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W imieniu Najjaśniejszego

A L E X A N D R A  L
'4̂  * c  E S A h  \  W s Z E C H  PiO SSYI, 

Ki  . 6  LA P O L S K I E G O
etc. eto. etc.

'Namiestnik -ólewski w Radzie Sianu.

C lic ie  przez uporządkowanie Rze
miosł, Kunsztów, Projfessyi w Kró- 
les* wie P dskićm, przyłożyć .się do 
ich wzrostu; na przełożenie Kom* 
tnissyi Rząd owcy Spraw Wewnę
trznych i P o lic ji ,  postanowiliśmy 
:i stan o wierny:

T Y T O Ł I. ’
Ô Urzędzie Starszych.

î* W m iastach , gdzie się jmay.. 
duie dziesięciu lub więcćy Maystrów* 
ie4 IieS ^ * ^ W ^ s f â , Kunsztu lub

V ? <•
^  . . . . .
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Professyi, Maystry ci składać bę
dą Zgromadzenie.

2. Zgromadzenie to, co trzy la
to, z dniem t. Stycznia przez w la- 
ściwego Prezydenta lub Burmistrza 
zwoływane będzie, w celu obrania 
iednego Starszego i iednego Pod* 
starszego.
•• g. Zgromadzeniu wyborczemu 

Urzędnik Municypalny przewodni
czy.

4. Nie może być obrany Star
szym ani Podsturszym, kto nie iest 
od lat sześciu Maystrem osiadłym.

5. Wybory nastąpią większością 
kresek, przez każdego gtosuiącego 
sekretnie dawanych.

6. Wybrani przed Prezydentem 
lub Burmistrzem miasta złożą przy
rzeczenie, iako sumiennie i podług 
przepisów urząd swóy sprawować 
będą.

7. Urzędowanie Starszych trv 
lat trzy, poczerń nowe wybory n 
6tąpią; wychodzący na nowo obr 
ni być mogą.

8. Starszym tym Urzędnik M

nicypalny iako Kommissarz będzie 
przydany.

p. Czynności wszystkie odbywać 
się maią w imieniu Urzędu Starszych 
Rzemiosła, Kunsztu, Professyi.

Urząd ten składa się z Kommis- 
sarza Municypalnego', z Starszego 
i Podslarszego.

Wszystkie podania, świadectwa 
i t. p. U rzędu Starszych przez Kom- 
tnissarza Municypalnego i iednego 
przynaymniey Starszego, lub Pod- 
starszegó rriaią być podpisywane.

10. Starszy i Podstarszy zastę
powani będą w potrzebie przez tych 
Maystrów, którzy na Zgromadze
niu wyborczein naywięcćy kresek 
za sobą mieli, za wezwaniem przez 
Kommissnrza Municypalnego.

11. Urząd Starszych mieć będzie 
swoią pieczęć, która w zachowaniu 
Urzędnika Municypalnego zosta
wać ma.

• j 1_ *
12. ' Obowiązkiem Urzędu Star

szych będzie:
1. Ułożyć na teraz listę May- 

strów wszystkich, Uczniów 
i Czeladników mieyscowych



swoi eg o Rzemiosła, Kunsztu 
luja Professyi i podać tako
wą Prezydentowi lub Burmi
strzowi do zatwierdzenia.

2. Dopełniać odtąd przepisów 
wzglądem Uczniów, Czeladzi 
i Maystrów niżey wytuszczo- 
nych.
Przestrzegać porządku Rze
miosła i spokoyności Warszta
tów.

We wszystkich tych szczegółach 
"Urząd Starszych zostaie pod zwie
rzchnictwem Prezydenta lub Bur
mistrza właściwego.

T Y T U Ł II.
O Uczniach.

ig. Chcący zostać Uczniem wi
nien odtąd zgłosić się do Urzędfi 
Starszych.

14. Urząd odmowie nie może 
przyjęcia na Ucznia, wyiąwszy tych, 
którzyby przez ułomność ciała lu?S 
widoczny niedostatek Władz umy
słowych, do właściwego Rzemio
sła byli niesposobnemi.

ig Wybór Maystra, do którego 
ma wniść w naukę, zależy od Ro
dziców7, Opiekunów' lub Przełożo
nych przyszłego Ucznia.

16. Starsi starać się obowiązani, 
ile możności, o pomieszczenie Uca- 
nia, któryby dla siebie may slra 
znaleść nie był wT stanie.

17. Moyrstrowie, którzy nie u trzy- 
muiąc Uczniów7, niaią przecież ro
boty podostatkiem, mogą Lać zo
bowiązani postanowieniem Urzędu 
Starszych do przyjęcia takowego 
Ucznia.

i3* Wtedy dopiero, gdy wszy-,
scy Majstrowie runią dostateczną 
liczbę Uczniów, Urząd odprawiać 
może tymezasowie, zgłaszających 
się, dopóki miejsce' dla nich po
między znayduiącenti się Uczniami 
nie o tworzy się.

