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1.  
Es ist unten gesetzten datoin auffrichtiger Kauff 
Und Kontrackt geschlossen zwischen denen 
beyden Mänern nah 
mens Christoph Wießen als Verkäuffer sseiner 
güter und 
Martin Splätstöser als Käuffer derselben der 
gestalt und also 
Es Ver Kauffet vorgedachter Christoph Wieße 
dem vor 
geachter Martin Splotstöß er mit bewilligung 
seiner 
Frauen sein Hauß und Hoff wie auch den zu 
gehö 
rigen feldt garten am fliß welcher zum Hauße be 
legen ist, näbst allem so im Hauß nit und nagel 
fest 
ist, vor 725 tinffen Korant, sage sieben hundert 
und 
fünf und zwantzig tinffen, vor welches Ver 
Käuffer 
dem Käuffer vor int wahnte stehende und 
liegende 
gründe Verschriebet, ihm und seiner frauen und  
Andern zu ewigen Zeitten. Hir über und bey 
sind  
Gewäßen L. E. gerichte so geschehen 
Schönlancke 
d. 25 Maius 1743 
Andreas Milcke Stadt Richter 
Mattiaß Mudro 
Christoff Wiese als Ver Käuffer 
Martin Splesstoßer als Käuffer 

1. 
Pod niżej podaną datą dokonała się sprzedaż 
między dwoma ludźmi zwanymi Krzysztofem 
Wiesenem, jako sprzedawcą swych dóbr [i] 
Marcinem Splätstöser jako nabywca tychże i 
zawarty został szczery kontrakt, jak nastęuje 
Sprzedaje rzeczony Krzysztof Wiese 
rzeczonemy Marcinowi Splätstöserowi, za 
przyzwoleniem swej żony, swój dom i obejście 
jak i ogród nad rzeką, który do domu 
przynależy, ze wszystkim, co z domem jest na 
stałe związane, za 725 tynfów, słownie 
siedemset dwadzieścia pięć tynfów, za które 
sprzedawca nabywcy wspomniane stojące i 
płaskie grunta przepisuje, [tak jemu jak] jego 
żonie i dzieciom i innym na wieczne czasy. Przy 
czym przytomny był sławetny sąd miejski [rada 
miejska], to działo się w Trzciance 
Dnia 25 maja 1743r. 
Andrzej Milcke prawnik miejski [ławnik] 
Maciej Mudro 
Krzysztof Wiese, jako sprzedawca 
Marcin Splätstöser, jako nabywca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja C. Schulz, Quellen, Bd. 2, s. 51, nr 
139. 

2. 
 
Actum Schoenlancke den 22 November 1754 
 
Vor dem Magistrat in Schoenlancke und 
gegen wertigen Acten, sind personlich er 
schienen Johannis Linderte, und Johannis 
Buchholz, Beyde Bürger, und erwehnter 
Johannis Linderte ein Schuster, ander 
seits aber der benahmnte Johannis Buchholz 
allhier ein Tuchmacher, zwischen welchen 
ein  aufrichtiger Kauffs-Contract geschloßen 
wie folget.  
Es verkauffet Johannis Linderte einen Garten 
welcher lieget an der Hinterey, andieser seit[e] 
Fluß mit herrschaftlichen Consesn, und das gan= 
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Działo się w Trzciance 22 listopada 1754 
 
Przed magistratem w Trzciance i niniejszymi 
aktami osobiście stanęli Jan Linderte i Jan 
Buchholz, obaj mieszczanie, wspomniany Jan 
Linderte rzeźnik, a z drugiej strony wspomniany 
Jan Buchholz sukiennik, którzy zawarli szczery 
kontrakt kupna-sprzedaży, jak następuje 
Za zgodą pańską i przed całym magistratem 
sprzedaje Jan Linderte ogród, który leży an 
Hinterei z tej strony rzeki, za trzydzieści osiem 
tynfów, temuż sławetnemu Janowi 
Buchholzowi. Wspomniany Jan Buchholz jako 
nabywca wyżej wymienionemu Janowi Linderte 
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tzen Magistrats vor und um acht und dreysig 
Tinffen dem Ehrbaren Johannis Buchholz. 
Da den erwehnten Johannis Buchholz  als 
Käuffer, oben erwehnten Johannis Linderte 
als Verkäuffer solche summa Geldt Baar er 
langetn und bezahlet hat vor über der Ver= 
käuffer verzig thut, und quitiret ihme und 
ewigen zeiten. Geschehen mit bey sege das gan= 
tzen Magistrats am Tage und Jahr wie 
ober  bemeldet. Johannis Linderte mit ange= 
fasten Feder  Verkäuffer; Johannis Buchholz  
Käuffer mit angefasten Feder 
Christoph Ziebarth  Bürgermeister 
George Eichstadt Stadt Richter 
Johann Zaneck 
Stadt Schreiber 
 

