ＠
bo tego ｳ｡ｾｯ＠
､ｯｷｩ｡ﾭ
czenie uczy y przestrzega. ･＠ ｳｩ＠ od tego ｺ｡ｰｬｩ＠
y po＠ wszytkie dwory.
ｧｯｲｹｷ｡ｩ
Przy

ｧｯｩｵＬ＠

Swiece nigdy nie ｰｲｺＩ Ｇ ｬ･ｰｩ｡＠
z ｧｯｷｮｩ＠
nie ｮｯｳｩＬ＠
ale ｣ｨ､ｯｧ＠
pilno ｷｩ･｣＠
strzech. y z ｲｫｵ＠
- tak, coby ｳｩ Ｇ＠ na ｰ｡ｭｩ＠
nie
czenie uczy, z tego ｢ｹｷ｡＠
｣ｺｳｴ･＠
Kominy
ｷｹｴｲｺ･＠

ｫ｡ｺ＠

ｷｳｺ､ｹ＠

ｰｯｲｺ､ｮｩ･＠
ｰ｡ｭｩｴＮ＠

ｩ｡ｮｹＬ＠
ognia tei
w garncu: w stayni
iey nie ｷｹｰｵｳｺ｣｡Ｎ＠
Owa
ｳｰｵｺ｣｡Ｚ＠

do

])0 ｴ･＠

､ｯｷｩ｡ﾭ

szkody.
opatrzywszy, sadze z nich
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w ｣ｺｾｬ｡､ｮｹｨ＠

domiech y W ｧｯ｣ｩｮｹｭ＠
ｺｯ･ｮｩｵ＠
skobli strzedz y podwoi u, aby nie psowano: a ｫ｡､ｹ＠
gmach
ｧｯｃｩｮｹ＠
ma ｢ｹ､＠
zamczysty: gdy ｧｯ＠
ｰｲｺｹｩ･､Ｌ＠
klucz
mu dac, a kiedy ｯ､ｩ･Ｌ＠ ｺ｡＠
to ｲｺ､ｮｩ･＠
odbiera'c od
mego.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ma ､ｩ･＠
pisac kiedy Pan do niego przyiey iako ､ｵｧｯ＠
w tym imiediie, y kiedy precz ｷｹｩ･､Ｌ＠
niu zmieszka: dla' liczbr.
I

ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

na ｐ｡ｳｫｩ＠

przyiazd ma miec chleb ｣ｨ､ｯｧｩＬ＠
piwo dobre, ｷｩ･｣Ｌ＠
ocet, ｣･｢ｵｬＬ＠
kap ｵｮｹ＠
w klatkach
ｴｵｳ･Ｌ＠
ｧｩＬ＠
kury, drwa suche ｯｳｫｩ･Ｚ＠
insze rzeczy
ｮ｡ｹ､＠
ｳｩ＠
lecie na ogrodiie, ｩｭ･＠
w podrunie. A Pan
ma ､｡＠
znac. ｩ･ｬ＠
ze wszytkim dworem ｩ･､Ｌ＠
abo lekko. Ostatek przez list ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷ＠
ｯｺｮ｡ｹｭｩ＠
.
kiedy Pan ｰｲｺｹｩ･､Ｌ＠
. Piwo ma oddawac ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
komu ｫ｡･Ｚ＠
(Experyencya) y gdy Pan ｯ､ｩ･｡Ｌ＠
ma ｺ｡＠
ｳｵｧ｡＠
ｴ･ｮ＠
ｯ､｢ｩ･ｲ｡＠
pozostate, a ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷ
ｉ＠ ma
qwit z onego co ie wypito ､｡Ｎ＠
A nietylko piwo, ale y
na wszy tek rozchod ma ｳｩ＠ obrachowac, aby na ｳｵｧｩ＠
nie skladat. Wierny cnotliwy ｳｵｧ｡＠
ma to Panu opowiediiec, gdy co nie ｳｷ＠
ｭｩ｡ｲ＠
idiie: ho U\m Panu
bywa ｷｩｴｳｺｹ＠
rozchod, ci ｳｵｧｑｭ＠
niedostatek, dla ｮｾ･ﾭ
ｲｺ､ｮｹ｣ｨ＠

ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷＮ＠

ｐｲｺｹｳｩｮ｣＠

co cztery ｎｩ･､ｬ＠
ｭ｡ｩ＠
ｯｧｬ､ｵｩ｣＠
kominy, ｩ･ｳｬ＠
ie Kmiotkowie
ｩＬ＠
dla ognia. A ｫ､ｹ＠
ｕｲｺ､ｾｩｫ＠
ｮｩ･ｲｺ､ｵｹＬ＠
zgrzeszy gdy do dworu ｮ｡ｹｲｺＮ＠
ｐｲｺ､ｩｷ｡＠
ｲｺ､ｮｩ･＠

｣ｨｯ､ｩ＠

po wsi,
opatrutedy nieiako w
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dworze tak y na ｷｩ＠
nie ｳｵｺｹＺ＠
kto na ｳｯ｣ｵ＠
szka, choway do Jata przez rok abo przede ｷｳｩ＠
ｰｩ･

zamieｾ＠ mier·

ｋ､ｹ＠
Pan nie obecnie mieszka, gdy przyiedzie, ma
w gumnie ､ｯｹｩｲｺ･Ｂ＠
ｕｲｺ､
Ｇ ｮｩｫＬ＠
aby ｲｺ､ｮｩ･＠
brano z gumna ｩ｡ｮＬ＠
ｳｯｭｹＺ＠
ｴ｡ｫ･＠
･＠ｴ
przy ｫｬ､ｹｭ＠
ｧｯｩｵＺ＠
y
strai dla ognia ｲｺ､ｮ
Ｇ ｵｳｴ｡ｷｩ
Ｎ＠
ｮｩ･｢ｹｴｯ＠

W
ｩ｡･ｬ＠

ｐｳｫｩＬ＠
ｗ

Ｎ＠

abo od

ｳｵｧｩ＠

Pallskiey kiedy ｧｯ ＠ przyiediie, przyma qwit ｷｺｩ
＠ c,o potrzeb wyda od goiego: dla liczby y wiary co ｷｹ､｡Ｎ＠

ｐ｡ｳｫｩｭ＠

odieidzie, domy ｰｯ｣ｨ､ｹｷｳｺ＠
pozapiece, ｢ｯｮｹＬ＠
stoly, ｡ｷｫｩＬ＠
aby ｷｳｺ､ｹ＠
byly cale: y tak w zamknieniu to ma bydi, ｡＠ do Panskiego
przyiazdu.
W oborach, w ｾｺｯｰ｡｣ｨＬ＠
y na mieyscach godnych do
tego, miey staynie naprawne koniom, aby po ｷｩ｡｣ｨ＠
y
ｩ･｣ｨ＠
konie ｧｯ
ｩｬｵ･＠
nie ｳｴ｡ｷｹＬ＠
y sam ｧｯ
Ｌ＠
w ｭｩ･
ｫ､ｹ＠
ｭｯ･＠
bydi: fi ｯｳ｢ｬｩｷ＠
ｳｵ･｢ｮｩ｣ｺ＠
kouie: bo to
uieznaczna szkoda, ale pewna.
Po

ｭｹｫ｡

Ｚ＠

ｋ､ｹ＠

ｧｯｳｩ＠

to ｭｯ･＠
bydi, staray ｳｩ＠ aby surowymi obroki
nie odprawo wal. ｺｷ｡ｳ｣＠
ｫ ､ｹ＠ ｧｯ＠
rown)',
ktoremu ｭｯ･ｳｺ＠
ｳｰｲｯｴＮ｡＠
ｳｷｯｩ
bo z ｴ･ｧｯ＠
y
＠ ｫｵ｣ｨｮｩＺ＠
onego y ｩ･｢＠
z swymi odprawisz, w woz prowizyey nie
｣ｺｹｮｩＮ＠

Gdy ｧｯ＠

wielki, ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
nie ma ｰｲｯｳｴ＠
ｳｴｲ｡＠
odprciale ｰｲｺ･｢ｾ｡ｮｹｭｩ＠
Kmiotki, samymi gospodarzmi, . ktorym dura y nie ｷｴｰｩ＠
w nich ｫ､ｹ＠
ie postawi: tak sobie ｵ｡｣ｮｩ＠
ｰｲ｡｣Ｌ＠
y do czego drugiego ｢Ｍ
ｷｯ｡＠

ｳｴｲ｡･ｬＧＬ＠
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A potym im ｩｮｳｺ＠
ｳｴｲ｡＠
abo ｲｯ｢ｴ＠
wyｰｵｩＬ＠
aby to Z ｣ｨｩ＠
czynili, y drugi raz byli pilni.
ｋ､ｹ＠
ｳｩ＠ trafi ｩ｢ｹ Ｇ＠ pustki ｺｯｳｴ｡ｹＬ＠
ｴｾｧｯ＠
strzedz aby nie
gnity, ani ｯｰ｡ｬｮｾ＠
｢ｹＺ＠
bo ｣ｩｷ･ｹ＠
ｯｳ｡､ｩＬ＠
abo przyｫｲｹＬ＠
abo ｲｯｺ･｢｡Ｌ＠
ｮｩ＠
znowu ｩ･､ｬＮ＠
Gdyby ｳｩ＠
co ｭｩ｡ｯ＠
psowac w folwarku, ｴ､ｹ＠
to
prze ､｡＠
lepiey: ｷｳｺ｡ｫｯ＠
ｫ､ｹ＠
Pan blisko"ma ｳｩ＠ ｲ｡､ｩＮ＠
ｩ･ｬ｢ｹ＠
tego do kuchlliey abo do iltl,iey potrzeby niemiano

diie potrzebny.

ｵｹｷ｡Ｎ＠

ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
Klucznik, ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
gdy Pan ｯ､ｩ･｡＠
z
aby co na ktorym mieyscu nie
dworu, ma ｯｰ Ｇ ｡ｴｲｺｹＬ＠
ｺｯｳｴ｡Ｚ＠
abo aby tei nie tylko pokoie ale wszelakie zamki, od ktorych kluczow nie ｯ､ｩ･ｺ｡Ｌ＠
pozamykane byｹＮ＠
Erperyencya.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma ｳｵ､ｺ･＠
ｮ｡ｧｲｯ､ｩ｣Ｌ＠
ktorego Pan ｬ･＠
retenta ｷｹｩｧ｡Ｌ＠
obrachowawszy co to za naktad tego
ｩ･ Ｇ ､･ｮｩ｡Ｚ＠
.a ｳｴ｡ｲ＠
ｳｩ＠
napotym, aby w retenta ani
w borgi nie ｺ｡｣ｨｯ､ｩＮ＠
'

•
ｎｕｬｫ｡＠

ｊＷＱＧｺ､ｮｩｫｯｷＬ＠

iako ｳｩ＠

ma ｰｲｺ･ｩｷ＠

ｋｬ｜ｦｩＮ･＠

. Rmiotkom ｳｰｲ｡ｷｯＬ＠

ｰｯｳｵｺ･ｮｴｷ＠

ｩ｢ｹ＠

naprzod
Panu powinien, II
mu dobry ｰｲｺｹｫ｡､＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
z ｗｯ､｡ｲｺ･ｭ＠
z ｩ･｢＠
dat,
ma z ｰｩｬｮｑｳ＠
､ｏｊ
Ｇ ｩｲｺ･＠
tego aby
a ｩ＠ co mu ros ｫ｡＠
tak ｢ｹｯＺ＠
bo nie na roskazaniu, {tle na ､ｯｹｲｺ･ｮｩｵ＠
kaida rzecz ｮｵｬ･ｹ＠
aby uczyniono. Gdiie nie ｰｯｳｵ｣｢｡Ｌ＠
dom ｺ｡ｭｫｮＺ＠
gdiie nie wynidiie, ｣ｨｯｳｴ＠
cztery plagi
przez ｧｯ･＠
ｩ｡ｴｯＬ＠
y ZIl0WU ｯ､ｲ｢ｩ＠
ｫ｡ｺＮ＠
ＡＨｭｩ･
Ｌ＠ kiedy z czym abo po co ｰｲｺｹｩ･､Ｌ＠
aby nie
｣ｺ･ｫ｡＠
zaraz go ｯ､ｰｲ｡ｷｩ
Ｎ＠
ｋｭｩ･＠
ma tego strzedz, a ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma tego ､ｯｹｩｲｺ･
Ｌ＠
"aby wc ｺ＠ ｡､･ｮ＠ ､ｲｯｧ＠
ｳｰｲｺ
｡ｩ･ｭ＠
nie ｲｯ｢ｩＺ＠
ale na ten
czas sam ｳｯ｢＠
ma ｲｯ｢ｩ
Ｚ＠ bo ｳｩ ＠ taka robota ｭｯ･＠
ｮ｡ｬ･＠
y w ｮｩ･ｰｯｧ､
Ｌ＠ y we ｺ＠
､ｲｯｧＺ＠
ｧ､ｹ＠
w ｫ｡､ｹｭ＠
domu
zawidy iest co ｣ｺｹｮｩ
Ｎ＠
'
O
ｋｭｩ･
＠ gdy na przewod iediie. ma te pilnie slrzedz,
aby lada z czym nie ｩ･､Ｌ＠
ani ze czczym wozem na
zad, kiedy mu iest ､｡ ＠ co ｷｩＺ＠
iednak ｳｩ＠ ma ｕｲｺﾭ
dnikowi ｯｰｷｩ･､Ｌ＠
choc nic nie powiei ie. Wor,
ｩ･ｫｲＬ＠
ｺ｡ｷ､ｹ＠
ma ｭｩ･＠
z ｳｯ｢Ｎ＠
ｋｮ［ｬｩ･＠
tak ｳｩ＠ ma ieden z drugim ､ｯｧｬ｡＠
z ｰｩｬｮｯｳ
Ｌ＠
ieby wszyscy Panu robili" y ma ｯｰｷｩ･､＠
ｳｩ｡､＠
przed

Tom lIl.
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na ｳｩ｡､＠

ｧ､ｩ･｢ｹ＠

nie ｲｯ｢ｩＺ＠
ｩｬｾ＠
Z ｴｧｯ＠
ｲｯｩ･＾＠
ｮｩ･ｰｯｳｵｺｴｷ＠
y szkoda wielka, y ｗｯ､｡ｲｺ＠
suml:ienie psuie, kiedy mu ｳｩｾ Ｇ ｫｴｯｲｹ＠
raz przepiecze.
ｬ｜ｭｩ･ｾ＠
kart niema gra ｷ｡Ｚ＠
a ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma tego doyｲｺ･＠
y ｫ｡ｲｬｩＬ＠
aby ｯｴｲｳｷ｡ｮｩ･＠
patrzyli.
ｋｭｩ･＠

aby w miasteczkach ｰｲｺｹｬ･ｧ｣ｨ＠
na ｮｯ＠
nie
bywali, gdy na targ ｩ･､Ｌ＠
abo ｣ｨｯ＠
po cole inszego,
ma tego ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
､ｯｹｲｺ･Ｌ＠
y ｩｦｴｫ｡ｺ＠
pod ｷｩｮＮ＠
A ｕＡＧｺﾭ
dnikowi samemu to ieszcze ｷｩ Ｇ ｣･ｹ＠
nie przystoi : bo tym
ｷｩｬｳｺＬＡ＠
ｳｺｫｯ､＠
ｵ｣ｺｹｮｩ＠
ｭｯ･Ｌ＠
nii chlop, y ｺｹｭ＠
p,rzykladem wszytkie popsuie.

Reg·is ad exemplum totus cumponiltl1' O1'bis.
ｭｩ･ｋ
＠ aby nic z ｭｵ ｾ ｵ＠ nie ｣ｺｹｮｩＺ＠
'bo kto czas puszcza, tedy z muszu ｣ｺｹｮｩ＠
mu si: a mus ｳ ｺｫｯ､
＠ rodii
ｫ｡､ｭｵＬ＠
y zda ｳｩ＠ sposob ｩ｡ｫ･ｹ＠
niewoley ｨｹ､Ｎ＠

ubo giego ｰｲｯ
Ｎ ｮｵｩ｣･
ｧｯ＠
gdy zastanie ｕｲｺﾭ
dnik, ma mu ｫ｡ｺ
＠ ｲｯ｢ｩ
＠ do dwora , ｣ｨｯ｢ｹ＠
ｯ､ｲ｢ｩＬ＠
aby go tym ｷｩｧｮ＠
w ｲｯ｢ｴ
Ｚ＠ ､ｯ ｳｴ｡ｬ･｣ｚ
ｭｵ＠
in ak:
bo ten ｭｯ ･＠ ｯ､ｰ｣ｺｹｷｬｴＬ＠
gdy ma czeladi, a komu roｓｫ｡ｬｏｗＮ＠
A syna po oycu. ma ｯｹｩｲｺ･＠､
y ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
.y
ｗｯ､ｵｲｺＬ＠
aby nie ｵｴｲ｡｣＠
zebrania starego.
ｷ｡Ｚ＠

ｋｭｩ･ｌ＠

ｉＺｊｫ｡ｺＬ＠
iako ｳｩ＠ ｭ｡ｩ＠
budoKmiotkom ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
il iaden no\vego budowaqia nie ma ｳｴ｡ｷｩＬ＠
ai z
ｷｩ｡､ｯｭｳ＠
iego. Budowanie ma ｳｴ｡ｷｩ＠
ｰｯ､ｵ＠
roley nie w przecz. Na,miedzy, piollki a90 ｩ｡ｫ＠
drzewiｄＬ＠
｢､ｩ＠
Yｷｩ･ｲｺ｢ｮ＠
ma ｳｴ｡ｷｩＺ＠
dla ognia y dla kurow,
co ｳｩ＠ ｳ｣ｨｲｯｵｩ＠
ptakowi y nieEogodiie.
.

.
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ｋｩｮ･ａ＠

nIe ｯｳ｡､ｺ＠
nie . umie: iako kos,!,
stwu .
ｋｭｩ･＠
ma ｭｩ･＠
ｫｯ｢ｹＬ＠
｡ｹＺ＠
y te statki, woz,
ｷｩ､ｹ＠
dognoiu, drabiny
do ｰｯｴｲｺｳｵ
Ｚ＠ ｬ･＠
ｩ･ｫｲＬ＠

y

na roley ktory rolnych robot
innych potrzebnych gospodarｷｯｹＬ＠

szl,!,
do ｹｴ｡Ｌ＠
ｫｯｳＬ＠

｣ｨｯｭｴ｡Ｌ＠

ｮｯｹ｣･＠

owa wedle roley ｳｰｲｺﾭ
sanie, pomosty,
do ｩ｡ｮＬ＠
do mierzwy,'
owce ｳｴｲｺｹ､ＬＮ＠

Do ro ley ｰｵｧＬ＠
ｲ｡､ｯＬ＠
iarzmo, ｢ｲｯｮＮ＠
Do ｮｩｷ｡＠
ｩ･ｲｰｹＬ＠
kosy, ｯｳｹＬ＠
klepadlo dla kosy.
Dla m/ocenia cepy, grabie, wor, ｯｰ｡ｴＬ＠
ｳｴｰＮ＠
przetilk.
Dla ｲ｢ｩ･ｮ｡＠
drzew siekiery, ｷｩ､･ｲＬ＠
y. inne · statki
iemu potrzebne: ale tei y sam bez tych iilko Panu, tak
y sobie ｲｯ｢ｩ＠
nie mOle.
Dla ｩ･｣ｺｫ＠
Ｇ ｬ｡､＠
ｰｯｲｺ､ｮ＠
ｭｩ･Ｎ＠
li w niey ｫｯｳ＠
y ｯｳ＠
A ktoryby tego ｮｩ･ｭ｡Ｌ＠
tak mu ｫ｡ｲ｣ｺｭ＠
ｺ｡ｰｯｷｩ･､Ｌ＠
ialw y owemu co nic nie ｺ｡ｳｩＬ＠
y ｫ｡ｲＬ＠
A ｕｲｺＮ､ｮｩｫ＠
ma tego ､ｯＩＧｲｺ･＠
ｺ｡ｩｷｳｹ＠
Pl;zed Ｎ＠ ｍ｡ｲｩｮ･ｭＬ＠
ｩ･ｬ＠
te
miano\o'l"ane statki, ｫｩｬ､ＩＧ＠
ｫｭｩ･＠
ma. A ktory chleba borguie, ｴ｡＠ wina.
Kowale, ｋｯ､ｩ･Ｌ＠
Kóczmarze, ｩ＠ ｴ･＠ ｭ｡ｩ＠
nie darmo na imieniu ｩ･､Ｌ＠
y inszy wszelacy rzemesJnicy.
ktore ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｲｺ､ｮｹ＠
ｧｲｯｭ｡､ｩＬ＠
a lak ie , ｣ｨｯｷ｡＠
coby ｰｯｹｴ･｣ｺｮｩ＠
byli. Ａｻｩｬ､･ｭｵ＠
rzemieslnik?wi czynu
ｰｲｺＩ
Ｇ ｣ｺＩ Ｇ ｮｩＺ＠
ｫ､ｹ＠
Bednarz, tam drzewa suchego, y ｯ｢ｲﾭ
czy w wis ｭｩ･Ｚ＠
ho co ｳｩ＠
doma robi, to bywa !epiey
y spoyrze)': ｺｷ｡ｳ｣＠
kto ma ｲｺ･ｭｩｬｮｫａ＠
ｯｩ｡､ｬ･ｧＮ＠
ｔｬｴｲｩ｣･
Ｎ＠ ｭｩｬ＠
hydi suche, dla ｷｩｬ｡＠
potrzeb, lin zamiar.
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Iimiotkowie gdy pobory ｫ｡＠
､｡ｷＬ＠
ｭ｡ｩ＠
ie poｲｺ､ｮｩ･＠
ｯ､｡ｷ＠
czasu swego, a z tym nie .omieszkiｷ｡＠
nigdy: qwity ｭ｡ｩ＠
ｲｺ､ｮｩ･＠
｣ｨｯｷ｡
Ｚ＠ a ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｭｾ＠
tego ､ｯｹｩｴＺｺ･＠
ｴ｡ｫ･＠
porillne y ｫ｡､･＠
Krolewskie dochody.
ｋｭｩ･＠
gdy ｫ､ｹ＠
zboia ｯ､ｳｹ｡ｩ＠
ma bydi przy tym,
iesli ｗｯ､｡ｲｺｷｩ＠
trudno, ten qwit ｾ｡＠ ｷｩＬ＠
y korzec
swoy ma ｭｩ･Ｌ＠
dla odmierzenia pewnego.
ｋｭｩ･＠
ieden u drugiego roley nie ma ｫｵｰｯｷ｡Ｚ＠
ktory
niech ｳｴｲ＼ｩＬ＠
y ｷｩｬ＠
da: a on Panu ｰｩ･ｮﾭ
kupi, ｺ｢ｯ･＠
dze da, y ｷｩｮ＠
tei da, co Ｌ ｰｲｺ･､｡Ｎ＠
ｋｭｩ･＠
ma ｕ ｲｺ ､ｮｩｫ＠
､ｯｹｩｲｺ･Ｂ＠
,aby ｺｮｾｷ･ｧｯ＠
ｺ｢ｯ｡＠
nie zaprzedawa,li, ｺｷ｡ｳ｣＠
tych co ｳｩ＠ ｯｴｲｳｷ･ｭ＠
pa-'
ｲ｡ｩＺ＠
A tych co- sw ef roli nie ｺ｡ｩ･ｷＬ＠
brogi ｯｩ＠
y ｺ｡ｨｭｯｷ＠
ｺ｢ｯ･Ｌ＠
M.by wszytko dostatecznie ｺ｡ｳｩＮ＠
y z karczmy go ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｷｹｧ｡ｮｩＬ＠
tak ､ｵｧｯ＠
｡｢ｹ＠
zasiat. Bo nie to ｯｴｲ＠
co piie a ma .za co, ale to co
nie ma za co. k temu, y nie zrobi a piie, bo ｳｩ＠
musi
ｺ｢ｯｲｧｷ｡Ｌ＠
a zatym ｷｩｳ･Ｎ＠
ｋｭｩ･
＠ gdy z iytem do ｭｹｮ｡＠
nabiwszy ｫｯ､＠
ｩｾ､･Ｌ＠
ma ｺ｡＠
ｕｲｺ
､ｮｩｫ＠
ｭｫｩ＠
､ｯｹｩｲｺ･Ｚ＠
Experyellcya sama uczy:
bo ma bydi ｫｯ､｡＠
nabita, coby ledwie ｭｫｩ＠
ｵｩＺ＠
ci to
moic korcem ｺｭｩ･ｲｹ
＠ ,raz, y ｰｯｳｴ｡ｮｷｩＮ＠
ｋｭＧｩ･＠
nie gorszym ma ｳｰｲｺ｡ｩ･ｭ＠
Plll1u ｲｯ｢ｩＬ＠
iedno
tAk iako sobie: y nie mniey ma ｨ｡｢ｩ･ｲ＼
＠ ｲｯ｢ｴ
＠ ｫａ､＠
,
Ｎ＠ iedno iAko nabiera ｲｯ｢ｩ｣＠
ｳＮｹ＠
ｲｯ｢ﾷ＠
Panu ｲｯ｢ｩ｣Ｌ
ｋｭｩ･＠
na drabinnych woiiech ｭ｡ｩ＠
chrosty ｷｯｩＬ＠
iako ｩ｡ｮｯ＠
abo ｹｴｯ＠
ｷｯＮ＠
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ｋｭｩ･＠

do Pana
ai ｳｩ＠ opowie Wlo,
, nie ma ｣ｨｯ､ｩＬ＠
darzowi, ｗｯ､｡ｲｺ＠
Panu: dla tego, aby darmo nie ｣ｺ･ｫ｡Ｌ＠
abo ･｢ｹ＠
dwa ' razy nie ｣｢ｯ､ｩＮ＠
Bo gdy Pan trudny,
tedy go nie od pra wio ｖｯ､｡ｲｺ＠
ma Pana ｳｰｹｴ｡Ｌ＠
ci
kmiotkowi ma ｯｾｷｩ･､＠
czas. CbJ' ba na, ｕｲｺ､ｮｩｫ｡＠
a
na Wlodarza ｳｫ｡ｲｹＬ＠
ｭｯ･＠
ｺ｡ｷ､ｹ＠
nie, ｰｹｴ｡ｩ｣Ｚ＠
boby
mu ｗｯ､｡ｲｺ＠
nie , iednat ｰｲｺｹｳｴｵＺ＠
y owszem, pod ,nie｡ｳｫ＠
ｐ｡ｬｳｫＬ＠
niema mu tego ｢ｲｯｮｩ＠
talde tei y robotnemu y domowemu ｳｵ､ｺ･Ｎ＠
ｋｭｩ･＠
, drog niepotrzebnych y stegen przez ｹｴ｡＠
z
ｩｭｹ＠
slrzedz ｭ｡ｩ
Ｇ Ｚ＠ ｕｲｺ､ｵｩｫ＠
ma tego ､ｯｹｩｲｺ･Ｎ＠
Kmiotek gdy na przewodiie iest, abo na iakiey inszey
ｬｯ｢
ｩ･Ｌ＠
ma tego ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
pilno strzedz, aby ｳｵｧｯｭＬ
Ｇ＠
ｷｯｮｩ｣ｭＬ＠
masztalerzom, ｡､･ｮ＠
nie stui ｹＺ＠
bo wnet
ｳ Ｇ ｷ＠
ｲｯ｢ｴ＠
ｰｯｩｹＬ＠
ｫｴｯｲ＠
powinien. A w ｰｲｺ･ｷｯ､ｩ｣ｨ＠
y we dniach, ma ｢ｹ､＠
ｳｰｲ｣ｨｶｩ･､ｬｷｯ＠
Piwu y KmieｩｯｷＮ＠

ｬｻｭｩ･＠
ma tego ､ｯｹｲｺ･
＠ ｫ｡､ｹ＠
sobie, aby mu wory y
wracali: 1'1 ｧ､ｩ･｢ｹ＠
nie wrowszelakie statki ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
ｩ Ｌ＠ tedy mu to ma sowito ｺ｡ｰｬ
ｩ Ｎ＠
ｬｻｭｩ･
＠ co u ｕｲｺ
､ｬｩｫＱＧ＠
roJey kupi, kiedy ｳｩ＠ Pan te'
dqwie, cokolwiek z niey zebrat, 'by tei y przez ､ｩ･ｳＧ
＠
la t, ma to Panu ｷｲｯ
ｩ Ｌ Ｌ＠ y ｋｭｩ･
Ｌ＠ ｴ｡ｫ･＠
P,lnu to ma u\.ｰｊ｡ｩＺ＠
abo kiedy ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
daie ｬｻｭｩ･ｯｷ＠
ｐ｡ｳｫ＠
ｲｯｬＺ＠
a klory do cudzey wsi, ieszcze gorzcy: ktory przygraniczy, to ｩｵ＠
zdrada.
ｋｭｩ･＠
gdy gnoy na pole woii, lepiey z pola darmo nie
ｰｲｺｹｩ･､｡Ｌ＠
ma za ｫ｡､ｹｭ＠
raz,em ｰｲｺｹｷｩ･ｳ＠
kilka kamie-
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ni: ｢ｏ Ｇ ｳｩ＠ to przygodii y do murowania y do bruku, tam
gdiie ｭｵｲｩ＠
abo bruku.potrzeba. y ｲｯｬ＠
ｵｰｲｺｴｮｩ･Ｎ＠
Kmiec ktory ｳｩ＠ na ｩｭ＠
nie poprawi, o Boiym Naromroz, uczynic mu ､ｩｵｲ＠
ｴ｡ｫＬ＠
coby
dzeniu, w ｮ｡ｷｩｴｳｺｹ＠
u ｳｩ｡､＠
lata doczekat,
Kmiotkowie te okoliczne potrzeby Panu ｲｯ｢ｩ＠
ｭ｡ｩ＠
w ｊ･
ｩ･ｮＬ＠
Zimie, y mi ｗｩｯｳｮＬ＠
poki polna robota nie
zaydiie: aby im Pan nie ｨｹ＠
ｩｫＬ＠
kiedy im tei potrzeba
iako y Panu ｯｫ＠
polney' roboty, ｫｴｯｲ＠
｣ｺｯｷｩ･ｫ＠
iyw
kaidy. Bo ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
niebaczny a uiesprawny, czego
omieszka w ｊ･ｩｮＬ＠
Zimie, y na ｗｩｯｳｮＬ＠
tedy ｌ･ｩ＠
ｭ｣ｺｹ＠
chtopy, y chce y ｰｯｬｮ＠
ｲｯ｢ｴ＠
y ono ｺｲｯ｢ｩ＠
czego
ｯｭｩ･ｳｺｫ｡Ｚ＠
gdy poczuie ･＠ Pan iediie. Abo 'te i dopiro
mu na ｭｹｬ＠
przyidiie, kiedy nie czas.
ｋｭｩ･＠
y Mieszczanin, gdy ma ｩ･｣ｨ｡＠
ｳｯｾｩ･＠
na ｳｷ＠
ｰｯｴｲｺ･｢＠
po drwa do horu abo do puszczey, ma ｭｩ･＠
､ ｩ･
＠ naznaczony: a nie ma do palenia ｲ｢ｩ
＠ ze pnia,
iedno ｬ･｣Ｌ＠
co do drew godne: a do budowania nie
ma nic ｲ｢ｩＬ＠
｡＠ mu ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
naznaczy: tjJkie tei y do
palow. Gdyby ｬ ･ｩ｣ｧｯ＠
nie hy10 w boru, ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｮ｡ｺ｣ｹＬ＠
ｫ､ｹ｢＠
mnieysza szkoda ｢ｹ Ｎ ｡Ｚ＠ pniow wysokich nie ｺｯｳｴ｡ｷｵｩ｣Ｌ＠
ani wierzchowisk ｯ､｣ｨｺＮ＠
Kiedy chmury ｰｲｺｹ｣ｨｯ､Ｌ＠
tedy ｷｴｰｬｩ･＠
z wieczora
ｲｯ｢ｴ
＠ ｮ｡ｫｺ
ａ Ｚ＠ ｩ･ ｬｩ＠ ｳｩ＠ wypugodii, tedy to: a ｩ･ｬ＠
niepogoda, tedy owo: zwla3zcza ｌ･
ｩ･Ｌ＠
kiedy ｧｯ､ｩｮ｡Ｌ＠
nie
tylko ｾｩ ･ Ｌ＠ szkodliwa iest ｺｭｵ､ｩＮ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫＮ＠
baczny, ma tel nie z ｭｮｩ･ｹｳｺ＠
ｰｲ｡｣＠
tego
doyirzeó, aby Kmiotka dostatecznego, robotnika do-
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brego: dla zfego aubogiego robotnika, nie ｴ｡ｲｧＮ＠
Jako
ｭｯｷｩＺ＠
Nie ｰ｡ｩ＠
bogaty, iedno winowaty. Rowno
ｭ｡ｩ＠
ｲｯ｢ｩ＠
y ｩｾｧｮＬ＠
bo tym dostatecznego skaii, a ｯﾭ
tra nie naprawi. Ale temu ma ｺ｡｢ｩ･ｧＬ＠
･｢ｹ＠
ｳｩ＠
ow
nie psowal, a ow ｳｩ＠ poprawowat.
. ｒｯｬ＠
fol warkowi} ｰｯｭｩ･ｲｺ｡
Ｚ＠ aby ｷｩ･､｡＠
＠ ｷｳｺ､＠
y wiele ma na ､ｩ･＠
chlop ｺｯｲ｡Ｚ＠
ｴ｡ｫ･＠
ｺ｡＠
ｰｲｺ･ｯ｡
＠ y uwl ec:
na ｮｩｷ･｜ｶｬ＠
ma ｵ
Ｚ＠ to tam wsz)'tko wyrozumiawszy,
y ｵｷ｡ｹｳｺＬ＠
czymby dobrego rob otnika -nie ｯ｢ ｩ｡Ｌ＠
a ｺ･ｧｯ＠
aby ｮ｡ｵ
｣ｺｹ
＠ y ｰｲｺｹｩｧｮＬ＠
ab y ｳ ｩ ＠ ｰｯｬ･
ｳｺ｡
＠ y
tego czasu swego Gospou dobrego robotnika ｳｩ＠ ｾ｣ｺｹｬＬ＠
darz, ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
ma z ｰｯ｢ｮｹｭ＠
ｲｯｺｳ､ｫｩ･ｭ＠
､ｯｧｬ

､｡

Ｎ＠

Kmiotka ｯｴｲ｡＠
tak ｮ｡ｰｲｷｩ
＠ y wspomoc ｮ｡
｡｣ｷ
ｩ･ｹＺ＠
Gdy prze ｯｴｲｳｷ＠
ｳｰｲｺ｡ｩｵ＠
ｳ ｴｫｯｷ＠
potrz ebnych nie ma,
z nowego ､ｯｹｲｺ･＠
go aby ｺ｡ｩＺ＠
Gdy ｺ｡ｩ･Ｌ＠
ｯ､ｰｵｩ＠
mu ｲｯ｢ｴ
Ｌ＠
a zasiewek iego ｕｲｺ､ｯｷｩ＠
ｫ｡ｺ＠
ｷｩＬ＠
y
ｰｲｺ･､｡＠
kiedy ､ｲ ｯ･ｬＧ
Ｚ＠ a on niech sobie wyrabia czymby
｢ｹ＠
ｹｷＺ＠
Potym mu ｳｰｲ｡ｹ＠
ｫｵｰｩ
Ｌ＠ y on ｺ｡ｩ･ｷｫ＠
､｡ ＠
cO , i1a polu. ｊ･ ｬｩ＠ ｳｩ＠
tym nie nukarze, ze wsi wyｧｮ｡Ｎ＠
Bo lepsze pustki do czasu, ｮｩ ＠ ｯｴｲ＠
we ｷｩＮ＠
A to
lepiey ｣ｺｹｮｩ＠
we zly rok.
Gdy ｷｩ ｩ ｩ ･＠ na górdlo ｩ･､Ｌ＠
abo' ｴ･＠
barzo winny,
ktory w sobie ｷｴｰｩＬ＠
ｭ ｡ ｩ Ｇ＠ go sami gospodarze strzedz: a
nie ｣ｺ･ｬ｡､ｩ＠
ｯ､ｰｲ
｡ｷ
ｯｷ｡
Ｎ＠
Experyencya ｮ｡ｵ｣ｺｹＮ＠
Kmiocem
abo ｕｲｺ
､ｮｩｫ＠

ｳｰｲｺ｡ｩ･ｭＬ＠
ｮ｡ｷｩ｣･ｹ＠

w
ｲｯ｢ｩＺ＠

ｊ･

ｩ･

ｮｩ＠

a Zimie ma Pan
bo

ｳｩ＠

ｬ･ｩ＠

ｷｹｰ｡ｳＬ＠
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a iimie ｓｉ＠
lepiey y kosztowniey karmi.
sanney nie Op,U5ZCZaC.
ｩ｡､Ｚ＠

ｓｳｩ･､＠

zobopolrii

ｭ｡ｩ＠

､ｯｹｩｲｺ･Ｌ＠

aby

ｳｩ｡＠

a drogiey
ｫ｡､ｹ＠

ｳ

Ｍ Ｇ＠

y ｩ＠ ｭ｡ｩ＠
ｳｩ｡､＠
Panu abo ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷ＠
y ｗｯﾭ
darzowi ｰｯｷｩ･､
Ｌ＠ hory nie ｩ･Ｎ＠
Bo potym ｴ＠
ｳｺｫｯ､Ｌ＠
ktoraby ｳｩ＠ sstala przeto, ｭ｡ｩ＠
ｮ｡ｧｲ､ｺ
Ｚ＠ bo
taki ｵｩ･｣ｺ＠
rad strawiwszy y ｺｯｴｲｷ｡ｳｹＬ＠
y bogaty,
ｺｷ｡ｮｩ＠
abo zlolrostwa. Ale ｳｩ｡､＠
wie kto plocho siedii:
y ma ｯｰｷｩ･､
Ｌ＠ pod ｴ＠ ｷｩｮＬ＠
･｢ｹ＠
sam zali nie ｩ･ｲ ﾭ
piat. ｗｳｺ｡ｫｯ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ｡＠
dobrego, cnotliwego, Len
iest ｵｲｾ､Ｌ＠
ahy iako ｐ｡ｳｫｩ･ｧｯ＠
ｺ｡ ｾ ｩ･ｷｫｵ＠
n{ld wszytko
powinien ､ｯｹｩｲｺ･
Ｌ＠ tak ｴ･＠
aby Kmiotkowie wszys cy
wszylko swe ｺ｡ ｩ｡ｬ＠
ｰｯｲｺ､ｮｩ･Ｎ＠

Przy prawie ｺ｡ｰｯｷｩ･､Ｌ＠
aby iaden poci trzeini grzywnami, dnia ani kolei u przewodu niesmiat przeｰｲ｡ｷｯ＠
ani Ｌ ｷｹｫｵｰｯ｡Ｌ＠
u ｗｯ､｡ｲｺ＠
abo u ｕｲｺﾭ
dnika: ani ｴ･＠
｡､ｮ･ｹ＠
rzeczy Panu ｮ｡ｬ･｣ＩＧＬ＠
ｫｴｯｲ｢ｹﾭ
W{odarz, abo ｌ･＠
ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
z ｋｭｩ･＠
pot{liemnie,
ktorymbykolwiek obyczaiem ｷｹｭＩＧｬｯｮ
ｾ＠ ｩｾ､･ｮ＠
od
drugi ego, ku szkodiie Paskiey, ｰｯｹｌｫｩ＠
sobie ｣ｺｹｮｩｾ
Ｚ＠
taki ｫ｡､ｹ＠
ｒｭｩ･
Ｌ＠ o ｬｩ｡ｭｮｲ･ｹｳｺ＠
rzecz trzemi Grzywnami, a ' o ｷ ｩ ｴｳｺ＠
rzecz ｢ ､ｩ･＠
karan ｣ｨｯｳｴ＠
abo sz ubieｄｬｃＮ＠
A ten pierwszy ｡ｲｴｹｫｵ＠
przy tym prawie bydi ma.
Rmiotkowi zapowiedi
ｷ｡ｮＬ＠
iako kiedy ｫｴｯ＠
skrzyni: a ktory to ｰｲｺ･ｳｴｩＬ＠
ｮｯ＠
zapowiedzi iest.