19. Złożenie rękojmi ze strony. 
Ucznia wtedy tylko żądać rńożna:

■) Gdy z na tury Rzemiosła, Kun
sztu, lub Pro lessy i, rzeczy, 
materyialy znacznej wartości; 
albo ¡̂otoyyizna powierzotią mu 
zostaie.
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b) Albo, jeżeli u innego Maystra 
przez niedbatość, iub lekko
myślność , znaczną oprawił 
szkodę.

20. Uczeń odbywa próbę cztero
tygodniowy u Maystra, do którego 
wchodzi.

21. Po odbytey próbie, między 
nim a Maystrem, nastąpi umowa, 
obeymmąca warunki wszystkie, pod 
któremu w naukę ma być wzięty.

22. • Urząct Starszych rozpozna 
umowę i po przekonaniu się, ¿e 
warunki nie przechodzę zobowiązań 
pospolicie używanych, onęz zatwier-* 
dzi. W przeciwnym razie w a run« 
k i, któreby uciąźliwemi znalazł 
umiarkuie. Potem ieden exempłarz 
umowy u siebie zachowa, lub wa
runki w księdze zgromadzenia pod 
Tyluletn Uczniów zapisze.

ag. Za cały tę czynność Uczeń 
zapłaci naymnićy dwa, naywięcćy 
sześć Zlot. j/Ols , do skrzynki Rze
mieślniczej w Rassie rniey skićy, 
podług oznaczeń szczególnych dla 
każdego Rrzemiosła, które wyda 
Prezydent lab Burmistrz.miasta.

Wyięcisy od takowey opłaty dzie-

ci ubogich, którzy złoży świade- 
ctwo ubóstwa od Urzędu mieysco- 
wego.

24. Mayster winien Uczniowi po
dać sposobność nabycia wszelkich 
znaioiriości, które do porządnego 
prowadzenia Rzemiosła są potrze-' 
bne.

25. Przestrzega obyczaiów iego, 
zachowania prawideł Religiynych, 
ażeby unikat powodów do wykro
czeń, a co do ciągtey, użytecznej 
nawykał czynności.

36. Biorący Ucznia , który w 
czytaniu, pisaniu i Religii swego 
wyznania potrzebney nauki nie ma, 
obowiązany w celu udzielenia triu 
takowćy, naynąniey godzin sześć w 
tydzień posyłać go do szkoły.

27. Uczeń, tak w czynnościach 
Rzemiosła iako i wszelkich domo
wych, winien posłuszeństwo swo- 
ieiriu Maystrowi-

23- W rzeczach Rrzemiosła ¿Up 
tyczących, pod uiebytnóść łub ̂ Za
trudnienie Maystra, słucha pier- ży
wszego Czeladnika. • '

29. Do zatrudnień domowych '



le tylko  ̂Maystejp mocen używa'ć 
Ucznia, ile ten przez to nauczenia 
się Rzemiosła nie zaniedba.

30. Majstrowi śluzy Władza 
miernej Ojcowskiej kary wzglę
dem Ucznia swoiego.

gi. Pod niebytność lub zatru
dnienie maystra, ma prawo pier- 
wszy Czaladnik ukarania miernie 
Ucznia, w rzeczach Rzemiosła.

52. Uczeń, który od Maystra 
swego doznaie złego obeyśeia, pa 
przekonaniu się o tern Urzędu Star
szych» ma być aż do wyiśeia lat 
nauki do innego Maystra przesa
dzonym. Koszta stąd wynikaiące 
ponosi Mayster przeszły.

55- W przypadku śmierfci May
stra, Uczeń, Rodzice, Opiekuni lub 
przełożeni i eg o, maią wybór, zosta
wić go przy Wdowie, któraby toż 
Rzemiosło daley utrzymywała, lub. 
przenieść do innego Maystra.

34. W ostatnim razie z pienię
dzy, iakie za naukę zapłacone bydż 
mogły, należy się Uczniowi po
wrócić tyle, ile za nieukończone 
lata nauki Urząd Starszj"ch oznaczy.

55. To samo na trrieysce, skoro 
wdowa zaprzestanie Rzemiosła, łub 
mayster do' prowadzenia onego, 
niesposobnyrn będzie.

56. W umieszczeniu u innego 
Maystra takowego Ucznia, Urząd 
Starszych ma być dopomocnym.

57. Pomiędzj' ubieg aiącemi się 
o przyięcie, Uczeń który do inne
go Maystra ma bjć przeniesiony, 
przed wchodzącym dopiero ma pier
wszeństwo.

33. Jeżeli Uczeń bez daney so
bie przyczyny zbiega od Maystra, 
należy się temuż zapłata za naukę 
za cały rok bieżący, podług umo
wy. Prócz tego za wszelkie dla 
siebie uszczerbki wynagrodzonym 
być powinien, podług, oznaczenia 
Urzędu.

59. Uczeń takowy, gdyby po
wtórnie wchodził w naukę do in
nego Maystra, na żądanie tegoż, 
lata nauki ńa nowo ma rozpoczynać.

40. Jeżeli Uczeń che® przejść 
do innnego Rzemiosła, Mayster od 
którego wychodzi, żądać ma pra
wo opłaty za naukę za czas. upij-



ni orty, stosownie do uznania Star
szych.

