W-wa, 20.VII, 1674 r.

Jana III mandat wyznaczający St-wo Nurskie na konstytucję regimentu
dragońskiego Marka Butlera.
Jan III, bożej łaski obrany król polski, wielki książę Litewski, Ruski, Pruski itd.
Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć będzie należało wiadomo czynimy,
iż mając ważny respekt na Regiment dragoński urodzonego Butlera V-ty Preńskiego
obernlera naszego onemu teraz od nas świeżo konferowany, aby się na teraźniejszą
Kampanię sporządzić i wymundurować mógł na ściągnienie naznaczamy mu do tej, której ma
konsystencji St-wo Nurskie................ bo i z przynależytymi wsiami także dzierżawę do złota
naznaczą, gdzie oficerowie pomnianego regimentu żadnych exaktów ani perturbacji nie
powinni................ dachu, trawy a wody, nie uchybiając czasu do obozu naznaczonego
Waszmoście .wszelaką zachowawszy skromność pod ostrością i surowością artykułów
wojskowych.
Dan w W-wie, dnia XX m-ca lipca MDCLXXIV roku
Jan Król
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Jaworów, 2.X.1678

Jan III Sobieski do Marka Butlera. Podkomorzego Drohickiego.
Jan III z bożej łaski Król Polski itd. Urodzony, wiernie nam miły. Gdy po ciężkich i
niebezpiecznych wojny tureckiej parokryzmach , z których za opatrznością Boską i za
naszym zaszczytem wychodzić poczyna Rzpta, , konwalescencji swojej i środków
zabezpieczenia nie tylko z ojcowskiego Naszego oczekiwa pieczołowania ,ale wspólnej
dobrych obywateli i miłych synów swoich obrad, nie umkniesz wierność Twoja powszechnej
Naszej, zwykłej swojej życzliwości i owszem zjechawszy na sejmik przyjrzysz się w
propozycjach naszych, całkowicie się di nich stosując dla ukierunkowania dobra pospolitego.
Pewien tego będąc, że o zasługach wierności twojej w podających się okazjach nie
zaniechamy pamiętać. Na ten czas zdrowia dobrego wierności Twojej od Pana Boga
życzymy. Dan w Jaworowie dnia 2 m-c października, r.p. MDCLXXVIII panowania
Naszego V-go.
Jan Król
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Jaworów, 22 X 1680

Jan III Sobieski do Marka Butlera S-ty drohickiego.
Jan III z Bożej łaski król Polski itd.
Urodzony wiernie nam miły. Stosując się nie tylko do prawa pospolitego, ale bardziej do
zatrzymania całości ojczyzny, zabiegając dawnym niebezpieczeństwom, a nie mniej Esc
consilio P>P Rad Waszych odbyliśmy osobliwymi uniwersetami naszymi sejm Generalny w
W-wie, który że sejmiki po województwach i powiatach poprzedzając zwykły,
żądamy....Wiern. twoja abyś na miejsce sejmikowi zwyczajne.......dzień............naszym
namaszczony zjechał i tam in fundamento podanej przez posła Waszego Konstrukcji
cokolwiek należy do zachowania dobra pospolitego podnieść starał się. Uczynisz to
Wierności Twoja nie tylko z wrodzonej ku ojczyźnie miłości, ale też i dla łaski Naszej,
któremu na ten czas dobrego od Boga życzymy zdrowia. Dan w Jaworowie, dnia XXII m-ca
X-go roku pańskiego MDCLXXX panowania naszego roku 7-go.
Jan Król
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W-wa, 14 II 1716