ｫ｡､＠

od Pana, ma bydi. tak
zamknie w dom!l ' abo w
tak to ｫ｡ｲＬ＠
iaka wa-
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Oycow dobrych aby byli synowie ｰｯｳｵｺｮｩＺ＠
bo 'to
co oycowie ｺ｢ｩｯｲＺ＠
z ｷ｡ｳｺ｣＠
u zamoradii ｰｲｺ･ｩ｡＠
ｹｳｴ｣
ｨＮ＠
Bo mu lekko ｰｲｺｹｳｯＬ＠
ii. na to nie ｲｯ｢ｩＺ＠
lekko -tei. odbywa.
ｋｭｩ･＠
ktory niezasieie, ｩｵ＠
wiary nie ｧｯ､ｩ･ｮＺ＠
a we
zly ｧｯ､＠
Pan go nie zatoiy, ani zborguie: nikt ｺ｡＠
ｲﾭ
｣ｺｹ＠
nie ｢ ､ ｩ･Ｎ＠
ｋｭｩ･＠
ｫ｡､ｹＬ＠
a osobliwie ｄ ｩ ｩ･ ｩ ｴｮｩ｣ｹＬ＠
powinni Pana
przestrzedz, ｫ､ｹ＠
ｳｺｫｯ､
＠ Pan ｩ･ｲｰ＠
przez ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
6.bo
/
przez kogokolwi ek, dla ｮｩ･､ｯｹｲｺ｡＠
ktorymkolwiek
- ｫｳｺｴ｡
･ｭ＠
ｷｹｭｬｯｮＬ＠
-nie tylko ustnie, ale y przezposla. U prawa rok prawdiiwy: aprawo w rok raz w Je-,
sieni ma bydi ｺｬｮ ｶ ､ｹＮ＠
ｄｩ･ｴｮｫｯｷ＠
nie ma ｫ｡ｲ
＠ ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｲｫＬ＠
ai. do
ｐ｡
ｳ ｫｩ･
ｧ ｯ＠ ｰｲｺｹｩ､ｵＮ＠
A ci ｄｩ･ｳｴｮ｣ｹ＠
Ｌ ｲｯｺｵｭｩ･＠
ｳｩ＠
Kmiotkowie naznaczeni od Pana, ktorzy, gdiie Pan nie
mieszka, ｭ｡ｩ＠
､｡ｷＧｺｮ
Ｌ＠ gdy oko lo Panskiego dobnl,
ｮｩ ･ ｰｩｬｮｯ
ｳ ｩ＠
ｖｲｺ､ｮｩｫｯｷＩ＠
szkody ｳｩ＠
､ｩ ･ｩ
Ｚ＠ ｺｷ｡ｳ｣＠
_w ktorych imionach Pan nie czesto bywa. ｩ＠ ｴ･＠
ｭｯｧ＠
hydi do prawa ｐｲｺｹｳｩｮｫ｡ｭＮ＠
ｓｵｧｩ＠
y poddanego cnotliwego ｵｲｺ､Ｌ＠
ｹ｣ｺ＠
Pallu
ｳ｡ｷｹＬ＠
zachowania dobrego, ｰｯｹｴｫｵ＠
hez grzechu.
ｚｯ､ｩ
･ｹｳｫ
ｩ ･ｧｯ＠
nic nie ｫｵｰｯｷ｡
Ｌ＠ abo niewarownego:
Ｌ＠
y powietrze, y szkoda ｲｯ
ｩ･Ｌ＠
y do taz tego ｴｲｵ､ｮｯ
ｫｩ･ｧｯ＠
ｲｺ･ｭｩｯｳ｡＠
pochop: ｧ､ｹ＠
chlop nido czego na ｷｩ･Ｍ
ｩ･＠
ｳｫｯｮｩ･ｹｺＩＧＬ＠
iako ｫｲ｡ Ｎ＠
'
＠ Rmiotkom iaka ma hydi, aby ｳｩ ＠ wspomnO ｺ｡ｯｧ
,gali a nie ｯｴｲｺｹ＠
li. ｚｾｯｧ＠
ｯｳｺ
｡ ｣ｯｷ｡
Ｌ＠
a wedle ｺ｡ｯｧｩ＠
Tom III
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roley, y mieysca, czas do kilku lat na roli, z pola ｹｴ･ｭ＠
kopami, obrachowawszy ｫｯｰ＠
po iedney po dwu na
ｫｯ､ｹ＠
rok, ｷｹｰ｡｣＠
ma.
Kmiotek kiedy ｲｯｬ Ｇ＠ puszcza, Il)a budowanie cale od､｡Ｌ＠
ｷｯｹ＠
y zasiewek.
Kmiotka poddanego, ｳｵｧＬ＠
Pan ma ｫｻｭ｜＠
iako syna.
Bo tam ｳｰｲｨｶｩ･､ｬｷｯ＠
'z ｭｩｯ･ｲ､＠
panuie, przy
oycówskim karaniu: ｰｯｭｮｩ｣Ｌ＠
･ Ｎ＠ przed Bogiem tak
dobry iako y Pan.
Kmiotek ｫ ､ｹ＠ przymuie ､ｲｵｧ＠
ｲｯｬＬ＠
za ｩ｡ｫ＠
ｰｲｺｹｧｯ､＠
spustoszenia, z budowanie, ｣ｨｯ｢ｹ＠
w tym drugim budowaniu nie ｭｩ･ｳｺｫ｡Ｌ＠
ma go ｰｯｲ｡ｷ
Ｌ＠
a nie pustoｳｺｹＺ＠
｣ｨｯ｢ｹ＠
tei tam syna abo ｰｲｺｹｩＺ
ｩ･ｬ｡＠
ｰｯｳ｡､ｩ＠
nie｣ｨｩ｡Ｚ＠
bo za czasem lacwiey· to ｯｳａ､ｩ＠
gdy budowanie
gotowe. bo Kmiotkowie lepszy dway, ｮｩ＠
ieden. Bo tak
ｭｯ
ｷｩＺ＠
Vbi populus, ibi ,obulus. Dwie ｷｩ｣･ｹ
Ｎ＠ ｮｩ＠
iedna, cztery ｮｩ＠
dwie ｲ｣･＠
ｺｲｯ｢ｩＮ＠
Kmiotkowie pacholikom dworskim, ｺｷ｡ｳ｣＠
tym
OSobliwie co robot ､ｯｧｬ｡ｩＬ＠
nie ｭ ｡ ｩ＠ nic ｰｯｹ｣ｺ｡＠
lllli
, ｢ｯｲｧｷ｡Ｌ＠
y na borg piwa iako we ｷｩ＠
tak w miasteczkach nie ､｡ｷＺ＠
,bo Pan Ｎ ｳｰｲ｡ｷｩｾ､ｬｯ＠
｣ｺｹｮｩ＠
za to
nie ｢､ｩ･＠
powinien.
Jayca, co w ubozszych wsiach,
Dani, Kapluny, ｇｳｩＬ＠
ma to bydi pierwey wybieranlo: takie ｴ･＠
y we ｷｩ｡｣ｨ＠
dostatecznieyszych, pierwey od ｣ｨｵ､ｩｮｹＮ＠
bo to y ｡｣ｷｩｹ＠
y lepiey dostatecznieyszy Kmiotek umie ｺ｡｣ｨｯｷＬ＠
y
na czas Panu, kiedy ｲｯｳｫ｡ｩＬ＠
ｯ､｡Ｎ＠
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ＡＨｭｩ･＠

y ｳｵｧ｡＠
z folwarku niema ｩ･ｫ｡＠ｵ
od ｕｲｺﾭ
dnika, .przed ｫｲｺｹｷ､Ｚ＠
bo nie ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷ＠
czyni ｳｺｫｯ､Ｌ＠
ale Panu. A tak do P/ma ma ｵｩ･ｫ｡Ｌ＠
I(iedy ma ｫｲｺｹｷ､＠
od ｕｲｺ､ｮｩｫ｡Ｎ＠
,

, ｋｭｩ･＠
ktory czynszu w ｷｩｧｬ＠
ｳｷｩｴｲＮｧｯ＠
ｍ｡ｲｩｮ＠
nie da,
ktory iest nie ｾｶｩ･ｬｫＬ＠
nazaiutrz po s. ｍ｡ｲｩｮ･＠
tyle dwoｩ･＠
ma ｯ､｡Ｌ＠
pod ｷｩｮＺ＠
oprocz ｰｲｺｹｬ･ｧｯ＠
Jarmarku
pod on czas'.
Pana, y Kmiotka, y ｫ｡､･ｧｯ＠
pod niebem ｣ｺｯｷｩ･ｫ｡Ｌ＠
swafVola a proinowanie do ubostwa ｰｲｺｹｷｩ･､Ｌ＠
y za
czasem do sromotney ｳｭｩ･ｲＬ＠
po upadku.
ｗｯ､｡ｲｺ･＠

Kmiotki y ､ｩ｡ｴｫ＠

-

ｭ｡ｩ＠

ｷｩ･､Ｌ＠

.

co iest y

ｵ｢､ｩ･Ｎ＠

co
ｋｭｩ･＠

ｯｴｲＬ＠

ｷｹｳｺ･＠

Ale iest drugi Praktykarz, ktory ｭｯｧ｣＠
ｭｩ･＠
ｳｰｲｺＷＮ｡ｹＬ＠
li nie ma go, aby
ｳ ｩｮ＠
wytyrówno z drugimi nie robii: taki, kiedy ､ｩ･
ｫ｡ｩＮ＠
ｯ｢｡｣ｺｹ＠
ｳｩ＠
｡ｴｷｩ･＠
ｭｯ･Ｌ＠
nie ' ｭ｡ｩ｣＠
ｳｰｲｺ｡ｩｵＬ＠
･＠
tak wiel e Jlcl.l.nie, iako ow co ｢ｹ､ｯ＠
y ｳｰｲｺ｡ｹ＠
ma: od/oｩｹ＠
zasiewku r:ik wiele, co by ｳｰｲｺ｡ｹ＠
mial: ｾｶｳ｡ｫｯｩ＠
taki co by ｳｰｲｺｩｵ＠
nie mial, ma ｳｯ｢＠
ｲｯ｢ｩ＠
dwa dui za
ieden.
ｋｭｩ･＠

napisano

dwu ｮ｡ｺ
ｺｹ＠｣
do oddawania poborow. ｗｯﾭ
darze tego ｰｩｬｮｯｷ｡
＠ ｡ｩＬ＠ｭ
ｩ＠ gdyby ktory ｵｭ｡ｲ
Ｌ＠ aby
qwity nie pogillely: ｭ｡ｩ＠
ie ｯ､｢ｩ･ｲ
｡ Ｌ＠ y drugiemu obninemu ｯ､｡
Ｎ＠
ｋｭｩ･ｾ＠
ktory na flis idiie, abo bez ｷｩ｣､ｯｭｳ＠
ｐ｡ﾭ
skley gdiie na iakiey cudzey posludze iest, a od llIego
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dni nie ｡｣ｩｧＬ＠ｺ
tedy ma, abo ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
ｋｭｩ･Ｌ＠
omieszkanie w ｲｯ｢ｩ･＠
ｺ｡ｰｩＮ＠
ｄｵｧｩ＠

wszytkie od ｋｭｩ･＠
eoby ｳｩ＠ im iedno

｢ｲａＬ＠

abo tellie

nA ｩ･＠､
Ｎ＠ ｍｩｾｨ｡ｬ＠
przedtym.
､｡ｷｯ＠

wY'·

ｋｭｩ･＠
gdy ｳｩ＠ ｢ｲａｩ｡＠
､ｩ･ｬＬ＠
naprzod diielne do dwodostatera, pot)'m , temu co na roley zostawa ｳｰｲｺｩ｡ｹ＠
czny, tak konski ia'ko wolowy, krowo owiec, ｷｩｮＬ＠
ptastwa wszelAkiego, statki wszelakie rolne, iako wyiszey, ｋｭｩ･
ｩｯｷ＠
ｮ｡ｬ･ｩ｣＠
ｺｯｳｴ｡ｷｩ
Ｚ＠ a eoby nad to zoｳｴ｡ｯＬ＠
iui rowno , z ､ｲｵｧ＠
｢ｲ｡
ｩ＠ ma ｳｩ＠
､ｩ･ｬＮ＠
A gdiie
na ｗｯ｣･＠
｢ｮｩ｡＠
ｩ･､ｺＬ＠
Ｌ ｭｯｧ＠
ｳｩ＠
ｲｯｺ､ｩ･ｬ＠
napoly.
A na put wloczku ､ｩ･ｬ
＠ ｳｩ＠
nie ｭ｡ｩＮ＠
A ｩ＠ ktorzy ｳｩ＠
od ｢ｲ｡ｩ･ｹ＠
ｯ､ｩ･ｬ｡＠
｣ｺｳ
ｩ｡ｭＬ＠
ｭ｡ｩ＠
ｳｩ＠
ｲ｣ｺｹＬ＠
iako
bez wolnego listu z Pallskiego imienia ｺ｣ｨｯ､ｩ
＠ nie ｭ｡ｩＮ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

tego ､ｯｹｩｲｺ･Ｌ＠
kowie ｳｰｲｺ
ｩ｡ｵＮ＠
｢ｹ､｡＠
stad, ｧｷ｡ｴ･ｭ＠
(ExperyencyiJ) bo z' zamoiystego ｢､ｩ･＠
y

ｋｭｩ･

ｗｯ､｡ｲｺ＠

ｭ｡ｩ＠

Ｌ＠ ktory ugoru przed e ｮｩｷＩＧ＠
nie poczilie j tedy mu ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠

ｷｯ｡＠

bek ma
ｗｯ､｡ｲｺ＠

ｨ｡ｭｯｷ

aby Kmiotnieprzedawali.
w.net ubogi.
nie poorze y spraＧ ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
uro-

Ｎ＠

y ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
nie ma tego ｣ｺｹｮｩ
＠ ani ｭｯｷｩＬ＠
chlopy ' Da ｲｯ｢ｴＺ＠
Ale wczas z wieczora
ｄ｡Ｏｵ｢
ｩ Ｎ＠
A ' rano wstawszy przez wid ｩ､｣＠
ｺ｡ｷｯＬ＠
ｷｹ｣ｨｯ､Ｌ＠
wyieidi ay: klory nie ｰｯｳｵ｣ｨ｡Ｌ＠
zarazem kaｲ｡
＠Ｌ y ktory posledzey przyiedi ie, tak ｳｩ ＠ z nim obcho､ ｩ ｩ Ｌ＠ iako w ｳｺｫｯｬ
＠ z iaki ｂ｡ｫｲｩＺ＠
to iest, ､ａ＠
mu chloｳｴＬ＠
y ｰａｭｩ
ｴｮ･＠
dobre.
ｷ ｹ ｧｮ｡･ｭ＠
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ｉｻｭｩ･＠

iimie na' ｲｯ｢ｴ＠
do dnia ｷｹ｣ｨｯ､ｩ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y ｗｯ､｡ｲｺ＠
ma tego ､ｯｹｩｲｺ･Ｚ＠
ktory
przyiediie, ｳｫ｡ｲＬ＠
y do domu po wszytkieh ｰｵｩＮ＠

Jako

ｓｬ＠

ma

ｲｺ､ｮｩｫ＠

ｭ｡ｩＺ＠

a

ｰｯ･､ｺｹ＠

sprawowM olwfo gumna
w ' ｫ｡､ｹｭ＠

folwarku.

ｳｩ＠
gumno ｭｯ
ｩ＠ do ｇ､｡ｳｫＮ＠
abo w miasteezkach na korce przedawa, lUrbarze ｵｾｴ｡ｷｩ｣ｺｮ･＠
w gumnie z ｕｲｺ､ｮ
ｩｫ･ｭ＠
a z ｗｯ､｡ｲｺ･ｭ＠
ｰｩｬｮｯｷ｡＠
ｭ｡ｩ＠
ｭｯ､
ｩ ｢ ｹＬ＠ ｷ ｹ ｭ ｡｣
ｮｩ｡＠
dobrego z ｳｯｭｹＬ＠
y ｧ｡ｲ､ｬｩｮ＠
dobrze
ｷＩＧｬｲｺ
ｳ ｡ Ｌ＠
ｰｯｬ｡､ｵ＠
malo abo nic nie ｺｯｳｴ｡ｷＮ＠
ｗｯﾭ
darz pod swoy klucz ma ｺ｢ｯ･＠
z gumna ｰｲｺ ｹ ｩｭｯｷ｡
Ｌ＠
a z sw ego chowania przedawcy pod iego klucz zaraz wy､｡ｷ
Ｌ＠
po iednemu ｡ｳｺｴｵＬ＠
czego ｭ｡ｩ＠
ｭｩ､
ｺｹ＠
ｳｯ｢＠
z.
karb ｭｩ･
Ｚ＠ bu karbem iednym ｡ｳｺｴ＠
od pawi.
W ｯ､｡ｲｺ･ｭ＠
Gdy lJa targu przedawa, ma hydi ieden chlop ｲ ｺ ､ｮｹ＠
do tego, ktory to ma ｰｲｺ･､｡ｷ
Ｎ＠
A ten przedawca
ktorego dnia co przeda, zaraz ma ､｡ ＠ sobie w Regestr
ｮ｡ｰｩｳ
Ｚ＠ a skoro ｡ｳｺｴ＠
wyprzeda, ｰｩ･ｮ､ｺ＠
ｯＭ､｡＠
ｕｲｺＭ
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dnikowi: a karb miasto qwitu z ｕｲｺ､ｮｩｫ･ｭ＠
mu ｾ｡＠ wiele Ｇ ｡ｳｺｴｯｷ＠
ｰｩ･ｵ､ｺ＠
odda.

ｭｩ･Ｌ＠

iako _

Do miast na targi ｹｴ｡＠
ｰｯｳｹ｡Ｌ＠
wedle potrzeby. A
tam przedawca niech ｫ｡･＠
ｷｯ｡＠
na targu, Ji u Pana
mego ｹｴ｡＠
iest dostatek ｭｯ｣ｵ･ｧＺ＠
li tak kto ｹｴ｡＠
potrzebuie, poiedi do imienia Pana moiego, tam ia ｹｴ｡＠
przeda[Il, co komu ｢､ｩ･＠
potrzeba. A ｹｴｯ＠
tak przedaｷ｡Ｉ＠
aby go nie ｣･ｮｩＬ＠
iedno iako teraz iest. A od targu
do targu przez ｴｹ､ｩ･＠
ma ｭｩ｡ｲ＠
｢ｲ｡＠
na ｣･ｮＬ＠
po cze. mu ｹｴｯＺ＠
aby ｷｩ･､｡＠
iako ie w domu ｰｲｺ･､｡ｷＮ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

na Regestr ma ｰｩｳ｡Ｌ＠
ia!{Q a po czemu,
ktorego tegodnia na targu ｨｹｯＮ＠
Czego, ieslipJ sam na
targu nie ｢ｹＬ＠
ma ｳｩ＠
ｷｹｩ･､＠
zaraz gdy przyiediie
przedawca: a nietylko od samego, ale y od Kmiotkaw co
z nim ieidiili.
Zyto na gumnie zaraz ｷｹｰｲ｡ｯＬ＠
a wypraivne do
Spichlerza ｣ｨｯｷ｡Ｚ＠
aby potym nie ｷｹｴｲ｣｡＠
na podｩ･ｷｮｹＮ＠
.
Szafarstwo gumrla ma hydi ｹ｣ｺｬｩｷ･Ｌ＠
iako ｺ｢ｯ｡＠
tak y
ｰｩ･ｮ､ｺｹＺ＠
I,tegeslra zaraz ｰｩｳ｡
Ｚ＠ opatrznie ie y ｲｺ､ｮｩ･＠
｣ｨｯｷ｡Ｚ＠
na ｰ｡ｭｩ＠
ｳｩ＠
nie ｳｰｵ｣ｺ｡Ｚ＠
karby takie ahy
ｲｺ､ｮｩ･＠
｣ｨｯｰｩ＠
chowali, y sprawiedliwie ie karbowali.
Miara la ｷ､ｹ＠
ｩ･､ｮｾｫ｡＠
ma hydi, tak przy Panie iako
p'rzy Rewizorze, ktoryby od Pana ｢ｹＮ＠
ｺ｡ｰｲｹＺ＠

Zgoniny, ple.wy, w suszy ｣ｨｯｷ｡Ｌ＠
bo tym ukarmi ｷｯｵ＠
iako ｫｲ｡ｳｺｯｮ＠
skupnieyszy ｷ｡＠
kupcowi. to ､ｯｷｩ｡｣ｺｮＮ＠

､ｯｹｩｲｺ･＠

ｩ･｣ｺｾＬ＠

co by uie
y
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Brogi na iiemi nigdy ｬ･
＠ nie ｭ｡ｩ
ani ｳｩ＠
ｭ｡ｩ＠
ｰｲｺ･｣ｨｹｬ｡＠
ｮ｡ｯｩ･Ｚ＠
ｭ｡ｩ＠
bydi. A ｫ､ｹ＠
brog ｰｯ､･ｲＬ＠
＠

kiedy ie ｷｹｭｯ｣Ｌ＠
bo broiyny ｭｩｺｳ･＠
tam ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｯｬｲＮ＠

W stodole' ｣ｨｯ＠
zamczyska, gdy ｭｬｯ｣Ｌ＠
nie ｭ｡ｩ ＠ nie
wianego ｹｴ｡＠
na noc ｯ､｣ｨ
ｯ､ｩＺ＠
gdyby ｮ｡ｷｩｴｳｺＬ＠
tedy
w Spichlerzu ma bydi 'w stodole, bo dla tego ma l:iydi
w ｫ｡､ｹｭ＠
gumnie Spichlerz aby ieden w stodole:
ｚ｢ｯ｡＠

ｐｳｺ･ｮｩ｣＠
ｫ､ｹ＠

ｳｩ＠
ｕｫ｡､ｮｩ＠

｣ｨ､ｯｧｩ･＠
ｵｫ｡､＠
w osobne brogi, dla nasienia.
dla ptastwa przy ｳｴｯ､
Ｇ ｡｣ｨＬ＠
przy ｯ｢ｲ｡｣ｨｾ＠
ｫ｡
Ｚ＠
ｰｲｺ･｣ｨｯ､＠
iimie, ptak nie ｷｬ Ｇ ･ｩＮ＠

w brodzech pilnie ､ｯｹｩｲｺ･＠

ma, aby ｲｺﾭ
dnie ｵｫ ｡､ｬｩＬ＠
a ･｢ｹＧ＠
ｹｴｯ＠
dlugo ｳｴｯｩ｣＠
nie ｧｮｩｯＮ＠
(Experencya) ｚｷ｡ｳｺ｣＠
gdy ｳｩ＠ trafi dobremu gospodarzowi swoim urobki em w dobry rok ｧｯ､ｮ･＠
｣ｺ･ｫ｡Ｎ＠
A gospodarze ｲｚ､ｮｩ＠
ｭ｡ｩ
Ｌ＠ w brogach ｵｫ｡､
＠ iako y ｩ｡＠
,
ｺ｡ｷ､ｹ＠
w ｰｯｧ､Ｎ＠
Siana aby nie ｭｩ･ｳｺ｡＠
pogodnego z niepogodnym,
ｭｩｺ
ﾷ ｳｺ･ｧｯ＠
z drobnym: aby zas ｷｩ･､｡Ｌ＠
klore dla ktorego ｰｯ｣ｺ ｢ｹ､｡＠
Ｌ＠ a kiedy ie ､｡ｷＮ＠
ｭ｡ｩ＠

Ostroienie, dylowanie, ogrodzenie, y wszelakie ｰｯｴｹ＠
bydi rowne: A brogi iednakie zawsze, tak ･｢ｹ＠
bronie ｵ ｧｮｩ｡＠
za rok: a brogi pod ｩ ･､ｮ＠
ｭｯ､＠
bu-,
ｹｮ｡＠

､ｯｷ｡Ｎ＠

Dla zgonin y plew na oborze ｰｲｺ
to w plewniach barzo ｳｩ＠
ｰｲ､ｫｯ＠
ｷｳｺ､ｹ＠
ｰＮｯ｡ｹ＠
na oborach bydi ｭ｡ｩＺ＠
w brogach nie zle.

ｴｲｹ＠

ｭ｡ｩ＠

popsUJe.
w ｳｯｭｩ･＠

bydi, bo
A tak
tei. temu
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Odwoz ｹｴ｡＠
ma ｰＮｲｺｹｯｭｮｩ･＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
Panu kiedy czas,
aby z tym nie ｯｭｩ･ｳｺｫ｡Ｎ＠
Do 'gumna aby ｳｩ＠ ｷｩｮ＠
P. nie ｺ｡ｫｲ､ｹＬ＠
tego pilnie
strzedz: bo nie tyl·ko szkóda, ale y sromota.
ｐｯｬ｡､ｹ＠

iako ｯ､｡ｷＺ＠

bo. tei te ｳｺｫｯ､＠
peryencya ｮ｡ｵ｣ｺｹ
Ｉ＠ bo Dworki z tego ｲ｡＠ｫ
bo to sam Pan abo Rewizor ma ｰｯｳｴｻｭｷｩ＠

｣ｺｹｮｩＺ＠

(Exｳｩ＠

ｩｭｵＺ＠

opatrznie.

Groch w ｳｵｺ＠
ma bycli mtocon: bo skoro' ｵｭｩｫｮ･Ｌ＠
z ｣ｵ､ｮ･ｧｾ＠
szpetny.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｲｺ､ｮｹ＠
ma ｳｩ＠
ｳｴ｡ｲＬ＠
aby gumno zawarte
ｭｩ｡Ｌ＠
coby pod ｡ｭｫｩ･＠
ｳｴ｡ｯＮ＠
A gdy ｩｵ＠ do Gd;1I1ska ｹｴｯ＠
ｳｰｵｺ｣｡ｩＬ＠
tam Ｌ ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma tego slrzedz, aby dobrer drogi nie ｯｭｩ･ｳｺｫｷ｡［＠
ｰｯｲｺ､ｮｩ･＠
y wczas ｺ｢ｯ･＠
ｷｹｰｲ｡ｯＺ＠
bo do Gdarlska
ｹｴ｡＠
nie ｰｯ､
ｩ･ｷ｡Ｌ＠
ale ie ｴ･＠
w gumnie dobrze wyｰｲ｡ｷｩＺ＠
iakoby ｳｩ＠ ｫｵｰｩ･
＠ ｰｬ･ｷＬ＠
piaski em, nie ｯ､ｴｲﾭ
｣｡Ｎ＠
A kmiotek we ｺ＠ ､ｲｯｧ＠
przewodenb ｳｩ＠ nie ｵ｢ｯｹＮ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ma tego strzedz, aby w folw arczech za ｹｴｯ＠
y za insze zboie wydatek drobny ｮｩ･｢ｹＺ＠
bo ｳｩ＠
nay､ｺｹＬ＠
na folwltrkowe wydatki,
diie za co inszego ｰｩ･ｮ
zebrac.
ｕｲｺ
Ｇ ､ｮｩｫ＠
ma tei doyirzedz, aby szkody tym nie czynit, ･｢ｹ＠
na ｴ･ｳｺｹ＠
rok z nowego wszelakiego zboia nie
ｺ｡｣ｨｯｷｹＮ＠

Retentow przy liczbie nie ma ､｡ｷ＠
mu Pan zakazuie ｢ｯｲｧｷ｡Ｎ＠

ｕｲｺ

Ｎ ､ｮｩｫＬ＠

gdy

blSlf
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Karby ｗｯ､｡ｲｺ･＠
od wszelt\kiego zboia ｭ｡ｩ＠
mlec,
tak ｣ｨｯｷ｡＠
iako ｰｩ･ｮ､ｺ＠
- ｷ｡ｳｮ･Ｚ＠
a tak to
ktore ｭ｡ｩ＠
ｲｺ､ｩｾ＠
iakoby ｬｩ｣｢＠
､ｯｳｴ｡･｣ｺｮ＠
uczynili.
Jarzyny wszelkie, pszenice ｺｷ｡ｳ｣Ｌ＠
do targu, do
Browaru" zaraz przy Karb{lfZu ｰｯ､ｳｩ･ｷ｡Ｚ＠
chyba co
do Ｖ､｡ｳｫ＠
ｷｬ･ｫＬ＠
ｧｲｯｭ｡､＠
ｭｬｯ｣Ｌ＠
tego ｺ｡ｮｩ･｣ｨＮ＠
owa
Szafarz ｺ｢ｯ｡Ｌ＠
nie ma na liczbie ｫ｡＠
ｰｯ､ｩ･ｷｮＬ＠
w gumllie to zaraz -ma ｯ Ｇｳｴ｡ｷ＠
.
. Dla liczby veryficacya taka bydi ma z kMdey ko.py:
ｐｲｺｹｩｮ｣＠
dwa przy Rewizorze; przyczym ma bydi
I\arbarz gumienny, y ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
､ｯｹｩｲｺ･
＠ tego _
ma: ｗｩ＠
po snopie z ｫ｡､･ｹ＠
kopy z ｫ｡､･ｧｯ＠
ｫｴ｡＠
w polu. bo nie .
ｭｯｧ＠
bydi iednakie, y zaraz ｺｭｯｩ
Ｚ＠ tam z ｫ｡､･ｧｯ＠
mieysca i:yto plenne y nie plenne ｯｫ｡･＠
ｳｩＬ＠
y wedle tego
liczb,i. A Rewizor ｩｵ＠
tego oczyma ma ､ｯｹｩｲｺ･Ｌ＠
hona tym wszytko.
A gdy ､ｩ･
ｳ ｩ ｩｮ＠
ｷｯ
Ｍ do gumna, tedy ｴ･＠
takie od
kopy ｢ｲ｡ ＠ po iednemu snopie, y. ｭｯ
ｩ＠
osobno.
, ｐｲｺ､ｩｷ｡＠
tak ｶ･ｲｩｦ｣ｇｷ｡Ｎ＠
Na polu len, konopie
ploskonie y ｧｯｷ｡ｴ･Ｌ＠
tak ｭ ｡ ｩ＠ ｢､Ｎ Ｌ＠ coby z ｫ｡､･ｧｯ＠
snopu ｧ｡ｲ＠
｢ｹ｡Ｚ＠
Me ｩ＠ teg Dworki y ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
nie diiaｈｩＮ＠
tedy gdy tó ｷｹｭｯ｣ｺＬ＠
po kilku snopow ｫ｡ｺ＠
zeｴｲｺ･Ｌ＠
､ｯｹｩｲｺ｡ｷ
ｾｺｹ＠
aby snopy iednakie y J'owne ｢ｹＬ＠
tedy ｩｵ＠ tak Pani Stara ma ｯ､｡Ｎ＠
A ｯｫ＠
ｷｩｴ･ｧｯ＠
ｬ｜ｦ｡ｲｩｮＬ＠
Dworki wszytkie abo ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹＬ＠
ｭ｡ｩ＠
ｺｷｩ･ｳ＠
do Paniey, abo do Ekonomice, abo do ｕｲｺ､ｮｩｫ｡＠
glownego, abo do iego ｯｮｹ＠
ｰｲｺ､ｩｷ｡Ｌ＠
ｰｯｾｶ｡ｩｹｷｳｺ＠
ｯ､｡Ｚ＠
ｾ｢ｹ＠
ｳｩ＠
to wszytko ｢｡ｯｺｹＬ＠
ｩ･ ｬｩ＠ ｓｉ＠
zgadza z verifi-
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ｲｺ､ｮｩ･Ｚ＠

A potym popisawszy wagi, rozdawar
ｷｩ･､｡＠

ｰｲｺ＠

po-

ci na ludiie nie ｯ｢ｩｊｷ･Ｚ＠
bo kiedy ｢､ｩ･＠
wiele kamion y chlopow, tedy ｴ･＠
brdiie ｡ｴｷｩ･＠
ｷｩ･､｡＠
po wielu ｷｲ｢ｯ＠
ma ｲｯｺ､｡ｷ＠
ｰｲｺ･ｊＮ＠
ｋ､ｹ＠
ｹｴｯ＠
aho iakie ｺ｢ｯ･＠
ｭｯ｣＠
z szopy, tedy kiedy
ｰｯ｣ｺｴ･ｧ＠
broga nie ､ｯｭ｣Ｌ＠
ostatek ma do ｳｴｯ､ｹ＠
zarr.czystey ｺｮｯｳｩＬ＠
zliczywszy kopy wiele ｺｯｳｴ｡Ｎ＠
Gdy ｳｩ＠ stare ｰｯｳｺｹｩ･＠
popsuie, a nie ｧｯ､ｩ＠
ｳｩ＠
go poｰｲ｡ｷｩＮ＠
tedy odarszy snopki ｲｺ､ｮｩ･＠
ｲｯｺｷｩ｡ｾ＠
y na
gromadiie ｭｩ･Ｌ＠
a potym do obory ｫｬＸＮｓＬ＠
dla ｊ･ｩｮｧｯ＠
gnolU.

Nauka lfluczni!wwi, iako

ｭｩ･＠

ｳｩ＠

ma ｳｰｲ｡ｷｯ､Ｎ＠

ｷｩｬ･｣ｨＺ＠

KLucznik ma kiucze
w kilku
osobno od
pro7.nych domow, co ie ｧｯｩｮ･ｭ＠
ｺｯｷｩＬ＠
osobno od
ｳｫｲｺｹ＠
y skrzynek, osobno od tych co ich ｺ｡ｷ､ｹ＠
poｴｲｺ･｢ｵｩＮ＠
iako od piwnice, pod runy. ｳｴｯ､ｹＬ＠
spichlerza.
ｋｬｵｾｺｮｩｫ＠
w piwnicach.'y we wszem ｺ｡ｷｲｩｵＬ＠
pod swym
kluczem, ma bydi Ｍ ｯ｣ｨｾ
Ｇ ､ｯｩｮｹＬ＠
y ｉ ｻ｡､＠
rzecz na swym
mieyscu ma u niego ｬ･Ｚ＠
iako statki piwne piwnicy,
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tak lel spichlerzowi y wszemu dworowi
ｯｰ｡ｴｲｷ

｢､ｬ･Ｌ＠

｡

､ｩ

ｷｩ･ｬｫ＠

Ｌ＠ ｣ｨｯｷ｡

Ｌ＠

y ｰｲｺｹ｣

ｹ ｮｩ｡

ｮ｡ｬ･ｩＮ｣Ｌ＠

ma

Ｎ＠

Klucznik nie ma octu w piwnicy ｣ｨｯｷ｡Ｚ＠
bo ｩｭ･＠
a ｬ ･ ｩ･＠ piwo kwasi. A ile go uto czy Ｍ
･ Ｌ＠
tyle ｰｲｺＩ Ｇ ｬ｡ ｾ＠ na ordynaryq, ocet ｳｩ ＠ nie ｳｫ｡ｩＺ＠
ｰｯｴｲｺ･｢Ｌ＠
osobno ｰｲｺｹ｣ｮｩＮ＠
.

nie
ｮ｡ｫ､ｹ＠

na

Klu cznik okolo Ｇ ｭｫｩ＠
ｭ･
ｩ｡＠
ma ､ｯｹｲｺ･
Ｌ＠
aby tego
w podrunie ｺ｡ｷ､ｹ＠
ｰｯｴｲｺ･｢＠
miaL A ma tQ opalroｷ｡＠
w Jesien i a na Wiosne, aby tym ｌ･ｩ＠
ludii nie za｢｡ｷｩＬ＠
a ｩ｢ｹ＠
z ｭｹｮ｡＠
spelna ｭ ｫ｡＠
ｷｲ｡｣＠
ｳｩ＠
y wy. miar abo miary aby spelnn ｴ｡ｫ･＠
､ｯ｣ｨｩｹ＠
do dwora:
bo o ｍｹｮ｡ｲｺ＠
ｺｯ､ｩ･ｾ＠
nalacwiey. A od tego Wilga ma
｢ｹ､Ｎ＠

Klucznik przy wielkim dworze nie od wszytkich za'mkow ma klucze ｭｩ･ｷ｡Ｚ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma o kluczniku wie､ｩ･
Ｚ＠ bo y w zacn)'Ch domiech Pan y Pani nie od wszy tkiego klucze od siebie daie. Bo gdy czego nie dostanie, abo gdy co niesporo bywa, tedy nie mucznika ｰ ｡ｴｲｺＬ＠
ale. ｕｲｺ､ｮｩｫ｡Ｎ＠
O skl enice, o Zelazo, o ｇｷｯ､ｩ･Ｌ＠
o Swiece, o Garnce, o Diieszki do ｭ｡ｳＬ＠
o ｔｷｯｲｩｹ､｡Ｌ＠
o Sol, ｫ､ｹ＠
ｴ｡ｳｺＬ＠
to ｷｾｺｹｴｫｯ＠
ｫ ､Ｉ ［＠ o co lacwiey, przy Ulach, przy
Rudach, ｫ､ｙ
Ｎ ｢ｬｩ･ｹ＠
w tym imi_eniu ｫｵｰｯｷ｡Ｚ＠
A ｳｴ｡ｭ､＠
do drugich imion za . ｴ･＠
ｰｩ･ｮ､ｺ
Ｍ ､ｲｵｧｩｭ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫｯｭ＠
､ｯ｡ｷ
Ｌ＠ na potrzeby do dworow y do folwarkow: y
wszelakie stalki ｫ､ｹ＠
o co ｡｣ｷｩ･ｹＮ＠
ｫ､ｹ＠
lasy, tam drewniane.
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Klucznik ｌ･ｩ＠
ｺ｡ｷ､ｹ＠
przed obiadem ｭ｡ Ｇ ｯｰ｡ｴｲｷＬ＠
aby ｣ｨｯ､ｮ･＠
piwo do ｳｴｯｵ＠
przy Panie ｢ｹｷ｡ｯＬ＠
i.eby to
wczas lodem opatrzy t. A wczas, to iest do pierwszey
po.trawy, ｰｲｺｹｮｯｳｩＺ＠
nie w ten czas kiedy Z ｳｴｯｵ＠
zbieｲ｡ｩＮ＠
A wszelakie obroki przed obiadem ｯ､ｰｲ｡ｷＮ＠
Gdy Pan z dwora odieidza, ma \vszytko ｰｯｲｺｴｮＬ＠
l<lk ｐ｡ｳｫｩ･＠
iako y ｳｵ･｢ｮｩ｣ｺ＠
rzeczy, iakoby nic nie
ｺｧｩｮ･ｯＺ＠
Ognie ｯｰ｡ｴｲｺｹＺ＠
stalki ｰｯｲｺｴｮＮ＠
Klucznik ma ､ｯｹｲｺ･
Ｌ＠ gdy ma Pan ｰｲｺｹｩ｡｣ｨ＠
do
zamku . abo do ktorego dworu, gdy piece ｰｲｺ･｡ｬｩＬ＠
aby ｰｯｲｺ､ｮｩ･＠
suchemi drwy ｰｲｺ･｡ｬＬ＠
iakoby ｳｩ＠ piece
niepsowllly, y dymem ｳｩ＠ gmachy nie ｫｵｲｺｹＺ＠
tak ｴ･＠
obecnie ma ､ｬＩｧｾ｡＠
y tych co w piec6.ch ｰ｡ｩＬ＠
aby
ｰｯｲｺ､ｮｩ･＠
ｯｫ＠
drew, piecow, ｵ｣ｺｹｷ｡Ｌ＠
wszytko ｢ｹｯＬ＠
a wczas nagotowano.
Klucznikowi, w ktorym ｷｬｰｩ＠
･＠
nie pewny Szafarz, ｢ｩ･ｲ｡＠
klucz na noc: ｷｳｺ｡ｫｯ＠
trzeba ｳｩ＠
ｯｰ｡ｴｲｺｹ＠
na fortel: bo y nie ｺ｡ｭｫｮ＠
ｭｯ･＠
nii klucze odda, y naｧｯｴｷ｡＠
to tak, ' iako swey woley ｵｹ＠
ｭｯ･Ｌ＠
ＡＮ＠
Experyencya w tey rzeczy. y dwa klucza ｢ｹｷ｡ｩ＠
do iednego
zamku. ｗｳｺ｡ｫｯ＠
ua niewiernego ｫ｡Ｌ＠
ｷ･､ｵｧ＠
zaｳｵｧｩＮ＠

Ktody piwne pomierne w piwnicy ｢ｹ､
Ｎ＠ ｭ｡ｩ＠
iednakie: to iest, iedne ｷｩｴｳｺ･Ｌ＠
drugie ｰｯｷｩ｣＠
mnieysze: aby
｢ｹ＠
dwie rowne iedney ｷｩｴｳｺ･ｹＮ＠
Tak ｴ･＠ beczki do
ｭｫｩ＠
w podrunie, korzec do obroku owsa, garnce do
ｭ｡ｳＬ＠
ｴｷｯｲｺｹ､｡＠
do serow, solnica na sol, ｭｯｴｷｩ､｡＠
na ｰｲｺ､Ｌ＠
w ｫ｡､ｹｭ＠
imieniu u Pana, klo go ma nie
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mMo, ma to bydi iednako: dla liczby y ｰｯｲｺ､ｫｵ＠
z
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y z IOuczniki.
ｉ｜ｵ｣ｺｮｩｫ＠
ma ｭｩ･＠
na ｰｩ･｣ｺｹ
Ｌ ｳｴｲｯ･Ｌ＠
ｫ､ｹ＠
ｳｴｲｯ｡＠
koleyna
Kmieca w dworzecll. Bo ｩ＠ miasto ｳｬｲｯ･ｹＬ＠
barzo radii
sami ｫｲ｡､ｮＮ＠
Klucznik ma dworu ｰｩｬｮｯｷ｡
Ｌ＠ gdy ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
u roboty
abo po iakiey sprawie, tedy co trzeba ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
mu ma
ｰｯｲｵ
｣ｺｹ
Ｚ＠ bo z Klucznika ｮ｡ｲｺ､ｩ･ｹｳ＠
Urzednik bywa
ｺ｡ｷ､ｹＮ＠
Bo kto ｳｩ＠ czego uczy z ｅｸｰ･ｲｹｮ｣＠
zaraz, ten
bywa nalepszy Mistrz.
Klucznik, gdy ｭｹｮ＠
blizu dwora, ｍｹｮ｡ｲｺ＠
ma ｭｩ･＠
na pieczy, aby Pfulska miclI'a ､ｯ｣ｨｩ｡＠
do dwora, spelna: a ｫ､ｹ＠
daleko, z ｕｲｺ､ｮｩｫ･ｭ＠
spoIna rada o tym.
mucznik ｬ･ ｩ･＠ ｫ＠
y ｳｰ ｡ ｩＬ＠ wod, od ｺｯ､ｩ･
ｹｳｴｷ｡Ｌ＠
ma
strzedz. A gdy samemu trudno, przez parobki, piwowary dworskie, abo kogo do tego sposobi wiernego.
Piwa ilby ｢ｹ＠
. z ｫ ｡ ､･ｹＬ＠
lepiey ｩ･､ｮ＠
uszkodii, ｮｩ＠ ｫｩｬ･ｭ､ｴＬ＠

beczki; ,a
ｷｹｰｩ＠

ｩ･

｣｡Ｚ＠

kiedy

ｬｩ｢ｹ＠

ｭｩ｡＠

ｵｴ｡｣ｺ＠

bo kilkiem mniey
zwietrzeie.

WSZ) tko

a gdy klucz zginie, ｯｳｴｲｮｩ･＠
､ｯ｢ｹｷ｡
Ｚ＠ bo tym ｺｯ､ｩ･｡＠
wprawi. I\iedy ｫｬｯｴ＠
zamyｫ｡ｩＬ＠
lepiey ｫｯｴ･＠
ｳｴｵ
｣Ｌ＠ ｮｩ＠
podwoy ｰｳｯｷ｡
Ｎ Ｎ＠ Ten C6
klucz naydiie, aby sobie nie odmykal, ｯｰ｡ｴｲｺｹ
Ｚ＠ kluczy przez ｲ｣･＠
-nie ､｡ｷ
Ｚ＠ nie do ｫ｡､･ｧｯ＠
zamknienia
za ｳｯ｢＠
ｰｵｳｺ｣｡Ｎ＠
l\.Iucze

ｲｺ､ｮｩ･＠

ｰ･ｮ＠

ｋｬｵ｣ｺｩｫ＠
ｧｯｩｵＬ＠

｣ｨｯｷ｡Ｚ＠

co
tam

ｷ Ｎ ｩ｣＠

ｳｩ＠

upiia gorszy niW
ieszcze gorszy.