41. Dopóki czas i warunki umo
wy uzupełnione nie zostanę, May
ster do wyzwolenia Ucznia zobo
wiązanym być nie może.

42. Jeżeli Uczeń nie iest w sta
nie wy płacenia umówionej należy- 
tości za naukę, winien, odsłużyć 
Majstrowi pewny czas, który Ur
ząd Starszych oznaczy.
. 45. Ucznia wykraczającego prze- 
niewierstwem, lipomie nieposłu
sznego, któryby Osobę łub Rodzi
nę Maystra uczynkiem hędż sło
wami obrażał, który pomimo na
pomnień i kar, swych nagannych 
postępków nie poprawia, albo do 
nauczenia gię Rzemiosła niezdolny m 
się okaże, Majster ie-.t mocen od
dalić z wiedzę Urzędu Starszych. 
W t kirn razie opłaty utnówiotićy 
za naukę zadać ma prawo. W przy
padkach zaś wykroczenia kryminal
nego, podług przepisów prawa pa
stę pionem będzie,

44. W przypadku słabości Ucz
nia, Majster spranie o nim mieć 
powinien.

45. Jeżeli słabość . mniej niż 
trzy miesięczna naukę i ego prze
rwie, przerwa ta z umówionego prze
ciągu nauki potręconę nie będzie.

46. Jeżeliby zaś choroba trwała 
dlużćy, zależy od zdania Maystra 
i Urzędu Starszych, ile Uczeń za 
czas opuszczony oduczyć się po
winien.

47. Mayster skrócić może Ucz
niowi łata nauki, w iiadgrodę iego 
pilności. Skrócenie to iednak prze
chodzić nie ma iedney trzecićy czę
ści przeciągu nauki, przepisami lub 
zwyczaiem oznaczonego. Do takie- 
go skrócenia zawsze przychylenie 
się Urzędu Starszych iest potrze- 
bnćm.

48. Po odbytym przeciągu na
uki , Mayster obowiązanym iest 
Ucznia swoiego stawić przed Urzę
dem Starszych do examinu, czyli 
popisu. Mayster o ukończoney na
uce , i dobrem się iego sprawowa
niu w takim razie da świadectwo,

49. Pod czas popisu Urząd Star
szych przybrać ma,dwóch Maj
strów, z liczby wyrażonych w Ar
tykule ;o. Z teun wspólnie roi-
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pozna postępki Ucznia'w Rzemio
śle przez zdanie mu do wyrobie
nia ia.kiey sztuki Czeladniczey. Ró
wnież uczyni| mu zapytania z na
uki Rełigiynćy i czyli mnie czytać 
i pisać. .„Gdy ż takowego popisu 
dTiv7Tr s i ą. z da f n y m , Czeta dniki. m 
mianbwany zostanie. Tym końcem 
zapisany będzie w księgę zgroma
dzenia, pod tytułem Czeladników i 
otrzyma List Wyzwolenia , opa
trzony pieczęcią i podpisem Urzę
du , za oo Opłaci naymniey 10. 
naywięcey 20, Złotych do skrzynki 
Rzetriieślniczey w Kassie miey- 
skiey.

50. Biesiady i tym podobne wy
datki, tudzież nieprzystoyne albo. 
zdrowiu szkodliwe zwyczaie, w ta
kim razie zupełnie się zakazuią.

51. Maysten pod karą wynadgro- , 
dzenia strat i uszczerbków,, nie mo
że przetrzymywać Ucznia, ani od
mawiać mu świadectwa uwolnie
nia, skoro ten zobowiązaniom swym 
zadosyć uczynił.

Straty te i uszczerbki będą osza
cowane w troynasób ceny zwycz&y-
ziev, dni roboczych, od czasu ukoń-

S, '\

czenia nauki. Wynadgrodscma tego 
dopilnuie Urząd Starszych.

52. Nie wolno nikomu przyimo- 
wać Ucznia- Tez świadectwa uwol
nienia. PrTyimuiący nagrodzi stra- j 
ty wszystkie przeszłemu Aiaystro- j 
wi, Uczeń zaś wrócić powinien do / 
Maystra, którego nieprawnie opu
ścił.

T Y T U Ł  XII.

O Czeladnikach.
1 »

O d d z i a ł  I- ,

O  Książkach Bzemiećlhrasyeh.

/yg. Czeladnik każdy opatrzony 
będzie bezpłatnie przez Urząd Siar- , 
szych w Książkę Rzemieślniczą.

54. Książka ta nie pódl ega opła
cie Stępia. Stronice iey opatrzeni! 
eą liczbą i parafowane, w większych 
miastach przez Kommissarza Muni
cypalnego, przydanego do Urzędu 
Starszych, w innych przez Burmw
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etrza. Wyrażać ma Jrnie i Prze
zwisko Czeladnika, iego wiek, rniey- 
sce urodzenia, postać,, professyą i 
nazwisko Maystra, u którego pra- 
cuie.