jako sprzedawcy ową sumę przekazał i wypłacił 
po czym sprzedawca skwitował go na wieczne 
czasy. Stało się to w obecności całego 
magistratu dnia i roku jak wyżej zapisano. Jan 
Linderte piórem trzymanym sprzedawca; Jan 
Buchholz piórem trzymanym nabywca 
Krzysztof Ziebarth burmistrz 
Jerzy Eichstadt ławnik 
Jan Zaneck  
Pisarz miejski 

3. 
Anno 1761 den 21 Aprill 
 
Vor dem Magistrat und gegenwärtigen Acten ist 
persönlich kommen und erchienen die Ehr= 
bahre Frau Anna Catherina verwitwette Wiesin 
und ihr älster Sohn Christoph Wiese Bürger 
und Meister des Löblichen Gewerck der 
Tuchmacher, und erkandt, wie zwischen ihnen 
eine aufrichtige, freywillige und unwiederruff= 
liche Complination getroffen folgender Gestalt 
und also 
Nehmlich, es übergiebet und verschreibet, ob 
erwehnte 
Frau verwtittwete Wiesin ihr eigenthümliches 
Wohn= 
Hauss, nebst allen dem was Nagel fest ist 
so wie się es selbst innen, und beseßen hat 
nebst einem großen Tisch, ihrem  älsten Sohne 
Christoph Wiesen mit dem Inhalt, daß er aus 
dem Hause auszahlet drey hundert dico 300 
Tinff[en] 
wenn es di Noth erfordern wird, die fordere Stu= 
be aber hählt sie auss vor sich, bis zu ihrem 
Tode, 
nach ihrem Tode aber es kam er nach seinem 
Gefal= 
len mit schalken walken, verkauffen, 
verschenken 
und handeln als mit seinen Eigenen. Zu mehrer 
Bekräftigung hat sich die gantze Freundschaft 
eigenhändig untergeschrieben. So geschehen in 
bey seyn eines E. W. Magistrats am Tage und 
Jahr 

3.  
Roku 1761 21 kwietnia 
 
Przed magistratem i nienieszymi aktami 
osobiście stanęli sławetna pani Anna Katarzyna 
wdowa Wiesin i jej najstarszy syn Krzysztof 
Wiese, mieszczanin i mistrz chwalebnego cechu 
sukiennickiego, i oświadczyli że doszło między 
nimi do szczerej, dobrowolnej i nieodwracalnej 
ugody w kształcie jak następuje 
Mianowicie wspomniana pani wdowa Wisin, 
swój własny dom mieszkalny, ze wszystkim co z 
domem jest na stałe związane i wewnątrz się 
znajduje, a także ze wszystki co się w nim 
znajduje, włączywszy wielki stół, oddaje i 
zapisuje swojemu najstarszemu synowi 
Krzysztofowi Wiese z  zastrzeżeniem, że w razie 
potrzeby wypłaci za ten dom trzysta czyli 300 
tynfów, jedną izbę zastrzega jednak dla siebie, 
aż do swojej śmierci. Po jej śmierci jednak jej 
spadkobiercy będą mogli sprzedawać, darować i 
handlować nią jak i foluszem jak swoją 
własnością. Na co dla większej mocy całe 
towarzystwo własnoręcznie się podpisało. Co 
stało się w obecności całego magistratu, dnia i 
roku wyżej wyrażonego. 
Krzysztof Ziebarth 
Ławnik 
 
+ Anna Katarzyna owdowiała Pani Wiesin, 
sprzedawczyni 
Piotr Wiese 
Dawid Groll 
Jan Gotlieb Lubenau 
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wie oben bemeldet. 
Christoph Ziebarth 
Stadt Richter 
 
+Anna Catharina verwittwete 
Frau Wiesin Verkäufferin 
Peter Wiese 
David Groll 
Jacob Gottlob Lubenau 
Stadt Schreiber 

pisarz miejski 

 