ｺｯ､ｩ･ｹＬ＠

a przy
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Klucznik dW(l,r ma ｺ｡ｭｹｫ＠
abo ｺ｡ｷｩ･ｲ［＠
ｏｴｯ＠
wszetecznice. ｣ｨｯｰｩＬ＠
ｭ｡ｩ＠
ｷｩ･､ｺ＠
we wsi y w mieｳｩ･Ｌ＠
ｩ＠
nie ma z nim ｳｩ･､ｺＺ＠
y ｰｯｷｩ･､ｺ＠
nari. A w
zamku ｾｲｯｴｮｹ
Ｎ＠ Tak w ｭｩ･ｳ＠
iako na wsi na Wrotnego
y na ｫ｡､･ｯ＠
co z nim ｳｩ･､Ｌ＠
nie ｭｩｯｳ･ｲｮ｡＠
wina . .
W ,dworze Ｇ ｣ｨｯｰｩ＠
co sprawy ｡､ｮ･ｹ＠
nie ｭ｡ｩ＠
y
ｷｳｺ･ｴｾｮｩ｣＠
ｮｩ･ｭ｡＠
｢ｹｷ｡Ｌ＠
tak przy ｢ｹｴｮｯ
ｩ＠ Pallskiey,
• iako y przez Pana: a ieszcze 'wi ece'y przez Pan,),
Klucznik ma tego ｰｩｮｯ＠
､ｯｧｬ｡
Ｌ＠ ･｢ｹ＠
wszelakie
ｺ｢ｯ｡＠
do ｭｹｮｯｷ＠
y ｺ｡ｳｩ＠
z mlynow ｷ｡ｯｮＬ＠
ｴ｡ｫ･＠
y
ｳｯ､ｹＺ＠
a w ｫ｡､ｹｭ＠
folwarku ma bydi waga, iako . w
ｭｩ･＠
w Ratuszu uczyniona. Anietylko zboia, ale y
innych rzeczy wiele ｭｯ･
Ｎ＠ ｳｩ＠
ｺｮ｡ｬ･ｳＬ＠
co pod ｷ｡ｧ＠
od､｡ ｷ｡＠
y ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ｚ＠
iako Sol z ｢･｣ｺｫＺ＠
｢ｾ＠
ｍｹｮ｡ｲｺ･＠
ｺｯ､ｩ･Ｎ＠
Experyencya,

IJJlynarz co Panu powinien.

ｭｩ･＠

ｭｹｮｩ･＠

we
cO ,obecnie - miele, statNAprzod ma
hi ｭｹｳｫｩ･Ｌ＠
do ｭｹｮ｡＠
potrzebne: to iestTopor, SiekieｲＬ＠
ｐｩＬ＠
Przysiek, p'esni q, Oszkardy, Swidry, Taczki
dwoie: co dobremu ｹｲｴ､ｮ･ｭｵ＠
ｍｹｮ｡ｲｺｯｷｩ＠
przystoi.
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l\ftynarz ma hydi grobley pilen y upusty, y ma to
zawsze ｯｧｦ､ｷ｡＠
na ｫ｡､ｹ＠
､ｩ･Ｚ＠
bo sie to ｣ｺｳｴｯ＠
przytrafia, co ｳｩ＠
iednemi taczkami iiemie ｺ｡ｰｲｷｩ＠
ｭｯ･Ｌ＠
tego potym kilka ｷｩ＠
nie zaprawi, ,gdy ｮ｡ｧ＠
rzecz
przypadnie, a pocznie ｳｩ＠ grobla ｲｷ｡Ｎ＠
ｍｹｮ｡ｲｺ＠
gdy ｩｵ＠
rostop przyidiie, tedy ma ｯ｢ｲＭ
Ｌ＠
ｷ｡＠
u upustu pale, aby lad tego nie ｰｯ､ｮｩＬ＠
gdy
woda przyidiie.
ｍｹｮ｡ｲｺ＠
gdy na ｷｩｬ･＠
ｯｳ｣ｨｮｾ･＠
przez niedoyirzenie
swe, abo co takiego przypadnie, co by sam ｭｯｧ＠
zro｢ｩＬ＠
nie ma mu tego ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｰｯｭ｡ｧ＠
ｬｵ､ｭｩＮ＠
ｔ｡ｫ･＠
ｳｩ＠
ｴ･＠
ma ｲｯｺｵｭｩ･＠
y ｯｫ＠
szkut.
ｍｹｮ｡ｲｺ＠
ma tramow ｰｲｺｹ｣ｮｩ｡［＠
ｫ､ｹ＠
iest Tracz, kiedy czas tego, aby obecnie ｴ｡ｲＮ＠
A tramy aby ｳｩ＠
ｷ＠
ｺ＠
､ｲｯｧ＠
ani ｬ ･ｩ＠
nie ｷｯｩｹＬ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ｡＠
ma ｮ｡ｰｯｭ･ｩ＠
ｍｹｮ｡ｲｺＺ＠
a ｫ､ｹ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｮｩ･､｢｡ｹ＠
, tedy Pana.
ｍｹｮ｡ｲｺ＠
ｰｲｺｹｬ･ｧ＠
u sadzawek ma ryn ､ｯｧｬ｡Ｌ＠
a
czegoby sam' nie ｳｰｲｯｴ｡Ｌ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷ＠
ｰｲｺｹｯｭｩｮ｡Ｚ＠
ｗｳｺ｡ｫｯ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
nie ma ｳｩ＠ iui na to ｺｧｯ｡＠
spuszczar,
ma tei na to oczy I ｭｩ･Ｎ＠
l\Hynarz ma ,to wszy tka ｯｰ｡ｴｲｷ＠
w ｰｲｺｹｬ･ｧｭ＠
dworze, podwaliny, ryny, ｷｧｹＬ＠
y ｯｫ＠
dachowaby'
tak tei ｫ､･ｹ＠
rzeczy ｰｯｲ｡ｷｩＬ＠
co na
nigdiie nie ｩ･ｫｹＺ＠
ｩ･
ｬ･＠ ｮ｡ｬ･ｹＺ＠
ktory omieszka, ｫ｡ｲＬ＠
a'bo dom ｯ､ｲｺ･Ｎ＠
ｍｹｮ｡ｲｺ＠
ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
､ｯｹｩｲｺ･Ｌ＠
gdy slaby m?yna
ｰｯｹｴ･ｫＬ＠
y ｵｫ｡ｺ＠
mu ､ｲｯｧＺ＠
bo Meno z nim: Gdyobecnie ｭｩ･ｬＬ＠
tedy ｳｩ＠ ､ｯｷｩ｡｣ｺｹＬ＠
ｷｩ･ｬ
Ｌ ｳｩ＠
zmiele od godiiny do godiiny. A gdy ｍｹｮ｡ｲｺ＠
iAh niepewny, nie,,;
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wierny, tedy Miernika, iakikolwiek ｭｹｮＬ＠
pewnego,
pilo,ego, wiernego przystawiw.szy ､ｯｷｩ｡｣ｺｹＬ＠
＠ potym
na ospy ｰｯｳｴ｡ｷｩＺ＠
Auo tego tak ｯｳｴｲｮｩ･＠
strzedz, iakoby co iest PAliskie ｳｰ･ｮ｡＠
､ｯ｣ｨｩＮ＠
｡ｲ＠ｫ
ｴ･＠ gdy
obaczy ｰｯｴｲｺ･｢Ｌ＠
･＠
ｍｹｮ｡ｲｺ＠
niewierny. A ｫ､ｹ＠
ｭｹｮ＠
pod dworem, tAm to nalacwiey: bo ｭｩｾｲｹ＠
ｺｳｴｯ＠｣
ｭｯ･＠
ｷｹ｢ｩｲ｡Ｎ＠

ｍｹｮ｡ｲｺ＠

klory osobno ode wsi mieszka: nie ma ｩ･＠ｭ
ani ｳｩ･＠
przy sobie, ｡＠ kiedy ｯｷｩ＠
ryby, tedy
z Przystawem ma mil ｰｯｳｉ｡＠
｣ｺｯ＠
y ｳｩ･Ｎ＠
y przy wsi trzeba ｺｯ､ｩｹｳｴｷ｡＠
s1rzedz.

｣ｺｯｮｵ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｷｳｺ｡ｫｯ＠

Konopi ani ｡､ｮ･ｧｯ＠
w stawie
ｭｯ｣ｺｹ＠

ｭｹｮ｡＠

Do
ｷａＬ＠

ｰｲｺ､ｩｷ｡＠
ｍｹｮ｡ｲｺＮＬ＠

wieprze

klory ｩｵ＠
karmniku, y ､ｯｲｳｹＺ＠

｢､ｩ･＠

nie ma ､ｯｰｵｳｩ＠
ｗｯ､｡ｲｺＬ＠

､ａｷ｡＠
VI

ｕｲｺ､ｮｩｫＮ＠

takie, coby ich dokarmidworze pierwey rozetkany w

l\Hynarza ｩ＠ trudno ､ｯｹｩｲｺ･＠
gdiie ｭｹｮ＠
nie obecnie
miele, tam Kmiotki na ospy ｬｾｰｩ･ｹ＠
ｰｯｳｴ｡ｮｷｩＺ＠
bo ｴ＠
ｭｩ｡ｲ＠
y ｍｹｮ｡ｲｺ＠
nie ukradnie, y I(miotek nie ｢､ｩ･＠
ｳｩ＠
do inszego ｭｹｮ｡＠
ｩｧｮＬ＠
a ｢､ｩ･＠
swe mliwo do ｐ｡Ｍ
ｯ＠
ski ego ｭｹｮ｡＠
zachowywat: bo mu tam przez
miary
,
｢､＠

ｭｬ･Ｎ＠

ｍｹｮ｡＠

ｳ ｳ ｩ｡､Ｌ＠
wietrzny,
ｮ｡ｰｲｷｩ［＠

ｍｹｮ｡ｲｺ＠

gdy nie ma swego, ludii

a so'bie hez - miAry ｵｭｯｷｩＮ＠
｢ｵ､ｯｷａ＠

ｯ｢ｲ｡｣＠

do iednego
A gdy ｭｯ･＠
hydi

go.
ma' ｯｫｇ＠
takie

mtyna chorony koniom, ｷｯｭＬ＠
ogieR ｩ･ｰ
Ｇ ｯ＠ ｯ｢ｭｹＬ｡ｷ＠
ｯ｣ｩｭ＠ｧ

ｉｾｬ＠
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do niego ｩｮ･ｬＺ＠
y ma ｭｬ･ ＠ ｹｴｯ＠
dobrze,
bo ｳｩ＠ do takich j daley z mli\\-em ｩｳｮ＠
.
. ｍｹｮ｡ｲｺ
Ｌ＠ drogi do ｭｹｮ｡＠
ma ｮ｡ｰｲｷｩＬ＠
mosty, ｫﾭ
dy moie: A ｫ ､ｹ＠ rzecz wielka, tam ｕｲｺ､ｮｩｫ｡＠
y pana
ma ｵｰｯｭｩｮ｡
Ｌ＠ ･＠
nie ｺ､ｯ｡＠
sam.
W kal dym ｭＭ ｬ ｮｩ･Ｌ＠
na kaidy ｴｹ､ｩ･＠
ｭ｡ｩ＠
ｷｹｭｩ･ｾｺ｡Ｎ＠
Experyencya. Pan ｰｲｺｹｩ｡｣ｨ＠
do folwarku, mtynarski e ｷｩｮ･＠
ｺ｡ｳｴ＠
u hipIanow, a ｍｹｮ｡ｲｺ＠
､ｩｵｲｹ＠
nie
zaprawit.
Po kamienie do ｭｹｮｯｷ＠
w ､ｯ｢ｲ＠
､ｲｯｧ＠
na saniach
ｩ･､Ｚ＠
bo mu ie w ten ｃＷＮ｡ｾ＠
｡｣ｷｩ･ｹ＠
y z ｭｮｩ･ｹｳｺ＠
pra-

swoim, aby
ｳｯ､ｹ＠

ｳｩ＠

ｭｩ｡ｫｯＺ＠

｣＠

ｰｲｺｹｷｩ･Ｎ＠
/

•

ｬ･ｩＮ＠

ｷｩｴ･ｧｯ＠

ｂ ｡Ｌ ｲｴｯﾭ

Gospodarz dobry Rok poczyna od,
inieia. Abowiem do ｷｩｴ･ｧｯ＠
ｂ｡ｲｴｯｭｩ･＠
ma wszylko
z ｰｯ｡＠
ｳｰｲｺｴｮＬ＠
y ｰｯ｣ｺ
＠ ｩ｡＠
y ma ｺ｡ ｩ｡ ＠ do Ｎｬ｜ｾｩ｣ｨ｡ﾭ
la: Abo za ｩ｡ｫ＠
ｰｲｺｹ｣ｮＬ＠
ｮ｡､ｬｾｹ＠
po Ｎ＠ Michllle w ｹﾭ
diien. A tak ｳｩ＠ ｳｴ｡ｲＬ＠
aby ｳｩ｡＠
conaraniey, ' tak oiiｭｩｮ
Ｎ＠ iako y ｩ｡ｲｺｹｮＺ＠
byle ｳｩ＠ ｧｯｾｩＬ＠
tedy z tym y godiin,y nie ｯｭｩ･ｳｺｫｷ｡
Ｚ＠ tak wszela'kie ｺ｢ｯ･Ｌ＠
iilka y
Tom ITI.
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ogrod y, y kiedy ktoremu ｮ｡ｩ･ｵ＠
iego ｷ｡ｮｹ
Ｎ＠ czas.
A gospodarze ｲｺ､ｮｩ＠
ｺ｡ｷ､ｹ＠
ｩ｡＠
ｭ｡ｩＬ＠
z ktorych ｫ｡､ｹ＠
ｮｩ･ｴｹｬｫ＠
ｰｯｧ､ｩ･Ｌ＠
ale y -siewowi wyroz umie: to jest,
u ｭﾭ
I\.miotkowie przebrani. Gospodarze sobie ｲｺ､ｮｩＬ＠
drych Kmiotkow ｳｩ＠
ｮ｡ｵ｣ｺｹ＠
ｭ｡ｩＬ＠
jako ｲｯｊ＠
spraｷ Ｇ ｯｷ｡Ｌ＠
u ｲｺ､ｮ･ｧ＠
ｳｩ＠ ｰｲｺｹ｡ｴ
Ｌ＠ pilnym bydi, 'ocz'y nau｣ｺ＠
kto chce ｭｩ ･＠ cnotliwy rozum. A to ｮ｡ｷｩｴｳｺＬ＠
dobrze ｲｯｬ＠
ｳｰｲ｡ｷｩＬ＠
y na nasienie ｺｯｲ｡
Ｚ＠ a perzu aby
namniey niebylo w roli.
•
Skopo -z pola zwiozszy, ｺ｡ｩｮｷｳｹＬ＠
ma ｳｩ＠ wnet ｳｴ｡ｲＬ＠
aby na ｩｭ＠
ｰｯｲ｡ｷｩ＠
czego trzeba w domu y przybu､ｯｷ｡Ｚ＠
bo ma na to ｢｡｣ｺｹＬ＠
ｩ＠
ｊ｀ｩ･＠
czwarta ｣ｺ＠
roku: a tak nie ma tego czasu darmo ｰｵｳｺ｣｡Ｚ＠
bo to
ｮ｡ｳｰｲｯｩ･ｹｺ＠
rzecz, czas darmo ｰｵｳｺ｣｡Ｎ＠
Bo kto Jeｩ･ｮＬ＠
ｚｩｭＬ＠
ｗｩｯｳｮ＠
darmo ｰｵｳｺ｣ｾＬ＠
ｌ･ｩ＠
ｭｵｩ＠
ｳｺｫｯ､＠
ｭｩ･
Ｚ＠ bo ｩ･ｭ＠
y czasowi, ｯｫ＠
pilnych robot, ､ｯｳｹｾ＠
nie uczyni.
,
stawia, ｰ｡ｳｺＬ＠
iako potrawy, ma prze_ Gdy kto ｷｯｹ＠
ｭｹ
ｬ｡
Ｚ＠ a poki ich nie postawi na staniu, tedy ie w ogro､ｩ･＠
na noc ｺ｡ｷｩ･ｲＬ＠
ｧ､ｩ･＠
ｳｺ｣･｢ｲｾｨｹ＠
ｷｩ･｡
ｩ Ｚ＠ bo
Ｌ ｳｩ＠
tam zaraz lepiey ｮ｡ｧｯｩ＠
ｭｯ･Ｌ＠
niiliby ｮ｡ｷｯｩ＠
mogt.
Sadow pilno strzedz: a g'dy ｰｲｺｹｩ､･＠
czas, owoc
ｲｺｴＱｮｩ･＠
ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ａ＠
jedno ｳｵｺｹＬ＠
drugie ｣ｨｯｷ｡Ｎ＠
w Jeｩ･ｮ＠
ｰｯｮｫｩ＠
ｳ｡､ｩ
Ｎ Ｚ＠ na ｗｩｯｳｮ＠
ｳ｣ｺ･ｰｩＺ＠
ｩ･ｬ＠
nazbyt
ｰｲｺ･､｡Ｎ＠

ｮｩｹ＠

ｋ､ｹ＠

niskie role, na iarzyny ie ｺｯｳｴ｡ｷｩＺ＠
ｷｳｺ｡ｫｯ＠
rowami ｭｯ･＠
ｮ｡ｰｲｷｯＬ＠
zagony wysokie ｯｲ｡Ｚ＠
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temu, aby to tam ｩ｡ｴＬ＠
czegoby mog! z oney
roley z nalepszym ｰｯｹｴｫｩ･ｭ＠
ｵｹＮ＠
Piaski ｯ､ｫ｡Ｚ＠
bo im gnoiu szkoda. . ｓ＠ ｴ･＠
niektore ｺ｢ｯ｡＠
iako y ogrO-dne rzeczy, ktorym potrzeba w ｊ･ｩｮ＠
ｩ･ｭ＠
ｧｯｴｷ｡Ｚ＠
tego nie ｺ｡ｮｩ･｣ｨ
Ｌ Ｎ＠
Na ｩｭＬ＠
prawie przed ｺ｡ｭｦｮｩ･Ｌ＠
ｷｳｩ｡＠
potrosze szczebrzucbow, dla ran ego ｰｯｹｴｫｵＺ＠
tak ｴ･＠ y skoro ze kry potrosze: aóy to byto raniey,' ｮｩ＠
insze, co
w ｳｷ＠
ｭｩ｡ｲＬ＠
ｩｵ＠
ku prawemu dostatkowi y ｹｷｮｯｩ＠
gruntowney, ｩ･ＬＡ＠
W Jesieni, Zimie, a na ｗｩｯｳｮ＠
targi, Jarmar!d, aby
odprawit, iakoby ｌ･ｩ＠
pracey o tym nie ｷｩｯ､Ｌ＠
iedno
r'odz,!cych ｰｯｹｬｫｷ＠
nad wszytkie ｰｯｹｴｫｩ＠
ｳｴｲｺ･ｧＺ＠
bo Lato ma ｫ｡､＠
ｧｯ､ｩｮ＠
ｰｯｴｲｺ･｢ｮＬ＠
co ｺｷ､ｹ＠
oczy y rozum ｵｫ｡･Ｌ＠
kto iedno lecie gospodilrstwa chce bydi
pilen.
Przy ｫ｡､ｹｭ＠
imieniu, w ｫ｡､･ｹ＠
ｷｩＬ＠
､ｩ･ｳｴｹ＠
｣ｨｯｰＬ＠
co Ｇ ｭ｡ｩｴｮ･ｹｳｺ＠
ma tego ､ｯｹｲｺ･Ｌ＠
aby ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y ｗｯﾭ
darz Panu ｲｯｬ＠
dobrze ｺ｡ｩ･ｷｬ＠
y sprawili: pod ｴ｡ｫ＠
ｷｩｮＬ＠
Ｎ ･＠
ｧ､ｩ･＠
przez nie ､ＬＩ｢ｲ＠
ｳｰｲ｡ｷ＠
roley y zasianie
ile ｳｩ＠ urodii, a u nich dobrze, aby oni y z ｗｯ､ｲｺｭｩ＠
sobie P,iI\.skie ｬｩＬ＠
a Pan ich.
Na ｚｩｭ＠
piecow ｺ･ｷｮｴｲ＠
ｯｰｲ｡ｷｩ
＠ ｫ､ｹ＠
trzeba: gliny
ｴ･＠
na proine mieysca ｰｲｺｹ｣ｮｩ＠
､｡Ｌ＠
dla poprawey
piecow, kominow, y inszych potrzeb: bo do wiela rzeczy
glina potrzebna.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｫ｡､ｹ＠
z nowego w ｊｩ･ｮ＠
ma Inwentarz
ｳｰｩ｡＠
wszytkiego co ｳｩ＠
rodii, w gumnie, w oborze,
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w ogrodiie, W ｳ｡､ｵｾ＠
na polu, w spiiarniey, y ｷｳｺ､ｹ＠
ｫ､ｹ＠
iedno rzecz okaie: tak iakoby ｳｩ＠ iego sprawa y ｰｯｲｺＭ
Ｌ＠
､ ｾ ｫ＠ poiytecznie y Ｌ ｲｺ､ｮｩ･＠
ｰｯｫ｡ｺＺ＠
a Pan to ma, abo
Rewizor od Pana, dopiro ､ｯｧｬ｡ｩ｣＠
ｳｫｯｲｹｧｷ｡Ｚ＠
a te
ｺ｡ｷ､ｹ＠
hydi u Pana przed Ｎ＠ ｍｩ｣ｨ｡･ｭ＠
Jnwentane ｭ｡ｩ＠
na dwie ｮｩ･､ｬＺ＠
a ostAtek Jnwentarza, coby ｳｩ＠ skoll｣ｺｹ＠
nie ｭｯｧＬ＠
przed Ｎ＠ ｍ｡ｲｩｮ･ｭ
Ｇ＠ dwie ｮｩ･､ｬＮ＠
a
to ｳｩ＠ rozumie ｫ､ｹ＠
Pan nie mieszka.
.
Skoro z nowego w ｊ･ｩｮ＠
lepiey od Kmiotkow sep
ｷｹ｢ｩ･ｲ｡Ｚ＠
ho na ｷｩｯｳｮ＠
trudniey mu to ｷｹｰ｡｣Ｌ＠
li 'swe
pewne ｺ｡｣ｨｯＭＮｹ＠
Bo klo na I{miotki dani y ､ｵｧｩ＠
zachowywa, ｟ ｾ｡ｴｷｩ･＠
ie zubozy. A ' nie ma ｰｯ｣ｺｹｮ｡＠
｢ｲ｡＠
ｾ｡ｮｩ＠
na drugi rok, ai pirwszego roku dobierze: bo ｳｩ＠
tym ｬｵ､ｩ･＠
ｰｳｵｩＮ＠
.
Chmiele ma wczas ｣ｨｯｷ｡＠
ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
dla zwietrzeｮｩ｡ｾ＠
ｰｯｲｺ､ｮｩ･Ｌ＠
tak dawne, iako z swych ogrodow: bo do
kilku lat ｭｯ･＠
ｴｲｷ｡Ｎ＠
ｕｲｺ､ｮｩｾｯｷ･ｧ＠
wszylkiego gospodarstwa grunt, do｢ｲｾ･＠
ｲｯｬ＠
uprawiwszy ｾ｡ｩ＠
'w ｳｵｺｮｹ＠
czas, iako iyto
tak tei ｷ ｺ･ｬｫ＠
ｹｷｮｯ
＠ ｺｾｯｩ｡＠
'iarego y ogrodowo A roley sprawa na tym, aby ｩ＠ ｵｭｩ･ｳｺＬ＠
coby z niey naptnieyszy ｫｳ＠
perzu ｷｹｭｫｮＬ＠
ktoreO na roley na wierzchu nie ｯ､｣ｨｩＬ＠
bo ｳｩ ＠ znowu przyimie, y ｹｴｵ＠
szkodii. Expe;yencya oczywista.
Perz ｫ､ｹ＠
ｳｯｭｹ＠
ｭ｡ｯＬ＠
.do upustow, do przykrywania ｋｭｩｯｴｾ＠
ｷｾＧｳｵｺｯｮｹ＠
y dobrze ｷｹｭｯ｣ｮＬ＠
w ｧｯ､＠
｢ｹ､ｵ＠
ｳｩ＠
ｺ･ｹ､ｩＺ＠
a komu nie iest potrzebny, na gromadach na roley ma hydi pal on. A ｩ｡ｫｯ
Ｎ ｭｱｷｩ＠
niekto-
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rzy ｲ｡｣ｺ･ｾ＠
aby z niego ｊＺｬｩ｡＠
byM gnoy, to pra.ktyka nie
. pewna: boby ｮ｡ｹｯｔｩ･＠
ｵｳ･｣ｨ
Ｍ Ｌ Ｎ＠ llllOWY' ｳｩ＠
przyimuie,
skoro ､ｵ＠
li ｩ･ｭ＠
dostanie.
ｃ･｢ｵｬ＠
｣ｺ｡ｳｾ＠
swego z ogroda ｢ｲ｡Ｌ＠
y tak ｳ｣ｨｯｷ｡＠
c()'by nie ｧｮｩ｡Ｚ＠
a pierwey ｮｩ＠
ｩ＠
w ｷｩ･｣＠
ｷｩｺ｡Ｌ＠
korcem ｭｩ･ｲｺｹＮ＠
Pasternaki, Marchwie, Chrzany, Piotruszki, ｃｷｩｫｹＧ＠
y inne korzenie do ｹｷｮｯｩ＠
potrzebne, ｲｺ､ｮｩ･＠
na ｩｭ･＠
ｰｯ｣ｨｷ｡Ｌ＠
. na swe przystoyne miejsca: a zbytek prze､｡Ｚ＠
nie ｷｹｭ｡ｩ＠
ｳｩ＠
･＠
to ｰｯｧｮｩＮ＠

ｋ｡ｰｵｳｴＬ＠

ｵｭｩ･ｴｮ＠

Ogorki,

ｵｭｩ･＠

ｳｯｬｩＬ＠

coby ｳｩ＠

nie

ｰｳｯｷ｡Ｎ＠

ｒｺ･ｰｾ＠

､ｯｷ＠

do

｣ｨｯｷ｡ｩＬ＠

korce

ｓｯｮｩｹ＠

na flis ｭ｡ｩ＠
ｯｰ｡ｬｲｷ＠
kiedy ｯ､＠
rodii: kiedy
wieprzow y ｷｩｮ＠
na to ｣ｨｯｷ｡Ｚ＠
ｮｩ｡＠
dla flisa y dla ｺ･
ｩ｡＠ ｷｩｮＬ＠
､ｲｯｧ

ｭｩ･ｲｺｹＮ＠

w ten czas ｮ｡ｹｷｩ｣･Ｌ＠
ｴ｡ｳｺｹＬ＠
tedy ｷｩ｣･ｹ＠
y
aby tego naprzyczyy dla ｺ･ｧｯ＠
urodzai u y

＼ｴ ｩＮ＠

ｓｯｮ･＠
ｴ･＠

T9k

ｷｳｺ､ｹ＠

chce
szczay.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ｭｩｳ｡＠

o
ｭｩ･＠

ｲｺ､ｮｹＬ＠

ｳｯｮ･＠

Ｎ＠

ｬ｜ｦ｡ｲｩ･＠

ｳｯｬｩ＠
ｵｭｩ･ｴｮｹ＠
ma. Kto,
ryby . dobre, pod zamroz staw spu-

Stawy, Tarasy, ｍｹｮＬ＠
Czopy, Upusty, Pogrodki. to ma ｾｩ ･＠ na pieczy, a czasu swego pilｮｯｷ｡
Ｌ＠ ｰｯｲ｡ｷｩ
＠ w pogody.
Czynow do tego Zimie,
w ｊ ･ ｩ･ｵＬ＠
ｮ｡ｰｲｺｹ｣ｬｩ＠
dostatek: ｯｰ｡ｴｲｺｹ＠
aby z stawow
ryby nie ｷｹ｣ｨｯ､ｩ＠
na cudze i,mienie, tak ku ｷｯ､ｩ･＠
na
wierzchowisko, iako y w ｺｷｯ､＠
z upustu na dol.
.
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Lodownie w dworzech, gdiie Pan bywa, ｭ｡ｩ＠
bydi
opatrowane: aby lod nie ｧｩｮＬ＠
a nil. czas iimie ｢ｹ＠
chowano
Kto chce dobrze ｹＬ＠
a nie utracac, w Jesieni obr6chuy wszy tek rok, tak Panie, iako chudy. Bo ｣ｺ･ｧｯ＠
nie dostan'ie z nowego, Ucwiey opatrzysz,' ｮｩ＠ na ｗｩｯｳｮＮ＠
Bo y Wenecya, przednieysze na ｳｷｩ･＠
miasto, tym wiele ludii spoIu ｺ｡｣ｨｯｷ＠
ｭｯ･Ｚ＠
y ｣ｨｯ＠
na 'wodiie siedii,
tam ｯｰ｡ｴｲｺｮｳ
ｩ＠ y ｲｺ､･ｭ＠
wszytkiego ｷｩ｣･ｹ＠
ｮｩ＠
ｫ､ｹＮ＠
ｂｹ､ｯ＠

niegodne ku chowaniu, na Wiosne wypaszay,
przez Lato ktore nie ｵｹｴ･＠
zbyway: a nie stawiay
takie,
go,: bo ta ｩｵ＠
z ｧｵｰｳｴｷ｡＠
szkoda.
Kiedy ｲｺ･ｰ＠
z ､ｯｷ＠
ｷｹ｢ｩ･ｲ｡Ｌ＠
tedy ｭ｡ｩ＠
zaraz wybrawszy one ､ｯｹ＠
ｺ｡ｳｹｰＺ＠
bo ten piasek, gdy go w
､ｯｹｮｩ･＠
wsypie, gdy wiatr wstanie pole ｰｯｷｩ･ｾＮ＠
takie
tei w boru ｫ､ｹ＠
karcz ｫｯｰ｡ｩＮ＠
W Jesieni lepiey w skorach ｮ｡ｫｵｰｩ＠
｢ｹ､｡＠
do sole'nia, ｮｩ＠ ie na rynku bochy ｫｵｰｯｷ｡
Ｚ＠ bo ｺ｡｢ｩｪ｣＠
po
kilu na ｴｹ､ｩ･Ｌ＠
Ｎ ｴｾ､ｹ＠
mu podroby ｺｯｳｴ｡ｮＮ＠
ale ､ｯｹｩｲｺ･
＠
aby loy z ｳｫｯｲ＠
nie ｺｧｩｮ
ｩＡ Ｚ＠ bo to przy wielkich rozcho- .
diiech lepiey ｮｩ＠
ｰ｡ ｩ･ ｲ＠ ｵｭｩ･Ｎ＠
ｫ｡

ｭ＠

Drwa ' gdy_ｲ｢ｩ＠
ｳ＠ ma.
ｔ･＠
gdy ｭｯ｣Ｌ＠
ｫ｡ｳ
Ｚ＠ aby
W ｄｾｯｲｺ･｣ｨ＠
drwa ｲｰｩｯｮ･＠
ｭ｡ｩ＠

Kmiotkowie, kaLdy na ｳｷ＠
tedy
ｰｯｺｮ｡＠

ｫ｡､ｹ＠

na ｳｷ＠
ktory zle

ｧｲｯｭ｡､＠

ｧｲｯｭ｡､＠

ma

ﾷ ｳｯﾭ

ｷｹｭ｡｣Ｎ＠

wielkich, w Zamku, s4che ｵ｣ｺｹｷｯ＠
hydi: ho tego nie ｮ｡､ｹＮ＠

y
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Po Ｎ＠ Jadwidze
poiytek. '
ｋｭｩ･＠

tam

nie
ｫ､ｹ

Ｌ＠ ､ｩ･ｲｬｹ＠

ｭ｡ｩ＠

ｩ｡＠

｣ｨｩ｡＠

nie ma, ktoby iedno
sobie pierwey
niemasz.

ｷｯｺｩ＠

ｮｩ＠

ｭｩ･＠

PflllU, y

ｐ｡ｭｩ＠
｣ｺｹｳｯｷ｡Ｎ＠
O Ｎ＠ ｍ｡ｲｩｮ･＠
czynsz ma ｢ｹ＠
odbieran wszy tek razem: ｰｲｺ･ｳｧｯ＠
roku ｲ･ｳｺｴＬ＠
Kap/uny, Hyca, ｇｩＬ＠
Kury, Chmiel,- Owies, Sery, Kokoszy, I{onopie, ｐｳｺｮｩ｣Ｌ＠
ｹｴｯＬ＠
Miodowe dani, ｭｹｳｫｩ｣ｨ＠
spy wszelkich . koniec ma ｢ｹ､Ｚ＠
Pierze, Puchy, ｗ･ｮｹＬ＠
ｰｯｷ｡ｹ＠
y ｯ､･｢ｲ｡Ｎ＠

,ogrodne rzeczy, Cyhule, Kapusty, Marchwie, Pasternaki, ｒｺ･ｰＬ＠
ｒｯｺｳ｡､＠
ｃ･｢ｵｬ＠
Marchwiane, Pasternakowe, Piotruszki, ｃｷｩｫｹＬ＠
ｓ｡ｴｹＬ＠
y insze wszelakie ｮ｡ｩ･ﾭ
nia, tak tei y ogrodowe, ｉＮ＠
to wszytko ｰｯｭｩ･ｲｺｹＬ＠
a
drugie ｰｯｷ｡ｹＬ＠
y na ｰｩｭ･＠
ｭｩ･Ｎ＠

ｄｷｯｲｫ＠

W tenie czas wszelaki ｰｲｺｹｯ､･ｫＬ＠
stada, ｢ｹ､｡Ｌ＠
owiec,
koz, ｷｩｮＬ＠
li'czby ､ｯｹｩｲｺ･Ｚ＠
ｰｲｺｹｯ､･ｫ＠
ｳｰｩ｡Ｚ＠
ｰｩｴｮｯﾭ
ｷＬ＠
ｺｮ｡ｫｯｷＬ＠
stada na ｵ､ｩ･Ｌ＠
inszy dobytek wszy tek'
na prawym uchu, ｐ｡ｳｫｩ＠
dobytek: a ｧ､ｩ･｢ｹ＠
ｕｲｺ､ｮｩﾭ
cze, Pasterskie, abo ｣ｺ･ｬ｡､ｩ＠
ktoreykolwiek ｨｹｯ＠ ｭｩﾭ
dzy ｐ｡ｳｫｩｭＬ＠
, to na' lewym uch'u, ｴ｡ｫｩｭ･＠
ｰｩｴｮ･ｭＮ＠
Ptastwo tei wszelakie, Kaplunow, J{urow Jndyiskich,
ｇｩＬｉｻ｡｣ｺ･ｫ＠
wydatek' od Dworek y ｰｲｺｹｯ､ｾｫ＠
wie､ｩ･Ｚ＠
ｴ｡ｫ･＠
teiy Jaiec wydan)'ch z folwarkow do
podruny abo do spiiarniey: y wszytkich rzeczy, c'o na
ｮ｡ｬ･Ｎ＠
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W ｴ･ｮ＠
ｰｩｴｮｯｭ＠

ｳｩ＠

ladii

cz:is skory od wszytkich ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ｌ＠
znakom,
ｰｲｺｹ｡ｴｯｷＺ＠
ｴ｡ｭ･＠
zaraz na obow cze-

ｯ､｡Ｎ＠

W ten wis
ｷｯ｡Ｚ＠

ｕｲｺ､ｮｩｫｯｭ＠

ｰｲｺ､ｩｷｯ＠

ci to ma bydi wszytko

poczosano, powaiono, przed Ｎ＠
ｩ･Ｌ＠
aby to ｢ｹｯ＠
rozdawano
｡ｴｷｩ･ｹｳｺ＠
ich pracey, y. poki
lo ｰｲｺ､ｩｷ｡Ｌ＠
szerzey ｯｰｩｳ｡･ｭ＠
ｲｯｳ

pod ｬｩ｣ｺ｢＠
ostaa wszytko ｳｰｲｺｴｮｩｯＬ＠
ｍ｡ｲｩｮ･ｭＮ＠
a kiedy ｮｯｾ＠
ｰｲｺ＠
kmiotownam, dla
wielka noc. ostatek okow wielkim JnwentarzQ.

ｔ｡ｭ･＠

zaraz ｕｲｺ､ｮｩｫｯｭ＠
ｲｯｺ､｡＠
ｰ｡ｭｩｴｹＬ＠
gdiie czego
trzeba iimie ｢ｵ､ｯｷ｡
Ｌ＠ iako materyey ｰｲｺｹ｣ｮｩ
Ｌ＠ takie ·
s tatko w wszelakich, gdiie a iako, do czego port abo czyn
iest.
cebule y rzepy, kaW dworskich folwarczech ｧｮｯｩ＠
pusty, y .insze ogrodne rzeczy, y sadowe takie: co by
ｭｩ｡ｯ＠
ｺｧｮｩＬ＠
to ｰｲｺ･､｡Ｚ＠
a ｩ･ｬ｢ｹ＠
nie przedano, tedy to
ｳｫ｡ｲｭｩＬ＠
abo na rozchody ､｡ｷ
Ｚ＠ a ｩ･ ｬｩ｢ｹ＠
te g? nie ziediiono abo nie ｰｯｲｺ･､｡ｮｾ＠
tedy to lepiey ｷｩｮ｡ｭ＠
abo
bydtem ｳｫ｡ｲｭｩＬ＠
ｮｩ＠
ｺｧｮｯｩＮ＠
Na' ｫ｡ｰｵｳｴ＠
w ｫ｡､ｹｭ＠
folwa r.ku iednakiey miary ｳｴﾭ
gwie bydi ｭ｡ｩＬ＠
nic iedna drugiey ｷｩｴｳｺ｡
Ｌ＠ iedno
.
\
wszylko pom\6rne.
.
ｐｩｳ｡＠

ｺ｡ｷ､ｹ＠

kiedy ktory staw

ｳｰｵｺ｣Ｌ＠

y ktorego

roku.
Cokolwiek y ktorego czasu postan.owi ,Pan y napisze,
.nie ｰｲｺ･ｳｴｯｷ｡
＠Ｚ nie ｷｹｭ｡ｩ＠
ｳｩ＠ ｮｩ･ｰ｡ｭＺ＠
gdyi
to ma b.ydi.
na ｰｩｭ･＠

159

LIST SIODMY.

Nabiaty ｶ･ｲｩｦ｣ｯｷａ＠
｣ｺｳｴｯ＠
od Paniey abo od starszey
Dworki przy f')lwarczech, wiele ktory ｴｹ､ｩ･＠
ｭｯ･＠
ｵ ｾ ｢ｩ･ｲ｡Ｚ＠
w ｰｵ＠
lata ｯ､｢ｩ･ｲ｡
＠ raz, a drugi przed ＠ .
ＮｍＺｵｲｩｬ･ｭ＠
a po Ｎ＠ ｬ｜Ｇｉ｡ｲ
ｩｮ･＠
ｰｯ｣ｺ＠
ｰｲｺ･､｡ｷ
Ｎ＠ a eoby
ｳｩ＠ do Zapust nie ｷｹｰｲｺ･､｡ｯＬ＠
przed ｗｩ･ｬｫｮｯ｣Ｌ＠
｡＠ ku
ｓｷｩｬｫｯｭ＠
dobrr WIS. A n.a przeday w dii eszki gliniane, ktorych miara ｷ･､ｵｧ＠
wielkiego J,nweolarza
kwart 22. a do swego wychowania faski ｭｩ ･ Ｎ＠ Sery
groszowe ｭｩ･＠
do przedania, do roz chodu pu/groszkowe.
.
ｔｷｯｲｺｹ､｡＠

na sery y diieszki na maslo, by w ｰｩ
ｩﾭ
､ｩ･Ｑｪｴ＠
mil mial Pan in:ienie, tedy iedpakiey miary y
wagi ｭ｡ｩ＠
bycli w ｫ｡､ｹｭ＠
irpieniu.
ｍ｡ｳｵ＠
do roschodu kwartami miara. A ｫ､ｹ＠
czeｬ｡､ ｩ＠ ｭ｡ｳｯ＠
､｡ｷｩ
ＬＮ＠ tedy kwarta, pul kwarty, ｷ ｩ･ｲ Ｌ＠
pul ｣ｺｷｩ･ｲ
Ｌ＠ ｭｩ･
＠ do tego drz ewiane sloieczki, co na
jednego, na dwu ch, na trzech, na czterech: ho jako
ser z chlebem odpra ｷｵｩ
Ｌ＠ taK ｬ･＠
masiem do chlebA
ｯ､ｰｲ｡ｷＺｩ
＠ moie.
ｐｩｴｮ｡＠
na ｭ｡
ｬｮｹ｣ｨ＠
statkach kaida Dworka ma ｭｩ･ Ｌ＠
dla ｦ｡ｳｺｵ＠
y ｮｩ･ｯ｣ｨ､
ｳ ｩ＠ mleczna: aby ' cudzego za
swe nie udaw,lJ[I.
Gonty, ｇｷｯ､ｩ･Ｌ＠
ｓｭｯｬ
Ｌ＠ ｃ･ｧＬ＠
.Ｎｔ ｡ ｲ ｩ｣･ Ｌ＠ y wszelakie rzeczy, to jest czyny, porz1jdnie ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ｚ＠
to iest
Gonty, ｇｷｯ､ｩ･
Ｌ＠ ｬｩ｣ｺｹ＠
｢ｲ｡ｫｯｷ
｡＠ . . ｓｭｯｹ＠
pelne beczki ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ｌ＠
ktorey harzo wiele ma hydi, ｫ､ｹ＠
Szkuty
ｨｵ､ｩ
Ｚ＠ y stare ｭ｡ｺ＠
trzeba: y dla wozow tei ma tego
bydz na zamiar ｺ｡ｷ､ｹＬ＠
a wczas. A te brClki ｳｫｯｲ＠

Tom IIL
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I

ｳｩ＠

ｷｹｰｲｯｩｮ＠

ｳｭｯｬＬ＠

na

ｩ ､ｮｯ＠

mieysce

｣ｨｯｷ｡Ｚ＠

bo

ｳ＠

potrzebne:
ｇｯｷ｡ｴ･＠

kO'llopie ii ｳ＠ ｰｯｮｩ･ｹｳｺ＠
nii insze ｰｲｺ､ｩｷｯＬ＠
kiedyby ｳｩ＠
ｵｭｩ･ｳｺｫｕｹＬ＠
tedy na ｗｩｯｳｮ＠
ｺｾｴｲ･Ｚ＠
a na
ｓｷｩｬｫ＠
ｭ｡ｩ＠
bydi ｷｳｺ､ｩ･＠
potarte y ｰｯｷ｡ｮ･Ｚ＠
bo to
nie ma ｢Ｉ Ｇ ､＠ w izbie suszono.
Zasiewki tak ､ｾ ［ ｯｲｳｫｩ･＠
iako ｣ｨｯｰｳｫｩ･＠
ｰｲｺ･ｩ｣ｨ｡Ｌ＠
a
iare takie tei na ｗｩｯｳｮＺ＠
ｴ｡ｫ･
Ｇ＠ tei ugorow, y sprawy
roley, kiedy czas.
Dla ｩ･＠
y ｰｯｷｾｺ＠
nie czosanych konopi trzeba
ｺｯｳｴ｡ｷＬ＠
do ｰｬｯｩ･ｮ＠
te ｣ｺｯｳ｡＠
•
wedle ｺ｡ｳｵｧｩ＠
a ｷｩ･ｬｫｯ＠
y sprawy oko. Dworki ｭ｡ｩ＠
lo ｰｲｺ､ｩｷ｡＠
kmiotowny ｯ､ｰｲ｡ｷＬ＠
ktore tei sobie
ｭ｡ｩ＠
ｰｲｺ＠
ｰｯｷｩ｣＠
roku, a ｰｯｷｩ｣＠
Panu: bo odrobiwszy ､ｷｯｲｳｫ＠
ｲｯ｢ｴＬ＠
｢､ｩ･＠
ｭｩ｡＠
｣｡ｳｵ＠
､ｯｳｹ
＠ ｰｲｺｳ＠
30bie.
WieJlce Cebule ｭ｡ｩ＠
｢ｹ､＠
po ｰｵｴｯｲ＠
ｯｫｩｵ＠
ｰｬ･ｩｯｮＬ＠
dwiema abo trzema ｲｺ､ｯｭ＠
a ｩ･ｬ＠
drobna, iednym idli
ｲｯｳ｡＠
Cebula.
ｎ｡＠
ｲｺｰｮＬ＠
ｬｩ･＠
kapustne, ' po gorach ｳｵｺｹＺ＠
dla
ｷｩｮ＠
na ｩｭＮ＠

Piesza Rohota.