Ma być sprawiona z Oołat wpty- 
waiącyeh do Skrzynki Rzemieślni- 
czćjr w Kassie miejskiej.

55- Czeladnik wchodzący w robo* 
tę, winien dać zapisać w Książkę 
swą przez Majstra , do którego 
wchodzi, dzień wstępu swego-, i 
złożyć w iego ręce książkę, gdy 
tego żąda. Majstra, któryby zapi
sania tego niechciał lub nie mógł 
dopełniać, zastąpi Urząd Starszych 
bez wszelkiej" opłaty.

Wychodzącemu z robotjr, 
Mayster w tejże książce zapisze 
za kwitowanie, lub w zastępstwie 
ićgo, iak wyżey, Urząd Starszych.

5?. Mayster odma wiaiącj’ wy
dać książkę, lub zapisać zakwitowa- 
nie bez ważney przjrczyny wycho
dzącemu Czeladnikowi, szkody i 
uszczerbki wszelkie, w potróyney 
cenie dni roboczych, winien będzie 
«nemu nagrodzić.

58. Czeladnik, który otrzymał 
pieniądze z góry, lub zobowiązał 
się robić czas oznaczony, nie mo
że żądać wydania książki i zakwi- 
towania siebie, aż gdy dług odro
bi i zobowiązaniom swym ż.'dość 
uczyni, icżeli takie iest żądanie 
Majstra.

59. Przyimuiący Czeladnika bez 
książki i zakwil o wania z ostatniego 
pobytu, winni będą powrócić stra
ty i uszczerbi wszelkie, komu bądź 
stąd wyniknąć mogące, i opłacić 
karę policy,iną go. Złotych.

60. Czeladnik kraiowy, bez ta
kiej' książki i zak wito wania, za włó
częgę poczytany będzie.

61. Novva książka Czeladnikowi 
Wydaną być nie może, iak za oka. 
Zaniem dawnćj", iuz nie mogącey 
być użytą w Urzędzie Starszych, 
Długi i zobowiązania się y, książki 
dawnćy w nową przeniesione zo* 
staną.
/ 9 ' ' '

62. Gdyby książka dawna przy
padkiem zaginęła, nowa Czeladnikowi 
wydaną bydż nie ma, iak po ścisłćitl
rozpoznaniu i udowodnieniu, iako ża- 
dna do niego nie zachodzi pmeęsya.



— i6 —

6 3 • Każdezakwitowaniezaświad*
czone będzie przez Kormriissarza 
Municypalnego, przydanego do Ur
zędu Starszych, lub iednego z Star- 
szych. ^  /

64- VV miastach, gdzie nie ma 
zaprowadzonego Urzędu Starszych, 
Książki te Burmistrze pracuiącćy 
Czeladzi wydawać i zaświadczać

65. Czeladnik każdy tyle lat od
łoży na wprawę i wędrowanie, ile 
właściwemu Rzemiosłu iest zwy- 
czaynem, nigdy iednak mnićy nad 
dwa lata.

66- .Czeladnik może wnieyść w 
służbę prywatną bez uszczerbku 
praw swoich'. Czas iednak w tey- 
żb spędzony, na lata wprawy przy* 
ięty- mu hie będzie.
. 67. Prezydent miasta lub Kom- 
tjaisajn WoiCwódzka może uwolnić

■ V .1 ' ■ '■ i z ", jg

- ■ » I
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od obowiązku wędrowania, ale nie 
od hit Czeladniczej' wprawmy, w 
Artykule 65. przepisanych.

\

O d d z i a ł  III.

O przybyłych Czeladnikach.
*

63. Przybyły Czeladnik zaraz u 
Starszych Rzemiosła, stawić się po
winien.

69. Ci maią żądać od niego zło
żenia, ieśli iest obcym, świadectwa 
roboty ( Rundschaft, albo Livret 
zwanego) ieśli iuź w kraiu praco
wał, książki Rzeinieślniczćy.

70. Jeżeli ani pierwszego, ani 
drugiego okazać nie może, Urząd 
Starszych odeśle go do Prezydenta 
lub Burmistrza miasta. W takim 
razie, ieżeli iest kraiowiec, winien 
być odprawiony na mieyscé z któ
rego przychodzi, ieżeli iest zagra
niczny , Prezydent może mu do
zwolić pracować , za rozpozna
niem, czyli nie iesLpodeyrzanym,



i zostaw uięc go pod pewnym do* 
zorem.

To się iednak ścięgać nie rna do 
Rzemieślników, umyślnie do słu
żby partykuiarnćy sprowadzonych* 
lub w nię wchodzących, których 
roboty na wlasnę tylko potrzebę 
sprowadzęcego, a nie na sprzedaż 
użyte bydź maię.

"71. Skoro Czeladnik usprawie* 
dliwi się świadectwem roboty* lub 
księżkę Rzemieślniczą; takowe ma* 
ię być u Urzędu Starszych w za
chowanie złożone,

72. Takiemu Czeladnikowi Star
si starać się powinni o wyszuka* 
nie roboty, i dopóki tćy nie żnay- 
dzie*. udzielać mu wsparcie, po* 
dtu? zwyczaiu, za udaniem się do 
Prezydenta miasta, ażeby z wpły
wów skrzynki Rzemieślniczćy by
ła taka pomoc załatwioną.