RĘKOPIS USZKODZONY

Augusta II Mocnego przywilej na jarmarki i targi w dziedzicznej wsi
Sarnokach w ziemi Mielnickiej, Markowi Antoniemu Butlerowi, staroście
Preńskiemu.
Wszystkim razem i każdemu z osobna komu by o tum wiedzieć należało
oznajmujemy tym listem .... przez Panów rad naszych i na ..................do nas prośbę
urodzonego Marka Antoniego Butlera, starosty Naszego Preńskirgo pozwoliliśmy jakoż
niniejszym listem na dziedzicznej wsi Sarnokach w województwie Podlaskim, a ziemi
Mielnickiej.......dzielnym w każdym tygodniu jarmarków, zaś trzy jeden na S-to Świętego ....
Święto Świętego Łukasza Ewangelisty, trzeci na Święto Sw-tej Agnieszki zwyczajem
soli............. miastach, miasteczkach corocznie odprawiały się pozwalamy i na to ten list...... i
jarmarki każdemu jako też kupcom......... i Żydom na czas targom i jarmarkom namaszczony
tam przyjeżdżający wolne.... bezpieczeństwie wszelkich towarów, koni, bydła, zboża
sprzedawanie i kupowanie i wszelakich handlowi................ prowadzone być powinno, a jako
każdemu wszelkiej Kondycji ludzi na miejscu jarmarków i targów i to też przyjeżdżającym i
odjeżdżającym, przychodzącym i odchodzącym wszelkie bezpieczeństwo pod rygorem i karą
przeciw gwałcicielom spokoju publicznego......na przeciąg czasu od jednego targu do
drugiego prawem opisanym wszędzie po drogach gościńcach ma być zachowane. Co
obecnym listem naszym warujemy i na to się dla większej wiary ręką naszą podpisujemy i
pieczęć Koronną przycisnąć rozkazaliśmy. Da tym w W-wie dnia 14, m-ca lutego, r.p. 1716,
Panowania Naszego 16 roku.
Augustus Rex
Andrzej Sokołowski, książę Kujawski
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Wilanów, 4 VIII 1689
Jana III Sobieskiego pokwitowanie Jana Butlera z raty z leśnictwa
Nowodworskiego.
Jan III z Bożej łaski..........
Wiadomo czynimy komu to wiedzieć należy, iż urodzony Jan Butler Nowski Jabłonowski
Starosta pułkownik nasz i urodzona Bogumiła z Poraia Butlerowa, Małżonka Jego dosyć
czyniąc............. wnieśli do skarbu Naszego względem administracji Leśnictwa
Nowodworskiego za rok niżej specyfikowany sumę złotych pięć tysięcy dwadzieścia i trzy i
groszy siedemnaście, fenigów półtora, z której sumy realiter odebranej w Skarbie Naszym
pomienianych, urodzonych Butlerów Małżonków kwitujemy i dla lepszej pewności ręką się
naszą podpisawszy pieczęć przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Wilanowie Roku Pańskiego MDCLXXXIX dnia IV m-ca lipca Panowania Naszego
XV-go roku.
Jan Król
Oddane ratę pieniądze do rąk moich
S. Brakocki
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W-wa, 1683
Jana III Sobieskiego pokwitowanie Marka Butlera z raty leśnictw
Persztuńskiego i Przetoruskiego.
Jan III z Bożej łaski król Polski itd.
Oznajmujemy tym listem Naszym Komu by o tym wiedzieć należało, iż urodzony Marek
Butler, st-ta drohicki Pruski po śmierci niegdyś urodzonej Konstancji z Wodyn Butlerowej,
Podkomorzyny Koronnej Rodzicielki swojej przez wyraźny ordynans trzymając od nas
leśnictwo Persztuńskie i Przetoruskie aż do sejmu teraźniejszego warszawskiego i decyzji
naszej komu by były oddane realiter przyniósłszy doroczną i intratę wg Kontraktu Rodzicielki
swej do szkatuły naszej realiter oddał, tym kwitem naszym kwitujemy go, aby od nikogo,
mianowicie od Wielebnych ojców Komendantów na Wygrach zostających nie był o tę intratę
turbowany wiecznymi czasy kwitujemy i urealniamy reskript lub list w kancelarii naszej
wydamy. Jeżeliby się jaki pokazał, tym listem naszym kazujemy, nie zostawiając nam, ani
sukcesorom naszym do pominionej osoby żadnych pretensji. Na co dla lepszej wiary ręką się
własną podpisaliśmy. Dan w W-wie, dnia (nie podano), roku 1683, panowania naszego X
roku.
Jan Król
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W-wa,20 I 1681
Jan III Sobieski do Marka Butlera St-ty Drohickiego.
Jan III z Bożej łaski król Polski itd.
Urodzony wiernie nam miły, Lubo nas jeszcze po zerwanym powtórnym sejmiku Drohickim
o złożenie innego niż doszła od Wiernego W-a żądanie, zdało się nam jednak także uprzedzić
wierności Waszej dezyderia i nowy posłać uniwersał .Chciejże Wierny P. wszystkie do tego
przyłożyć starania i zapał, aby się skończył pomyślnym wynikiem. Wzbogaci to publiczne
zasługi Wierny o P., któremu od P. Boga dobrego życzymy zdrowia. Dan w W-wie, dnia XX
stycznia rp. 1681, panowania naszego VII roku.
Jan Król
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Jaworów, 26 VI 1682