P

ｺ＠ ､ｲｯｧＬ＠

Jesza robola ma bydi we
na ｷｩｯｳｮＬ＠
kiedy chude konie, ｣ｨｯ＠

.;. niepogody: y
podeschnie: kopa-
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nina, grodza, ｧ｡ｲ､ｬｩｮｹ
Ｎ ｷｩｺ｡ｮ･Ｌ＠
drzew ｲ｢｡ｮｩ･Ｌ＠
sfupow
lochowanie, dylow do budowania ｩｯｳ｡ｮ･Ｌ＠
statkow
ｲ｣ｺｮｹｨ＠
robienie, gwoidii, gontow, gnoie z chlewow
ｷｹｭｩｯｴ｡Ｌ＠
ｭｬｯｩ＠
gdy co iest a potrzeM, ｰｯｲ｡ｷｩ＠
zamkow, dworow, sit!dlisk, taczkowa ｲｯ｢ｴＬ＠
y wszelkie
ｲ｣ｺｮ･＠
roboty: y ｫＺｩ､＠
ｰｲＮｺ･ｭｹ
Ｌ ｬｩ＠
aby swego wisu
robiona. ｢ｹ｡Ｚ＠
a te ｲ｣ｺｮ･＠
roboty pod dachem ｲｯ｢ｩ
Ｎ＠
Czynu w ､ｯ｢ｲ＠
ｭｯｧ＠
ｮ｡ｧｯｴｷ
Ｌ＠ aby ｳｩ＠
rzeczam, ､｡＠
nie opatrzenia, nie ｯ､ｷｬｫ｡＠
odprawa. A ktory ｗｯﾭ
darz posledzey zasieie abo ｫｴｯｲ＠
ｲｯ｢ｴＬ＠
zrobi, ｣ｨｯｳｴＺ＠
, ｴ｡ｫ･＠
y ｣ｨｯｰｵＬ＠
｣ｨｯ＠
y sobie omieszka.
Co ｳｰｲｺ｡ｩｵ＠
nie ｭ｡ｩＬ＠
iest o tym w Jllwentarzu: a to
druga.; W dworze ｭｩ･ ＠ ｷｯｹＬ＠
klacze, co iemi niech ro｢ｩ Ｎ＠ A ｭｯｾ･＠
ｴ･＠
sobie ｴｹｭ･＠
Ｍ｢ｹ､･ｭ＠
ｺ｡ｩ ＠
rok abo
､ｷ｡
ｾ＠ a ｩ･＠
ｳｩ＠
nie ｷｳｰｯｭ･Ｎ＠
ｩｵ＠
proino o nim ｲ｡､ｩＮ＠
A tego ｢ｹ､｡＠
co nim laki robi, Dwornik, Pasterz, ｗｯﾭ
darz ma ､ｯｹｾｲｺ･Ｚ＠
bo taki robotnik zgubi ie iako y swe.
Skoro ｺ｡ｩｷｳｹＬ＠
Proso
czone ｢ｹＬ＠
by ich ｮ｡ｹｷｩ｣･＠
rodzeniem: bo to do ｇ､｡ｾｫ

ｴｵ｣＠

ｊ｡ｧｹＬ＠

na
｢ｹｯＬ＠
Ｇ ｴｲｺ･｢｡＠

aby
przeo

ｂｯｹｭ＠

ｰｯｴｵﾭ

Na-

ｮ｡ｧｯｴｷ｣Ｎ＠

, • W tenie czas, przy ｣ｺｹＡｳｨ＠
Ｎ＠ｯ
ｬｖｉ｡ｲ
Prawo we wszytkich imionach, y ｈ､･ｹ＠

ｩｮ･Ｌ＠

ma bydi
krzywdy prze-

ｳｵ｣ｨ｡ｮｩ･Ｎ＠

Winy doroczne,
bo Ｎ ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷ＠
ｳｰｩｮ･Ｚ＠
ｷｹ｢ｩ･ｲ｡Ｎ＠

y wszytkie ｲｯｺ､ｫｩＬ＠
ｭ｡ｩ＠
h-ydi
niebespieczna rzecz ､＠
le
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ｏｫｯ＠

Wytyczy.

ｺｮ｡Ｌ Ｎ＠ ｡｢ｾ＠

OK9rO wytyczy

Ｇ ｷｾ･＠

naprzod
zaraz pod
wotak iarzyny iako ' oiiminy, mi gromadiie kopy ｲｺﾭ
dnie ｵｫ｡､ｩ｣Ｌ
Ｇ＠ nic mniey w kopie. a.ni ｷｩ｣･ｹＺ＠
cbyba
oS,talku tak aby iedno ｢ｹｯＮ＠
. Prosa, Tatarki, wczas ｩ｡Ｌ＠
dla rospuszczellia ｢ｹ､｡＠
wczas.
, Z pola nic nie ｭｯ
ｩＺ
Ｎ＠ a w ､ｷｯｲｾ･
Ｎ＠ w Ilowe ｹｴｯ＠
ma bycli, co ludiiom ､｡ｷＬ＠
a tym ｺ｡ｳｩ＠
ｩ｡Ｎ＠
ｗｹｴｫ｡ｩ｣＠
z ｰｵ｡ｮｫ
Ｌ＠ ｫｯｰ＠
ｷｹｰｵｩ＠
wszytkim:
okrom ｮｩ･ｰｯｳｵｺｧＺ＠
a ｫ､ｹ｢＠
kopy wielkie ｬｩＬ＠
tedy
po ｰｵｫ
ﾷ ｯｰｹ＠
ｷｹｰｵｳｃｩ
Ｎ＠
.
ho ie ｷｾ Ｇ ｭｩｮ｡＠
przed ｷｹｴ･｣ｺＮ＠
Prosa ､ｯｹｩｲ･Ｌ＠
ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
y ｗｯ､｡ｲｺ･＠
tak w dworze kopy ｭ｡ｩ＠
Ｌ＠
iako u Kmiecia: aby w dworze kopa ｢ｹ｡＠
tak wielka,
iako y ｋｭｩ･｡Ｎ＠
Verifikacya do iednego ｧｯｷｬ･ｾ＠
folwarku ma hydi
ｩｬｾ

Ｚ＠

ｷｯｮ｡Ｎ＠

ｰｲ｡ｷ､Ｌ＠

Kiedy

ｳｰｩｵ＠

Regestr

wiele ｮ｡Ｌ＠
znaydiie, do dwora ｺ｡｢ｲ＠

､ｩ･ｮｹＬ＠

ｰｯｷｩ･､｡Ｚ＠

ｗｹ

ma ｫ｡､ｹ＠
chlop
Gdyico ｳｩ＠
Ilazbyt
ｾ･ ｺｮｩ｣ｹ
Ｎ＠ powinni,
.

I

•

Zim ci.
Poczyna
ｺ｡ｷｲｩ

Ｌ ｡＠
ｷｯＬ＠

ｳｩ＠

ｷｩｴ･ｧｯ＠ｍ｡ｲｮＺ

ｩｵ＠ ｯｫ＠

iima od
tam
porzqdnego bydla w oborze, y postaiiowienia
wszytko ｲｺ､ｮｩ･＠
ｲ Ｎ ｯｺｲ､ｩＮ＠

Do karmienia ｷｯｾ＠
ｲｺ､ｮ｡＠
czeladi ma ｢ｹＮ､Ｌ＠
bo mid
nimi nie zawsze ｳｴ｡ ＠ moie: a gdy ie ｫ｡ｲｭｩＬ＠
pilnier
tego ､ｧｬ｡
Ｌ＠
ｮｩ＠
koni, y ､ｯｹｩｲｺ･＠
karmiey: bo na
tym iest wszytko, aby ｵｭｩ｡＠
､｡ｷ
Ｎ ｾ＠ a ieby zawsze ｭｩ｡＠
zgoniny y plewy nie ｺ･ｰｲ｡Ｚ＠
ｩ｡ｮ＠
aby nie ' ｬｯｫｹＺ＠ｷ
owa kaidey rzeczy ｲｺ､ｮｩ･＠
ｮ｡ｵ｣ｺＮ
ｹ Ｎ＠
, ｗｯｹ＠
aby nie
noc marznie, ｰｯ､ｧｩ＠

ｰｲｺ･ｭ｡ｹ＠

w mrozy od lodu kiedy

abo bruku trzeba, coby od nich

ｩ･ｫ｡ｴｯＮ＠

A od ｊ･ｩｮｹ｣ｨ＠
niepogod ｷｯ＠
strzedz, y wczas
wedle rozumu a czasu ｰｯｳｴ｡ｷｩ
Ｚ＠ a ｫ｡ｲｭｩ
＠ ｲｺ､ｮｩ･
［＠ ｵ｣ｺｹ＠
ｳｩ＠
tego o'd ｭ､ｲｹ｣ｨ＠
gospodarzow: a czeladii z pilnoｳ ｩ＠ ､ｯｧｬ｡Ｚ＠
ｫ｡ｲｭｩ＠
tei ｲｯｺ［､ｩ
Ｎ＠
"

ｍｴｯｩＬ＠

drwa ｲ｢ｩＬ＠
y inszych, ｉｬ｡ｰｲｺｹ｣ｮｩ
Ｌ＠ broiy!).
do brogo\v, do grodzey ｩ･ｲ､
ｾ ｩＬ＠ tego .iimie ｰｲｺｹ｣ｮｩ
Ｚ＠
y ｭｹｳｬｩ＠
ｴ･＠
o ｰｵｧＬ＠
o woiie, o bronie. A kiedy
drwa ｷｯｩＮ＠
,aby ｫ｡､ｹ＠
ｗｯ､｡ｲｺ＠
z swey wsi ze wsz.ytkimi ｣ｨｯｰｹＬ＠
do lasa razem ｪ･｣ｨ｡Ｌ＠
y z lasa do dwor.u
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ｰｲｺｹｩ･｣ｨ｡Ｚ＠

ｮ｡ｫ､ｬｩＬ＠

y tego
y wszyscy ｷｹｩ･､｡ｬＺ＠

ｄｏｍｗｅｾ＠

､ｯｹｩｲｺ･

Ｌ＠

aby wozy iednakie

ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

gdiie ma Pan imienie nad portem, a drwa
PallU spuszcza, tedy ten co ie na mieyscu odbiera,
ｴ｡ｫ･＠
ie ma pod ｴｩ＠
ｭｩ｡ｲ＠
na mieys cu, gdiie ie spuszcza, ｾ､｡Ｚ＠
a ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
te drwa ma ｮｲｩｾ､ｺｹ＠
koly ｵｫ｡Ｍ
.
､｡Ｌ＠
ｯ｢ｹ＠
ie mog! ｺｭｩ･ｲｹＮ＠
y do dwora ku swey potrzebie tedy ie lak lepiey ｵｫ｡､
Ｎ＠
Bo ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
iednego dnia raz sprobowawszy, ｡ｴｷｩ･＠
drugi raz obaczy,
ｩ･ｬ＠
mu ｗｯ､｡ｲｺ＠
sprawiedliwie doyirzal: y ｩｵ＠ drwom
od tego czasu miara ma bydi, wedle liczby I\.miolkow
do oneO dwora. ｴ｡ｫｩｭ･＠
tei wymiarem na ､ｷｯｲｳｫ＠
ｰｯｴｲｺ･｢＠

ｷｯｩＮ＠

Zimie staLkow wszelakich ｰｲｺｹ｣ｮｩＬ＠
tak tych co doma ｵｲｯ｢ｩ
＠ ｭｯ･Ｌ＠
iako ｴ･＠
kupnych: a ｺｷ｡ｳｫ＠
te statki
co ie na imieniu ｲｯ｢ｩＬ＠
nie tylko do iednego imienia, ale
y do innych ｰｲｺｹｬ･ｧ｣ｨＺ＠
ｫ､ｹ＠
las ｬ･ｮＬ＠
gdiie Zdun
z gliny, ｫ､ｹ＠
kowal ･ｬ｡ｺｮＺ＠
owa tak, ｫ､ｹ＠
co bydi
ｭｯ･Ｚ＠
a tego pilnie strzedz, aby ｷｳｺ､ｹ＠
przybywcHo a
nie ｵ｢ｹｷ｡ｯＮ＠
Noszow roinych, co ｳｯｭｾ＠
ｯｰ｡ｴ＠
do obiiania brogowo
｣ｨ｡Ｌ＠
a ｗｯ､｡ｲｺ＠
abo ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
go iimie ｮ｡ｰｲｺｹ｣ｩＮ＠

ｮｯ

ｩＬ＠

insze ..co do ｹｴ｡Ｌ＠
A te staLki Pasterz ma choma tego ､ｯｹｩｲｺ･Ｎ＠
a te-

Ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
dostatek ｷｧ｡＠
ｭｩ･
＠ w dworze, ｫ ､ｹ＠
Kowal iest we ｷｩＮ＠
ｓｭｯｹ＠
tei do wozow iirnie przy｣ｺｹｮｩＬ＠
aby tego nie ｳｺｵｫ｡＠
kiedy potrzeba: ma to wszy t-
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kó czasu
jedno ｩｭ･Ｌ＠

ｳｷ･ｧｯ

｜ ｲｺ､ｮｩ･＠

ｰｲｺｹ｣ｮｩ

ale y

ｬ･ｩ＠

Ｌ＠ ｫ､ｹ＠
ｳｭｯ＠

port tego. Nie

ｴｬＮ＠

do wozow, tfrkiego co z suchego ｲ｢ｩ＠
szpice, dzwona, ｫ､ｹ＠
wozy naprawuｩＺ＠
a lo iimie wczas ｮ｡ｧｯｴｷ
Ｚ＠
bo to co z mokrego urobi, nagotuie, kiedy chce.
Do kominow, Zimie, ｾｊ･ｳｩｬＬ＠
drew, ｵ｣ｺｹｷ｡＠
suchego, smolnego, ｲｺ､ｮ･ｧｯＬ＠
ｮ｡ｯ
ｩｾＬ＠
y ma bydi w suszey
na mieyscach niepotrzebnych ku schowaniu y mieszkaniu.
＠ trzeba, tak tei ma g!,)spodarz poA latu iako ｦｯｬｧｷ｡
ｭｮｩ･＠
na ｳｯｭ＠
｢ｹ､ｵＬ＠
gdy ma gumno ｺ｡｣ｨｯｷＮ＠
y na
ｾｯｵｴ＠
ｰｯｭｮｩ･
Ｚ＠ bo ｫ､ｹ＠
dwa abo trzy urodzaie zacbowa, ｭｯ､ｩ｢｡＠
｢ ､ｩ･＠
pewnie ｩｭ･Ｌ＠
y ｢､ｩ･＠
ｳｴ｡＠
za ｮｩﾭ
wa: aktemu ieszcze mld y ､ｩ･Ｎ＠
A tak w ten rok ktorego gumno zacho wywasz, miey oko na ｳｯｭＬ＠
na
drwa, na ｧｲｯ､ｺＬ＠
y nabudowanie.
Czynu do

､ｯｳｹ＠

ｰｲｺｹ｣ｮｩ

Ｌ＠

Czeladi ｺ｡ｰｗＬ＠
a ､ｯｹｩｲｺ･
swego.
ｂｹ､ｯ＠

ｫｯＬ＠

Ｌ＠

przyo diiewa!liem, dobrze ｯｰ｡ｴｲｺｹＺ＠
uby tei kaid y, co ｮ｡＠
naleiy, ｢ｹ＠

dobrze ｫ｡ｲｭｩ

Ｌ＠

y ｰｩｬｮｯｷ｡＠

pilen

go, ､ｬ｣ｺｹｯ
＠ ｯ｣ｨﾭ
doinie ｫ ｡ｲ ｭｩＺ＠
ｳｴｯｭ＠
ｲｺ､ｮｩ･＠
ｳｺ｡ｦｯｷＬ＠
kiedy iey maｯＮ＠
A gdy ｳｩ＠ odprawi ｲｺｾ､ｮｩ･Ｌ＠
ｹｷｮｯ＠
｢ｹ､ｵＬ＠
tedy
iui ｳｯｭ＠
c9by ｮｩ･ｰｯｴｲｺ｢＠
ｲｯｺｵｭｩ｡＠
po gumnie ｲｯ
ｩ･ﾭ
｡Ｌ＠
aby butfiala, ci potym ｩ＠ na obore ｰｲｺ･ｯｹ
Ｎ＠ ･＠ iay
｢ｹ､ｯ＠
przedepce: a tak ｳｩ＠ rychley gnoy uczyni, kiedy
go wywieiie z ii my na ｷｩｯｳｮＮ＠
a to tam ma bydi ｫ､ｹ＠
wielki zbytek ｳｯｭｹＮ＠
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Zimie ｷｩｴｳ
Ｎ ｺ･ｧｯ＠
ｲｯｺｭｹｳｵ＠
trzeba ｮｩ＠
ｬ･ｩＬ＠
bo hito
samo ukazuie ｲｯ｢ｴＬ＠
.iima barzo rada ｫ｡･＠
ｰｲｯｺｮｷ｡Ｎ＠
A kto iimie 'proinuie, ten ｬ･ ｩ･＠ musihydi leniwy: bo
mu to ｭｵｩ＠
ｰｲｺｾｳｫ｡､Ｌ＠
ii iimie nie ｰｲｺ･ｭｹｬ｡＠
potrzeby tey, ktora letnim polrzebam przeszkadza. Ama
to ｰｯｭｮｩ･＠
kUidy, ii pego omi,eszka czasu,swego, ze' tego nie ugoni ｡＠ w rok, abo nigdy. Bo co iimie ma by':,
ｬ･ｩ＠
nie m(/ze bydi: co w ｊｩ･ｮ＠
ma bydi, to iimie nie
｢､ｩ･Ｌ＠
co mi ｗｩｯｳｮＬ＠
to tei ｬ･ｩ＠
nie ｢､ｩ･Ｎ＠
y ｋｩﾭ
iycow czasy takowei, co iednego omieszkasz kiedy czas,
drugiego nie ugonisz. A ,tak roku ｣ｺ･ｫ｡＠
､ｵｧｯ＠
y
ｰｲｾｹｫｯＮ＠
co przez ｮｩ･､｢｡ｯ＠
abo ｮｩ･ｰ｡ｭ＠
ｯｰｵｩｳｺＮ＠
ｓｩ･＠
na ryby rozmaite, do wielkich y ｭ｡ｹ｣ｨ＠
stawow,
､ｩ｡Ｌ＠
y ｳｫｲｴｹ＠
na ·powrozy do nich ｭｩ･＠
gotowe. Bo
kto ｭｾ＠
r.yhy, a ｩ･
ｩ＠ nie ma, bariiey ｳｩ＠
zawiediie,
ｮｩ＠
ten co ryb nie ma: ｺｷ｡ｳ｣＠
ｫ､ｹ＠
ｩ･ｯｲ｡＠
ｓＬ＠
tam
ieszcze ｷｩｴｳｺ｡
ﾷ＠ s:l.koda, gdy ｫ｡､･ｹ
Ｇ＠ pogody omieszka,
dla niesposobienia ｩ･
ｩＬ＠ kto wczas o tym nie ｰｲｺ･ｭｹ
ｬｩＮ＠
Przy tym tei kto ma wielkie wody. tTleba mu tei tókie
mieysce ｭｩ･Ｌ＠
ｧ､ｩ･＠
ie ｺ｡｣ｨｯｷＺ＠
chceli ｭｩ･＠
ryby na
czas ｫ｡､ｹ＠
potrzebny.
Gdiie rybniki ｳＬ＠
a ryby zwyklr ｯ､ｹ｣ｨ｡Ｌ＠
ｭ｡ｩ＠
to
zimie ｯｰ｡ｴｲｷＬ＠
iakoby ｭｯｧｹ＠
ryby ｴｲｷ｡
Ｌ＠ a nie poｺ､ｹ｣ｨ｡Ｎ＠

ｋ､ｹ＠

puszcza a iwierz iest, o ｩ･｡｣ｨ＠
aby ich przyco rok ma ｳｩ＠ ｳｴ｡ｲＮ＠
Tak tei na ｫ｡､ｹｭ＠
mieyscu ｺ｡ｩ｣＠
naydiie: ｩ｡ｴｫ＠
ma ｳｰｯ｢ｩＬ＠
aby ｾｻｭｩｯｴｫｷ＠
libo
w dworze ｢ｹＬ＠
iakoby iimie na ｮｩ･ｧｵ
Ｌ＠ abo proinych
｣ｺｹｮｩ｡＠
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czasow, mogt nietylko siebie, ale y Pana, ｷｩ･ｲｺｹｮｫ＠
ｯｰ｡ｴｲｺｹｾＬ＠
a ｫ､ｹ＠
Pan nie mysIiw, ｰｲｺ･､ｩ＠
ｺ｡ｩ｣＠
rad
iada. ｓｩ･＠
ｺ｡ｩ｣･＠
ieslj nie wszyscy, tedy ｰｩ＠
Kmiotkow ｭｩ ･＠ ｭ｡ｩ
Ｚ＠ a ｩ･ｬ＠
k'iedy WIS ｭｯ･＠
Ｇ ｢Ｉ Ｇ ､＠ ｺ｡ｩ｣＠
u ｕｲｺ
ﾭ
dnika dla Pana ma ｢ｹ､Ｎ＠
.
Zyto ｩ･ｬ＠
ma bydi przedawane skoro przed ｷｩｴｹｭ＠
ｍ｡ｲｩｮ･ｭｾ＠
o tym ｭｹ
ｬｩ Ｌ＠ y ｲ｡､ｩ＠
ｳｩ＠
ma w tym Pana
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｯ､ｬ･ｧｹＬ＠
co z tym ma ｣ｺｹｮｩ
Ｚ＠ a ma ､｡ ＠ Panu
ｺｮ｡Ｌ＠
co za ､ｲｯｧ
ｳ ｩ＠ on kray potrzebuie.
Maty y do Komieg kiczki, kulki, ｧｷｯｩｾ･Ｌ＠
to ma
｢ｹ､＠
robiono ki edy ｮ｡ｷｩ
ｴ ｳｺ｡＠
noc: bo to przy ｷ ｩ･ｴｬ＠
zwieczora y przededniem zrobi doma: a za pewne miary diieli ｯ､ｰｵ
ｩ Ｚ＠ y t}'ql podobne roboty, ｴｫｩ･＠
tych
cz{tSOW ｯ､ｰｲ｡ｷｑ
Ｎ＠ ci ma ｳｩ＠
to ｯ､ｰｲ｡ｷｩ
＠ przed ｂｯｹｭ＠
narodzeniere .
Kiedy ｓｬ＠ gu mno zachowywa ｫ､ｹ＠
trzy dni ｲｯ｢ｩＬ＠
tedy
iedno dwa dni ｲｯ｢ｩ＠ ｭ｡ｩＬ＠
a ｴｲｺ･
ｩ＠ ｺ｣ｨｯｷ｡
Ｌ＠ na za｣ｨｯｷ｡･＠
mIocenie gumna.
Zrzepcow, ktorym po dwu lat ma bydi na ｗｩｯｳｮＬ＠
nie ma w tym folwarku ｡､･ｮ＠
｣ｨｯｷ｡
＠ na ｩｭＬ＠
ｫ ､ｹ＠
st{tdo. ale do inszego ｷｹｧｮ｡Ｚ＠
a ieszcze pilniey ｫ､ｹ＠
w
paszy, ＠ nie w oborze. A ustrzeg zy Zrzebcow, tedy
bariiey Kmie cych szkap: bo ｳｩ＠ pasterz wymowi z tego:
astado sszkapieie.
Czynow wszelakich w folwarczech ｰｲｺ ＩＧ｣ｺＮｹ
ｮｩＬ＠
ｧ､ｩ･＠
co iest: gdiie ､ ｢ｩｮ｡Ｌ＠
.tam koty ｳｵｰｹＺ＠
ｧ､ｩ･＠
ｳｯｮｩ｡Ｌ＠
tam ｩ･ｲ､ｾＬ＠
dyle: y wszelakie czyny, lam ｧ､ｩ･＠
co iest:
y do drugiego folwarku ｮ｡ｧｯｴｷＮ＠
Kto ｴ ･＠ ma co bu10m III
21
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､ｯｷ｡Ｌ＠

iimie na saniach drzewa y wszelakiego czynu
ｰｲｺｹＮ｣ｮｩ｡Ｚ＠
Rzeki, bloLa, ｳ｡ｮｩ＠
liey y bliiey ､ｲｯｧ＠
wy. prostuiesz.
Drwa wymiarem ｷｯｮ･＠
bydi ｭ｡ｩＮ＠
li wymiar dnvom
drewno umierzywszy, tak 1'0tak ma ' bydi: Na ､ｵ＠
wn o ｭ｡ｩ＠
wszyscy iednako ｷｯｩＬ＠
tak ｵｰｮ･Ｌ＠
iako ｫｯﾭ
､ｩｮＺ＠
a ､ｩ･＠
ieden ｯ､ｷ｡ｹｳｺ＠
ｰｩｬｮｯ
Ｌ＠
ｭｩ｡ｲ＠
ｷｩＬ＠
ｩｫｯ＠
wiele wszyscy abo ktara wid ｮ｡ｷｯｩＺ＠
y tak iUl
ｴ＠
ｭｩ｡ｲ＠
ｭ ｾ＠ ｺｮ｡ｬ
･ｳ＠
zawidy ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
chot by y przy
woieniu drew nie ｢ｹＺ＠
hyle w ､ｯ｢ｲ＠
､ｲｯｧＺ＠
bo ｺ｡＠
zm)'li
rachunek.
Luczywa kedy przy zamczech y wielkich dworzech wiele potrzeb a. A tak ､ｩ･＠
ieden nad ｰ｡ｲ＠
chlopow ｰｩﾭ
nie ｳｴ｡Ｌ＠
co go na ｴｲ＠
abo na ｲ｢ｩ＠
za ､ｩ･Ｌ＠
to zmieｲｺｹｾ＠
wozem kmiecym ddbnym, co ｹ ｴｯ＠ ｷｯｩＺ＠
y tak H i
idy ｣ｨｯｰ＠
diieli ma na ｵ｣ｺｹｷｩ･＠
ｯ､ｲ｢ｩ
Ｎ＠ A.teg stl'ledz,
aby ｳｩ＠ to odprawowMo W ｊ･ｩｮ＠
zasiawszy, a iimie·

.

,

Koly do iaz,u ､ｯ｢ｲｾＬ＠
godne, iimie w ､ｯ｢ｲ＠
､ｲｯｧ＠
naｧｯｴｷ｡
Ｌ＠
tyle ile ich potrzeba.
Ｇ ｺｮ｡ｫＺ＠
a to ucho;
U .skor na uchu dobrze ｲｯｳｰ｡ｷ
na ktQrem znak, przy rosprawieniu skory rospiclC ､ｲｾﾭ
wniaslczlami, ＩＧ｢ｹ＠
｢ｹ＠
znak znaczny.
ｩ･

Rzezanie

a ｺｷ｡ｳ
｣ｺ｡＠
ｍｹｮ｡ｲｺ･

ｩｭ

Ｍ ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｍｹｮ｡ｲｺ＠

ｫ

｣ｺ

Ｇ＠

､ｹ＠

ｫｩ＠
｣ｺ･ｬ｡､

bJdlu, wymiarem
Ｌ ｩ ｩ＠

ｲｺ､ｮ＠

a ｲｺ､ｮｩ･Ｌ＠

､ｯｭｷ＠

y ｫｯｬ
tego nie

ktony powinni wieprze
da ch udiiki ｲｯｳ･Ｚ＠
a tego ､ｑｹｩｲｺ･Ｌ＠
plerdtmi przy swych ｫ｡ｲｭｩＮ＠

ｫ｡ｲｭｩＬ＠

･ ｩ Ｚ＠
ｲｺ･Ｎ＠

niec:hay
aby ich .
Acz czasem
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Ｎ＠ ｰｲｺｹｩ､･＠
ulwrmionego ｫｵｰｩＺ＠
w miescle maJo nie ｷｴ
ieSli to nie za ､｡＠
ｍｹｮ｡ｲｺ＠
ｫ｡ｲｭｩ＠
powinien.
ｓｯｭｹ＠
wiele, ｢ｹ､ｵＬ＠
stadu, owcom, kozom wychodii: przeco, gdy ｳｩ＠
trafi z/y urodzay, tego pomienionego dobytku ｰｲｺ･｣ｨｯｷｹ｡＠
ｬｵ､ｩ･＠
-nie ｭｯｧＺ＠
Remedi'um takie na to ｭｯ
Ｎ ･＠ hydi, kto chce aby ｰｯｲ＠
ｳｬｯｭ＠
miat, ｬ｡､＠
z ｫｯｳ＠
do rzezenia sieczki, a ｫｯｩ･＠
do grzania wody ｭｩ ･Ｌ＠
tedy ｳｩ＠
｡ｴｷｩ･ｹ＠
ｳｩ･｣ｺｫ＠
ｮｩ＠
ｳｯｭ＠
dobytek wszelaki ｰｲｺ･｣ｨｯｷ｡＠
ｭｯ･Ｎ＠

ｐ｡ｭｩ＠

ｭ｡ｩ＠

do Szkut pOl'zqdnego

ｲｺ､ｵｩ･＠

ｷｹｾｨ

Ｇ ､ｯｩｹ＠

｡､ｩｭｫｵＮ＠

ｆｬｩ＠

SZkuty
przyszedszy, a
na dobrym mieyscu, a na ｷｯ､ｩ･＠
ｺ｡ｷ､ｹＬ＠
coby
w ｩｳｺｹＮ＠
Jeden ma bydi co ich ､ｯｧ｡＠
ma, aby nigdy burta na
iiemi nie ｬ ･｡Ｌ＠
ani ｳｩ＠
lod u bala.
ｳｴ｡ｮ＠

Na ｯ｡｣ｨ＠
ｭ｡ｩ＠
ｳｴ｡Ｌ＠
ktore ｭ｡ｩ＠
｢ｹ､ｩｺ｡ｷ＠
na,d zamiar w domu abo we dworze: bo liny drogie we ｇ､｡ﾭ
sku. Szkuty ｭ｡ｩ＠
ｳｴ｡
Ｎ＠ ｵｷｩｺ｡ｮ･＠
u staby y r),fy, ｯ､ｩ･＠
wszelakie ｴ｡ｫ･Ｚ＠
y ｴ･ｮ＠
ｭ ｡､ｯｧｬ＠
czo/now.
Namniey raz we dwie ｬ ･ｩ＠
ｭ｡ｺ＠
ie ｳｭｯｬ＠
ｰｯｲｺﾭ
dnie ie ｯｳｭｬｩＮ＠
Statki ｷｳｺ･ｬｫｩＬ＠
｡ｧｬ･Ｌ＠
powrozy, kotwy, pobiegi, tarｩ｣･＠
do osz)''' a :lia, laski, poiazd)', ｰ･ｲｹＬ＠
szufle, y Ｂｩ ﾭ
､ｹ＠
namn ieHiJState k, pod kluczem ｧｯｳｰ､｡ｲｺｓｴ･ｮｩｾ＠

ｮ｡ｺ｣ｯｾ･ｧ＠

170

DOZORU DOMOWEGO.

ma bydi: tak ｴ･＠
kuchienne stalki y
wszytkie szkutne: a. czego nie dostawa, iimie przed Gody ｯｰ｡ｴｲｺｹ
Ｎ＠
Regestr, co z ktorey szkuty ｷｹｭｩ･ｲｺ｡＠
we ｇ､｡ｳｫｵＬ＠
ma bydi uczyniony: aby iey napot)'m nie ｰｲｺ･ｬ｡､ｯｷＮ＠
Ten co
ｭｹｬ｡＠

ｳｭｯｬＬ＠

ｰｹｷ｡Ｌ＠

y ten co szkut

､ｯｧｬ｡Ｌ＠

ma wczas przey ｫ｡､＠
ｰｯｴｲｺ･｢＠
do szkut: aby ｢ｹｯ＠
narodzeniem dwie niediieli) czego iedno

przed ｂｯｹｭ＠
trzeba.
Maly wymiarem ｲｯ｢ｩ
Ｌ＠ ｭｩＴｲ＠
ich ｷｩｲＮ､･Ｌ＠
iako wieI.
kip., iako ich wiele trzeba na ｫｬｯｲ＠
ｳｺｬｷｴＬ＠
to na ｰｩｭ･＠
wszylko ｭｩ･Ｎ＠
a ｭ｡ｩ＠
ie ｲｯ｢ｩ＠
po ki noc ｲｯ
ｩ･Ｌ＠
przed
Go<ly ｯｰ｡ｬｲｾｹ＠
dwie niediieli: aby nie mowi!, ｏｷｯｩ＠
nam mat nie ､ｯｳｴ｡Ｌ＠
dla klor,ych ｳｩ＠
ｩｬ｡＠
ｯｭｩ･ｳｺｫ｡＠
ｭｵｩ＠
spustowi: a woda opada.
Strui aby suchy a w czas bJ'wal w ｫｯｩ･＠
zamknieniu abo w sadu ｫ､ｹＮ＠

ｵｯｮｹＬ＠

w

Sternicy, ｆｬｩ
ｩ Ｌ＠ aby nie ' omieszkiwali, a dom a Stera F lisom po 5. a w domu
niko'm po grosz)' 15. ､ｯｰ｡｣ｹＬ＠
zaraz skoro ｷＩＧＮＤｩ､Ｌ＠
a ｳｺｫｵｴ＠
ｷｹ｣ｨ､ｯＬ＠
y na ｬ､＠
wyｳｴ｡ｷｩﾷ＠

Strawa Flisom na ｫ｡､＠
bno, bo to ｡｣ｷｩｾ＠
ｺｲ｡｣ｨｯｷＬ＠
ma to bydi \vedle szkut)
rey robi.
Tego strzedz, aby
kiedy ｊ｡､ｯｷＮ＠

｡､ｮ･ｹ＠

ｳｺｫｵｴ＠

a ｣ｨｯｰｷＬ＠

ma bydi spisana osogdy wiele poplynie: a
po wielu na klorzeczy nie

ｳｺｵｫ｡＠

dopiro
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Nowych powrozow nie ｫｵｰｯｷ｡Ｌ＠

｡＠

gospodarze szkutni.
Tego wszego ma ､ｯｹｲｺ･｣Ｌ＠
co do ｇ､｡ｳｫ＠
ｰｹｷ｡＠
z tym starszym Sternikiem, co go gospodarzem szkutoym ｰｩｳｺＮ＠
aby to tak ｢ｹｯＬ＠
wczas wszytko.
ｋ｡､ｹ＠
ｳｩ＠
ma ｳｴ｡ｲＬ＠
aby na ｗｩｯｳｮ＠
napierwey przed
inszymi ｢ｹ＠
we GdaIlsku.
O Szpichlerzu staray ｳｩ＠ ｫ｡､ｹＬ＠
coby wozem nie ladowat. tylko pieszym: ｧ､ｹ＠
droga na ｗｩｯｳｮ＠
ｺｃｬＺ＠
kmiotkowie tym ｾ｢ｯ･ｩＺ＠
bo mu w ､ｯ｢ｲ＠
､ｲｯｧ＠
｡｣ｷｩ･ｹ＠
dwie forze ｵ｣ｺｹｮｩ
＠ y trzy, ｮｩｬ＠
we ｺ＠ raz.
Do ｡､ｵｮｫ＠
wory dobre ｭ｡ｩ＠
ｭｩ･Ｚ＠
bo Ｉ Ｇ ｴｯ＠ ｰｳｵｩＮ＠
aby im nie ｧｩｰ･ｹＬ＠
ma ｬｩ､ｹ＠
ｭｩ･
＠ znak na nim swoy
o,sobn)', a drugi zn ak z kai.dey wsi ,ieduaki: a ｗｯ､｡ﾭ
rze ｭ｡ｩ＠
tego ､ｯｹｲｺ｣Ｎ＠
A ｫ､ ｹ＠ by ､ｯｹｲｷ＠
ieden drugiego w zlodiieystwie, ma czworako ｺ｡ｰ｣ｩＬ＠
a chloo ｳｴ＠
od wszytkich- ma ｷｩ｣Ｌ＠
tak aby go kai.dy ｵ､･ｲｺｹＺ＠
a wst)'d tam bariiey ｮｩ＠ plaga chlopu ｢ｾｬｩＮ＠
Tym ｰｯｲｺ､ｫｩ･ｭ＠
za ieden diiell ｮ｡､ｵｩ･Ｎ＠
ｾｹｴｯ＠
ｮｩ＠
poczniesz ､ｯｷ｡＠
wszytkie rzeczy do ｹﾭ
wno,sci y szkuty ｷ｡､ｵｹＮ＠
bo to uie ｧｲｯｭ｡､Ｌ＠
Kmiotki
'0 dprawisz: a ｆｬｩ＠
skoro ｹｴｯ＠
ｰｯ｣ｺｮ＠
｡､ｯｷ＠
ｭ｡ｩ＠
｢Ｉ Ｇ Ｌ＠
y ｳｴｲ｡ｷ＠
im ｩｵ＠
da c, li ､ｩ･＠
ｮ｡ｺ｣ｹ＠
namniey ｴｲｺ･ｩ＠
przedtym.
ｏｫｯ＠
chleba ｰｯｲ､･ｫ＠
taki: w folwarczech ｷｳｺ､ｹ＠
podwu piecu ､ｯ ｳｹ Ｚ＠ ｭ｡ｩ｣＠
Pani Stara zawsze do Ａｩ･｢＠
ze wsi pomoc; w ｫ｡､ｹｭ＠
ｰｩ･ｾｵ＠
namniey po trzy pieczywa spiecze.

a

,'

stare ｯ､｡ｺ＠
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Szyper' ma ｹｴｯ＠
pierwey ｭｩ･ｲｺｹ＠
sobie, y klucz ｷｩ＠
dla ｰｲ､ｳｺ･ｹ＠
odprawy ｡､ｵｩ｣Ｎ＠
Korce Gdaliskie ｭ｡ｩ＠
bydi doma, dla proby wymierzenia we ｇ､｡ｳｫｵＮ＠
ｚｹｷｮｯｳ＠
ｩ｡ｧｹＮ＠
kasze, w beczkach to wszytko pierwey ｯ､･｢ｲ｡Ｎ＠
statki. powrozy, laski, poiazdy. y wszy tkie instrumenta szkutIle Ilapierwey do szkut ｷｯｺｩＮ＠
Na ｳｺｫｵｴ＠
｣ｨｯ､ｩＬ＠
ｓＩ Ｇ ｰ｡＠
ｹｴｯＬ＠
ｫｯ･ｭ＠
｡ｲｊｷｩＬ＠ｮ
a
boso ｡､ｯｷ
Ｎ＠ bo boty a ｫｵｲｰｩｾ＠
wiele ｺ｢ｯ｡＠
ｵｳｺｫｯ､Ｌ＠
Zaglow strzedz ｳ｡＠
pod Ｉｴｯ＠
kiedy ｬｩ｣ｨｴｵＮ＠
okrom
wielkiey niewoli: bo drogi iagiel, a zedrze go wnet.
Flissom we wszec'h ､ｩ･ｲ｡ｷ｣ｨ＠
｡ｰｯｷｩ･､ｾ＠ｺ
aby
bez opowiedzenia ｡､･ｮ＠
nie ｭｩ｡＠
ｯ､｣ｨｩ
＠ rodiic swoy:
a to aby Sternicy swoi opatrowali) y o kM,dym wiediieli.
O zbiegach ｺ｡ｷ､ｹ＠
na ｳｰｬｩ･＠
ｰｩ･｣ｺ＠
y staranie ｭｩ･Ｎ＠
Ten Szyper kiedy ,nie ｰｹｮｩ･Ｌ＠
ma ｯ､｡＠
drugiemu
w5zylko, abo kiedy odstaie, z regestru: y regestr pudpisany ｺｯｳｴ｡ｷｩ＠
ma.
Gdy ｳｩ＠
na kilku mieyscach
wiele w ktorym Szpichlerzu ｹｴ｡Ｚ＠
ｳｺｫｵ｡＠

ｮｯｩＬ＠

ｷｩ･､Ｎ＠

｡､ｯｷ＠

ma, iako iest
a wiele ｴ･＠
ktora

,

Szkuty , drugie gdy kto chce naprzod ｰｯｳｩ｡Ｌ＠
ｲｯｺＭ
diiwszy ludii do Hdunku, aby razem ｡､ｯｷｍ＠
u ｫ｡､･ﾭ
go Szpichlerza, . ｡｢ｹ＠
nie ｰ｡ｴｲｺｹ＠
ano ｩ＠ od tylu ｭｩ｡Ｚ＠
a szkodliwa rzecz, pozad do ｇ､｡ｳｫ＠
ｰｲｺｹＺ＠
druga,
chlopow ｣ｺ･ｫ｡ｩ＠
drugich ｫ｡ｲｭｩ＠
nie ｢､ｩ･ｳｺＬ＠
bo sie
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razem wszylko ｢､ｺｩ･＠
odprawowalo: y woM nie ｵｩ･ﾭ
cze, -bo ｷｩ｣＠
wielka szkoda z omieszkaniem bywa.
RamY' gdy ｳｩ＠
ｳ ｬ＠ do ｇ､｡ｳｫＬ＠
nie ma ich ｢ｲ｡＠
Szyper, ｡＠ mu na nich ｮ｡ｰｩｳｺ＠
ｳｫ､＠
ｳＬ＠
y ､ｯｫ＠
ie ma
ｯ､･ｳ｡Ｎ＠

Jdienny spust ｴ･＠
wCZ/JS ｯ､ｰｲ｡ｷＬ＠
aby szkuty
nie ｺ｡ｭ
｡ｲｺｹＬ＠
z pomocq Rmiolkow, aby ｹｴ｡ Ｍ ｰｯｹ｣ｺｬｩＬ＠
a ｫ｡､ｹ＠
aby u siebie ｮｵｭｯｩＬ＠
ktore ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
ｭ｡ｩ＠
ｯ､｡＠
skoro zasiawszy: ｡､ｮ･ｹ＠
rze czy, nie ｲｯ｢ｩ＠
｡Ｎ＠
ｳｩ＠
ｹｴｯ＠
odda: y gdyby ｳｩ＠ go pierwey ｬｻｭｩ･＠
ｵｰｯｭｩｮ｡＠
niｬｩ＠
mu ie oddat, ｮｩ･ｊ｡ｳｫ＠
ｐ｡ｬｳｫ＠
ma ｯ､ｮｩ･＠
ｗｯ､｡ｲｺ＠
abo ｕｲｺ､ｮｩｫＮ＠
1\'H.ta ma bydi wszerz iako ｳｯｭ｡＠
dwa ｫｲｯ＠
wysoka
a w ､ｵｳｺ＠
na cztery ｯｫ
ｩ･Ｎ＠
Zadatki ktore Sternicy Flissom ｺ｡､ｷｩＬ＠
na ｾｩ･ｹｳ｣ｵ
Ｇ＠
ieszcze Szyper ma ｮ ｡ ｰｩｳ｡＠
na Regestrze w domu, bo
tego ｺ｡ｰｭｩｴｹｷＮ＠
Experyencya.

