














[k.321v] Generosus Gottardus Vilhelmus Butler serenissimorum principum Poloniae camerae 
familiaris generosum Georgium Fischer in suum legitimum plenipotentem constituit et 
ordinat.

[k.322] Sigismundus III  etc.  Significamus etc.  Quod comparens personaliter  coram actis
cancellariae  nostrae  minoris  regni  generosus  Gottardus  Vilhelmus  Butler,  serenissimorum
principum, filiorum nostrorum camerae familiaris, sanus mente et corpore existens, recedendo a
proprio foro, terris et districtibus, hinc vero iurisdictioni nostrae, quo ad praesentem actum se se
subiiciendo et incorporando palam ac libere recognovit. Quia ipse generosum Georgium Fischer, in
suum verum ac legitimum plenipotentem et mandatarium constiuit et ordinat, praesentium vigore,
dans ipsi plenam ac omnimodam potestatem causas, et actiones quasvis iudiciarias, sibi cum illustri
principe, domino Friderico Curlandiae et Semigaliae duce intercedentes, in Curlandia promovendi,
executionem  rei  iudicatae  urgendi,  aliaque  pro  rei  exigenda  et  causae  necessitate  expedienda,
submittendo se se, ea omnia, quae per praefatum Fischer acta gestaque fuerint pro rata et grato
suscepturum.  Quam nos  ipsam recognitionem ad  acta  praesentia  suscipi  et  ex  iis  authenticum
rescriptum extradi  mandavimus.  In  cuius  rei  fidem praesentibus  sigillum regni  est  appressum.
Actum [k.322v] et datum Tikocinii die secunda mensis Januarii anno Domini MDCXXXI regnorum
nostrorum Poloniae XXXXIII Sueciae vero XXXVIII anno.

Relatio ut supra.

Urodzony Gotard Wilhelm Butler, sługa pokojowy najjaśniejszych królewiczów polskich, 
urodzonego Jerzego Fischera wyznacza i obiera na swojego prawego pełnomocnika.

Zygmunt III itd. Oznajmujemy itd., że stanąwszy osobiście przed aktami kancelarii naszej
mniejszej koronnej, urodzony Gotard Wilhelm Butler, sługa pokojowy najjaśniejszych królewiczów,
naszych synów, będąc zdrowy na ciele i umyśle, odstąpiwszy od własnego sądu, ziem i powiatów,
następnie zaś przyjąwszy naszą jurysdykcję i poddawszy się jej, co do niniejszej czynności, jawnie i
bez przymusu zeznał, że urodzonego Jerzego Fischera wyznacza i obiera na swojego prawdziwego i
prawego  pełnomocnika  i  delegata,  dając  mu  mocą  niniejszego  pełną  i  całkowitą  władzę
prowadzenia w Kurlandii wszelkich spraw i postępowań sądowych, zachodzących z oświeconym
księciem, panem Fryderykiem, księciem Kurlandii i Semigalii, domagania się wykonania rzeczy
zasądzonej i wypełniania innych rzeczy, niezbędnych dla sprawy, zobowiązując się, że to wszystko,
co przez wyżej wspomnianego Fischera będzie dokonane i zdziałane, będzie przez niego przyjęte za
ważne i słuszne. Które zeznanie poleciliśmy, aby było do niniejszych akt przyjęte i aby był z nich
wydany urzędowy odpis.  Na której  rzeczy wiarę  jest  niniejszym przyciśnieta  pieczęć  koronna.
Działo się i dano w Tykocinie, dnia drugiego miesiąca stycznia, roku Pańskiego 1631, panowania
królestw naszych, polskiego 43, szwedzkiego zaś 38 roku.

Za sprawą, jak wyżej [Tomasza Zamoyskiego, podkanclerzego koronnego, starosty generalnego krakowskiego,
knyszyńskiego, goniądzkiego i rabsztyńskiego].