75. Po wyiściu trzech dni, gdy
by nié mógł znaleść roboty, m& 
być w dalsz| wędrówkę wypra
wiony.

74. Wchodzącego zaś w 'robotę 
takowego Czeladnika, Urzęd Star*

, ~  i9 *“
jzych opatrzy w księżkę Rzemie- 
ślruczę, podług przepisu Art. 53., 
lnb zło żonę onerrni powróci. Świa
dectwo roboty (Rundschaft,) ieżeli 
i a kie zlozone Zostało aż do wyi- 
śeia w dalszę wędrówkę u siebie 
zachowa.

1
75* Winni śtcrsi zapisywać May* 

strów, Czeladzi polrzebuięcych, 
Prz>byl§ zaś Czeladź wskazywać 
do tych, którzy się naypierw zgło
sili.

76. Wszakże należy się w ta
kim razie pierwszeństwo Wdowom* , 
ntrzymuiacym Rzemiosło i May- 
strom prżez starość lub inne nie
szczęście podupadłym.

77- Pierwszeństwo to tiie wię- 
cćy iak do trzech razy Wdowie 
służy.

78. Jeżeli mayśter, Czeladnika 
swym kosztem sprowadził, i o tćm 
Wcześnie Urzęd uwiadomił, tako
wego w żadnym razie odbierać 
mu nie można.

79- Leczenie i opatrywanie vr 
chorobie, przybyłego Czeladnika, 
bfdź iuż zostawał w robocie, liib

2 *
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przeciwnie, ie-żeli iestbez sposo* 
bu, z skrzynki Czeladniczey nastę
pować winno, a w niemożności 
tćy, z opłat Rzemieślniczych wpły« 
waiących do Kassy mieyskićy.

80. Gdyby te nie starczyły, z 
funduszu ubogich, a w nredosta- 
tku tego z Hassy mieyskićy ma być 
opatrywany.

81. Prezydent lub Burmistrz 
miasta przeto, pod własną odpo
wiedzialnością. przestrzegać powin
ni, ażeby Czeladnik choroby zło
żony, bez pomocy zostawiony, 
albo przed dostatecznern wyzdro
wieniem , daley wyprawiony nie 
był.

O d d z i a ł  IV.

■Dozór nad Czeladnikami i ich 
ohowiązki.

82. Mayster obowiązany czuwać, 
nad sprawowaniem się Czeladni
ków: napominać ich ażeby obo- 
wi|zków Religii swego wyznania

niezaniedb.ywali, spokojne, i po
rządne życie wiedli. Od wystę
pków • zaś, i wykroczeń ma ich 
wstrzymywać.

85* Czeladnik obowiązany, zle
coną sobie od Maystra robotę po- 
deyrnować ochoczo, wiernie i pil
nie wykonywać.

84- Tylko w Niedzielę i Świę
ta, prawami kraiowemi oznaczone, 
są wolni od obowiązku roboty.

85. Czeladnicy, którzy dnie, do 
robry prawem oznaczone, przery- 
waią: karami Policyinemi, do obo
wiązku swoiego zwroconemi będą.

86. Trwaiący uporem , w ta- 
kićm nadużyciu Czeladnik, na ty
godni cztery, do domu kary i po
prawy będzie oddany, z odebra
niem mu listu iego wyzwolenia.

87* Takowy nie wprzód wyda
nym mu będzie, aż gdy po wy
trwaniu kary, poprawę przyrzecze, 
i o rzetelności przyrzeczenia tego 
Władza mieyscowa przekona się.

88- Mayster , którego Czeladź 
w dnie do pracy przeznaczone.
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od takowej usuwa się, winien pod 
karą 6 do 18. Zlot. donieść o tern 
Prezydentowi lab Jlurinistrzowi 
miasta,

89. Na żadnóy Gospodzie, Cze
ladź, do r o tu) ty zobowiązana, w 
dnie do pracy przeznaczone, nie 
ma być cierpianą w zwyczajne ¡go
dziny roboty, tern rnniey zaś tym« 
że iedz.enie lub trunki dawane,

90. Gospodarz przeciw temu wy« 
kraczaiący , podpadnie karze 12. 
do 30. Złotych-

gi. Czeladnik obowiązany sto« 
sować się do urządzeń domowych 
Maystra, u którego w robocie zo- 
staie.

92. Domowej pracy, żaden Maj
ster od Czeladnika swoiego , żądać 
nie rna prawa,

93. Czeladnik nie może się za
trudniać robotą inną, tylko tą, któ
ra mu od lego Majstra została 
wskazaną.

94. Żaden Majster nie ma od
mawiać drugiemu Czeladników, u

1
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ęegoż w robocie będących,, pod ka. 
rą 30. Złotych,.