Wiosna.

ｳｷｩ Ｌ ｴｹ＠ ｐ｡ｷ･＠

JAko
minie,
Ｇ ｩＬ＠
li Wiosna z Latem ｮ｡､｣ｨｯｺＬ＠

ｍｩｳｯｰｵｴｹ＠
ｩｵ＠

ｳｩ＠

prz)'bliiao nasieniu my-
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skoro ｰｵｩＬ＠
ｯｲ｡Ｌ＠
ｩ｡Ｌ＠
ｧｲｯ､ｩＺ＠
a tak ｧｲｯ､ｩＬ＠
coby na drugi rok ｧｲｯ､ｩ＠
nie trzeba, poki ｩ･ｷ＠
nie nad·
ｩｧｮ･Ｎ＠
A gdy ｳｩ＠ ｩｵ＠
ｩ｡＠
ｧｯ､ｩＬ＠
nie ｯ､ｲｹｷ｡＠
ｳｩ＠
od
ｩ･ｷｵＺ＠
chyba ･｢ｹ＠
ｳｩ＠
ｺ｡ｰｬｩｯＬ＠
w ten czas ｢ｩ･
＠ ｧ｡ｳｩＺ＠
a to ｯｰ｡ｴｲｺｹ＠
czasow ｰｲｯｮｹ｣ｨ＠
ｰｲｺ･ｳ
ｹ｣ ｨＬ＠
coby miMo
ｰｲｺ･ｳｫｯ､ｩＺ＠
chyba z roskazania ｐａｳｫｩ･ｧｯＮ＠
ｒｺ･ｭｩｬｮｫ｡＠
do budowania ､ｲ｡ｮｩ
Ｌ＠ drzewa, tarcic,
gontow, y do wszelkich robot naiemnego, na ｗｩｯｳｮＬ＠
kiedy ､ｩ･ｬ＠
wielki, ｩ･､ｮ｡＠
ma ｕ ｲｺ､ｮｩｫＺ＠
a swemi pod.
danemi y Zimie y w Jesieni y na ｗｩｯｳｮ＠
ｲｯ｢ｩ
＠ ｭｯ･Ｌ＠
ktory ｯ ｩ｡､ｹＬ＠
Aho ktorego doma zawsze chowa.
Bunowanie wielkie na ｗｩｯｳｮ＠
ｺ｡｣ｹｮＬ＠
wiele przyczyn ｰｯｹｴ･｣ｺｮｨ＠
obaczy ｫ｡､
ｹＮ Ｚ＠ ale ｭｩ､ｺｹ＠
Inszemi,
･＠
drzewo ｴｲｷ｡･Ｚ＠
y robacy ie mni ey ｴｯ｣ｺＺ＠
k temu,
fundamenty ｳｩ＠
nalepiey Ｌ ｺ｡ｫ､＠
ｭｯ ｧ Ｎ＠
Deskami ｰｯ｢ｩ
ｩ｡＠
ma ｳｩ＠ ｫ｡ ､ ｹ＠ stl'zedz, bo iimie lak
wiele slliegu ' bywa pod nimi, iako na dworze,: gontami w mech pobiiay, ｵｹ､ｩ･ｳｺ＠
sniegu: ｷｳｺ｡ｫｯ＠
ka idy
ubogi ｳｴｲｺ･＠
ｳｩ＠
y gontow, bo te ｯ ｧ ｩ ･＠ ｮ｡ｷｩｴｳｺｹ＠
mllO＠
gdy ｳｩ＠
ｺ｡ｹｭＬ＠
y ｧ｡ｳｩ＠
ｳｩ＠
riie ､｡ｺＺ＠
k temu wnet
ｳｩ＠
ｰｲ Ｌ＠
co ｺｮ｡＠
po owym gdiie da ch ｰｲｺ ･ ｩｷ＠ ｰｯｵﾭ
dniowi, ･＠ co lat kilka ｡ｴ＠
trzeb ,)' W ｧｬｩｮ＠
poszyway ｧ｡ ｲ､ｬｩｮ＠
abo ｴｲｺｩｮＺ＠
a nie maszli ｴｲｺ ｩｮｹＬ＠
ｴ｡ｲ ｧ｡ｮ＠
ｳｯ ｭ ＠ kitek ｮ｡ｷｩ
｡ｷｳｺｹＬ＠
to mato krocey trwa ｮｩ＠ gardlina: ｳｯｭ＠
ｴ｡ｲｧｮ＠
nie ｰｯｴｲｺｳ
｡ｹＺ＠
bo to ｩｬｮ｡＠
szkoda ,
ｲｯ｢ｩ＠
co rok, co ｴ＠
ｲｯ｢ｴ＠
do ､ ｩ ｩ ､ ｩ ｩ＠ Jat ｭｯ
･ｳ ｺ＠
ｺｲｯ｢ｩＺ＠
iedno gardlina w podmusk dobrze ｰｯｮ｡Ｌ＠
Jat
ｴｲｺｹ､ｩ･＠
trwa wszy ｰｯｴｲｺｳ･ｭ＠
｢､ｩ･Ｎ＠

LJST ｄｉｅｗｆｖＮ＠

Na

ｗｩｯｳｮ＠

trzeba

a

ｮ｡｢ｲｩ･ｹ＠

ｲｯｺｵｭｩ･
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bo w

ｊ･

ｩ･ｮ＠

tylko i1to ｳｺ･ｮｩ｣＠ｰ
ｯｩｭ＠
ｩ･Ｚ＠
{de na Ｇ ｗｩｯｳｮ＠
wszelókie ｺ｢ｯ｡＠
y ogrodne rzeczy, tedy ｰｯｴｲｺ
･｢ｵｩｳｷｹ＠
pracey: ｳ＠ tei rzeczy ktorym potrzeba w ｊ･ ｩ･ｮ＠
ｲｯｬ ｾ＠ go towac. A ｺ｢ｯ｡＠
iadnego nie ｩ｡ ＠ iedno ｣ ｨ ､ ｯｧ ｩ･Ｚ＠ bo nie
ｫｲｺｹｷ､＠
ｗｯ､｡ｲｺｷｩ＠
Pan uczyni gdy mu iyto zabierze,
kiedy mu chwastu nasieie y nie wyplewie, a ie' cuduie ysze urodzi.
ｉ｜､ｹ＠
ｺ｢ｯ･＠
szpetne, zw,laszcza iarzyny, posieJe
ｗｾｯｊ｡ｲｺＬ＠
ma to , sobie Ｌ ｺ｢ｲ｡
Ｌ Ｎ＠ ci tak wiele ｯ､｡＠
rudne go: bo to ｺｬｯｳｩ＠
nic ｰｲｺ ＩＧｯ ､ｱ＠ czyni, nie doyirzawszy.
Ugor ｯｲ｡ ＠ ｰｯ｣ｺ
ｹ ｮ｡ ＠ ｫ ､ｹ＠
ｮ｡､
ｬｳｺ ｹ＠ pierwey, dlii paszey, ｺｷ｡ｳ｣＠
ｬＬ ､ｹ＠
'czas na ｰ｡ｳｺ
Ｚ＠ a t6m ｫ､ｹ＠
zgnb'ione role ｰｯ ｬ｡､ｹ＠
ｯｲ｡Ｌ＠
､ｬ＠
paszey y dla ｩ｡ｮＺ＠
bo na
wielu mieyscac h moie ｩ｡ ｮｯ＠ ｰｯ ｩ ｣Ｌ＠
ｴｯ＠
oraz.
Na ugor gnoy ｷｯｩＺ＠
ato tak wszytko ｰｯｲｺ､ｮｩ･
Ｌ ｳｰｲ｡ﾭ
ｷｯ｡
Ｌ＠ aby ｳｩ＠
ｫ \ ､｡＠
rzecz w czas' ｳｰｲ｡ｷ
.ｩ ［｝Ｌ＠ y ｫ｡､･Ｍ
mu mievscu nawozu dostalo.
Chmiele ｳ｡､ｩＬ＠
bo ten w ｷｩ･ｬｫ＠
､ｲｯｧ＠
ｷ｣ｨｯ､ｩＺ＠
y na
ｲｺ､ｮ･＠
ｳｩ＠
chmielniki ｳ｡､ｩ
Ｚ＠ y na iedllo mieysce gdy ｳｩ＠
rodz,! ｣ｨｯｷ｡Ｌ＠
co nad ｰｯｴｲｺ
･ ｢＠
do wy chowania. Skrzynia do dllJ giego chowunia ma hyd i ｰｯｲｺ､ｮｩ･＠
z ｴ ｡ｲｩＬ＠
ｷ･､ｵｧ＠
potrzeby , uczy niona: w ､ｲｯｧ
＠ ･＠
to ｰｩ･ｵ､ｺ＠
nie, ｭ｡･＠
uczyni, do chowawsz '.
Okolo szczepow wsadu wilki ｯ｢ｲｺ
･ｺ｡Ｌ＠
y niep otrzebne rzeczy ｯｰ｡ｴｲｺｹＬ＠
szczepy ｯｫｰ｡Ｎ＠
Ten co 3ad zamyw
ｬｾ｡Ｌ＠
aby pilnie ｺｷ､ｹ＠
obchodiil sad ｷｫｯＬ＠
ｰ｡ｬｲｺＶｩ｣＠
ieｬｩ＠
ｫ､ｹ＠
､ｩｵｲｹ＠
niemasz: ci ｩ･ｊ＠
iest, ｫ｡ｺ＠
ｺ｡ｰｲｷｩＬ＠
Tom 11/.
22
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,
ｺｷ｡ｳ｣＠

ｫ､ｹ＠

owoc na sadu: Experyencya uczy: bo
｣ｨｯｰ｡＠
W sadu .uchwycono. ｡ｩ･ｬ＠
ｬ｡､＠
naydiie, pilnie tego
strzedz, arozumem ｳｩ＠ tam ｓｰｲ｡ｗｏ｜ｖＮ＠
A ｭｯｷｩ＠
ｯｫｰ｡＠
sczep, ｩ･ｬ＠
｢ｹ＠
na ｩｭ＠
olwpany gnoiem, abo iak,! mierzｷＺ＠
bo ｴｲ｡ｷ＠
od niego ｯ､ｧ｡ｲｮｷｳｺｹ＠
co mu z ｲｯｳ＠
wilｧｯｴｮ＠
da wa, ｵｳｺｹ＠
｢ｹ＠
szczep.
ｌ･ｩＬ＠
nigdy do sadu konia ani ｡､ｮ･ｹ＠
rzeczy z)'wey
ｰｵｳｺ｣｡＠
nie ma nikt: bo ｳ｡ｭｩ＠
ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
tak ｣ｺｹｮｩ＠
ｺｷｹｾ＠
kli, naszczepiwszy, ogrodiiwszy kosztownie, ｬ･ｩ＠
dla lenistwa, swego ｷ｡ｳｮ･ｧｯ＠
konia ｰｵｩＬ＠
･＠
mu ｢ｬｩ･ｹ＠
ｮｩ＠
do pastewnika: a o to nie dba. ｩ＠ co ｮ｡ｳｺ｣･ｰｩ＠
w ni wecz
ｳｩ＠
ｯ｢ｲｩＺ＠
ｴ｡ｫｩＮｾ＠
Dworki ｣ｩ･ｬｴ｡Ｚ＠
bo ich intrata dol'ocznia, a sad wieczny.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma ｳｰｩ｡＠
ｰｯｲｺ､･ｫ＠
ustawiczny ｯｫ＠
szkut,
ｲｺ､ｮｩ･Ｌ＠
y ma ｲｯｺｭｩ･ｹ＠
ｳｴｲ｡ｷ＠
na ieden
y ｳｰｲ｡ｷｯ＠
､ｩ･ｬＬ＠
y ma ｷｩ･､
ﾷ＠ wiele wynidiie coby ｭｯｧ＠
przez
wiatru ﾷ ｰｲｺｹｳＺ＠
a ｩ･ｬ＠
uprzedii, tedy ma do ｳｰｩ｡ｲｮ･ｹ＠
Szyper ｷｲｯｩ＠
aho Sternik. A Klucznik ma ｮ｡ｰｩｳ＠
dileli kiedy ｳｩ＠
ｯ､｢ｩＧＬ＠
y kiedy nazad ｰｲｺｹｩ､Ｚ＠
tedy w
mu ｳｩ＠ ､ｯｷｩ･Ｌ＠
co ma
Regestr weyirzawszy, ｊ｡ｷｩ･ｹ＠

a

ｷｲｯｩＮ＠

Statkow szkutnych
w ｣｡ｯｩ＠
｢ｹＮ＠
, Rotman ustawiczny
stare rzeczy, y ｺ｡ｷｩ･＠
｣ｨｯｷ｡ｩＬ＠
aby to ｺ｡ｷ､ｹ＠
agdy starego nie ｵｫ｡Ｌ＠
ｫｵｰｩ＠
Szyper.

ｩ･ｬｳｫ｣ｨ＠
｢､｣＠

､ｯｹｩｲｺ･Ｌ＠

y Sternicy,
w schowaniu ｧ､ｩ･＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y ｗｯ､｡ｲｺ＠
tedy z ich ｰｩ･ｮ､ｺｹ＠

aby zawsze
ｭ｡ｩ＠

ｵｫ｡ｺ＠

to ｺ｡ｷ､ｹ＠
ｯｧｬ､｡Ｚ＠

ma nowe
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Nód ｗｩｳ＠
y nad ｫ｡､＠
ｲｺ･ｫＬ＠
5tawow, Jazow,
Jeziorek, ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｰｩｬｮｯｷ｡
Ｌ＠ iakoby ｰｯｹｴ･ｫ＠
ｨｹＺ＠
a
ｯｷｩ＠
cudzemu rybakowi
- na swey wodzie nie ma ､｡＠
bez naymu y ｰｯｹｴｫｵＮ＠
ｂｯ Ｍ ｣ｨｯ｢ｹ＠
na swym imieniu nie
ｭｩ｡＠
rybakow, ｭｯ･＠
inn ych Ｍ ｭｩ･＠
ｰｯｹｴ･ｫＺ＠
iako ｴ･＠ bywa okolo ｢｡ｲｩＮ＠
A ｧ､ｩ･＠
rzeka, ｺｷ｡ｳ｣＠
wielb, iest
na imieniu, a Pan ryb y cHllsZOW pewnych odrzeki nie
ma, tam tego Pana y ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷ｡＠
ｺ｡＠
sprawa: y ma ｳｩ＠
to ､ｯｹｲｺｾ＠
y na ｰｲＬｨＧｶｩ
ＮＭ
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｫ､ｹ＠
IHid ｲｺ･ｫ＠
iest, ma na ｗｩｯｳｮ＠
szelObleta, ｫ｡ｲｰｩ
ｴ｡ Ｌ＠ y wszelaki drob ｬｯｷｩ
Ｌ＠ a stawy tym ry｢ｩ
Ｚ＠ ｺｷ Ｍ ｡ｳｺ｣＠
ｫ､ｹ＠
gospodarstwa okolo ｭｮｯ･ｩ｡＠
ryb
niernasz: bo ｴ･＠ ty m ｭｯ･＠
ｮ｡ｲｹ｢ｩ
Ｎ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma ｭｩ･ ＠ ｳｴｲ｡＠
na ｗｩｯｳｮ＠
W powodzi od
ｺｯ､ｩ･ｹｳｴｷ｡Ｌ＠
dla ryb, nietylko w stawiech, ale y w rybnikach, ｫ､ｹ｢＠
po polu iakie ieiiora godne b) ｹＺ＠ nietY11(0 na ｗｩｯｳｮ
＠ ale ｬ･ ｩ･＠
bAriiey: bo w ｩ･ｰ＠
ｷｯ､
＠
｣ｨｯｰ＠
rychl ey webrni e, y ukradnie.

Lalo.

ｲｯ｢ｴ＠

LAto samo
nakazuie: gospodarze dobrzy po polu
ｳｩ＠
ｳｮｵｩＺ＠
iedno ｣ｨｩ･Ｌ＠
nauczy kaidego leniwego pil-
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ny, CO ranI) wstawa, y swe roboty ,zaczyna: to ｴ｡ｫ＠
zdro' ｩ＠ niezgrzeszysz, ｩｬｑ｣＠
ｳｩ＠
ｮ｡､ｑｹ＠
pilnemu.
Pl ewidla ｰｩｬｮｯｷ｡
＠ b[II'zo, ni etylko w ogrodiiech,
y w ｺ｢ｯｵＺ＠
ｮｩ･ｭｯｬ＠
bydi ｷｩ｣･ｹＩ＠
:ibl' ｺｮ｡ｩ･Ｚ＠
szkoda ｮｩ･ｭｯ＠
b)'di ｷｩｴｳｺ｡＠
y grzech, ｮｩ･｣ｺｹｳｴｾｯ＠
ｩ｡

zaale
ho
co

Ｎ＠

Gdy i.niwa ｮ｡ ｳ ｴ｡ｮＬ＠
aby wszyscy z ｷｩ･ ｬｫ ＠ ｰｩｬｮｯ＠
wychodiili, y ktokolwiek ' na i'mieniu siedii, iako iest
obyczay: ogrodnicy, ｫ ｾ ｲｮｯｩ｣ｹＬ＠ ｣ｨ｡ｬｵｰｩ
ｹ Ｌ＠ powabnicy, 1,8.czmarze, ｲｺ･ｭｩｬｮ｣ｹＬ＠
owo zgala wszyscy y ｭｹﾭ
narze.
Kiedy ｋｭｩ･＠
poczynai,! ｑ Ｌ＠ ､｡＠
im pokóy ｴｹ､ｩ･
Ｇ＠
pierwszy, aby ｺ｡＠ drugi ｴｹ､ｩ･Ｌ＠
ki edy w dworze ｰｯ｣ｺｮＬ＠
diiell podl e dnia robili: 'a to ｳｩ＠
z ｲｺ､ｮｹｭ＠
ｰｯｹｴｫｩ･ｭ＠
ｵｧｯｮｩ

＠

ｭｯ･

Ｎ＠

Sprz<)tanie z pola ｲｹ｣ｨ･Ｌ＠
ni,' ･＠ ｳｩ＠
wwis bydlo ｲｯｳｰｵ
ｺＺｩｷｲ･＠
nu ｩｭ
Ｎ＠
A to
ma ｫ｡ｺ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
w ｩｮｳｺ＠
ｗｩｯｳｮ

｢ｹ､ｯ＠

to ' niemuly ｰｯｹｴ･ｫ＠
uczyｩＺ＠
bo ｳｩ＠
ｴｵｳｯ＠
ｭｯ･＠
co do kuchnie)', ｰｵｳｩ
＠
ｰ ｡ｳｺ ＠ w wis, skoro na

Ｌ＠

' Ried)' ｹｴｯ＠
ｷｯｑＬ＠
tedy w wieczor Urzcdnik ma wyｩ･｣ｨ｡
Ｌ＠ y ｺｮ｡｣
ｹ＠
paki ｹｴｯ＠
brano, a naztliutl'z wyiechawszy ｯ｢･ｹｩｲｺ｣＠
ｩ｣ｬ＠
ｳｰ･ｮ｡Ｌ＠
kiedy ｰｯ｣ｺｮ＠
ｷｯｺｩＮ＠
pastewniki aby w takim ogrodzeniu byty, coby w
ｊ ･ ｩ･ｮ＠
y na ｗｩｯｳｮ＠
｡､ｮ＠
rzecz w nim nie ｢ｹ｡Ｉ＠
ｾ･､ｮｯ＠
coby wroty z dwora puszczano: do ktorych kOili nie puｳｺ｣｡Ｌ＠
｡＠
Maszta!erze pi erwey go w ｫｯ＠
objechawszy
ｯｰ｡ｊｲｺﾷ＠
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szko.d, ｰｩｬｮｯｷ｡Ｚ＠
gotowe ｳｴｲ｡ｩＺ＠
nii ｮｩ･ｳ｡Ｌ＠
y zboi,a, aby, szkoda nie

ｓｰ｡ｩＬ＠

Lecie ogorkow ｮ｡ｳｯｬｩＬ＠
rzow, aby ie tak ｳｯｬｩ＠
d'nik, Dworka, ､ｯｹｩｲｺ･＠
ｐｯｬｮ｡＠
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ho to jui ｷｩｳｺ｡＠
a wczas ｺ｡ｰｯｷｩ･､＠

szkoda,
ｫｩ＠

｢ｹ｡Ｎ＠

czego ｳｩ＠
co by ｴｲｷ｡＠
ma, y ｵｭｩ･Ｎ＠

ｵ｣ｺｹ＠
ｭｯｧｹＺ＠

u gospodaczego ｕｲｺﾭ

｢ｩ･ｬ｣Ｌ＠

strzedz aby na ､ｵ＠
nie ｬ･ｧ｡ｹ＠
kiedy
ｳｩ＠
ｺ｡､ｪ
Ｌ ､ｹＬ＠
bo mu barzo szkodii, ｰｲ､ｫｯ＠
zgniir.: dla
tego dobry gospodarz abo gospodyni, blechu ｳｩ＠ strze･Ｚ＠
gdy ｳｩ＠ tak ､ｯ｢ｲｾ･＠
､ｯｾ｡＠
ｳｰｲ｡ｷｩ＠
ｭｯ･Ｎ＠
ｌ･ｩ＠

ｳｵｺｹ＠

ｮ｡ｬ･ｰｾｹＬ＠
kto chce dobre
kiedy iest tego nazbyt, a ｷｰｵｳｩ＠
tedy iey szkoda ｷｹｲｺｵｩＬ＠
y owszem ｵｳｺｹＮ＠

ryby

ｷｳｺ｡ｫｯ＠

ｺ｡ｷ､ｹ＠
ｧ､ｩ･Ｌ＠

masz

ｭｩ･Ｚ＠

nie-

Siano ma bydz ｳｰｲｺｴｮｩｯ＠
przed iniwy, kto cbce aby
dobre miaL Bo trawa stara nie ｭｯ･＠
tak dobrym siapotnie: y ｰｲ､ｺ･＠
y
nem bydi, iako la ktoq za ｭｯ､｡＠
y lepiey ｵｳ｣ｨｮ＠
ｭｯ･＠
przed ｮｩｷｹＬ＠
abo we ｮｩｷ｡Ｎ＠
ｋ

､ｹ＠

rodi i, tedy ie ｾ･＠
skoro po
ｓｷｩｬｫ｡｣｢Ｌ＠
｢､ｩ･＠
dobre, y drugie dobre przed Ｎ＠
ｂ｡ｲｴｯｭｩ･＠
｢､ｩ･＠
pewne. Siano ｴ･＠
drobne cbceszli ｭｩ･＠
dobre, tedy niedopuszczay ｳｩ＠ mu abo tra\vie
ｳｴ｡ｲｺ･Ｌ＠
boby ｳｩ＠ ｩｵ＠ ｯ､ｭｩ･ｮＮ＠
ｌｫｩ＠
ktol'e ｳｩ＠ ､ｷ｡ｫｲｯ＠
siec nie ､｡ｷｩＬ＠
tedy ie ｳｰｲｺﾭ
ｴ｡＠
o Ｎ＠ WarZpiCU, a przed s. ｂ｡ｲｴｯｭｩ･Ｎ＠
,
siauo
li

ｭｩｺｳ･＠

ｫ｡＠

Potrawy ｰｯｩｮｾ＠
'lepiel' ｷｹｰ｡ｳｺ＠
nie na ｫ｡､ｹｭ＠
mieyscu, y nie na ｫ｡､ｹ＠
go iui siOlice ｵｳｺｹ＠
ni'e ｭｯ･Ｎ＠

ｮｩ＠

siec: ｷｳｺ｡ｫｯ＠
rok: owa kiedy
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na ktorych ｴｲｺｩｮ｡＠
godna do przykryﾷ＠ to ｫ｡ｺ
Ｌ＠ a iimie ｫｯｳ＠
wania, lepiey kiedy ｵｾ｣ｨｮｩ･＠
siec po lodiie: iesli dworowi tego nie trzeba, pewnie
Kmiotkowi trzeha. bo iako suknie na grzbiet, tak przyｫｲｹＭｩ｡＠
na dom trzeba.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y ｄｷｯｲｫ＠
ma miec z lata ｩｯ｡＠
na If'lka rstwo dla owiec, od powietrza. A tego czasu gdy po·
wieLrze na nie prz)'ehodii, ､｡ｷｬｴ＠
im wczas ieszcze
ｰｲｺ･＠
tym. Acz owa Dryakiew, co ｩ＠ z zamorza ｮｯｳｾ＠
w faseczkach, na to jest dobra: abo ｷｩ｣＠
Bobek z goｲｺ｡ｬｫ＠
w ｰ｡ｲｺ＠
mieszai,!c.
,
ｋ
､ｹ＠
woda dal eko, ｳｴｵ､ｮｩ＠
lepiey ｭｩ･＠
blizu: · a w
dworze ma ich bydi kilka, bo woda potrzebna. ktoreto
ｰｲｺ･ｬｷ｡
Ｌ＠
aby ｳｩ＠
woda nie
studnie czasow ｰｲｯｮｹ｣ｨ＠
psowala. A to ｯｰ ｡ ｴｲｺｹ
Ｌ＠ ｫ､ｹ＠
ｷｯ､
＠ dway ｗｏＬＡ
Ｌ＠ aby
to ieden ｳｰ ｲ｡ｷｩＺ＠
y ｫｍ Ｎ ､＠ ｲｺ･ ｾ ｺ＠ wielki pOl)'tek tak ｕ｣ｮｩＬ＠
ｫ､ｹ＠
mole ·bydi, co dway ｲｯ｢ｩ＠
aby ieden zrobiL
Brony dwie ieden, li drugi grabie ma ｭｩ ･ Ｌ＠ perz '
ｵｰｲ｡ｷｩ

｢ｯｴ｡＠

ｳＬ＠

Ｎ＠

Jarki, Tatarki, ｫ｡､ｹ＠
baczny gospodarz nie ma wiele
okrom przygody, niewczas iimie zasianego zboia:
bo bywa to, ･＠ ｊ･ ｳ ｩ･＠
niepogodlia, a mroz ｲｹ｣ｨ＠
oiiｭｩｮ
＠ opP.id i, tedy nie Iza iedno ｩｵ Ｎ ｲｺｹｮ＠
ｲ｡ｴｯｷＮ＠
Na ｗｩｯｳｮ＠
u stawow ｫ ､ｹ＠ ｳｩ＠
ryby ｴｲＬ＠
Ｇ ｳｴｲ｡＠
zawsze
ma bydz, iako y inszych czasowo
Kmiotkowie y sami ｭ｡ｩ＠
ｵｰｯｭｩｮ｡
Ｌ＠ aby nieczystego
zboia nie siano: bo to ich praca gdy ｭｵｳｺ＠
ｰｬ･＠
dla ｯﾭ
tra ｕｲｺ､ｮｩｫ｡Ｌ＠
abo ｗｯ､｡ｲｺ＠
nie dozornego.
ｩ｡Ｌ＠
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Barany ｯ､･ｹｭｷ｡＠
od owiec, y tak ie ｰｲｺｹｵｳ｣｡Ｌ＠
coby ｳｩ＠
na czas dobry legly ｩ｡ｧｮｴＺ＠
bo tym owce
ｺ｣ｨｯ､＠
u ｧｵｰｩ｣ｨ＠
gospodarzow.
Kokoszy danne do iednego ftllwarku ｲｺ､ｮ･ｧｯ＠
､｡ｷ
Ｌ＠
a tam ｺｴ､＠
iayca odebrawszy, kokoszy poJkarrnic, y do
kuchniey ｺｩ･ｳＺ＠
bo dworka ma osobno swe gospodarstwo ｵｫ｡ｺＬ＠
dannych z nim nie mieszaiqc.
Stadu ｰｩｴｮｯＬ＠
｢ｹ､ｵ＠
znak, owcom ｴｫｩＺ＠
dla odmieniehia skor, gdy zdechnie.
kiedy ｳｩ｡ｮＮ･ｫ
ｩ ＠ ｧｳｴｹｭＬ＠
zwozem kaidy co
W ･ｩ＠
zaraz ｴｲ｡ｷ＠
｢ｲ｡
Ｌ＠
bo ich trudno ､ｯｹｲｺ･
Ｚ＠
ci to wszyscy
iednako ｷｹｩｯｺＬ＠
abo na noszach ｷｹｮｯｳｺＬ＠
bo w lesie
nie uschnie ｲｹ｣ｨｾＮ＠
ｊ｡ｲｺｹｮ＠
Ucniey ｷｹｰｬ･Ｌ＠
ｮｩｬ＠
ｩ＠ ｫｵｰｯｷ｡
＠ ｣ｵ､ｮ＠
na
naSienie. A i.yto w pszenicy na ｫ｡ｳｺ＠
ｷｹｮ｡Ｎ＠
ｯｴｲｭ＠
｣ｨｯｰｭ＠
tak ｺ｢ｯ･＠
na ｮ｡ｩ･＠
､｡ｷ
Ｚ＠ La':
wnicy niechay ｷ･ｺｭＬ＠
y sami niechay siewu ､ｯｹｲｺ＠
co wysieie ktory: a iako w Jesieni. na targu ｷｹ｣ｩﾭ
ｧｮｷｳｺｹＮ＠
｡ｷｮｩｫ＠
odda, ma sam Rewizor abo sam Pan,
przy liczbie ｯｧｬ
､｡＠
kai.dego zboia po trosze nasienia,
ｺｷ｡ｳ｣＠
nasienia iarego. ｩ･ｬ＠
czyste ｩ｡ｮｯ
Ｎ＠ ktorego
ｰｲｩ･､ｳ＠
dla ｮ｡ｩ･＠
ｰｬ･＠
｣ｺＬ＠
coby z nasienie ｢ｹｯＮ＠
A gdyby tego w folwurku tak czystego nie ｢ｹｯＮ＠
z inszego ｰｲｺｹｷｩ･Ｎ＠
abo nawet ｫｵｰｩＺ＠
bo tego ｬｊ＠ ｕｲｺ､ｮｩﾭ
c)' y ｗｯ､｡ｲ
ｺ ･＠ nie ｢｡｣ｺＺ＠
a po roskazalliu ｭ｡ｯＬ＠
kto
Sam nie doyirzy.
, Gdy pomocy ｩｹｮ｡Ｎ＠
za ､ｩ･＠
y za pomoc po dwoygu
ｷｹ｣ｨｯ､ｺＬ＠
w tell czas, gdy sam ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
a ｳｵｧ＠
Pall-
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skich do ｩ･｢＠
nie ma, ｮ｡ｺ｣ｹ＠
ｗｯ､｡ｲｺ｜ｶｩ＠
drugiego podstltwka, aby teg,o ､ｯｧｬ｡Ｚ
Ｎ＠ ｴｩｬｫ･＠
tei ｺ｡＠
ｫ､ｹ＠
osiad ｯ＠
ｮｩ･ｭ｡Ｌ＠
a ｲｯｮ･
Ｍ ｳｩ＠
roboty ｴｲ｡ｦｩＬ＠
do kaidey
roboty ma bydi Przystaw.
Kmiec" y z swoiey szkody nie ma u ｩ･｢＠
z zaymu
ｺ｡ｭｹｫＮ＠
iedno do dwora ｧＧｬ｡Ｌ＠
fi tam ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma mu
ｫ｡ｺ
＠ ｳｺｫｯ､＠
ｮ｡ｧｲｯ､ｩ
Ｚ＠ a ｫ､ｹ＠
dworu ni cmasz we wsi,
tedy do ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
aho ｫ､ｹ＠
w ｮｩ･｢ｹｴｯｳ
Ｂ＠ ｰ｡ｳｫｩ･ｹ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
naznaczy.
Kiedy _ｰｩ･ｬ＠
w ｯｧｲ､ｩ･＠
iIbo w polach, opiolki w
ｯ｢ｲ＠
ｮｯｳｩＢ＠
abo, ｫ､ｹ＠
daleko) ｷｯｩＺ＠
bo z tego w Jesieni gnoy ｢ｹ＠
ｭｯ･Ｎ＠
Gdy Gnoy na ｲｺ･ｰ＠
ｷｹｯＬ＠
tedy ｭｩ･ｲｺｷ＠
z gumna
ｫ｡ｳ＠
w ｯ｢ｲＺ＠
bo gnoie Jesienne lepsze ｳ＠ y sporzey
nil. nich rola rodii: na co ｳｯｭ｡＠
ma ｧｮｩＬ＠
na prolnych
mieyscach.

ｐｯｲｺ､･ｫ＠

Wｋ｡､ｹｭ＠

okoTw

ｇｩ＠

ｭｩ･＠

y (fokoszy.

ｷｩ｣･ｹ＠

folwarku mniey
nie ma, ale
bydi mOle w wielkich folwarczech, kokoszy kopa I
ｧｳｩ＠
starych kopa I. tych coby ｳｩ＠ ｬｧｹ＠
y ｮｩｯｳｹ＠
iayca,
okrom ｧＧｬｩｯｲｷＮ
Ｇ＠ ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
ｗｯ､｡ｲｺＬ＠
Pani Stara kto-o
Ta do folwarkow ieidii, abo Panna slui.ebna ｷ･､ｵｧ＠
proporcyc)', iayca. kury, przez cate lato za qwityod｢ｩ･ｲ｡＠
od Dworek ｭ｡ｩＺ＠
y ｭｮｩ･ｹｳｺ＠
ｳｺｫｯ､＠
uczyni dwor-
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leB. w tygodniu ie'dnym. kiedy iey ､ｯｹｲｺ
ｩ｣ｵＺ＠
a w ｭｩ･ｱ｣ｵ＠
｡＠ｺ
ｭｮｩ･ｹｳｺＬ＠
ｩ＠ｮ
Pan ､ｯｧｬｾ｡Ｎ＠

Ｌ＠ ｮｩ＠

w mie-

w Tok. kiedy sam

Drugie kury ｹｷ｢
Ｌ ｩｱＬ＠
y ｧｩ＠
｢ｹ､＠
ｭ｡ｩＬ＠
kiedy ｹｴ｡＠
na borg ｰｲｺ･､｡ｷｩＮ＠
abo w nowe ｰｯｩＬ ｹ ｣ｺ｡ｩＬ＠
｣ｺｮ･Ｇ＠
gaiowe. bywaiq takie y owakie prz) padki na niektorych mieyscach: potym dopiro od ｋｭｩ･＠
danne.

Szafunek tym talei ma ｨＡｊ､Ｎ＠

ｐ｡＠ ｓｴ｜ｲｹ｣ｨ＠

ｩ･Ｎ＠

ｾｯﾭ

NAPierwey z folwórkow od
kury
stawiwszy w ｫ｡､ｹｭ＠
folw arku przynamniey ｴｲｺｹ､ｩ･
ｩ＠
kurow, dla kaplullienia: ｴ｡ｫ･＠
tei kokoszek: ahy byla
pewna liczba kury \vy uawaiqc. Kury ｳｩ＠ ｬｧ＠
cltly rok,
ｰｯ｣ｺｷｳｹ＠
w post ｡＠ do sam ego Ｎ＠ ｍｲｩｬ｡Ｚ＠
ｇ
ｩ＠ iedno
raz. ale dobrze.
Raczki ｭ｡ｩ＠
hydi w folw arczech, ktore
wielleie mnostwo y dobre tei do kuchlliey.

､｡ｩ＠

iaiec

ｇ ｩ＠ folwarkowe pierwey ｩ･
Ｌ＠ potym gdy tego wszy tkiego nie sstanie. u ｋｭｩ･＠
ｷｹ｢ｩ･ｲ｡＠
ｫｯｬ･ｩＺ＠
a co w
ubozszych wsiach pierwey. A gdiiehy taki roz chod ｨｹＮ＠
iebJ y z folwarku y od ｋｭｩ･＠
niesslawalo, tedy to opaｴｲｯｷ｡＠
y ｫｵｰｯｷ｡＠
ｬ･ ｾｪ･ Ｌ＠ kied y to Ilatauiey.