Jan III Sobieski do Marka Butlera St-ty Drohickiego.
Jan III z bożej łaski król Polski itd.
Urodzony wiernie nam miły. Nie bez żalu odebraliśmy wiadomość o zmarłej godnej pamięci
Rodzicielce wierności twojej z czym jako ojcowsko współczujemy osieroceniu wszystkich
wiernych waszych pozostałych synów, tak ulgę w żalu, respekt nasz i łaskę osobliwą w
podających się okazjach ofiarujemy, żądając na ten czas abyście Wiern. Wasze oddawszy
ziemi śmiertelne majątki na mieszkanie, do boku naszego przybywali, nie tylko na otarcie łez
i wewnętrzne pocieszenie, ale też aby tym prędzej między Wiernościami waszymi ............
Dział moderowany albo potwierdzony być mógł. Dobroć przy tym wierności Twojej od Pana
Boga życzymy zdrowia.
Dan w Jaworowie, dnia XXVI m-ca czerwca rp. MDCLXXXII, panowania naszego roku IX
Jan Król

W-wa, 12 V 1683
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Jan III Sobieski do Marka Butlera
Jan III z bożej łaski król Polski itd.
Urodzony, Wiernie nam miły. Wiadomo to jest dobrze W.P. jako podczas Żurawińskiej jak i
innych ekspedycji, wojska naszej Rzptej w pracach osobowych i niedostatkach własnymi
pieniędzmi posiłkowaliśmy, w których że dotychczas zaspokojeni być nie możemy zwłaszcza
w województwie podlaskim, od lat kilku osychają (?) i jeszcze nie małe w tym województwie
pozostały nam sumy. Żądamy Wierność Pana abyś pomógł w tej sprawie skutecznie w tymże
województwie mając autorytet do uiszczenia się nam rent pozostałych, o których Olszewski,
podczaszy Bielski Wierności Pana informować będzie, wielką bowiem w tym województwu
uczyniliśmy folgę, że się im deputaci tak nie przykrzyli, ani przykrzą jako innym
województwom, które już dawno podobno wypłacili podatki, gdyż jako długo z tego sejmiku
nie odbierzemy satysfakcji, każemy urodzonemu instygatorowi Koronnemu w Trybunale
koronnym z tymże prowadzić proces województwem, któremu (od którego) do żer długo tych
sum aż do tego czasu czekamy. Uczynisz nam Wier. P. rzecz wdzięczną gdyż bez dalszej
odwłoki te reszty wg słuszności wypłacone nam będą, któremu od Pana Boga życzymy
zdrowia. Dan w Zamku naszym warszawskim, dnia XII m-ca maja, rp. MDCLXXXIII
panowania Naszego roku VIII.
Jan Król
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