95. Jednak Wdowom, Rzemiosło 
Utrzymującym, na żądanie, Czela
dnik nayzdątnieysz^ winien być 
oddany,.

96. Jeżeli w takim razie May- 
$ter iednego tylko, rna Czeladnika, 
i tego Wdowie oddać musi; w tedy 
od innego Majstra maiącego kilku 
Czeladzi, udzielenia sobie iednego 
Żądać nxa prawo,

97. Gdy kilka Wdów zgłasza się 
o iednego Czeladnika, Urząd Star
szych rozstrzyga między niemi, sto
sownie do pierwszeństwa nastąpio
nego zgłoszenia,.

98- Prawo wzwyż opisane ie- 
dnąk nie więcey, iak do. trzech ra
zy, Wdowie służy.

gg. Jeżeli May sfer zapadnie 
w długą chorobę, żądać może od
stąpienia Czeladnika iednego bd in
nych Mayslrów,

vr 1 ’.
100. Do odstąpienia tego, ten 

sczególuićy Maysier iest oboz.iąza-



jny, u którego naywięcey Czeladzi 
znayduie się w robocie.

101. Jeżeli liczba Czeladzi u lul
ku Maystrów iest ta sama, wtedy 
odstąpienie przypada na najmłod
szego z nich.

102. Po wyzdrowieniu, May ster 
takowy, winien zwrócić otrzyma» 
irego Czeladnika, na żądanie, prze
szłemu Maystrowi.

O d d z i a ł  V.

O wy iścili Czeladników.
103. Mayster chcący odprawić' 

Czeladnika, obowiązany dwa tygo
dnie wprzód mu wyppwiedzić.

104. Bez takiego wypowiedzenia 
Mayster Czeladnika natychmiast od
prawić może.

a) Skoro ten, osobę albo rodzi
nę iego uczynkiem, albo słó
wkami obraża.

b) Gdy iest ciągle nieposłu
sznym, i opornym zleceniom 
Maystra.
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c) Gdy żonę lub dzieci iego 
uwodzi.

d) Za kradzież, i przeniewier- 
stwo udowodnione.

e) Gdy nawyka bez wiedzy, i 
zezwolenia Maystra, noce za 
domem przepędzać.

f )  Za nieostrożność z ogniem, 
gdy napomnienia o to da
wane, są bezskutecznemu

105. Równie Czeladnik opuścić 
może Maystra, byleby mu na dni 
14. wypowiedział.

106. Mayster mocen nieprzyiąć 
wypowiedzenia, ieżeli dzień odey- 
ścia, wypada na Jarmark walny, 
bądź w dwa tygodnie przed tymże 
Jarmarkiem, albo świętami wiel- 
kiemi.

107. Jeżeli Mayster dopuścił się 
skrzywdzenia Osoby Czeladnika, 
bez gwałtownego powodu, tenże 
opuścić go natychmiast może.

108. Wychodzącego Czeladnika, 
Mayster w książce zakwituic, iak 
w Artykule 56. przepisano
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iog. Udaiącernu się w dalszy 
Wędrówkę Czeladnikowi, świude-. 
ctwo iego roboty (Kundsęhaft) po- 
wrócone być nie może, przez U- 
rzad, Starszych, bez zezwolenia Mny- 
gtra j u którego ostatnio zostawał. 
W przypadku iednak, gdyby Starsi 
przyczynę niezezwolenia Maystra, 
za niedostateczną uznali, wniosą 
Prezydentowi, który rzecz rozs. 
strzygnie,.

no. M^yster pod własną, odpo
wiedzialnością nie ma zezwolić na 
wydanie mu rzeczonego świade
ctwa, skoro iest uwiadomiony a 
długach Czeladnika.

n i .  Owszem Urzędowi Star
szych natychmiast donieść o tera. 
obowiązany.

ii2. Gdy .Mayster przeciw wyi- 
ściu Czeladnika nie ma nic do nad
mienienia, łub po uprzątnieniu za- 
sztey przeszkody, świadectwo ro
boty ma być powrócone Czeladni
kowi. Na książce Rzernieślniczey 
zaś zaświadczy Urząd Starszych, 

' ile czasu zostawał na mieyscu, 
oraz iak się podług zaświadczenia 
Maystęów swych sprawował.

— 2?
115. Za wydaniem mu świade

ctwa roboty, i książki Rzemieślni- 
czey, Czeladnik natychmiast W po
dróż. udać się powinien-

114. ' Jeżeli w tym przypadkowa 
zaydzie trudność, świadectwo swo- 
ie rohoty, i Książkę Rzemieślni
czą, powtórnie złoży do Urzędu.

115. Gdy ani pierwszego, ani 
drugiego nie dopełni; na doniesie
nie Urzędu, za Włóczęgę poczyta
ny zostanie,

o d d z i a ł  VI.

O sk r rynce Czeladniczej.

116. Czeladnicy mogą mieć 
Skrzynkę własną, z składek swych 
na wspólne potrzeby, osobliwie 
dla wsparcia chorych lub podupa
dłych Czeladników.

117. Pohoru iednak i użycia te
go doyrzy Urząd Starszych.

_   . , ___^  .̂. ...
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T Y T U Ł IV.