- U ｋｭｩ･＠
szem: li ｩ･ｬ｢ｹ＠

Tom /11

nie
｣ｺｹｳｶｷＩＧｨ＠

W) ｢ｩ･ｲ｡＠

tego, ｡＠ po Ｎｬ｜ｩ
co ｺｯｳｴ｡＠

｡ｲ ｩｮ･＠
za czynprzez rok, tedy
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ｰｩ･ｮ､ｺｭ

Ｎ＠ ｷｹ｢ｲ｡＠

przy czytlszu od ｬｻｭｩ･Ｚ＠
aby
ｺ｡｣ｨｯｷ＠
na nich ､｡＠
na ､｡Ｎ＠
Na kury ｰｯｬ｡､ｹ＠
｣ｨｯｷ｡Ｌ＠
coby nie ｰｯｲｺ｡ｹＮ＠
Panie Stare piwo ｰｩｪ｡Ｌ＠
wielkich folwarczec'h, ｫ､ｹ＠
tego wiecey ｭ｡ｩ＠
ｭｩ･Ｌ＠
y ｰｲｺｹ｣ｨｯｷ｡Ｎ＠
ｏｫｯ＠

ｳｩ＠

nie
A w
tedy

ｷｩｮ＠

y chudiikow ｰｯｲｺ､･ｫ＠
ma bydi: aby
nad ｰｯｨ ［ ｺ･｢＠
do karmienia, y ｵｰｲｺ･､｡Ｎ＠
A te
ktore ｳｩ Ｎ ｮ｡＠ lato ｲｯ､ｺＬ＠
ｷｳｺｹｫｩ･＠
ｲＮｨｯｷ｡Ｚ＠
bo ｳｩ＠
uchowa: y nie taki koszt na trawie na ｷｩｮ･Ｎ＠

tego ｨｹｯ＠
ｰｲｯ

ｩ ｴ｡Ｌ＠
｡ｴｷｩ･ｹ＠

ｋ､ｹ＠

ｳｩ＠

ｲｯ､ｺＬ＠

prosa

Mrzo dobr,e ｷｩｮｯｭＬ＠
ｴ｡ｲｫＬ＠
y wszelakie
ｬｻ､

ｹ＠

ｺｮ＠

ｷｩｮ｡｣ｨＺ＠

n"a

ｺ｢ｯ｡Ｌ＠

tam ｭｩｫｮｹ＠
gdy ｩ｡ｧｹ＠
y sila tego by wa: ｴ｡ｫ･＠
ktorych na kasze

ｴｵｫ＠
ｴ･＠
ｵ ｹｷ｡

gdy
ｩＮ＠

roschod piwny wielki, ma to wsz)'tko hydi
bo tam ｭｯｴ｡＠
y ､ｲｯｹ＠
dostatek

｢､ｩ･Ｎ＠

ｍｫ＠

ｹｴｯ＠

ｰｲｺ･､｡ｷ

＠

bo ｯｴｲ｢ｹ＠
wszytkie
rze barzo wielce ｢､ｩ･＠
ｩ･ｬｴ｡＠

ｲｺ･｢ｩｴ｡Ｌ＠

tei y ｳｯｭ｡＠

ｷｩ･｡＠

ｷｩｮ･Ｌ＠

ｳ ｫ｡Ｌ＠
wielki ｰｯｹｴ･ｫＺ＠
ktorymi dobytek na oboｳｩ＠
mog! ｰｲｺｹ｣ｨｯｷ｡Ｚ＠
ialw
ｧｾｩＬ＠
y wszy tek dobytek: tak
na oborze ｺ｡ｷ､ｹ＠
bydi ｢ ､ｩ･＠
mogla.

do

ｇ､｡

ｺｯｳｴ｡ｷｩＬ＠

ｍｫ｡＠

sama ､ｲｯ･ｹ＠
ｳｩ＠
Ｌｐｲｺ･､｡
＠ ｭｯ･＠
ｮｩ＠
ｹｴｯＺ＠
to gospodarstwo ｭｩ･＠
mgLe, co ma wody nad
mliwa, a k temu drzewa na ·beczki.

a ten
ｰｯｴｲｺ･｢＠

ｋ､ｹ＠
｢ｯｴ｡＠
ｳ Ｌ＠ tak ｴ･＠
staw, spuUiwszy, piaszczyste
ｰｯｷ｡ｹＺ＠
ｫｯｳｺｴｵｩ
｣＠
iako ｧｳｴｯ＠
gruuty, bloty, ｳｰ｡ｷｭｩ＠
｢ｯｴ＠
ｳ｡､ｩＬ＠
wedle sp la wu y gruntu:.to poi.ytek na szkutach ｭ｡ｹ｣ｨ＠
obaczysz.
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Kaczek ｫ､ｹ＠
niemasz, tak ich ｮ｢ｹｷ｡Ｚ＠
ｩ｡･＠
､ｯｳｴ｡Ｌ＠
abo ｮ ｡ ｫｵｰｩＬ＠
pod kokosz ｮ｡ｳ､ｩＬ＠
tedy ｳｩ＠
to ｷｹｬ･Ｚ＠
a tak te" dostaniesz tanie. ｭｯ･ｳｺ＠
y z ､ ｩｫ｣ｨ＠
ｵ｣ｺｹｮｩ＠
swoyskie, iedno ､ｵｧｯＬ
Ｇ＠ dobrze, y pilno ｣ｨｯｷ｡Ｎ＠
Pan abo Ziemianin, ktory ma Ｍ ｭｩ ､ｺｹ＠
ｳｩ｡､ｹ＠
pole,
Abo role we wsi, kiedy tAm ma ｺＬ＠
z wozem ma ie｣ｨ｡＠
nA ｮｩｷｯＮ＠
aby ｺ｢ｯ･＠
ｺ｡｢ｲ＠
y ｯ､ｷｩＬＩｳ＠
na mieysce
bespieczne: ｴ｡ｫ･＠
ｫ､ｹ＠
daleko przy lesie.
Rieuy ｊｫｩ＠
ｳｩ･ｫＬ＠
tedy nie siecz ､ｩ･＠
podle doia .
trzech dni: bo k.to tak siecze, tedy wszytlw rad zgnoi.
Ubiodrki pierwey ｭｩ､ｺｹ＠
ｹｴ＠
siec, ｮｩｬ＠
＠
ma. '
ｋｭｩ･
ｩ･＠
horzy ｰｲｺ
ｳｬ｡
Ｎ＠ ｧｲｯ､ｺ＠
.dla szkody, li ktory
dniem poslt!dzey one przesla rozmierzone zagrodii. ma
bydi karan: a gdiieby ｴ･＠
tak dlugo nie ｺ｡ｧｲｯ､ｩＬ＠
a
szkoda ｳｩ＠
namnieysza przez to sstalA, tedy ｩ ＠ ma nagro､ｩ
Ｚ＠ a gromada przy ｕｲｺ､ｬｩｫｵ＠
w posrzodku wszyscy
-za ｴ＠ ｮｩ･､｢
｡ ｬｯ ｳ＠
ｫ｡ｲ＠
go ｭ｡ｩ
Ｚ＠ bo nie ten krzyw czyie
｢ｹ､ｯ＠
ｳｺｯ､＠
uczyni, ale tell co nie ｺ｡ｧｲｯ､ｩ＠
ｰｲｺ ｳ ｡＠
swego.

Olwlo ｐｲｺ､ｴｩｷ｡Ｎ＠

ｐｒｺ､ｩｗｏＬ＠

ｩ｡Ｚ＠

tAk konopie iako len, w czas
tAk ie
｢ｲ｡
＠ snopy rowne, coby z kai.d ego snopa ｢ｹ｡＠
ｧ｡ｲ
Ｚ＠
y tAk ｭｯ｣ｺｹＬ＠
coby z stOlIcA ｴｲｺ･＠
wczas: aby go dla
ognia nie ｳｵｺｹ＠
w izbie. A gdyby rok taki ｢ｹＬ＠
coby
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ｳｩ＠

ｳｰｲｺｴｮ＠

nie Ｎ ｭｏＮｧｯＬ＠
tedy lepiey Wiosny
A Rewjzerka ma po. ､ｷ｡ｮｩ･＠
snopow w ｫｬｴｾ､ｹｭ＠
ｷ｡ｲｫｵ
Ｌ ｺ･ｴｲＬ＠
y lnu, y konopi.

｣ｾ･ｫ｡ｹＮ＠

fol-

Starwszy ｯ｣ｺｳ｡Ｌ＠ｰ
tak ･＠ zgrzeb i iake z ｰ｡｣ｺ･ｩＬ＠
prawie dobrze: petym ｺｗｬｲｩ
Ｎ Ｉ Ｇ ＠ wszytko na ｫ｡ｭｩ･Ｌ＠
lak ｭｩｺﾭ
ｳｺ＠
ｰｲｺ､Ｌ＠
i6ko y ｩ･ｮｫＬ＠
ｯ､｡＠
ｄｾｯｲ｣･Ｌ＠
przysadiiwszy do ｮｩ･ｹ
Ｇ ｯｳｩ｡､ｬ＠
ｮｩ･ｷ｡ｳｴＺ＠
ona to ma na wagi po､ｩ･ｬ＠
Kmiotownam, coby bez ｯ｢ｩｪｬｷｳ＠
ｰｲｺｳ｣＠
mogly, a ｴ｡ｫ＠
ｷ｡ｧ＠
oddaty: a ｩ･､ｮ＠
ｷ｡ｧ＠
ｳｰｲｺｩｪ＠
dema
dla proby wagi, y ｰｲｺ､＠
､Ｖ＠
ｫＶ､･ｭｵ＠
Wlodal'Zowi
do ｩ ｧｯ＠ wsi ｮｩＬ＠
ieby ､ｯｧｬ｡＠
aby ｴ｣ｩｫ＠
ｰｲｺ､＠
ｰｲｺﾭ
d/y Kmiotowny: a ｴｵ＠ na oney mierze wagi ､ｯｷｩ｡｣ｺｹＬ＠
ｩ･ｬ｢ｹ＠
tak przedze ｯ､｡＠
nie ｭｯｧ｡Ｎ＠
iako ie)' ｰｲｺｾ､ｩﾭ
wa dano.
Dworka potym iako sama ｯ､｡ｷＬ＠
z ｴ＠
ｮｩ･ｷ｡ｳｴ＠
ma wagi ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ｌ＠
a Rewizorowi prz:jdiiona ｯ､｡
Ｌ＠ ｯｮ＠
ｷ｡ｧ＠
co' iey ｰｲｺ､ｩｷ｡＠
oddal: petym ｫ｢ｯｷ＠
､ｯｹｩｲｺ･Ｌ＠
w beczki ｺ｡｢ｩＬ＠
y ･､ｳ｡＠
ｫ､ｹ＠
tkacze: y ､｡＠
tkaczom
ｓｩｯｷ｡
Ｚ＠ a potym gdy tkncz zetcze, odebrawszy ､ｵ＠
to
ｰｯｾ｡｣ｺＬ＠
aby ｊｩ｣ｨｴ｡＠
ｷｹｭｯｫ｡Ｚ＠
potym ｺｷ｡ｹ＠
ｮｩ＠
､｡＠
na bielnik, jdli waga spelna: bo ｯｫ＠
ｰｲｺ､ｩｷ｡＠
na)'ｷｩｴｳｺ･＠

ｺｯ､ｩ･ｹｳｴｷＮ＠

Do ｰｲｺ､ｩｷ｡＠
ｫＬ＠
kQd.iiel, ｰｲｺｬｩ｣Ｌ＠
tok, ｫｩ｡ｮＮ＠
A zrobiwszy
dobrze tkali.

oracz ma ｭｩ･Ｌ＠
ｭｩ､ｬ｣Ｌ＠
motowidlo, ｷｩ｡､ｵＬ＠

ｩ･ｲｬ｣Ｌ＠

to wszytko, tkaczow ､ｯｧｬ｡Ｌ＠

ｫｯｩ･Ｌ＠

szczotpoAby
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ｐｲｺｹｰｯ､･ｫ＠

wszelki, stada, bydU, owiec, swmi, ｧｳｩＬ＠
kokoszy, y wszelki ｰｲｺｹｯ､･ｫ＠
ｰｩｴｮｯｷａ［
Ｎ＠ znakowac,
w Jesieni ma bydi ieden: tali: w malu folwarko\v, iako y w wielu: ｫ､ｹ＠
iedno som Pan abo Pani nie liczy,
{liii zna sw ego dobytku, przy ｷｩ･ｬｫｯｳ＠
ｭ｡ｩｴｮｯ
ｩ Ｌ＠ abo
ｴｲｵ､ｮｯｩ＠
iakiey inszey.
Gdy ｾｩｴｮｵ＠
y ｺｮ｡ｫｵｩＬ＠
skory wedle znakow odbieｲ｡Ｚ＠
aby ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
abo Pasterz braku sobie nie czynit.
A Pasterskie ｢ｹ､｡Ｌ
Ｎ＠ y ｕｲｺ､ｮｩ｣･Ｌ＠
y czeladii wszelakiey,
ｭ｡ｩ＠ ｭｩ･＠
ｰｩｴｮ｡＠
na lewym uchu, a ｐ｡ ｳ ｫｩ･＠ na prawym:
y liczba w regestrze PalJskim wiele tego ｫ､ｹＬ＠
ma bydi
ｴ｡ｭ･＠
kiedy y PAllskie s'pisano: li. gdy to ma ｰｲｺ･､｡＠
Uwuicy, Urzednik, y ｗｯ､｡ｲｺ＠
m'a ｷｩ･､Ｎ＠

iako.
nworka"
ｓｉ＠

'k Zl/Ille
' . . ta/w
.,"
ma "!iq d'
me, t a'

!J przez wszy tek rok, zachowM w kdUymJo/warku.

ｄｷｯｲｫｾ＠

ｲｺ､ｮ｡Ｌ＠

｢ｹ､｡＠

､ｯｧｬ＼ｩ

Ｌ＠

NAprzod
pilnie ma
tak iimie gdy na oborze, iako ｴ･＠ kiedy na polu hywa.
A ｫａ､･ｹ＠
ｰｩｬｮｯ
＠ tym sie okoie, ktora ｮ｡ｷｩ｣･ｹ＠
ｹ､｡＠｢
przychowa, bo ｩｵ＠ nD. tym ier ｰｯｳｵｧ｡＠
ｮ｡ｬ･ｹＺ＠
potym na
mlecznie.
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Pasterza w nocy
ｫｯ＠

ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠

ki

ｗｯ､｡ｲｺＬ＠

､ｯｹｩｲｺ･Ｚ＠

ｩ＠ ｺｷ｡ｳ｣＠

｢ｵ､ｩＬ＠

｢ｹ､｡＠

aby
ｧｯｷＮ＠

awsza､ｯｧｬ｡Ｚ＠

ten ma ｷｩ･､Ｌ＠
gdy w niey ｷｴｰｩＮ＠

Dwor-

I
Lecie wczas ｷｹｧ｡ｮｩ＠
dla ｣ｨｯ､ｵ＠
za rosy, aby ｳｩ＠ bybo nie ｢､ｩ･＠
ｩ｡､ｯ＠
gdy ｳｯｬＱ｣･＠
pali. A Pa. dlo ｮ｡ｩ､ｯＺ＠
sterz ma bydi ｭ､ｲｳｺｹ＠
ｮｩ＠
pracz: bo lada kto ｲｯｬ＠
zorze,
a ｢ｹ､ｬｩｵ＠
nie lada kto ugodii, aby ie ｵ｣ｨｯｷ｡Ｎ＠

Pasterz ma ｭｩ･＠
karb wszelakiego ｢ｹ､｡Ｌ＠
J Palli Staregestr: a ｰｲｺｹｳｩｮ｣＠
to ｭ｡ｩ＠
ｯｧｬ､ａＬ＠
gdy
ra, ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
co zdechnie: ｺｷ｡ｳ｣＠
ｫ､ｹ＠
ｕｲｺ､Ｉｬｩｫ｡＠
w fol warku nielI!asz: a to Experyencya uczyni/a: ･｢ｹ＠
y skory ｰｯｲｺ､ｮｩ･＠
chowano, iakoby z tego ｰｯｲｺ､ｮ｡＠
liczba ｢ｹ｡Ｎ＠
a tak ｵﾭ
ｰｩ＠
｢ｹ､ｬＬ＠
iakoby znak iaki zostal przy skorze.
W przy ｰｯｵ､ｮｩ･＠
a

｢ｹ､ｵ＠

trawy

ｳｩ･＠

w ogrodiiech, w sadiiech,

ｰｯ､｡ｷＮ＠

ｃｩ･ｬｴ｡＠

mlode
nie ｰ｡ｲｺ＠

osobliwie ｫ｡ｲｭｩＬ＠
nalepsze: y ｰｲｯｮ･＠
｢ｹ､ｵ＠

ｳｩ＠

ich: pokrzywy
｣ｨ､ｯＬ＠
poki
ｫｴｹ＠

.

. O Krowy. ｰｯ､ｮ･＠
ma Dworka ｢｡｣ｺｹＬ＠
zawsze bydlnik w oborze ｢ｹ＠
ｰｯｲｺ､ｮｹ＠
ｺ｡､ｲｯ｢ｮｩ

､ｯｧｬ｡＠

y ｳｴ｡ｲ＠
dla ｢ｹ､｡Ｚ＠

ｳｩＬ＠
･｢ｹ＠

aby
nie

［＠

ｍ｡ｳｯ＠

w iednakie garnce we wszytkich folwarczech
y sery iednakie ｴｷｯｲｺｹＺ＠
czego ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
､ｯｹｩｲｺ･Ｌ＠
aby po iednych ｰｩ･ｮ､ｺ｡｣ｨ＠
przedflne ｢ｹＺ＠
fi
inaczey aby nie czynili. A ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ma bydi w tym
winien, gdiieby tego nie ､ｯｹｩｲｺ｡Ｎ＠
ｍ｡ｳ＠
diieszka ma
bydi kwart 22. abo y garniec.' a na tym ｰｩｴｵ｡＠
ｭ｡ｩ＠
ｭ｡ｩ＠

ｫｴ｡Ｌ＠
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ｨｹ､Ｌ＠

Ｇ ｳｩ＠

dla fatszu Dworek: takie znaki abo ｰｩｴｮ｡Ｌ＠
poczyna litera pierwsza onego folwarku.

189
iako

Ma ｴ･＠
Dworka iako ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｵｫ｡ｺ＠
Panu ｰｯｹｴ･ｫ＠
ze wszelakiego ｢ｹ､｡＠
ｰｲｺｹｯ､ｫｵＺ＠
tak co wyda na ｹﾭ
ｷｮｯＬ＠
iako tei co do przedania. A ｧ､ｩ･＠
Pan nie mieszka, za to wszytl<o ｰｩ･ｮ､ｺ＠
aby ｳｩ＠
zbira/y.
Panie Stare, abo Dworki ｭ｡ｩ＠
ｳｩ＠
tego ｵｰｯｭｩｮ｡
Ｌ＠
aby barciny polskie do owiec ｭｩ･ｷ｡ｹＺ＠
bo tam ｷ･ｮ｡＠
lepsza. bo dla ｷ･ｮｹ＠
barany lepsze ｣ｨｯｷ｡
Ｌ＠ a gorszych
ｺ｢ｹｷ｡Ｎ＠
doswiadczenie, ･＠ ｳｩ＠
to ｮ｡ｰｲｷｩ＠
moie.
Owcom ｴ｡ｫ･＠
swoy czas , ｣ｺｹｮｩ
Ｌ＠
y tak ､ｯｩ Ｌ＠ coby
ｪ｡ｧｮｩ＠
ｯ､｣ｨｷ｡Ｚ＠
bo ｷｩｴｳｺｹ＠
ｰｯ
ｹｴ･
ｫ＠ ｰｲｺｹｯ､ｫｵ＠
ｲｺﾭ
dnego, ｮｩ＠
mas/a. acz ｴ･＠ mas/o dobre, y ktemu ｰｯｹﾭ
teczne. A ma tak ｷｹ､｡
Ｍ ｮ｡｢ｩＺ＠
od ､ｩ･ｳ
ｩ＠ owiec
coby stat za ｫｯｰＺ＠
serow ｫｯｰ Ｌ＠ coby ｳｴ｡ｹ＠
garniec ｭ｡ｳＬ＠
za ｫｯｰＮ＠
ｗ･ｮＬ＠
pierze, ma na iedno mieysce ｯ､ｳｹ｡
ｽ＠ ｧ､ｩ･＠
ｲｯｳｫ｡Ｌ＠
pod ｗｩｬｧ＠
y qwitem. •
Owiec pilno strzedz od ｫ＠
aby nigdy nie ｢ｹｷ｡＠
na
nich: bo ｺ､ｹ｣ｨ｡ｩ＠
od n ich.
Swiui rodnych, tych ｷ･､ｵｧ＠
folwarku ｣ｨｯｷ＠
ka､ｹｭＺ＠
y lepi ey ich ｣ ｨｯｷ｡＠
mniey ci ｴｵｳｯＬ＠ ｮｩ＠
wiele
ｳ ｩ ＠ abo ､ｷ｡ｮ
ｳ ｩ･＠
swini ktore ｲｯ､ｺＬ＠
chudo. Bo ､ｩ･
gdy ｳｩ＠ ｯ｢ Ｇ ｲｺ･＠
｣ｨｯｷ｡ｩＬ＠
ｷｩ｣･ｹ＠
､｡ｺ＠
ｮｩ＠
｣ｺｴ･ｲ､ｩｳ＠
ｮ､ｺｵｹ｣ｨＬ＠
a chudych. A ｭｩ ､ｺｹ＠
chudymi swiniami, ci
ｷｩ･ｬｫｯＺ＠
nido ｳｩ＠
powietrze ｲｵｮｯｹＮ＠
ma ich tei ｨｹ､＠
ｰｯｹｴ･ｫ＠
taki: ｨｯ｣ｵ､ｩｫ＠
z dworu ｰｲｺ･､｡ｷ
＠ ｭｯ･Ｌ＠
jako
z obory nieuki y barany. I\.temu kto zachudii swinie,

e
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ｵｳｴｲｺ･＠

nie
､｡＠

ｳｩＬ＠

ani im odeymie tego, aby

ｰｲｯｳｩｴ＠

zia":'

ｮｩ･ｭ｡ｹＮ＠

Swinie Ni,emieckie z Polskimi pqmieszóne n,alepsze
do chowania: a Niemieckie ｲｯｺｵｭｩ･＠
trzeba, ｚｵ｡ｷｳｫｩ･Ｌ＠
ｐｯｾｲｳｫｩ･Ｌ＠
Westwalskie, ócz y Bawarskie ｲｯｳ･＠
.
folwarku, z panem •.z ｐ｡ｮｩＬ＠
z ｕｲｺﾭ
. Wieprzow ｜ｶ･､ｵｧ＠
dnikiem, Z Rewizorem ma o tym Dworka ｲ､ｩＬ＠
wiele
ich ｫ｡ｲｭｩＺ＠
bo ｷｩ｣･ｹ＠
w iednym folwarku ｭｯ･＠
tego
｣ｨｯｷ｡＠
iednego roku, ｮｩ＠
drugiego. Dobry gospodarz
przemysliwszy to, temu_co lepszego ma ｵｦｯｬｧｷ｡Ｎ＠
y,
ｰｲｺ･ｴｯ＠
ｲｺ､＠
ｺｯｷｩＺ＠
a ｳｴ､＠
bywa sporo w ｦｯｷ｡ｲ｣ｺ･ｨＮ＠
Wieprze chwastem ｲｯｳｴｹｫ｡＠
lepiey,: -ci z Jata y po gochwastu, kiedy ｩｵ＠
ｫ｡ｰｵｳｴ＠
z ogrodow
rach ｮ｡ｩ･ｫ＠
ｺ｢ｩｯｲＺ＠
aby, iiarnu y ｴｵ｣ｺ･ｹ＠
｢ｾｯ＠
sponey, a mnieyszym ｮ｡ｫ､･ｭ＠
ｭｯｧ＠
ｳｩ＠
to ｵｫ｡ｲｭｩＮ＠
Bo ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
y
Dworki ｫ｡､＠
ｷｩ｣･ｹ＠
na wieprze, ｮｩｬ｢ｹ＠
go upiekarki
w ｭｩ･ｳ＠
ｫｵｰｩ＠
miaL
W mnieyszych folwarczech Dworki ｭ｡ｩ＠
sobie wieｫ｡ｲｭｩ＠
na swe wychowanie: aby
prza abo ｷｩｮ＠
spiiarnie nie ｵ｢ｯｹｬｩＺ＠
a z ｳｰｩ｡ｲｮ･ｹ＠
｡､ｮ･ｹ＠
ｳｯｮｩｹ＠
nie
､｡ｷＮ＠

Dworka ma stado
kiego stada tak ｰｯｴｲｺ･｢＠
iednym ie mieyscu ｨｯｷ｡Ｌ＠ ｭ｡ｩ＠｣
y ｫ｡ｰｵｮｹＮ＠
ｋ､ｹ＠

nich

ｧｳｩ＠

ｧｳｩ＠

ｳｵｧｩＬ＠

wielkie ｣ｨｯｷ｡Ｚ＠
ia,ko y do
kedy ｰｲｺｹｬ･ｧＺ＠
ｭ｡･ｧｯＺ＠

bo do wiela na

kilka folwarkow pod iednym ｕｲｺ､ｮｩｫ･ｭＬ＠
ｭ｡ｯＬ＠
tedy z nich do iego folwarku

ｴｫｩ･＠

aw
ｺ･ｧｮ｡Ｌ＠
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Ｍ pasza dobra mt'odchowallie ｧｩＺ＠
co ｺ｡＠ ｫ｡､ｹ＠
na
swe odbierze.
Rury Jndyiskie, kury domowe, kokoszy, pawy, kaczki, to wszytko ma ｲｯｺｭｮ｡ｕＺ＠
y inne wszyll<ie ｰｲｺｹｯ､ﾭ
ki, coby ｳｩ＠
iedno godiito ｣ｨｯｷ｡
Ｚ＠ ＠ ma na tym Dworka swoy ｰｯｲｺ､･ｫ＠
ｵｫ｡ｺＮ＠
Pawy lepiey y rychl ey ｷ ｹ ｬ･＠
kok(m, y ｡｣ｷｩ･ｹ＠
'ie
Dworka uchowa, ｮｩ＠
przy pawicy: bo abo ｺ､ｩ｣･Ｌ＠
abo w krzewiu, ｮ｡､ｩ
Ｌ ｹ ＠ za ｮｩ＠
nie ｭｯｧ｣Ｌ＠
ｰｯｧｩｮＮ＠
Jndyiskie kury pod swoyskie kokoszy Polskie ｳ｡､ｩ
Ｚ＠
a od ｭｯｫｲｬｊｩ＠
z ｭｯ､ｵ＠
strzedz .
Kury ｗｯｳｫｩ･＠
barzo dobre do chowania: y ｫ｡ｰｵｮ＠
" ｰｩｫｮｹ＠
na ｭｩ ｩ･Ｚ＠ z ｰｩｬｮｯｳ
ｩ＠ ie Dworka ｣ｨｯｷ｡＠
ma.
ｋ｡ｳｺ＠
､ｲｯ｢ｮＬ＠
dla kuchni e)' ｐ｡ｳｫｩ･ＩＧＬ＠
w,iednym imieniu ､ｩ｡
Ｚ＠ ｾ
ｩ･＠ Pan ｫ｡･Ｚ＠
okrom domowe}" potrzeby,
y dla ｕｲｺ､ｮｩｫ｡Ｎ＠
Rasz wszelakich, .krup . nowych, prosa w)'szcz)'kane,
ｩ･ｭｯｮ｡＠
luiane, konopne, ｭｫ
Ｌ＠ ｴ｡ｫ
･＠ y ｰｲｺ､ｩｷ｡Ｌ＠
ma
Dworka ､ｯｹｲｺ･
Ｚ＠ y to ｰｯｲｺ､ｮｩ･＠
ｯ､｡Ｎ＠
Gruszki, ｩｬｴ｢｣｡Ｌ＠
wisnie, ｬｩｷｹＬ＠
to wszytko ｰｯｲｺ､ｮｩ･＠
ｳｵｺｹＺ＠
ｴ｡ｫ･＠
y ｰｯｷｩ､｡Ｎ＠
Z ｮ｡｢ｩｹＬ＠
opatrzy\\-szy naprzod ｫｵ｣ｨｮｩ＠
ｐ｡ｳｫＬ＠
poｴｹｲ
Ｍ ｴ･＠
y iusze folwarkiJ co ma ｣ｺｹｮｩ
Ｌ＠ od Pana ma ｭｩ･
＠
ｮ｡ｵｫＬ＠
ｩ･ ｬｩ＠ ｫ｡＠
ｰｲｺ･､｡ｷ
＠ abo nie:' ｴ｡ｫ･＠
y ogrodne
rzeczy. A gdy z ｮ｡｢ｩｹ＠
statki z folwarku ｷｯＬ＠
ｰｩｳ｡ ＠
znaki od ktorey Dworki: ieby ｺｮ｡ ＠ od ktorey lepsza ｳｰｲＭ
Ｇ＠
wa, abo ｮｩ･ｲｯｷ＠
wedle ustawy slalki. A strzedz tego
aby nie li iedney Dworki ｢ｲ｡ ＠ do kuchniey maslo, dla
Tom III
,
24
ｺｩｭ＠

.
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ｯｫ＠

owego folwarku: ' ｺｷ｡ｳ｣＠
czeladnych. ｐｬｵｧ｡ｷｯ
ｯｨ

niego sprawy: ale y z tego y z
dla rozchodow pospolitych
Ｇ＠ nietylko ｳｺｫｯ､＠
uczyni, Ale y

ｹ､Ｎ＠

Dworka ogrodow ma ､ｯｹｩｲｺ･
Ｌ＠
aby ie w Jesieni y
gnoiem sprawiono, podorano, y coby ' pona ｗｩｯｳｮ＠
trzeba uczyniono, ma ｕｲｺ､ｮｩｫ｡＠
ｵｰｯｭｩｮ｡＠
y ｗｯ､｡ｲｺＮ＠
A gdyby w t)'m nie byli ｲｺ､ｮｩＬ＠
tedy Pallu ｯｰｷｩ･､Ｌ＠
aho ｷｹｰｩｳ｡Ｎ＠
Dworka ma tego ､ｯｹｩｲｺ･＠
z ｰｩｮｯ
ｩＬ＠
aby ogrodnych
rzeczy nie ｯｭｩ･ｳｺｫｷ｡＠
ｳｩ｡Ｌ＠
gdy czas czemu przychodii.
Jako ｣･｢ｵｬＬ＠
.ogorki, pasternak, marchew, ｰｩ･ｴｲｵｳｺｫＬ＠
ｲｯｺｳａ､ＭＬ＠
ｷｩｫＺ＠
ｳ｡ｾ＠
tei nie wadi i: {tle tylko tam ｧ､ｩ･Ｌ＠
Pan mieszka. Rzepy tei nie ｰｲｺ･ｯｭｮｩＮ＠
A tego
wszytkiego ｺ｡＠
ｮａｳ｡､ｩ＠
na nasienie ku swey potrzebie. ｕｰｲｺ･､｡＠
tei nie ｷ｡､ｩ
ＬＮ＠ y dobrym ｬｵ､ｩｯｭ＠
dArmo ｵ､ｩ･ｬ＠
moie. ｒｺ･ｰｮｩ｣ｾ＠
tei dla oleiu nie ｺ｡Ｚ＠
dla
｣･ｬａ､ｩ＠
domowey robotney.
ｫ＠ od
Nasienie ogrodne, gdy ieden od drugiego ｕｲｺ､ｮｩ
bierze, ma to bydi ｭｩ ､ｺｹ＠
nimi, aby ie ｰｍｩｴ＠
ieden drugiemu, tak juko na targu. A ten kto spysuie
w folwarczech, ma im ｵｫ｡ｺ＠
gdiie-tego ｭ｡ｩ＠
､ｯｳｴ｡ｷａＬ＠
li nii na targu: gdyi z targu nie ｫ｡､･＠
'nasienie wschoktory ｲｺ､ｮｩ･ｹｳ
Ｚ＠
dii: bo potym ｺｮ｡Ｌ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫａ＠

Ogrody ｫ､ｹ＠
ｳｩ･Ｌ＠
tAk prlez Pana iAko y przy Panie,
teoy tUm ｫ､ｹ＠
Pan nie ｣ｺｳｴｯ＠
mieszka przez rok abo
przez trzy, ma tego ｫ｡ｺ＠ｵ
poiytek: bo na ogrody ｩ｡＠

f
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gnoiu ｷｹ｣ｨｯ､ｩＺ＠
｢ｹ｡＠
na tym pszenid, z ｷｩｴｳｺｹｭ＠
poiYtkil:lm.
Len, konopie, ｭ｡ｩ＠
｢ｲ｡＠
tak coby ｫ｡､ｹ＠
snop mniey
ani ｷｩ｣ｲＮｹ＠
nie ｣ｺｹｮｩ＠
iedilO garU: A to ｅｾｰ･ｲｹｮ｣｡Ｚ＠
aby ｳｩ＠ ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y Dworka z ｰｲｺ､ｩｷ｡＠
{acwiey wylicz)'li. a tak go ｳｩ｡＠
y brac., ｡ｨｾ＠ go za stonca ｺ･ｴｲＬ＠
y
ma go ｭｯ｣ｺｹ＠
przed s. ｂ｡ｲｴｯｭｩ･Ｚ＠
ｧｯｷ｡ｴ･＠
konopie
na ｗｩｯｳｮＺ＠
ｰｯｳｫｮ･＠
iako len w Jesieni z ｳｯ｣ｬＮ＠
A
kiedy zly len abo konopie, tedy go ,nie ｴｲｺ･Ｌ＠
ale to oznayｭｩＺ＠
li nie w ten czas kiedy go niemasz, abo to ｳｫｲ｡､ｮＮ＠
ｍｯｴｷｩ､｡＠
we wszytkich imionach ｭ｡ｩ＠
bydi iednakie: takie y ｰｲｺ､･＠
ｭ｡ｩ＠
ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ｎ＠
ｐｯｰｩ＠
kedy lesn)'mi drwJ ｰ｡ｬＩ＠
ｭ｡ｩ＠
go osobl}wie
zbierM, y ｣ｨｯｷ｡
＠ go ｲｺ｡ｮｩ･Ｌ＠
do drugich ,imion: y za｣ｨｯｷ｡＠
ｳｩ＠
t)'m moie ｳｩ｡､ｯｷ＠
drugiemu: ｣ｨｯ＠
.rzecz
mMa) {tle potrzebna. chmieliny, ｭ｡ｫｯｷｩｮＬ＠
tei ｰ｡ｬｩ＠
na ｰｯｩｹＬ＠
bo ｳ＠ potrzebne. Owa tak, co rozum a
czas ｰｯｫ｡ｺ＠
moie: bo trudno ma ｣ｺｯｷｩ･ｫ＠
wszytko wyｰｩｳ｡
Ｚ＠ ale z tego ｺｯｷｩ＠
dobrego ｳｵｧＬ＠
gdy tei pokaie
co z swego rozumu. ｇｏｗｩＡ
Ｌ＠ ｷｳｺ､ｩ･＠
ma hydi ｕｲｺﾭ
dnik, ｗｯ､｡ｲｺ＠
ｐｯ､ｳｫｩ･ｭＬ＠
I(Jucznik Pisarzem.
ｋ､ｹ＠
sady, ,tedy ｳｴ｡ｲ＠
drzewine, wisnine, ｺ｢ｩ･ｲ｡Ｎ｣＠
ｰ｡ｬｩＬ＠
z tych l,aylepszy popiol: a z drzewa ｩ･ｬ＠
nie zbuczniate, ｬｯ｡＠
do rusznic, abo insze statki.
Dworka ｮ｡ｵｬ＠
ｴ＠
tam ｷｺｹｴｫ＠
wyzszey ｮ｡ｰｩｳ＠
tym
ma ｺ｡ｷｩＩ＠
aby dostatek ｢ＩＧ＠
wszego co na iey ｵｲｺ､＠
naleiy: bo to bywa ･＠
w wielkich dworzech bywa
ｷｩｴｳｺ･ｹ＠
niedostatek, ｰｩ Ｍ u Ｌ ｣ｨｯｰ｡＠
na ｰｵｷｬｯ｣ｺｫＮ＠
y
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biega do ｣ｨｯｰ｡＠
ｰｯｹ｣ｺ｡ｩＺ＠
y nie ｷ
to ｺ｡ｫｲｹＮ＠
tedy zasie z Dwora y ｣ｨｯｰ＠
｣ｨ＠

ka

｢､＠

mu: abó
y Dwor- '

ｫｲ｡Ｎ＠

waga ｰｲＮｺ､･Ｌ＠
y liczba, ma ｢ｹ＠
u Woyta wiadoma: aby, dla ｯ､ｭｩ･ｮ＠
ｕｲｺ
ﾭ
dnikow y Panow, ｷｩ｡､ｯｭｳ＠
｢ｹ｡Ｌ＠
ｫ､ｹ＠
ｰｲｺ､｡ｩ＠
poddlmi abo ich iony.
Kasze, krochmale, mi iednym mie)'scu ､ｩ｡Ｌ＠
dla
ｐ｡ｳｫｩ｣ｨ＠
r'ozchodow: okrom (Iisow y domowych potrzeb.
Ci co ｰｲｺ･､｡ｷｩ＠
n ｡｢ｩｬｹＬ＠
ｭ｡ｩ＠
ｰｲｺｹ･ｫ＠
za dwa､ｩ･｡＠
y dwie ｫｷ｡ｲｩ･Ｚ＠
ci tók gdy onemu lliedost1inie
co ｫｵｰｩＬ＠
ma ｦ｡ｳｫ＠
ｷｲｯｩＬ＠
aＯｬＴｧｲｯｾｩ＠
mu to ma Dworka. ｷｳｺ｡ｫｯ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y Ｇ ｗｯ､｡ｲｺ＠
starszy. ｭ｡ｩ＠
Dworki ､ｯｧｬ｡Ｚ＠
bo ｰｩｴｮ｡＠
nie iedne dla ｦ｡ｳｺｵ＠
a plugawey
sprawy kaida Dworka ma ｫｵｳＬ＠
ale tei y dla miary
ｭ｡ｳＮ＠
ｴ｡ｾ･＠
tei y ｴｷｯｲｺｹ､｡＠
wszytkie :P worki ｭ｡ｩ＠
Przy

ｷｳｺ､ｩ･＠

Ｂ ｲｯｩ＠

ｭｩ･＠

ｭｯｴｷｩ､｡｣ｨ＠

ｩ･､ｮｫＮ＠

Pokrzywy rano siec, poki nie
dobre.

ｰ｡ｲｺＺ＠

krowom barz o

Gospodrlrslwu, co ｡ｾｯ＠
｢ｱ､＠

y v

ｲｺ､ｮ･ｧｯ＠

przy Paniey, abo v Wdowca,
ｍｬｯ､ｩ･｣｡Ｌ＠

ｺ｡ｬ･ｹ＠

y ｮＮｱ､＠

Dworkf(: klorey

ieden ｊｵｬｷ

ｬ ｲＯＮ

Ｌ＠

Me y ｷｳｺｹ＠

ｩｵ＠

ｭｯ･＠

na
ｰｯｲｵ｣ｺｹ＠

､ｯ｢ｲ＠

nie

kie, hy ich ｭｩｮｬ｡ｹｷ｣･Ｎ＠

NAprzod, tak sama Pani, iako Pani Stara taka, ma tego
､ｯｧｬ｡Ｌ＠
aby to ｷｹｰ･ｮｩ｡ｨ＠
ｫ｡､＠
Dworka co iey naleiy, a co napisano u folwarkowych Dworek: bo to
sama ｵｭｩ
Ｚ＠ ma, y ｮ｡ｵ｣ｺ
ｹ ＠Ｌ y ､ｯｹｺｲ･
Ｌ＠ aby ta'k ｢ｹｯ＠
skutkiem •
ｺ｡ｩ＠
ｩｯｹ＠
osobnie ｰ｡ ｣ ｨｮｩ｣･ｭＺ＠
dla wotki, ialo ｴ･＠ y dla ｷｩ･｣ｯＺ＠
ｺｷ｡
ﾭ
szcza tych ktore ｳｩ＠ w Polscze ｲｯ､ｺＮ＠
A. nietylko ogrodnych, ale y polnych, y ､｢ｲｯｷｮｹ｣ｨＺ＠
iako ､ｩ Ｎｧ ｩ･ｬｵＬ＠
biedrwIeu, ｫ｡､ ｩ ｩ､｡Ｌ＠
ｭ｡
ｩ ･ ｲｺ｡ｮｫｩＬ＠
ｬ｡ｺｯｷＬ＠
kopytniku, bugwic, rumnu, y inszych: bab ｳｩ＠
w tym abo kogo ｢ｩ･ｧﾭ
go poradiiwszy. A to y przy ｳｷｩ･Ｌ＠
y kiedy roboty
inszey niernasz ｳｰｲ｡ｷｩ＠
ｳｩ＠
moie.
ｲｯ･ｹ＠

. Ogrodek

ｰｩ

ｮ｡ｳ､

ｺ ｩ Ｌ＠

ｫｮｩ･＠

Wodki potrzebne ci rozliczne ｰ｡ｬｩ
Ｎ＠
ｚｩ＠
wonnych dla wanny abo ｵｧ＠
ｮ｡ｳｵ
ｳ ｺｹ Ｎ＠
Na ｩ･ｮｫ＠
ｰｯｴｮ｡＠
ｩ･ｮｫｯ＠
ｰｲｺＮ＠
Obrusow, ｲ｣ｺｮｩｫｯｷＬ
Ｇ＠ serwet, dostatek ｮ｡､ｩ｣Ｎ＠

Ｙｾ＠

ｎｩ＠

D()lORU DOMOWEGO

do roboty P,annom do ｢ｩ｡･ｧｯ＠
ｳｺｹｩ｡＠
ｮ｡ｰｲｺｹ｣ｬｩＺ＠
sznurkow ｮ｡｢ｩ･ｬＺ＠
y krawcom ｮｩ＠
trzeba, bo ten rzeｭｩ･ｬｮｫ＠
｣ｩｳｬｯ＠
w domu rabia.
ｋ｡ｰｵｮｹ＠
te ｵｭｩ･＠
ｴｵｳｯ＠
ｫ｡ｲｭｩＬ＠
y ｭｩ･＠
ich dostatek,
wedle kondycyey.. A im ｮ｡ｩ･ｹ＠
ｳｩ･､［＠
tym narychley utyie. y przeto drudzy ｳ｡､ｺｩ＠
w garnce, dnem wybitym mu ｧｯｷ＠
do iedzenia ｷｹｴｫｮｳｺＮ＠
ｐｯｷｩ､｡＠
osobne, a do kuchniey potrzebne ､ｩＬＩｊ｡Ｚ＠
pestki ｯ､｢ｩ･ｲ｡＠
na ｮ｡ｩ･Ｌ＠
ale nie warzone.
Kasze wszelakie co ｳｩ＠ doma ｲｯ､ｩＬ＠
ale na ｳ｣ｨｷ｡Ｌ＠
drobne, ｯ｣ｨ､ｩｮＬ＠
tak nowe iako stare ma ｣ｺｹｮｩＺ＠
ｭ｡ｮＬ＠
ｗ｡ｲ｣ｺｮＬ＠
kil ｫｯｲＬ＠
ｩ｡ｧｹＬ＠
ｩ･｣ｺｭｮＬ＠
ｰｳｺ･ｮＬ＠
ｯｳｩ｡ｮＬ＠
ｩｹｴｮＬ＠
ｩ｡･｣ｺｮＬ＠
y inne osobne kasze, iakiekolkaidego czasu.
•
wiek ｢ｹｷ｡ｩ＠
Kiszki, tak ｷｯ･＠
iako y wie.prwwe, y ｫｩ･｢｡ｳｹ＠
ｵｭｩ･＠
ｮ｡､ｩ･ｷＺ＠
to wszytko ma ｢ｹ､＠
na ｷｹｭｳＺ＠
a
ｯ｣ｨ､ｩｮ･Ｌ＠
przez ,kosztu.
ｍ｡､ｲｺｹｫｩ＠
przypiekane, placki ｯ｣ｨ､ｮ･Ｌ＠
osuszki ko｡｣ｺ･Ｌ＠
to wszytko osobnie ma ｵｭｩ･Ｎ＠
Suche ryby., kilpie, ｵ､｣･Ｌ＠
owa te rzeczy co ich nie
ｷ｡ｲｺ｣Ｌ＠
､｡＠
wnet na ｮｩ･ｭ｡ｯ＠
talerzow.
orzechy ｷｯｳｫｩ･Ｌ＠
hrzoKonfekty, iako gruszki, ｷｩｮ･Ｌ＠
skwinie, y insze rozmaite owoce w cukrze y w mie､ｩ･＠
mai,! ｨｹ､＠
smaione: a ｰｲｺ･ｩ＠
pestki na nasiel)ie,
w ｊ･ｩｮ＠
ｮｾ＠
dobrey ｩ･ｭ＠
gnoyney ｷｩ｡ｲＮＬ＠
aho ｳ｡､ｩＺ＠
a ｰｯｾｹｭ＠
ｰｲｺ･ｳ｡､ｩＮ＠
Octy winne, miodowe, piwne. agresty, to ｲｯｳｫ｡ｺｷ＠
dostatkiem ｣ｺｹｮｩＺ＠
y ｰｲｺｹｯｭｩｮ｡＠
kiedy to ､ｩＶＮ＠
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)

M.rzo d,ohre ｷ､ｺｯｮ･Ｚ＠
kiedy ｳｩ＠ ｷｩｮ･＠
ｺｲｯ､Ｌ＠
dla nieurodzai u: bo
to trwa: ｺｷ｡ｳ｣＠
ｷｩｮ･＠
w rowniankach, a ｬｩﾭ
wy na ｳｾｯｰ
｟ ｫ｡｣ｨ＠
ｾｯ
ｭｩ｡ｮ
ｹ｣ｨ＠
ｷｩｺ｡ｮ･Ｌ＠
y zawieszone na
sloncu, gdiieby much ma/o, a mniey wroblow, y ｣ｨｯﾭ
ｰｩｴ＠

ｷｧｩ･ｲｳｫＬ＠

1..'

y ｷｩｮ･＠
tego ｰｲｺｹ｣ｮｩ＠
sucho.

｢ｹｷ｡ｯＮ＠

W podrunach ｭ＠ hydi dos Latek, y ｲｺ､Ｚ＠
kich rozchodiiech ｭ｡ｩ＠
bydi dwie: przy ｷｩｴｳｺｹ｣ｨ＠
Jedna zawarta: Druga, co z niey ｷｹ､｡ｩ＠
• dwory: ｔｲｺ･ｩ｡Ｌ＠
ma bydi Kuchmistrzowa ｫ､ｹ＠
szka, abo przyi ediie.
Potrawy ｷ､ｺｯｮ･＠
co w podrunach
｣ｨ

ｯｷ｡ｩ

a przy wielｩ＠

trzy.
co ｲｺ､＠
Pan mie-

wicHrem a ｳｯｬ｣･ｭＬ＠
y insze rzeczy
Ｌ＠ wyzszey napisane.

wielDrewniallych statkow wszelakich ma hydi ｴ｡ｭ･＠
ki dostatek zawsze: ｩｴＬ＠
przetakow, y innych ｷｹｭｳｯＺ＠
z,czego dostatek y ｯ｣ｨ､ｳｴｷ＠
bArzo ｳｩ＠ okazuie w domu.
Garnuszkow ｫ ｬ｡ｮ ｹ｣ｨ＠
abo polewanych, dzbankow
tureckich, y innych potrzebnych statkow: t?k do ochedostwa, iako y do ｰｯｹｴｫｵＺ＠
rynek, ｴｹｧｯｷ＠
ｊｺ･｣ｫｩｨＮ＠
W ｫ｡､ｹｭ＠
na ｫ｡､ｹ＠
ｳｺｫ｡ｩＬ＠

ｳｺｫ｡ｩＬ＠
ｫ､ｹ＠

gmachu ma bydi zawidy ｯ｣ｨ､ｮｩｵ＠
czas, y ｧｯ､ｩｮＮ＠
gdiie tei ｢ｩ｡･ｧｬｯｷｹ＠
aby ｯ｣ｨ
､ｯｮｩ＠
uch no ｺ｡ｷ､ｹ＠
｢ｹｯＺ＠
rzadko przez ｺ･ｧｯ＠
zapachu.

W mieszkaniu ｷｩ｡ｴｯ＠
ｭｩ･ｳｺｫ｡Ｌ＠
y ｫ､ｹ＠

nie

ｺ｡ｭｫｮＮ＠

miebo gdzie mie-

mil. bydi ｳｺ､ｹ＠ｷ
w wieczor,
ie ｲｺ･｣ｨｯ､＠ｰ
bialeglowy: poki
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polne iiolka, leiSne, y ogrodkowe, ktore miAｮｯｷｩ･＠
ｳｰｩ｡Ｌ＠
ｓｕｚＩ
Ｇ ＠ dla lazney, do lugu, do wody,
w ｷ｡ｮ＠
y willOiki tei, ｦｩｯ･｣ｺｫＺ＠
a ｺｷ｡ｳ｣＠
ｬ･ｮＮ＠
ｊ｡｢･｣ｺｮｩｫＬ＠
gruszecznik, ocet z tego do'bry bywa: y
ｷｩｮｦｭｹ＠
tei moie ｣ｺｹｮｩＬ＠
czerwone wino ｢､ｺｩ･＠
cudne
iedno to ｵｭｩ･
＠ ､ｹｮｩＺ＠
a ｭｩ｡ｮｯｷ･Ｌ＠
).J1'zysmM,ywszy
iltgod bzowych ｵｳｴ｡ｹ｣ｨＺ＠
dym teraz ｭ｡ｺｊ＠
Tureccy farbuiq.
Jnsze konfekty y przysmaki w aptece: tylko to Polw Polszcie ｲｯ､ｩＺ＠
kto chce wyszcie przystoi co ｳｩ＠
ｭｹｬ｡Ｌ＠
tedy po cudzoziemskie rlecl.y do ｇ､｡ｳｫＺ＠
bo
ten z'Lizybony, z Antorfu, ｷｩ｣･ｹ＠
y lepszych ma, ｮｩ＠
tu przed tym z Genuy albo z Wenecyey ｷｯｮＺ＠
aci y
Konstantinoposkie nie zle.
TAi Pani Stara ma ､ｯｹｩｲｺ･＠
tego. y ｲ｡､ｺｩ
Ｌ＠ aby wszelakie ｰｯｹｴｫｩ＠
domowe w folwarczech, kto ich ma wiele,
｢ｹＺ＠
bo plenne ｰｩ･ｮ､ｺ＠
z domowego Gospodarstwa.
li z Ｑｩ､｡｣ｺ･ｧｯ＠
ｮ｡ｺ｢ｩ･ｲ＠
moie: ｰ｡ｴｲｺ｣＠
ｩ･ ｬｩ＠ ｬｻｭｩ･＠
duzorny wszytkiego uprzeda: ona ｭ｡ｩ｣＠
t{lkich dobrze
ｷｩ｣･ｹＬ＠
czemu ｰｲｺ･､｡
＠ nie ma?
I)worka, abo ten co ｲｺ､ｩ＠
u Panow wielkich wiele
aby ｲｺﾭ
dworow y za!llkow, ma ｳｩ＠ na to ｰｲｺ･ｫ､｡Ｌ＠
､ｮ＠
｣ｺ･ｬ｡､＠
ｺ｡ｷ､ｹ＠
w folwarczech miat: y ma ｳｩ＠ na to
ｳｰｯ｢ｩ
y
＠
Ｌ
､
｡
ｫ
･
ｺ
ｲ
ｰ
y ｳｴ｡ｲＬ
Ｇ＠ tak iakoby ｷｩｴｳｾｹ＠
poｊ＠
ｹｴ･ｫ＠
｢ｹＬ＠
nii !1aklad: a ma tego doswiadczeniem doｺｮ｡Ｌ＠
nie ｳｯｷｹＺ＠
a ､ｯ ｷｩ｡､｣ｺ･ｮ＠ ｹｴｳ
znak, co
r.ok intraty ｷｩ｣･ｹＮ＠

Nauka Piwowarowi.

Wｂｲｯｾ｡ｺ･Ｌ＠

｡ｮｩＬ＠

ｲｺ､ｵ＠

ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

w
a Piwowar
ｫｯ＠
statkow ma ､ｯｹｩｲｺ･Ｚ＠
Browarem ｴ･＠ aby szkody
nie czyni l: bo dla poiytkow zbudowan y: to iest, llby
zysk z piwa rost, nad ｳｯ､Ｌ＠
y nad wychowanie ｣ｺ･ｨｩ､＠
do browaru urzqdzoney.
Chmiel z nowego do browaru zawsze ｯｰ｡ｴｲｷａＬ＠
y
ｭｩ･＠
go o ｳｷｩｴｹｭ＠
ｬ｜Ｇｉ｡ｲｩｮ･＠
w skrzyniach, coby go doｳｾ｡ｷｯＺ＠
li. tak w to ｴｲ｡ｦｯｷｬＬ＠
coby go ｺｯｳｴ｡Ｌ＠
lepiey
nie ､ｯｳｴ｡Ｎ＠
. ｮｩ＠
Browar ma ｢ｹ､＠
ｺ｡ｷ､ｹ＠
zamczysty, y nie ma w nim
nikt ｧｯ ｩｮｹ＠
｢ｹｷ｡Ｎ＠
Piwa za kM:d)'m wzniesieniem zboia ｰｯ､ｮｩ
＠ y zni｡Ｚ＠
a lak piwa ｅｲ ｵ＠ coby szkoda nie by/a, a ｰｯｲｺﾭ
dnie: na borg go nie ma ､｡ｷ
Ｌ＠ chyba ieden war: taki.e
y kaczmarka. bo ｣ｨｯｰｩ＠
kiedy na borg ｰｩＬ＠
tym ｳｩ＠ uboｩＺ＠
a to ｰｯｹｴ･ｫ＠
I"Hdemu niepoboiny, ktorym ｳｩ＠
bliｮｩ＠
ubol.y.
I
_
slody ｭｯ｣ｺＬ＠
aby nie ｳｴ｡ｹ＠
W Bro Narze toki, ｫ､ｹ＠
ｰｲｯｮＺ＠
chy/la ieby ｳｩ＠
tak ｳｯ､ｷ＠
wie!e ｮ｡ｭｯ｣ｺｹＬ＠
co by ｲｯｺｵｭｩ｡＠
nazbyt, aby ｷ ｩ ･ ｲ ｣ ｩ＠ roku nie ｰｲｺｹ｣ｮｩ｡Ｎ＠
Karb piwny ma bydi ieden u ｕｲｺ､ｮｩｫ｡Ｌ＠
a ､ｲｵｾｩ＠
ma
ｭｩ･ ＠ Piwowar, wiele piwa ｺｷ｡ｲﾷ＠
-
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ｋｯ､ｹ＠

w ktorych ､｡ｷｩ＠
piwa na ｫ｡ｲ｣ｺｭＬ＠
tego pilnie strzedz, aby ich nie zakwaszullO w karcZlr.ach y w
ｯ､｡ｷＺ＠
skoro z nich
d worze takiesz: a wczas ie ｭ｡ｩ＠
w)'da, zaraz ie do browaru powinien ｯ､ｷｩ･ｳＬ＠
wy｣ｨ､ｯｹｷｳｺ＠
dobrze: czego ma piwowar ､ｯｹｲｺ･Ｎ＠
ma ｭｬ･ Ｌ＠ gdy w cudzym ｭＩ Ｇ ｮｩ･＠ przyi､ｩ･＠
ｭｬ･Ｚ＠
a w czas, aby ｳｩ＠
potym ｭ ｹ ｮ･ｭ＠
nie wyｭ｡ｷｩＬ＠
ｩ＠ nie ｺｭ･ｴｯＺ＠
y dla tego ｾｷ｡Ｚ＠
ｺｷ｡ｳ｣
Ｎ＠ ｫﾭ
dyby mlyna swego nie ｭｩ｡Ｎ＠
Statkami ktorych iedno trzeba do piwa, nie ma ｳｩ＠ wyｭ｡ｷｩ
Ｚ＠ ma to wszytko wczas ｺｧｯｴｷ｡Ｚ＠
Pana aba ｕｲｺﾭ
dnika przed tym ｯ｢ｷｩ･
ｳ ｩｷｳｺｹＮ＠
Po dwu

ｳｯ､ｵ＠

Stod ｫ｡､ｹ
Ｎ＠ z ozdu ma ｭｩ･ｲｺｹ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫＺ＠
cz)'l iako go ,wiele przFasta: :i nie ｰｲｺ･ｭｩｳｫｷ｡＠
z tym.
Drwami y ＼｡ｩ､＠ｉ
ｲｺ･｣Ｚ＠
nie ma ｺ｡ｭｩ･ｳｫｷ
ich ｰｲｺｹ｣ｮｩ
Ｇ Ｌ＠ coby ich ｢ｹ＠
doslatek prawy.
ｚ｢ｯ･＠

ｳｷ

ｩ･＠

［＠ y ma

ｭｩ･＠

z:iwidy: gdy iedno
ｺｷ｡ｲ
Ｌ＠ drugie ma ｭｩ･
＠ go lowe.
A nie ma ｬ ｴｬ ｬ･＠ ､ｵﾭ
go ｭｯ｣ｮ
･＠ ｺ｢ｯ･＠
na ｳｯ､ｹＮ＠
owa, ｫ｡､＠
rzecz opatrznie ma bydi, a szkody nie ｣ｺｹｮｩＮ＠
ｰｲｺｹ｣ｮｩ

y gotowe ma

aby ba-

Na PalJski przyiazd ma
｡＠
wczas: a ｲｺ､ｮｩ･＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ｺ｡ｷ､ｹ＠

ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ｳｯ､ｷ＠

na-

｣ｨｯｷ｡Ｎ＠

ma ｰｲｺ ｹｧ ｬ､｡
Ｌ＠
aby karczmy bez piwa nie
｢ｹｷ｡ＧＺ＠
a tego pilnie slrzedz, ｬ ･ ｩ･＠ ･｢ｹ＠
nie kwasniaｯＬ＠
a ｩｭ･＠
aby ｢ ｹ ｯ＠ ｷｹｳｴ｡･Ｚ＠
､｡ｷ
＠
wczas: beczek
dostate k ｭｩ･Ｎ＠
a ､ｲｯｩｾ｡ｭ＠
ｳｷ ･ｹｭｩ＠
ma piwu ｡､ｷＮ＠ｺ
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ｐｩ･ｮ
､ｺ･＠
ma ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｯ､｢ｩ･ｲ
｡＠
wczas od kcl.czmarzow: to iest" co dwie ｮｩ･､
･ ｬｩＺ＠
nic nie ｰｲｺ･､ｵ｡
Ｎ＠
" Taibir do dworu czeladi i robotney ｺ｡ｷ､ｹ＠
zostaＭ ｷｯ｡＠
ma piwowar.
Mtoto aby ｲｚ､ｮｩ･＠
ｳｺｯＬ＠
y tak nim ｫ｡ｲｭｩ
Ｌ＠ komuby
to ｳｵｺｮｩ･＠
miMo bydi dawano: a do drugich fol warkow gdy go trzeoa, ｴ･＠ ｲｺ､ｮｩ･＠
ｲｯｺ､｡
ｷ｡Ｎ＠
Okolo piwa dworskiego co nei ｰｯｴｲｺ･｢＠
､ｯｭｷＬ＠
｢･｣ｺｬＨ
＠ Ｌ ､｡ ＠ ｳｴ Ｇ ｯｩ｣Ｌ＠
ｫｴｯｲ＠
do piwnice piwa ｭｩ･ｲｺｹ
Ｌ＠ dla
n ｩ･､ｮｫ｣｢＠
beczek: a na ｫ ｡ ､･ｹ＠
ma bydi kres, iako ma
｢ｲ｡
＠ piwa.
,
＠ rynnami dla
W b-rowarze ma bydi barzo ｣ｨ､ｯｧＺ＠
lacwieyszey roboty ma woda ｩＺ＠
y na takic b mieyscach
browar ｢ｵ､ｯｷ｡
Ｌ＠
coby temu gospodarz mogt ､ｯｳｹ＠
ｵ｣ｺｹｮｩ
Ｎ＠
ｐｩｷｮ｣＠
Darzo dobrze miee pod browarem,
dla ｡｣ｬｉｩｹｳｺ･ｧｯｮ＠
piwa: ｺｷ｡ｳ｣＠
ｫ､ｹ＠
nie Kmiotno.
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y Klucznik ｭ ｡ｩ＠
tego ､ｯｹｲｺ･Ｌ＠
aby I(arby
ｳｫ｡､ｮ･＠
mieli, z kaczmarzmi, co im piwa ｷｹ､｡ｺ＠
do
szynkowaniu z ktorego waru: a ten co ｰｩ･ｮ､ｺ＠
odbi era,
ma ｴ ･＠ ｭｩ･ ＠ karb skl adany, iako wiele za piwo pieｮｩ､ｺｹ＠
odbierze.
ｃｩ＠
Pi wowarowie ｭ｡ｩ＠
ｭｩ･
＠ klil-by, wiele ktorych
iako
slodow pobior'} ku zamoczeniu z gory, ｴ｡ｫ･＠
wiele warow ktorego piwa ｺｷ｡ｲ＠
do piwnice ｐﾭ
skiey: a to z ｕｲｺ､ｮｩｫ･ｭ＠
aho Klucznikiem te karby
ｭｯｧ＠

ｭｩ

･

Ｎ＠

Piwo mlode ｯ､｡ｷ＠
brze, y' leóie: ｌ･ｩ＠

szynkarzom: bo to y iimie donie ｫｷ｡ｮｩ･＠ｳ
poki mI ode: Zimie '

202

MIASTECZEK ZIEM1EN: POnZJ\DKU

ｳｩ＠

wystoi
､ｩ･＠

ｳｩ＠

u ,kaczmarza. A ｷ｡ｲｺｹ＠
ile trzeba: y wiema Piwowar Z kaczmarzami, czego ｕｲｺ､ｮｩｫ＠

ma ､Ｍｯｹｩｲｺ･Ｎ＠
Miota abo ｳｯ､ｩｮ＠
ma pilno ､ｯｧｬｾ｡Ｌ＠
aby nie ｳｺｯ＠
na ｳｴｲｯｮＺ＠
bo ｷｩ｣＠
na to ｡ｫｯｭ･＠
ｾｭｩｯｴｷｮｹＺ＠
wieprze
tym y krowy utuczy. A ｩｬ＠
ｳｩ＠
y drudzy, ｵｳｺｹ＠
ie
na lasach, y z nowu w ｴｵ｣ｺ＠
dla psow ｯ｢ｲ｡｣Ｚ＠
odprawi
z:lszkodne, acz nie tak iako ｯｳｰＬ＠
aho ｴｵ｣ｺ＠
､ｯ｢ｲＺ＠
ale
kiedy zaskwarzy, a to psy kontentuJe.

ｒｺ､＠

w Miasteczl,rlcl. ｚｩ･ｭ｡ｳｫ｣ｨＬ＠

na krolce

zeórany.

W

ｲｺ･ｭｩｯｳ｡＠

Miastach gospodarstwo y dochod
naｷｩｴｳｺｹＬ＠
ｭｹｮＬ＠
targi, iórmarki, ｣｡Ｚ＠
a tak aby Mlynarz ｢ｹ＠
dobry y ｲｺ､ｮｹＮ＠
Piw ､ｯｧｬ｡＠
aby dobre warzono, z tego ｳｯ､ｹ＠
spore, wymiar lepszy: ale ｰｲｺ･ｳｴｧ｡Ｌ＠
aby tam przewoine
nie byty, bo to iest iako ｺｯ､ｩ･ｹ＠
onego mieysca.
Okolo piekarzow ｲｺ､＠
ｭｩ･Ｚ＠
a ｭｫｩ＠
na targi do miasta nie ､ｯｰｵｳｺ｣｡
Ｚ＠ ｴ｡ｫ･＠
chleba przewoinego.
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ｾＰＳ＠

We ｭｹｮ｡｣ｨ＠
Miernicy aby byli WiernI y ｲｺ､ｮｩＺ＠
owa ｍｹｮ｡ｲｺ＠
y Miernik aby nie kradli: bo ｭｹｮ｡ｲｺ･＠
a
y rzadki nie ｺｯ､ｩ･ｹＺ＠
ma to znauki
Miernicy ｺｯ､ｩ･Ｌ＠
ieden od drugiego, a z okazyey, ･＠ ｭｬ ･＠ rzadko gospodarz sam ｰｲｺｹｩ､･Ｌ＠
ale, abo parobka, abo ､ｩ･ｷｫ＠
posle: co ｳ＠ y niewierni y ospali stroie.
Rzemieslniki ｧｲｯｭ｡､ｩ＠
do miasteczka: ｩ＠ targ naｰｲ｡ｷｩＮ＠
ci ｫ｡､ｹｭ＠
sposobem y ｰｩｬｮｯｳ
ｩ＠
targi y iarＬ ｢｡＠ ｺ｢ｯ･＠
ｫｵｰｯｷ｡
＠ y ｾ ｰｵｳｺ｣｡
＠ momarki ｮ｡ｰｲｷｯＺ
･Ｎ＠
a ｫ､ｹ＠
ｷｯｳ＠
wielka, tam ｡ｴｷｩ･ｹＮ＠
To iest miasteczkom szkodliwa, ｩ＠ ｋ ｳ ｩ ｡＠ przy ｷｩ｡｣ｨ＠
ｫ ､ｹ＠
ｫｯ
ｩ ｯﾭ
ly targi ｺ｡ｯｹｬｩＢ＠
ｰｲｺ･
ｩｷ＠
prawu, tak ｩ＠ miasteczka z
ｵ｢ｯｹｬｩ＠
niczym ｷｩ｣･ｹ＠
iako tymi targi, a piwa po
ｷｩ｡｣ｨ＠
warzeniem: ｴｹｭ･＠
ｳｩ＠
wsi ｵ｢ｯＺ＠
y naboieJlstwo ginie, kiedy ｯｫ＠
ｫｯｩ＼＠
kiermasze, a ｰｯｳ
ｾ＠
ｬｩ ｩ･＠ gorza lko we.
Cia tego tei potrzeba ｰｩｬｮｯｷ｡Ｚ＠
ale barii'ey Celnikow, ｮｩ＠
tych co by ｣ｯ＠
poieidiali: bo na ｫ｡､ｹｭ＠
cle
ｷｩ｣･ｹ＠
Celnicy ｰｯｫｲ｡､ｮＬ＠
ｮｩ＠
ｩ＠ co ｣ｯ＠
ｰｯｩ･､｡Ｚ＠
okazuie ｳｩ＠
to za ｷ､ｹ＠
z poborow.
CZyllszow ｒｺ･ｭｩｬｮｹ｣ｨ＠
tego lacwie doyirzec: wszatei miasteczka przyczynia,
koi tego przJ'bywa, gdy ｳｩ＠
przysadza: bo to za konkursem ludzkim wszytko ｩ､ ｩ･＠
ｷｺｧｯｲＬ＠
a za ､ｯ｢ｲ＠
ｳｰｲ｡ｷ＠
miastu y Panu ｰｯｹｴ･ｫ＠
roscle. Bo y na w'si taki ｰｯｹｴ･ｫ＠
dobry, y trwa/y,
ｫ､ｹ＠
ｳｩ＠
ludkowie gospodarstwem nie ｵ｢ｯＬ＠
y owszem
｢ｯｧ｡｣Ｎ＠
ｓ＠
ｴ･＠
piaty ｲｯ ｮ･＠
w miasteczkach, iako piwa
koleyne, y iune dochody: te wedle czasu tak ｲｯｩｧｍ＠
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ｐｏｮｚｾｄｋｕ＠

coby mogl ｳｴ｡Ｌ＠
a czymby, bez skwirku pospolitey rzeczy miesckiey, mog! wiecznie ｰｯｹＮｴ･ｫ＠
ｵ｣ｺｹｮｩ＠
sobie.
Ktory Pan ｺ｡ｭｯｹＳｴＬ＠
tym ｮ｡ｰｲｷｩ＠
ｭｯ･＠
miasto, y
ludii ｺｷ｡｢ｩ＠
do niego: ｰｯｹ＠
ｳｵｭ＠
ｰｩ･ｮ､ｺｹ＠
za
rownym ｰｯｹｴｫｩ･ｭＬ＠
abo darmo (bo ｳｩ＠
to za czasem
nagrodii) na Ratusz u radiiec, aby iemi ubostwo han-"
､ｬｯｷ｡Ｚ＠
a ｵ Ｎ ｲｺ､＠
abr takiemu ､｡ｷ＠
coby ｳｩ＠
tym
ｷｳｰｯｭ｡ｧＬ＠
a nie ｵｴｲ｡｣Ｎ＠
A to przez lichwy iadlley:
ho Ｇ ､ｯｳｹ＠
lichwy, kiedy miasto ｳｩ＠ leeiey ma: kiedy lu:dii ｷｩ｣･ｹＬ＠
ｷｩ｣･ｹ＠
y ｰｩＬ･ｮ､ｺｹＮ＠
ｏｫｯ＠
budowania aby ｳｩ＠
ｰｯｲ｡ｷｹ＠
､ｯｧ｡＠
ｕｲｺ､＠
ma.
ｓｴｲ｡･＠
aby ｢ｹ＠
ｲｺ､ｮ･Ｚ＠
li klory ｳｷ＠
ｳｴｲ｡＠
Rzeczypospolitey ｳｺｫｯ､＠
uczyni, na gardle karan ma hydi ka､ｹＺ＠
ho to ｬ､｡ｩｫｯ＠
w ｭｩ･ｳ
ｩ･＠ ｯ､ｰｲ｡ｷｵｩＮ＠
ｳｴ､＠
ｰｯｧｩＺ＠
ｳｴ､＠
zapowietrzania.
Zapowiedii wszelakie aby mocno trzymali w ｭｩ･ｳＺ＠
ci. co ｷｹｯａｩ＠
na Ratuszu, ｮ｡ｰｩｳ＠
to na ｫ｡ｲ
ｩ･Ｌ＠
y przyＬ ｢ｩＺ＠
ｺｷ｡ｳ｣＠
ｯｫ＠
powietrza: bo ｫ､ｹ＠
ｲｺ､Ｌ＠
za ｡ｳｫ＠
ｂｯ＠
ｭｯ･＠
wczas ｺ｡｢ｩ･ｷｳｹＧ＠
ｯｰ｡ｴｲｺｹ
＠ to.
ｏｫｵｯ＠
ognia, kominow opatrzeni'a, to pilna: a gdy
ｧ｡ｳｩ＠
ｰｯｲｺ､･ｫ＠
ma hydi spisany u Radiiec, y postanowiony, iako szyk do bitwy ｯｮｩ･ｲｺｭＬ＠
tak ｷｩ･＠
do ognia
mieszczanom ｰｯｴｲｺ･｢ｮＺ＠
bo ｰｯｳｬｩ
ｩ･＠
ｓｩ＠
､ｩｷｵＬ＠
a
\
nie ｧｾｳｴＺ＠
czasem y ｩ･､ｮ＠
drugiego kradnie pretextem
wyn ｯ ｩ＠
pomagania.
WMiasteczkach ｫ､ｹ＠
ｐ｡ｳｫｩ･＠
stawy ｰｲｺｹｬ･ｧＬ＠
aby
ｩ｣ｨｯ＠
ryb mieszczanie u ｺｯ､ｩ･＠
(pod ｳｺｵ｢ｩ･ｮ｣Ｉ＠
nie
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sposobi ryby krakupowali, y 'ktokolwiek gdy ｺｯ､ｩ･｡＠
､ｩｯｮ･＠
sobie ｮｯｩ＠
ｭｯ･Ｌ＠
o to ｷｩ･＠
ma iako o wolu:
ho to tak wielka szkoda, y ｷｩｴｳｺ｡Ｚ＠
bo ｷｩ｣･ｹ＠
ｭｩｳ｡＠
ｮｩ＠
ryb na rynku iawnie dobrzy ｰｲｺ･､｡ｷｩＬ＠
y woloo, rnie
ｮｯｳｺ＠
w nocy, ｣ｨｯ＠
do miasta y nie do miasta.
ｄｩ･ｴｮ｣ｹ＠
ｭ｡ｩ＠
hydi na ｫ｡､･ｹ＠
ulicy.
ｐｯｳｵｺ･ｴｷ＠
Burmistrza ma hycli.
Na ｧｷ｡ｴ＠
ktoby ｳｩ＠ nie stawit, ｴ｡ｫ･＠
u grobley iako
u ognia, winy nie ｰｲｺ･ｵ
ｩ｣Ｎ＠
Ci co imiona ｰｲｺ･､｡ｷｬｴｩ＠
w ｭｩ･｣ｨＬ＠
ｵｳｴ
｡ｷｩ＠
poｲｺ､･ｫＮ＠

Porzqdek ｯｫ＠

Do

ｭ｡ｩ＠

gaszenia.

ｫ｡､ｹｭ＠

gaszenia
hydi 1111znaczeni w
domu,
czego kto przy ogniu ma ｰｩｬｮｯｷ｡
Ｎ＠
Naprzod ｫｩｬ｡ｮ
ｩ･＠
(mniey y ｷｩ｣･ｹ＠
wedle miasta
ｯｩ｡､
ｳ ｩ Ｉ＠ ｭ
ｯｷ＠
sprawnych, bacznych, coby ｲｯ ｾ ｫＺｩﾭ
zowali y ｲｺ､
ｩｉ＠
przy ogniu: potym o miasto ｲｯｺ､ｩ･ｬ
＠
wedle liczby ludii: Jedni aby ｢ｩ･ｬ＠
z siekierami, dru_o
QZy ｾ＠ hakami, ｴｲｺ･
ｩ＠ z drabi,nami, drudzy z sikawkami,
z wiadry, z cebry. ａｫ､ｹ＠
rury niernasz, ｷｏｩｯ､ﾭ
wie wszys cy: ｩ･ｬ＠
tego mato, tedy z pewnych domow
ｫｯ､ｹ＠
z wozy y ｰ･ｷｮ＠
ｬｩ｣ｺ｢
＠ ｫ｡､･ｧｯ＠
naczynia obrachoｷ｡ ＠ y ｰｯｳｴ｡ｮｷｩ
Ｎ＠
A gdy trwoga ustanie, ｯｰｬｲｺｹ
＠ kto
ｳｩ＠
ｳｴ｡ｷｩＬ＠
kto ｮｩ･ｳｴ｡ｷＺ＠
kto pierwey z ktorym nuczy-

206
mem.

MIASTECZEK ｚｬｅｍｉａｓｊｃｈ＠

za to_ wedle

ｭｩ･ｫ｣ｨ＠

ｐｏｒｚｄｋｕ＠

ta

､ｯｨｷ＠

mery postaｮｯｷｩＺ＠
kto ｰｯｬ｡､ｹＬ＠
tego ｫ｡ｲＬ＠
ktoby nie ｢ｹＬ＠
ieszcze
ｷｩｫｳｺ｡＠
ｫ｡ｩＮ＠
Bo ｣ｨｯ｢ｹ＠
dpma sam nie ｢ｹＬ＠
iako w
ｭｩ･ｳ＠
ludiie kupieccJ, tedy ma doma iui tak statki
iako ｳｵｧ＠
dla takiey trwogi ｯ､ｩ･｣Ｚ＠
coby w tym
winien nie ｺｯｳｴ｡Ｎ＠
ｍ｡ｩ＠
ｴｾｩ＠
｢ｹ＠
naznaczeni kiedy gore, ktorzyby ｺｯﾭ
diieystwa pilnowali: bo w ten czas ｫｲ｡､ｮ＠
ｰｯｳｬｩ･＠
ｺｯ､ｩ･＠
naybariiey. Y lak ,zli ludiie ｮ｡ｹ､ｵｩ＠
ｳｩＬ＠
co
dla ｫｲ｡､ｩ･ｹ＠
ｺ｡ｰｬｩＮ＠
Ci kiedy ｷｩ･､ｺ＠
o ｲｺ､ｩ･＠
y o
ｳｩ＠
o ｺ･＠
nie ｳｫｵｺＮ＠
dobrey sprawie, ｡｣ｷｩ･ｹ＠
ｕｲｺ､＠
ｫ､ｹ＠
gospodarza nad ｺｫ｡ｮｩ･＠
nieopatrznego
ｯｫ＠
ognia y ｷｹｳｴｰｮ･ｧｯ＠
baczy, lepiey go ｫ｡ｲ＠
przed
ｰｲｚｪ
Ｇ ｧｯ､Ｌ＠
ｮｩ＠
po przygodzie.

;Porzqdek okolo powietrza.

､ｩ･ｳｴｫ＠

ｲｯｺ､ｩ･ｬＺ＠

ｴ｡ｫ･＠

MHsto na
z6s na kopy abo
na sta: aby ｄｩ･ｴｮｫ＠
ｷｩ･､｡＠
co ｳｩ＠ w ､ｩ･ｷ＠
domiech diieie: a kopnik abo setnik od ､ｩ･ＬｪｴｮｫｯｷＺ＠
potym ｕｲｺ､Ｌ＠
_a to nietylko dla ffi')ru, Me y dla ognia,
bo ｺｯ､ｩ･ｹ＠
nie na iedn}'m mieyscu
y dla ｺｯ､ｩ･ｹｳｴｷ｡Ｚ＠
sypia. A gdy ｳｩ＠
co stanie, ｫ｡､ｹ＠
､ｩ･ｴｮｫ＠
mOle
ｷｩ･､Ｌ＠
ｋ､ｹＬ＠
y kto co ､ｩｨ｡Ｌ＠
ｹ Ｎ ｫ､ｹ＠
ｳｰ｡Ｎ＠
O loinych '
ｭ｡ｩ＠
ｷｩ･､Ｎ＠
'
ludiiech ､ｩ･ｳｴｮ｣ｹ＠
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A to ｮ｡ｷｩ｣･ｹ＠
naleiy na ｰｯｳｵｷｩｴ･＠
,bo ogniem zuboiy miasto w ｭ｡ｩｴｮｯｳ
nieopatrzeniem.
ｩ｡｣ｨ＠

a na straiy:
Ｒｹ＠

｣ｺｯｷｩ･ｫ＠

ａ･＠

powietrze iui o ｧ｡ｲ､ｯ＠
idiie, y ｷｩｴｳｺ｡＠
szkoda
lud i i ｮｩ＠
Ａｬ｡ｩｌｯｳＬ＠
abo statkowo A tak w powietrze
karane przed
strzedz, naprzod aby zapowiedii ｢ｹ＠
ｰｲｺｹｧｯ､Ｎ＠

W ｍｩ･ｳＬ＠

w dom'iech, tak w nocy iako we dnie,
｡､ｮｹ｣ｨ＠
rzeczy nie ｫｵｰｯｷ｡＠
ｰｯｫｴｮｩ･Ｌ＠
iedno ' iawnie na
rynku, aho z ｷｩ｡､ｯｭｳ
ｩ＠ ｵｲｺ､Ｎ＠
I

Nikogo nie

｣ｺｯｷｩ･ｫｵ＠

nie

ｰｲｺｹｩｭｯｷ｡

＠

ｴ｡ｩＬ＠

ｰｯｺｷｬｩ＠

pod

nad zapowit)di: ｧ､ｹ＠
Pan Bog
Skoro sic co poiawi,

ｷｩｮ＠

ｯｰ｡ｴｲｺｬｳｩＮ＠

ｮｩ･ｭｯ

ｳ ｩ･ｲｮＮ＠

Dla trch co ie z miasta ｷｹｧ｡ｮｩＬ＠
przed miastem
ｭｩ･＠
kilka ｣ｨｾｵｰＬ＠
do suszenia ｰｲｺ､ｩｷ｡＠
miastu: tam
ｰ｡ｴｲｺｹ＠
OllC ｰｯ｣ｺｴｫｩＬ＠
one ｬｵ､ｩ･Ｌ＠
obyczaynie pewllen.i
ｳｵｧ｡ｭｩ＠
mieysckiemi: ｯｰ｡ｴｲｺｹ
＠ ｩｹｷｮｯＬ＠
y rzeczy ich
od zlodiieystwa. ho ｺｯ､ｌｩ･＠
ｺ｡ｷ､ｹ＠
powietrze rozmno＠
ｫｲ｡､ｩ
･
Ｌ＠ a ｂｫｯｭｩ＠
ｉｾ､
ｩ･＠
taiemnym kupowaniem.
Bo ho ｡ｮｩ･ｹ＠
przedawa liii to stoi, abo z moru aho
ｺｯ､ｩ･ｹ＠
pew-ny.
Gdy ｳｩ＠
tei ｩｵ＠
powietrze zóymuie, ten ｵｲｺ､＠
co doma zostuwa ma ｰｩｬｮｯｷ｡
Ｌ＠ aby od umorkow ' nie ｾｵＭ
, piono, aby ludiie i Ii , ｡ｫｯｭｩＬ＠
z'uchwali, nie bywali w
ｩ･ｬ｣ｨＬ＠
juko w karczmach y /la
gromadiie, tak ｷ ｾ＠ ｫｯ
targach; ｳｰｩｯｷ｡
＠ tych rzeczy nie trzeba, iedno zamyｫ｡＠
drzwi, ｺ｡｢ｩＬ＠
a strzedz tego pilnie.
Tom .l1I.
26
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Kapacze a ｳｴｲ｡＠
mieyska, ma ｢ｹ､＠
stanowiona wczas, y ｫｳｩ
｡Ｌ＠
y ｵｲｺ､Ｎ＠

na to ｺ｡ｷ､ｹ＠

po:

PAn, Kasztellun, Ziemianin , y kM,dy tak ubogi iako y
bogaty ､ｯ ｹ ｲｺ･ ＠ ｳｩ＠ mn: bo by ｮＩ Ｇ ｷ ｩｬ ｳｺ ｡＠ rzecz, u padnie, gdy oKo'lo niey ｮｩ･ｲｺ､Ｚ＠
bo ma ｴ ＠ ｮ｡ｴｵｲ
Ｌ＠ ｣ｨｯ＠
czego ｮｹｷｩ
｣･ｹ＠
wozami, ｳｺｫｵｴＬ＠
w ｲｺ ､ ｩ･＠ ｮ｡ｷｯｩｳｺＬ＠
ｮｩ･､＠
ｧ｡ ｲ ｳ ｩ ＠ rozniesie: y z ｰｯｭｩ･｣ｨ＠
Ａ ｬｩ ･ｰ ｲｺ ｹ ｩ ｡ｩｯ
Ｌ＠
A z ｡ｬ･ｭ＠
twoim, ｳｺｫｯ､＠
uczyni .
ｐｯｳｵｺ･ｴｷ＠

ma ｢ ｹ Ｌ＠､
ktore Pun ma ｭｩ ･＠ po Ka､ｹｭＬ＠
ｳ ｵ､ ｺ･＠
ｺ｡ｷ､ｹＺ＠
a ｳ ｵ ｧ｡＠
nic nie mn ｣ｺｹｮｩ＠
ani
Kmiotek mid ｷｯｬ＠
iego ｣ ｨ ｣Ｚ＠
a co Pun roskaie, ｩｵ＠
z
tym dru giego roskazania nie ｣ ｺ ･ ｫ｡ Ｌ＠ ale zaraz ｵ｣ｺｹｮｩ
Ｚ＠
bo to ｩｵ＠ nie ｡ｳｫ＠
od tego przyniesie. co zacznie ｲｯ｢ｩ
Ｌ＠
pierwey ､ｯｫｮ｡
＠ ｮｩ＠
ｺ ｡｣ｺ＠
､ｲｵ
ｧＮ＠
Gdy I<toremu ｕｲｺ
､ｮｩｫｯｷ＠
czego w Piltlsk iey niebytnoｩ＠
ku ｰｯｹｴｫｵ＠
PAtiskiemu nied'ostnwa, ma ieden drugiemu ｯｚｬｩｹｭ｡＠
y ｲ｡ｬｯｷ＠
potrzeb6mi pcw nemi do
ｰｯ
ｹｴ ｫｵ＠ pat'ls kiego: ied no nie ､ｏ
ｙｗ ｬｯ
ｩＬ＠ boby ieden na
drugi ego ｰ｡ｴｲｺｹＬ＠
II snmby ｳ ｩ＠ nie ｳｬ｡ｲＺ＠
｢ｹ＠
ｮｩ･ｲｺ､Ｚ＠
•

LIS'!: ｐｉｔｎａｓｙＮ＠

co ｷ･ｭｩＬ＠
ma to ｺ｡ｰｩＮ＠
Bo po tym poHory lepszy gospodarz.
Pan sam y z ｕｲｺ､ｮｩｫ･ｭ＠
ｭ｡ｩ＠
tego nietyJko in specie ale gencl'atiter na wszytkim strzedz, co ｳｩ＠
kol wiek
doma ｲｯ､ｩＬ＠
ｵ｣ｨｯｷ｡＠
y ｺ｡｣ｨｯｷ
＠ ku ｹｷｮＶｩＬ＠
aby
tego ｮｩ･ｫｵｰｯｷ｡Ｚ＠
bo to nietylko ｳｺｫｯ､＠
czyni, aJe y sroｭｯｴ
Ｚ＠ co moie ｢ｹ､＠
darm<;>, prze niedbalstwo za pieｮｩ､ｺ･＠
ｫｵｰｯｷ｡Ｎ＠
A to na regestr wszytko ｳｩ＠ ｳｰｩ Ｇ ｡＠ nie
ｭｯ･Ｌ＠
co czas bacznemu ｲｯｺ Ｓ ､ｫｯｷｩ＠
ｷｹｮｵｲｺ＠
ｭｯ･Ｎ＠
To ｴ･＠
Pan ｢｡｣ｺｹ＠
ma, a ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｲ｡､ｩ＠
Panu, iako woda nie kaida iednakich ryb ｺ｡｣ｨｯｷ＠
ｭｯ･Ｚ＠
dla
tego ｳｩ＠
z przyrodzeni em ｺｧ｡､ｵ
Ｌ＠ y tam to ｣ｨｯｷ｡Ｌ＠
gdiie co, tak woda ｩｫｯ＠
ｴ･＠
grunt, ｷｹ｣ｨｯｦｴ＠
y zuchoｷ｡＠
z przyrodzenia ｭｯ･Ｚ＠
bo to ｰｯｹｴ･ｫ＠
ｭｯ･＠
nugro､ｩＮ＠
A ｫ､ｹ＠
ｳｩ＠
co lepiey chowa, tam tego ｷｩ｣･ｹ＠
｣ｨｯ｡Ｚ＠
takle tei y ｩ･｣＠
z ｩ･ｭ＠
ｳｩ＠
ｺｧ｡､Ｎ＠
Pan ktorych Kmiotkow niechce . ｺｵ｢ｯｹ
Ｌ＠ ｭ ｡ｩ＠
ｭｩ･
＠
roley tók wieJe, co by ｵＩ Ｇ ｮ｡ｩ＠
ｷｩ ｣･ｹ＠
ｮｩ＠
Pan na folwarｩｮｹ＠
ｰｯｮﾷ＠
Bo we Ｚ ｗｯｳｺ･｣ｨＬ＠
ｫ､ｹ＠
ku, co z ､ｩ･
zmierzono wszytko yspra wiedli ｷｯ
ｩ＠ ｰｲｺ
･ｳｴ ｲｺ
ｧ｡ ｩＬ＠
podＮ＠
To tel tu
dani Panu dawai,! wszytkiego ｰｯｊｷｩ｣
｢､ｩ･＠
ｰｯｷｩ｣｡Ｌ＠
gdy ｢､｜｝＠
ｭｩ･
＠ ｷｩ｣･ｹＺ＠
bo tu daie
ｋｭｩ･＠
nasz cZplsz y ､ｩ･
ｩｮ･Ｌ＠
y pobor, )' poraJne:
ci , nie ､｡ｩ＠
tei z ｢ｹ､｡＠
y z domowych rzeczy: atoi ｳｩ＠
tym naro wna ｰｯｷｩ｣｡Ｎ＠
Pan ｢ｯ＠
Rewizor, ma przy sobie . y przy gromadiie
ｵｫ｡ｺ＠
Rarbórzowi iuko ma ｭｩ･ｲｺｹ
＠ z gumna, aby tei
tlik ｭｩ･ｲｺｹ＠
do targu, do szkuty, y na kaidy rozchod: ci
ｺｮ｡Ｌ＠

ｷｳｺ｡ｫ･＠

209

210

DOZORU

iiby na korcu pic nie ｺｯｳｴ｡ｷＮ
bo zgumna pod ｲｫＬ＠
ｷｩｯｺ｣＠
dawszy rzeie: gdiie ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
ｩｮ＠
bierze.