O Majstrach.

n8- Odtąd, ażeby zostać Maj
strem, trzeba być wprzód Uczniem 
potem Czeladnikiem, i iako taki 
odbyć przepisane lata wprawy, i 
wędrówki. Poczem z listem wy- 
zwolęnia i książką Rzemieślniczą, 
lub świadectwami roboty, toż udo- 
wodniaiącemi, zgłosić się ma ocho
tnik do Urzędu Starszych.

119. Urząd ten, za przybraniem 
dwóch Biegłych z Maystrów wyra
żonych w Artykule 10., nakaże mu 
zrobienie Sztuki Mistrzowskiey, 
która pod dozorem Urzędu, bez 
czyiey bądź pomocy, ma być wy
konaną.

120. Sztuka Mistrzowska zada
wana iest z kilku szczegółów, nay- 
więcey w Rzemiośle wyrabiaiących 
się.

Nie należy nakazywać sztuk zbyt 
kosztownych, lub na które trudno 
znaleść kupca.

Prezydent Miasta Warszawy wy
da bliższe w tey mierze przepisy,

— 29 —

zastosowań« do zwyćzaiu właści
wego Kunsztu, lub Pr.ofessyi, do 
których się miasta inne stosować 
inaią.

121. Tenże Urząd, z przybra- 
nemi Maystrami, sztukę zrobioną 
ściśle rozpozna.

122. Jeżeli większością zdań, sztu
ka za niedoskonałą będzie uznana, 
Urząd podaiącego się na Maystra 
dopóty odsunie, dopóki przez lc- 
piey zrobioną sztukę nabycia rio- 
etateczuey zdolności nie udowodni.

125. Kto do trzech razy niedo
skonałą wystawi sztukę, ma być 
na zawsze odsunięty.

124. Jeżeli Urząd. Starszych, 
sztukę zrobioną odrzuca, obowią
zkiem iest Urzędnika Municypai- 
nego, spisać wywód słowny po
wodów takowego odrzucenia.

125. Urzędnik ten przestrzegać 
winien, ażeby żadna nagana kto- 
raby z uporu lub chęci niepra
wych zysków wypływała, nie mia
ła mieysca.
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326. Odsunięty * ina prawo żę- 
dae od Prezydenta lub Burmistrza 
miasta * ażeby poW~dy tego urzę- 
downie były rozpt ane.

127. Prezydent lub Burmistrz* 
ieśli powody te wętpliwemi znay- 
dzie* zdania innych biegłych zasię
gnie* przy przełożeniu im tak sztu
ki Mistrzowskićy, iako i spisanego 
względem oney wywodu słownego.

128.1 Skoro sztuka Mistrzowska 
zostanie zrobionę i przyięlf, nie
zwłocznie i bez żadnych formal
ności, ma być w księgę Zgroma
dzenia, pod Tytułem Maystrów za
pisany, ¡za co opłaci naymniey Ąo.f 
naywięcey 60. Zlt. do Kassy Miey- 
skiey, stosownie do bliższych ogól- 

'  nych rozporządzeń mieyscowćy 
Władzy.

129. Czeladnik nie będący w 
stanie złożenia Listu wyzwolenia» 
lecz któryby lat trzy inko Czela* 
dnik pracował, i sztukę Mistrzo
wską zrobił, winien być na May* 
stra przyięty.

150. Przybyły do innego mia- 
sta Mayster i chcący tam osiesć*

— Si —
Ogłosi się o to do Urzędu Star» 
szych.

Nowa Jednatc sztuka Mistrzowska 
od niego 4|<? ą być nie może, ie- 
¿eii złoży przepisane poprzecUńemi 
Artykułami świadectwa nauki, wpra
wy Czela dniczćy i popisu na Maystra.

13 ' - Cudzozierricy Maystrowie 
do kraiu przybywający* wolni są 
od wszelkich opłat, Czeladnicy zaś 
obcy, chcący zostać Mayśirarrii, 
podkgai| przepisom, iakie wzglę
dem Maystrów są wydane.

Wyuczeni są iednak z pocf-tego 
nbowręzTm- wszelcy Rzemieślnicy* 
•torzyby Patent na sprawowanie 

Rzemiosła swego od wyższego Rza. 
du otrzymali.

132. Nikomu pod żadnym pozo* 
rem przyjęcie na Maystra odmo* 
wionę być me może, kto warun
kom powyższym zadość uczyni.

T Y T U Ł  V.
Przepisy Og^nć.

«la, May.iry ci do
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nych Miast dołączeni będą, dopóki 
w takowym Rzemieślniczym okrę
gu uzupełniona liczba przepisanych 
Mayśtrów się nie znajdzie.