ｄｏＡｗｅｇ＠

Ｂ＠ wczym wielka zguba:

do targu czubato, a przena Panie ｮ｡ｭｩｾｹ＠
､ｩ･ｳﾭ

ｕｲｺ､ｮｩｫ･ｭＬ＠
W.todarzem, Karbórzem, ani ｡､ｮｹｭ＠
Przystawem nie ma bydi ｧｯｳｺｹｩ｣｡Ｌ＠
iedno dobry gospodarz, sobie: Bo ktory sobie ｺＮｴｹｾ＠
Panu dobry bydi nie
moie. Przetoi owey drobney Szlachty co przegorzatkowali a przekarczmowali swoie, trzeba ｳｩ＠ barzo strzedz,
ｴ｡ｫ･＠
go y do ｷｩ＠
ｰｵｳｺ｣｡Ｌ＠
aby ｳｩ＠ od niego ｣ｨｯｰｩ＠
nie
ｳｰ｣ｨｬｩＬ＠
nie trzeba.
ｗｹｩ･ｷｫ＠
na folwarki Pan ma ｭｩ･＠
na regestrze, y na
Niwy ieszcz"e lepiey, dla ｕｲｺ､ｮｩｫｯｷ＠
odmiennych. A ma
､ｯｷｩ｡｣ｺｹ＠
przez pewne widze swoie, skoro imienia
､ｯｳｴ｡ｮｩＮＬ＠
abo gospodarzem sobie zosIanie, ｫ｡､･ｧｯ＠
roku,
w ｫ｡､･＠
pole, co na ktore pole ｷｹｩ･Ｚ＠
bo tam pierｷｹ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
potym ｗｯ､｡ｲｾＬ＠
polym y ｋｭｩ･＠
｣ｯｩ･＠
krcidhie.

ｋ､ｹ＠

Pan w robotach abo w ｕｲｺ､ｱｩｫｵ＠
y Ｇ ｗｯ､｡ﾭ
rzu abo w nierobo tnycb K':liotkóch y ｮｩ･ｲｺ､ｹ｣ｨ＠
ｾｶｴﾭ
pi (ktore lepiey ｰｩｬｮｯ
ｩ＠
y rozumr.m ｮｩ＠
ｳｲｯｧｩ＠
ｷｰｲ｡ｩ＠
w ｲｯ｢ｴＩ＠
｡ｰｾ＠
sam, Abo pilnego ｳｵｧ＠
w nayｰｩｬｮ･ｹｳｺ＠
ｲｯ｢ｴｮ＠
｣ｨｷｩｬ＠
ku ｕｲｺ
､ｮｩｫｯｷ＠
ｰｲｺｹｳｴ｡ｷｩ＠
mil
ｰ｡ｭｩｾＮ＠
w rok polepszenie ma bydi, za doyirzeniem.
Jako Ran Jp.wentarz z nowego spisuie, ｴｫｩ＠
ma
iak?, ｺ｡ｩ･＠
na ｩｭ＠
y na iarz: ｩ･ｬ＠
sam trudl!Y, ｴｾ､ｹ＠
PP!l pewn,e ｳｵｧｩＮ＠
a ｒｾｷｩｺｯｲ＠
teglo ｭｾ＠
ｹ､ｾ＠ｨ
､ｯｹｩｲｾ･Ｌ＠
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napilnieyszy: ho 11ie
ｺ･＠

ｨ､ｩ･＠

z czego Ijczby

ｳｵ｣ｨ｡Ｌ＠

kiedy

ｩ･Ｎ＠

'Viny ｾ＠､
Ｌ＠ a

Pallskiego przyiechania ｕｲｺ､ｮ
ｩｫ＠ ma spiｳｯＬＺ｡
｡､ｮ･ｹ＠
nie ma ｴ｡ｩＬ＠
pod ｷｩｮＬ＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
pod
ｮｩ･ｳｫＮ＠
Ani ich sam ma ｷｹ｢ｩ･ｲ｡Ｎ＠
Pan gdiie ｭｩｳｺｫｷ｡＠
czesto, lam piccow y kominow
wiele bywa: ma ｢ｹ､＠
drwom y piecom, ｵ｣ｺｹｷＬ＠
go- .
ｾｰｯ､｡ｲｺ＠
ieden, chlop ｲｺ､ｮｹＬ＠
y ma miec naczynie poｲｺ､ｮ･＠
do tego: iako do umiatania gmachow miotly, faｳｫ＠
do wody, y do wyrzucania ｳｭｩ･＠
kosz: y ma lo choｷ｡＠
w osobnym zamknieniu, bo ｯ ｣ ｨ ､ｯｳｴｷ＠
dom zdobi.
Koniuszy u kaz.dego Pana ma ｭｩ ･＠ ieden korzec, co
ｫ､ｹ＠
owi es bierze przy Panie: a ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
go mai,! ｩﾭ
dnym korcem ､｡ｷ
Ｌ＠ y ｷ･ｬ＠
ｭｯ
ｩ＠ ｩｵ＠
wszy tek owies
co go iest. ｔ｡ｫ･｢ｹ＠
miMo bydi y li wielkich dworow,
ｧ､ｩ･＠
na targu inszym ｫｵｰｩＬ＠
a obroki inszym ｲｯｺ､｡ｩ
Ｚ＠
czego nie ｴｲｺ･｢ｾｹ＠
ｧ｡ｮｩ
Ｌ＠ ki edyby to do Pallskiego mieszld ochrony, a nie do ich ｺｯ､ｩ･ｹｳｫｧ＠
mieszka ｳｺｯＮ＠
l{ucbmistrz z tego ｢ｹ､｡＠
co do kuchniey przy Panie
Ｚ＠ a gdy Pan
wychodii, ma to wszytko na regestr ｰｩｳ｡
ｯ､ｩ･｡＠
z onego imienia, ma ｕｲｺｵｮｩｫｯｷ＠
kwit z tego
､｡ Ｌ＠
a Pan ｰｯ､ｩｳ｡
＠ ma wszy tek rozchod w kuchni, w
staJ'ni y wpiwnicy.
Pan ktory chce ｹＬ＠
ma ｭｩ･
ｬ｜Ｇｉｹｳｩｷ｣｡＠
na ｫｵｲｯｰ｡ｴｷ
Ｌ＠
ｩ･ｬｲｺｷＬ＠
ibrawia, ｧＬ＠
y na inszego ptaka ku ｹｷｮｯﾭ
ｃｩ＠
ｮ｡ｬ･ｾ｣ｧｯＺ＠
bo tego rzadko na targu kupi. I{to ma
ｰｵｳｺ｣＠
a wielki zwierz w niey, \lIe iest tak ｧｵｰｩ＠
cohy
ｩ･＠

abo strzelca nie rpiat.
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ｄｏｾｉｗｅｇ＠

Panie, ｺ｡ｩ｣＠
tei nie ｺｹ＠
y potrzebny na ｭｩｳＺ＠
ale to
sprosna kto go sam szuka, a ma co potrzebnieyszego
｣ｺｹｮｩＬ＠
y nie na to ｳｩ＠
ｵｲｯ､ｩＺ＠
uszczuie go kto inny, y
lisa przy nim .
. ,Komu da Pan Bog ｩ･ｭ＠
abo imienia z ｰｯｴｲｺ･｢Ｌ＠
sromata y grzech ｫｵｰ｣ｺｹＺ＠
bo to Bog innemu stanowi
ｮ｡ｺ｣ｹＺ＠
wszakui wino ｢･｣ｺｫＬ＠
korzenie kamieniem,
y inne rzeczy do swey potrzeby ｣｡ｫｩ･ｭ＠
kupuy na wielkim iarmarku, abo na ｷ｡ｳｮｹｭ＠
ｳｫ｡､ｩ･Ｎ＠
Pan ktory chce ｰｩ･ｮ､ｺ＠
ｺ･｢ｲ｡
＠ poboinie, niech gumna na ､ｲｯｧ＠
zachowa, ｷｯｹ＠
ｩ｡ｮ･ｭ＠
ci. ｾｧｯｮｩ｡ｭ＠
chowa, na borg nic nie kupnie, ｏｬｳｫｩｭ＠
groszem potrzeby
odprawuie, li ｩｹｷｮｯ＠
tllki(:h co rola maiakoby nie kuｰｯｷ｡Ｌ＠
,z tym co ｳｩ＠ doma ｲｯ､ｩ＠
tak ｳｩ＠
miarkuie aby
wszytliiego uprzedaI a nie przykupowal.
Kto ma .Iasy a wsi na nich ｳ｡､ｩ＠
nie chce abo nie
moie, a nie ､ｵｩ･ｮＬ＠
pewnieyszy skarb zostanie potomstwu, nii w skrzyni ｰｩ･ｮ､ｺＺ＠
gdy go uie pustoszy.
Przy ｬ･ｩ｣ｨ＠
drzewem ｲｯ｢ｩ｣･＠
ｲｺ･ｭｩｬｮｫ＠
gromadi
kaidy.
Pan ma ｫ｡ｺ＠
ｷｹ｢ｩ･ｲｬ＠
z tego Jnwentarza, czego do
ktorego imienia potrzeba: bo tl1 spisanie iest generaliter iako ｳｩ＠ potrzeba w imieniach ｲｯｮｹ｣ｨ＠
ｳｰｲ｡ｷｯ
Ｚ＠
a tak' ｫ､ｹ＠
czego potrzebuie nauka, niechay ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹ＠
ｰｩｬｮｵﾷ＠

Przy ｫ｡､ｹｭ＠
takiego coby
ｵｭｩ｡＠

dworze y na wsi, kto iedno ｭｯ･＠
ｭｩ･＠
zegar ｮｩｧ｡Ｌ＠
nie mley sohie za

LI S'li

utrate ｫｵｰｩ＠

ｐｉｔｎａｓｙＮ＠
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go: ｧ､ｹ＠
｣ｨｭｾ
Ｇ ｲｹ＠ li niepogody ｩ｡＠
czasu 1-0ｨｯｩ･＠
ｵｹｭｩＬ＠
a naybliriiey iimie, kiedy ｷｩｴ｡＠
a mierzka.
Gospodarstwo ｳｫｰ･Ｌ＠
ｳｺｫｯ､＠
y frasunek ｺ｡ｷ､ｹ＠
czyni:
ｮ｡ｫ､＠
ｮ｡ｷｩｴｳｺｹＬ＠
ｰｯｹｴ･ｫ＠
y skarb ｭｮｯｹＬ＠
ｹｷｮｯｳ＠
rodii z ､ｯ｢ｲ＠
ｭｹｬＬ＠
ｫｾ､ｹ＠
ｾ･ｺ＠ obrazy ｢ｬｩｮ･ｧｯＮ＠
Bo gospodarstwo z grzechem, czyni lir czasem ｳｺｫｯ､＠
z ｰｯｭｩ･ﾭ
chem, y w potomku znaczny y ｲｹ｣ｨ＠
upadek.
Pan ma co ｴｹ､ｩ･＠
ｷｩ･､＠
o szMarskich wydatkach:
bo ｳｩ＠
tak ｡｣ｷｩ･ｹ＠
w utratach obaczy, y wspomni ieｬｩ＠
regestr istotny. bó ｵｩ･ｲｺ､ｮｫ＠
y ｴｲｺｹｫｯ＠
ieden ､ｵｧ＠
ｰ｡｣＠
nie obaczy ｳｩＬ＠
przeto ･＠ dawno.
Kto wsi utraca, ｯｲ､ ｹ ｮ｡ｲｹ＠
ｰｲｯｮ＠
ma ｰｯｳｴ｡ｮｷｩＺ＠
ｷｳｺ｡ｫｯ＠
gd)'by ｷｩ･､
ｩ｡＠
koniec ｭｩ･ｲ
ｩＬ＠ ｭｯｧ｢ｹＺ＠
a kto
ｳｩ＠
w pol nie obaczy, u[lOstatek ex lremis la ｢ｯｲｷ｡＠
musi: :i co wrzeczy dla sia'w)' y zachowania ｵｴｲ｡
ｩｴ＠ na po｣ｺｫｵＬ＠
lo z ostatki em ｳｴｲ  ｩ ＠ ｭ ｵ ｩＮ＠
A w tey mierze ｡ﾭ
dnemu ｳｩ ＠ nie przepiecze. chyba to ieden nad drugiego
ma, ｩ＠ ieden zaraz skona, a drugi ｳｩ ＠ ､ｵ･ｹ＠
morduie.
Zudney liczby nie ｣ｺｹｮｩ
＠ z ｕｲｺ
､ｮｩｫ･ｭＬ＠
ani z Szafarzem, ani z Podskarbim, ｡＠ ｰｩ･ｮ､ｺ＠
odebrawszy od
mego.
Juko ｷｹ｣ｨｯ｡
＠ ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
y co mu na ｷｹ
ｨｯｷ｡ｮｩ･＠
ma Pan ､｡ Ｌ＠ tu ［ ｩ＠ nie pisze: bo ｷ･､＠
mieysca, imion,
osoby, y ｧｯ､ｮ
ｩ＠ ｳｵｧｩＬ＠
ｭｵ
ｩ＠ bydi ｷｳｺ
､ｹ＠ inak. Wszakoi: dobrego ｕｲｺ
､ｮｩｫ｡＠
powinien tak datkiem iako wychowaniem, ｷ･､ｵｧ＠
ｺ｡ｳｵｧｩ＠
iego, ｯｰ｡ｴｲｺｹ
Ｎ＠ Bo dobreD;) u, pilnemu, sprawnemu, wielkie wychowanie y wielki .dalek ､｡Ｌ＠
mnieysza szkoda, nii ｭ｡･＠
wychowanie
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,

J mnieyszy datek nie pilnemu a ｮｩ･ｲｺ､＠
nemu. A niedb,Hy y niepilny ｳｺｫｯ､＠
uczyni, 'talc ｷｩ･ｬｫ＠
iako ten ,co
ukradnie, y ｷｩｴｳｺＺ＠
a ｺＮ･ ｬ ｹｷｯｳｩ＠
na wszem kaidy Pan
ｵｹｷ｡＠
niedbalca. Bo kto,!'y ｳｵｧ｡＠
Panu iest ｰｯｭ｣＠
do ｣ｺｩＬ＠
do ｳ｡ｷｹＬ＠
do zachow,ania, do poc,zesllego na｢ｹｩ｡＠
ｭ｡ｩｴｮｯＬ＠
ｰｩ･ｮ､ｺｹＬ＠
dostatkow domowych'; tam
ma Pan o nim ｷｩ･､Ｌ＠
y ｭｹｳｬｩＬ＠
y ｰ｡｣ｩＬ
Ｎ＠ y wychowanie dobre -duc powinien, iako iedney podporze swoiey, bez ktorey trudno star Ａｻ＼ｩ､･ｭ＿Ｌ＠
aｩ＠ ordinata cha?-itas li seipso incipit, godny, sprawny ｳｵｧ｡Ｌ＠
ma to z Panem ｮ｡ｲ､ｩ
Ｚ＠ bo uietylko ｯ＠
idiie, ｡ｬ ｾ＠ y o ､ｲｵｧ＠
czeladi co z nimi ｳｵｹＬ＠
bez nich ｴ･＠ ｳｴ｡＠
nie ｭｯ･Ｎ＠
Gdy ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
iaki nowy ｰｯｹｴ･ｫ＠
ｷｹｮ｡､ｩ･Ｌ＠
｢･＠
obｩ･ｮ｡＠
poddanynych, ｰｯ｢ｮｹＬ＠
przystoyny, ｫ｡､ｹ＠
Pan
ma ｳｩ＠
z nim ､ｩ･＠
. ..

Roboty . doroczne, z wielMe90 Inwentarza wyir;te,
na krotce ｳｰ｡ｮ･Ｚ＠
dlfl talwieyszego znaleziellia ku
czytaniu .

.Z·

｣ｬｩ･＠

Oranie roley tak ma bydi na
wolmi ｯｲｺＺ＠
ｷｳｺ｡ｫｯＬ＠
naradiiwszy
ｳｩ＠

ｫ､ｹ＠
olle

O

d wierna
gruntu
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,

ｗｯ､｡ｲＮｺｷＬ＠
ｭｯ･Ｚ＠

ｰｲｺｹ｣ｮｩ＠

cooy ｳｵｺｮｩ･＠

y ｵｭｮｩ･ｹｳｺ＠
hez ｯ｢

ｩＯｷｯ

wedle potr?ehy
ｩ＠ Kmiotek ｺｲｯ｢ｩ＠

ｭｯｧ＠

Naprzod', Slaie ma hydi ｳｯｮ＠
36. w ｫ｡､ｹ＠
ｳ･＠
lok.
ｩ＠ 3. kupieckich ｷｺ､ｵｩＮ＠
a ｷｳｺ･ｲ＠
zagonow 45. a ka·
､ｹ＠
zagon aby rowny ｢ｹ＠
ieden iako drugi. ma ｢ｹ＠
skib
8, a zagon ma bydi trzy ｯｫｩ･＠
wszerz, aby wszytkie
zagony iednakuczkie y iedny/kie ｢ｹＺ＠
chyba Leby ostateczny zagon ｭｩ｡＠
bydi mnieyszy.
ｐｲｺ･ｯｹｷ｡Ｌ＠
ｷｯ｣ｺｹＬ＠
wedle proporcyey: bo to ｩｵ＠
oracze, ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹＬ＠
ｗｯ､｡ｲｺ･Ｌ＠
ｭ｡ｩ＠
ｷｩ･､＠
co za ､ｩ･＠
zorze, y iako ､ｵｧｯ＠
ｷｯ｣ｺｹＮ＠
ｋ､ｹ＠
czworgiem abo ｳｺ･ｩｯｲｧｭ＠
｢ｹ､｡＠
ｯｲｺＬ＠
!lim ｩｵ＠
trzeba in óczey ｳｴ｡ｮｯｷｩＬ＠
ｰ｡ｴｲｺ｣＠
iako ieden z poddanych
dospodarz dobry zrobi, aby tak za nim ｫ｡､
ｹＬ＠ wedle proporcyey ｳｰｲｺ｡ｩｵＮ＠
NA staie takie iako ｳｩ＠ wiele ｭｯ･＠
ｷｹｩ｡＠
miary naznaczon ey, sprobowawszy ｮ｡ｰｩｳＺ＠
Experyencya: aby
llapotym regestr ｕｲｺ､ｮｩ｣ｹＬ＠
ｷｩ｣･ｹ＠
ｮｩ･｣ｨ｡Ｎ＠
Korzec do ｩ･ｷｵＬ＠
do ｹｷｬＱＰｩ＠
wszelakich, do obroku,
do s/odow, ma bydi u ｫ｡､･ｧｯ＠
Pana iednaki w ｫ｡､ｹｭ＠
folwarku , nie responduiQc targowemu ani 'Woiewodzemu: bo to u ｩ･｢＠
w domu ｭｯ ･＠ ｰｯｳｴ｡ｮｷｩ＠
iako chce:
ｷｳｺ｡ｫｯ＠
sepny ma bydi ｳｴ｡ｲｯｹｮＬ＠
targowy ｴ｡ｫ･Ｎ＠
A przymiarek ma hydi wiadomy y napisany, u korca
4.8. 10. potym u Usztu: takie y daley, wedle liczby, ｬ Ｎ＠
Snopy ｫ､ｹ＠
wielkie ｷｩｑＬ＠
tam po, pu/kopy ｭ ｡ｩ ＠ ｭｬｯ
ｩ＠
na ､ｩ･ｬＡＺ＠
a ｫ､ｹ＠
mnieysze, tam po kopie iedney: wsza·
10m IIL
27
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koi ｯｫｩ･ｭ＠
sze ｰｯｷｲｳＮ＠

ｭｩＮｺｮ｡｣ｹ＠

ｷｩｴｳｺｹ＠

y mnieyszy snop,

ｷｩｴｾ＠

Na iniwa a na ｳｰｲｺｴ｡ｮｩ･
Ｇ＠ ｩ｡ｮＬ＠
tak ｳｩ＠ ma ｡｣ｮｩ＠
y
ｧｯｴｷ｡＠
ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
y kM.dy gospodarz Ｈｧ ､ｹ＠
oraczowi to
iest wszy tek do ?hod y zysk) iakoby to w ｰｯｧ､＠
nanie ｰｲｺ･ｳｴ｡ｯ＠
ｳｰｲｺｴｮＺ＠
a iAko
przod, potym aby ｳｩ＠
mi ｧｷ｡ｴ＠
od ognia, tak do tego ｢ｩ･｡
Ｚ＠
Ludiie ｭ｡ｩ＠
ｷｹ｣ｨｯ､ｩ＠
do oiiminy li Panow ｫ､ｹ＠
dostatek ludii, a swemi ｰｵｧｩ＠
nie ｯｲｺ＠
Z dwora li ｺｷ｡ﾭ
､｡＠
ｴ･＠
temu ｭｯｧＬ＠
po ki ｯｩｭｮｹ＠
wszyscy nie ｰｯｮＬ＠
'ktory iedno swym ｧ｡ｲ､･ｭ＠
warzy: to iest, y naiemnik
ktoryby dnia ｮ｡ｩｴＬ＠
rzemieslnik na wsi, l\Hynarz, ogroｷｳｺ｡ｫｯ＠
gdyby za siedm a
dnik, komornik, y ｣ｨ｡ｵｰｮｩｫＺ＠
ｮ｡ｷｩ｣･ｹ＠
za osm dui ｰｯ｣ｺ＠
nie ｭｯｧ＠
w folwarku oiiminy, tedy ｩｵ＠ ｩ＠ ktorzy roley nie ｭ｡ｩ ＠ ｭ｡ｩ＠
hydi wolni. a do iarzyny dw a abo trzy dni pomocy: to 'iest, aby ｩ＠
po ､ｩ･ｳ
ｾ ｩ＠ dni oiiminy z ｩ｡ｲｺｹｮ＠
pomoc ＠
byli poWill Ol.

Do ｰｬ･ｷｩ｣｡Ｌ＠
ogrodnicy, komornicy, ｣ｨ｡ｵｰｮｩｹＬ＠
kaczmarze, rzemieslnicy, ｷｩ｣･ｹ＠
powinni ｩ＠ｮ
ｍｯ｢｡＠
w Jnwentarzu wielkim wypisana: ｷｳｺ｡ｫｯ＠
to zaraz ｭｯ｣ｩＬ＠
a nie do hroga ｫ｡ｍＺ＠
ｴｫ･＠

oracze.
ma
y diie-

ｳｩｮＮ＠

ｎ｡｢ｩｹ＠

raz, w
ｫｯｷ｡Ｎ＠

Na ｗｩｯｳｮ＠

ｊ･

ｩ･

w folwarczech ｶ･ｲｩｦ｣ｯｷ｡＠
ｮｩ＠ drugi raz ｯ､｢ｩ･ｲ｡

w pulWa ieden
Ｎ＠

w Maiu dobytek wszelaki y ptastwo znaJusze rzeczy w wielkim Jnwentarzu napisane ｳＮ＠

,
LIST ＶｚｅｾｎａｓｔｙＮ＠

217

o ｷｩｴｹｭ＠
ｍ｡ｲｩｮ･＠
wszytko li wszytko ｳｰｮｴＬ＠
aby
tam ｩ ｵ＠ Summaryusz wszytkiego a wszytkiego S ｰｩｳ｡Ｌ＠
co ｳｩ＠ kol wi ek tak ｺ｢ｯ｡Ｎ＠
tak ｫ｡､･ｹ＠
ｹｷ･＠
rzeczy ｲｯ､ｩ＠
a liczba ､ｯｳｫｮ｡＠
ma ｢ｹ､＠
przed samymi ｮｩｷｹＺ＠
bo
ｳｩ＠
rok ｫｯ｣ｺｹＮ＠
a ostatek liczby przy . spisowaniu Sumo czym wszytkim szerzey ｳｩ＠
maryusza o Ｎ＠ ｍ｡ｲｩｮ･Ｚ＠
ｮ｡ｰｩｳｯ＠
w ｷｩ･ｴｳｺｾｭ＠
Jnwentarzu. ｷｳｺ｡ｫｯ＠
na ｫ｡､ｹ＠
czas przez rok gdy ｳｩ＠
kol wiek trafi Panu, ｳｵ､ｺ･Ｌ＠
nie
szkoda, gdy na ｰ｡ｭｩ＠
ｰｲｺｹｩ､･Ｌ＠
o to y o owo ｳｰｹｴ｡＠
ｳｩＮ＠
Co ｳｩ＠
iednego roku ｯｰｵ
ｩＬ＠ drugiego . ma odpraｷｯ｡

Ｎ＠

Na noclegow'e folwarki kwity ｫ､ｹ＠
Pan bywa pilnie
ｷｺｧｬ､｡
＠ lei.. y na ｧｯｩｮ＠
e.
Strzydz owce ｰｯｲｺ､ｮｩ･Ｌ＠
y pierwey ｺｷ｡ｹ＠
wiele,
nii scho V\;ae: tak lo pilna iako ､ ｩ ｩ･ｳ
ｩｮ｡
Ｎ＠ a ｳｴｲｺ
ｹｧ＠
owce, ｫ｡､
･ｹ＠
runo ｺｷｩ｡Ｎ＠
Ogrodow sprawa na ｩｭ＠
y na ｗｩｯｳｮﾷ＠
Skutek y ､ｯ ｳ ｫｯｮ｡
ｳ＠
gospodarstwa, ｲｯｬ＠
dobrze
sprawi e. ｢ ｹ ､ｬ＠
ｵ｣ｨｯｷ｡
Ｌ＠
gnoy dobrze ｵｭｩ
･＠
､ｩ｡ｬＬ＠
y co ｮ｡ｷｩ
｣･ｹ＠
go na ｲｯｬ＠
ｷｹｩ･Ｌ＠
y ｳｷｩ･ｯ＠
go w oｲ｡
Ｚ＠ a brona Pan roJ ey, bo na bronie wsz)'tko naleiy,
ktorey trzeba tal,iego WlSU ｰ｡ｴｲｺｹ＠
iako na siano. bo
｣ｨｯ＠
ｲｯ ｬ ＠ zorze, a z niey perzu nifl wywlecze, tedy
tam po oraniu nic.
Zimie drwa y wsz)'lkie r.zyny, ｷ･､ｵｧ＠
Jnwentarza
ｷｹｳｺ･＠
napisanego, ｯ､ｰｲ｡ｷＶＮ＠
ｉｕ
､＠
ｲｯ｢ｴ＠
klora iedno bydi ｭｯ･
Ｌ＠ wymiarem ｲｯ｢ｩＬ＠
li wszytkimi ludi mi razem: iako ｳ＠ te robolY, oranina
ｷｺｧｬ､｡Ｚ＠
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ｧｮｯｩＬ＠

ｩ･ｷＬ＠
ｾｬｉｩｷｯＬ＠

ｭｯ｢ａＬ＠

kosA,

ｰｲｺ､ａ

drwa, rowy kop'ania, grodza,
Ｌ＠

A to iest ｮ｡ＩＧｷｩｬｳｺｹ＠
fundament, aby chlop! wszyscy
wyrhadzali na ｲｯ｢ｴＬ＠
o co nil pierwsza y napotrzebnieysza ｫ｡ｩ
ﾷ＠ mil b1'di na chlopa y na Wlodarza: a po tym
ｕｲｺ､ｮｩｫ｡Ｌ＠
ｗｬｯ､ｾｲｺＱ｜Ｌ＠
ｺｮ｡Ｎ＠
co mu ' rozum, gdy Pana
ｰｾ＠ ｴ｡ｩ｣＠
o rzeczy, poradii mu tel. co.
Chlopy ｬｩ｣ｺｹ＠
ｩ､｣＠
z roboty: a ､ｩ･ｬ＼ｭ＠
｣｢ｯ､ｩ＠
z roboty y na ｲｯ｢ｴ＠
ｭ｡ｩＮ＠
y ｯ｢ｩ ･ ､ｷ｡＠
y ｮｩ｡､Ｎ＠
W polI'iediial ek pierwsz)' dJ.ien ｲｯ｢ｩ
Ｌ＠ a nie ｰｩ
Ｎ＠
Staia zasiane, tak ｯｩｭｮ＠
iako ｩ｡ｲｺｹｮＬ＠
ｬｩ｣ｺｹ＠
y rozｭｩ･ｲｺｹ＠
mol.e, y lepiey ｷｩ･ｲｺｰ｣Ｎ＠
Tegodnie ' klore w krolewskich wsiach po dwu dniu
ｲｯ｢ｩ＠
s. ｍｵｲ
Ｎ ｩｬ｡Ｌ＠
Gody, ｍｩｳｯｰｵｴｹＬ＠
rozchod, ｺ｡｣ｨｯｷ＠
na l.niwa cztery niediiele: a zachowawszy te cztery
niediiele, to , d wie niediieli ｭｯ･＠
na kAidy diien ｲｯ｢ｩ＠
we ｮｩｷ｡Ｎ＠
Chlop gdy mu naka7.e Wlodarz abo tei ｕｲｺ
､ｮｩｫ＠
roｨｯｴＬ＠
a'nie poslurha, dom ｺ｡ｭｫｮＬ＠
co wynidiie chlosta cztery plagi przez ｧｯ･＠
ｩ｡ｯＬ＠
y ｯ､ｲ｢ｩ
Ｚ＠ ｴ｡ｫ･＠
co posiady wychodli dwie pladze y put dniA znowu ｯ､ｲｵ｢ｩＮ＠
ｾｴｯ､｡ｲｺ＠
ktory ｺ･ｬ＠
tego ｫ｡ｲＬ＠
aklorego ｴｲｺｽｫｯ＠
skarawszy o lesz, ｣ｺｷｾｲｴｹ＠
raz na ｳｺｵ｢ｩ･ｮ｣Ｚ＠
A ktory
ｩ＠ ｉ｜ｭｩ･＠
ｲｺ､ｩＬ＠
doLrze ｺ｡ｯｲ＠
prawdiiwy a ｣ｺｴ･ｲ､ｩ
ma y ｰｯＬ＠
kiedy y dworskie: byle mu ｉ｜ｭｩ･＠
doma
t6iem eoie nie ｲｯ｢ｩ＠
nic 6 uic.
ｏｫｯ＠
ｳｰｲｺ｡ｩｵ＠
przy wyleczy y ｺ｡ｯｧ＠
ma hydi opatrzono tym sposobem; ｺ｡ｩｵｷｳｹ＠
nie ma zasiewku uiy·
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ｮ｡＠

｡＠

ｓｚｅｾａｔｙＮ＠

｢､ｩ･＠

mial ｳｰｲｺ｡ｹＺ＠
bo gdy Pan ｺ｡ｯｧ＠
wspomagn, tedy lam nieprawy ｩｵ＠
czeka iakoby pies parzy.
ｗｹｭｯｾ
Ｇ ｫ＠
ｳｵｺｮ＠
od ｋｭｩ･ＩＮＱ＠
･＠ nie ｭｯ･＠
ｷｹｮｩ＠
ｰｲｺｹｩＬ＠
a d'rugi raz ､ｯｷｩ｡｣ｺｹｳ＠
ｳｩ＠ nietylko aby
ｷｩ｡ｲ＠
ｭｩ｡＠
ｭｩ･Ｌ＠
ale gó zaraz na ｰｲ＼ｩ ｳｺ｣
ｴ｡＠ ｰｵｳｩＬ＠
y
ｫ｡ｺ＠
wszylkim chlopom po ｴＮｲｺｹｬｵｯ
Ｌ＠ ｚ＼ｬ ｩ
Ｚ＠
A gdiie uporni ｣ｨｯｰｩＬ＠
nie ､ｲ｣ｺＬ＠
ale go do dworu
ｷｩ
dobrze, aby ｳｩ＠ ｰｯｲ｡ｷ＠
w posluＹ Ｌ＠ y ｳｫ｡ｲ＠
szellslwo.
\
Kiedy ｰｩ＠
abo y ｷｩ｣･ｹ＠
chlopow ｲｯ｢ｩ＠
ｩ｡ｫ＠
ｲｯ｢ｴＬ
Ｇ＠
tedy ｭｩ､ｺｹ
Ｎ＠ nimi ma ｢ｹ､＠
ieden gospodarz, to dla tego,
aby wiedlia! ｕｲｺ､ｮｩｫＬ＠
Wlodarz, ｩ･ｬ｢ｹ＠
ｯｮ＠
ｲｯ｢ｴ
Ｇ＠
zle zrobili, komu ｳｩ＠
tego ｵｰｯｭｩｮ｡
Ｎ＠
Pan w ktorym imieniu nie ｣ｺｳｴｯ＠
bywa, po przyieｭｩ･
Ｍ ludiie wszyscy ｰｲｺｹｳｴ＠
do
challiu skoro, ｭ｡ｩ＠
skarg y czynienia ｳｰｲ＼ｬｷｩ
･､ ｬｩｷｯ
ｩＬ Ｇ＠ naznaczony pewnych
czasow: aby przed wyiazdem swoim ｭｩ｡＠
tei kilka dlli
pokoy: ci ｺｷ｡ｳ｣＠
ｫ､ｹ＠
namniey dwie ｮｩ･､
･ ｬｩ＠ zmieszka.
Urzednik y ｗｯ､｡ｲｺ＠
baczny; ma dobremu Kmiotkowi robot'nikowi ｭｮｩ･Ｉ
Ｇ ｳｺ＠
ｲｯ｢ｴ＠
ｫ｡ｺ
｡＠ ｲｯ｢ｩ
Ｌ＠ a ｺ･ｭｵ＠
ｷｩｴｳｺＺ＠
to dla ｴ･ｧ ｾ Ｌ＠ ahy ｺｹ＠ ｷｩｾｧ｡ｬ＠
ｳ ｩ＠ w ｲｯ｢
Ｇ ｴＬ＠ adobry ｰ｡ｴｲｺｾ｣＠
11a ｺ･ｧｯ＠
robotnika, aby ｳｩ＠ ｩ･＠ ｧｯｲｳｺｹＮ＠
ｃ･ｧ＠
gdy ｐ｡Ｌ＠
gonty kiedy ｲｯ｢ｩＬ＠
ｭ｡ｩ＠
to tak w
stosy ｵｫ｡､Ｚ＠
ｃ･ｧ＠
ｴｹ ｳｩ｣｡
ｭｩＬ＠
Gonty kopami: po kilku
kop w ｳｴｯ ｾ ｩ･＠ iedn)'m: li r9wno wszytkie, coby to tak
przystilpiwszy zlicz) l, iako tal ery po ､ ｩ ｩ･ｴｫｵＮ＠
ｇｷｯ､ｩ･＠
ｳ､ｫｩ＠
po slu kop ｰｲｺ･､｡ｩＮ＠
to wszytko trzeba ｰｲｺ･ｬｩ｣｡Ｌ＠
ho dla lenistwa tak to wszytko barzo kra-
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rzow.

tego y ｰｯｷｩ｣｡＠
niedochadza
Experiencya pewna.

ｩｬ＠

gospoda-

a tego czaGospodarstwo naprzednieysze, czas ｺｮ｡Ｚ＠
su nie ｯｰｵｳｺ｣｡Ｌ＠
ale weli ｯ､ｰｲ｡ｷＬ＠
co wedle czasu.
KLo ma swe kowale, a z iego ･ｬ｡ｺ＠
ｲｯ｢ｩＬ＠
tak do
dworskich, folwarkowych, iako y staiennych potrzeb,
wielkiego doyirzenia trzeba: bo to wielce ｫｲ｡､ｮＮ＠
A by
na ｮ｡ｭｩ･ｹｳｺ＠
ｰｯｴｲｺ･｢Ｌ＠
ｰｲｺ･ｩ＠
kowal powiada, ･＠
ｷｹｲｯ｢ｩ＠

ｯ､｢ｩ･ｲ｡Ｌ＠

ｳｺｹｮＮ＠

Utartych ｭｹＬｮｯｷ＠
ｴ｡ｲｩ｣･＠
iako y wymiar na ｴｹ､ｩ･＠
a ､ｯｧｬＧ｡
Ｌ＠ aby ｢ｹ＠
rowno tarte: to iest, do
czego ｩ･ｮｫ｣ｨ＠
trzeba, tedy ｩｵ＠ z iednego tramu iednako ie ma ｴｲｺ･Ｌ＠
tak ｩ･ｮｫ＠
iako y ｭｩｺｳ･Ｌ＠
wedle potrzeby a ros kazania.

Roboty

ｮｩｷｯＬ＠

ｄｏＢｯ｣ｾｮ･＠

ｷｳｾ･ｬｫｩＮ＠

ｺ｢ｯ｡Ｎ＠

NAprzod,
woiba
Jtem, woiba ｩ｡ｮＮ＠
Jtem, ｭｴｯ｢ａ＠
na ｮ｡ｩ･Ｎ＠
Jtem, ten, konopie, miocenie, moczenie,
kopanie rzepy. ogrodow -naprawa.
Jtem. rola na nasienie.
Jtem, brol)a J ｩ･ｷＮ＠
Jtem, gnoy Jesjenny. poprawa na ｩｭ＠
ｷｳｺ･ｬｫＮ＠
ｴ｡ｲｩ･Ｌ＠
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Jtem, ｭｯ｢｡＠
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'

mi szkuty wszelka ｩｭ･Ｎ＠

Jtem, drwa, drzewo, czyny wszelakie do grodzey,
do budowania, do stawo w, y na statki domowe poｩｭ･Ｎ＠
trzebne ｧｯｴｷ｡＠
Jtem, ｭｯ｢｡＠
na ｗｩｯｳｮＬ＠
nei nasienie iare.
Jtem, grodzey poprawa, y nowa.
Jtem, na iarz orania y siew. .
Jtem, przykopki roley y ｫＬ＠
ｫ､ｹ＠
trzeba ｫｯｰ｡Ｎ＠

sieni,

na ｗｩｯｳｮ＠

y w Je-

Jtem, ｳｺ｣･ｰｩ＠
ｰｯｨｫｩＮ＠
Jtem,\ na ｗｩｯｳｮ＠
ｺ｢ｵ､ｯｷ｡＠
co nowego.
Jtem, ugor, rad/o, brona na ktort!y wszytko ｮ｡ｬ･ｹＮ＠
Jtem, plewid/a wszelakie ogrodn,e y polne.
Jtem, siano przed ｮｩｷｹＬ＠
ｫ､ｹ｢＠
siec. abo potrawow potr"zebowal: a
Wawrzplcu.

ｭｩ｡＠
ｫ､ｹ＠

､ｷ｡ｫｲｯ＠

raz,

ｴ･､ｹｯＮ＠

co na ｲｺ･ｰＬ＠
abo na ｹｴｯ＠
Jtem, gnoy na ｗｩｯｳｉｬＬ＠
y na ｰｳｺ･ｮｩ｣Ｌ＠
Ila ｩ｣ｺｭ･ｬＬ＠
na ｰｯｴｲｺｳＩ＠
, y na proso: :i
coby nie ｳｯｭ＠
na pole, <Ile gnoy
iimie tak ､ｯｧｬ｡Ｌ＠
dobrze uczyniony ｷｯｩＮ＠
Jlem, przy wy te czy z chlopy o ｳｰｲｺ｡ｹＮ＠
Jtem, ' raz w rok slatki robotne
Kiedy ｳｩ＠
ｳｩ･Ｚ＠

ｷｹｯｩ＠

｣ｺ｡Ｌ＠

ｍＶｮ＠

ryby
ie ｭｯ･Ｎ＠

tei ｬ･ｩ＠
iedno sobie ｭｩ･＠

ｴｲＬ＠
ｴｲｺｳ＠

tak tego
li u
w dworze.

ｰｩｬｮｯｷ｡Ｌ＠

ｯｧｬ､｡Ｎ＠

ｫｭｩ･＠

iAko na spuiey nie

ｰｯｹﾭ
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I{tory chlop nie za'ieie wedwie niediieli po ｷｩﾭ
tym Michale, ｕｲｺ､ｮｩｫ＠
z dwora ma ｩ｡
Ｎ＠
U1tltie, aby iaden do ｴｲｺ･ｩｧｯ＠
dnia ni emieszkat
we wsi, ani w ｭｩ ･ｳｩＮ＠

Czas y ,·zqd ostatka douczy.