Między temi Kommissya Woje
wódzka Starszych oznaczać będzie, 
i' tym Burmistrza lub Urzędnika 
Municypalnego przyda; gdyby zaś 
dla niektórych Rzemiosł, liczba 
przepisana Majstrów w całym Ob- 
wodzie, lub nawet Woiewództwie 
nic znajdowała się, na tenczas Kom
missya Woiewódzka wyznaczy _ z
tey liczby, która się z n a y d m e , le- 
dnego Startego i iednego Pódstar- 
szego.

t54- Wpływy wyżćy oznaczone
i kary porządkowe, do Skrzynki 
Rzemieślniczey1 w Kassie Miey- 
skióy, na rzecz każdego Rzemiosła 
składane, na dobro tegoż Rzemio
sła używane, i w końcu roku o> 
rachowane będą; Urząd Starszycn
zaś Raęhunek nrzevrzy i zaświad
czy.

1K Di 44  >en »M*** iadn? t L 
na “May -rów naiMCM« me wrt
mocen.
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156. Wolno iest Maystrorrt uchwa
lić, z zatwierdzeniem Prezydenta 
lub Burmistrzh , (w mnieyszych 
miastach z wiedzą Rommissarza 
Obwodowego,) między sobą skład
kę coroczną, na wsparcie May- 
strów poupadłych, Wdów lub 
Dzieci pozostałych, i utworzyć w 
tym celu Hassę, która pod dozo
rem Urzędu Starszych zostawać 
będzie. kładka ta przecie iest zu
pełnie dobrowolna, ani nowo wcho
dzących Uczniów, Czeladników i 
Mayśtrów, ciążyć nie może.

137. Pod karą surową umawiać 
nie maią Mnystry między so'bą ce
ny wyrabianych przez siebie szcze
gółów.

138. Prezydent Miasta Warsza
wy, w innych zaś miastach Kom- 
missya Woiewódzka, zwołnić mogą 
w szczególnych przypadkach pra
widła Artykułu 118. i następnych, 
względem Mayśtrów przepisane, 
gdzieby potrzeba lub użyteczność 
tego była uznaną.

W takim razie uwolnionemu wy
dadzą szczególne pozwolenie, na

5



mocy którego zarówno z Maysfra- 
mi, przez Urząd Starszych przy* 
iętemi, Rzemiosło sprawować bę
dzie.

i'3<ą. Sprzedaż gotowćy roboty, 
nikomu, ani w ż a dnem miejscu, 
bronioną być nie może.

140. Fabryki i Rękodzielnie za
łożyć się rrnnące, nie są obięte te* 
mi przepisami, lecz Czeladź w nic*h 
praeuiąca w książki ‘Rzemieślnicze 
opatrzoną być powinna.

Pozwolenia na nie, w Wars.za- 
 ̂ -wie Prezydent, w innych miastach, 

KommisSye Woiewódzkie wydawać 
maią. > \

141. Kary porządkowe nie ina* 
'czćy, iak przez właściwy Sąd Po- 
licyiny wymierzane będą, za wy
słuchaniem w potrzebie Urzędu 
Starszych.

142. W tenże sposób , spory
wszelkie, o wynadgrodzenie mię
dzy Uczniami, Czeladnikami i May- 
strami przez Urząd Starszych nie- 
zatatwione, rozlrzygnie Sąd wła
ściwy.

/
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ią-5* W rzeczach Policy i Rze* 

uniosła dotyczących, Urząd Star- 
szych wnioski swe czyni do Pre
zydenta , lub Burmistrza Miasta.

144. Urząd Starszych, w potrze
bie ma pieczą o Dzieciach pozo
stałych Maysirów ; aż do ich opa
trzenia.

145. Wszelkie dawne przepisy 
i zwyczaie Cechowe, ile urządze
niu temu przeciwne, uchylaią sic.

146. Wolno iest Żydom przy 
zachowaniu powyższych przepisów, 
wszelkie Rzemiosła i Fabryki po 
Miastach sprawować, byleby oraz 
zachowane były prawidła, 1 urzą
dzenia Policyine, im służące./

147* Ktokolwiek od wyższey 
Władzy Patent na nowe wynalazki 
lub wydoskonalenia uzyska, rno- 
ćen będzie w Królestwie Polakiem 
takowe na swóy pożytek wykony
wać, i nikt przez przeciąg lat, na 
które Patent iest wydany, nie mo
że na prawo iego następować, ani 
teyże sarney czynności sprawować, 
chyba by za innym do niey przy-

3 *
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datłdetn, 'lub udoskonaleniem-, tak
ie dla siebie Patent od wyzszey 
Władzy otrzymał.

Uskutecznienie postanowienia te
go Rormmssyi Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policyi polecamy.

Działo się na “Posiedzeniu Rady 
Adirrnistracyiney dnia 31. Grudnia 
18x6 Roku.

(podp.) ZAI^CZEK*

Minister Spraw Wewnętrznych i Policyi 
(podp.) T. MOSTOWSKI.

Radzca-Sekretarz Stanu, Generał Brygady 
(podp.) KOSSECKI.

$
Zgodno z oryginałem .*

Radzca Sekretarz Stanu, Generał Brygady 
(podp.) KOSSECKI.

DYREKCYA PRZEMYSŁU, 

i KUNSZTOM!

KOMMISSYA
R z ą d o w a  S p r a w  W e *

wietrznych i Po-
LICYR

D o

KOMMISSYI  
W oiew ództw a  P ło 

ckiego.

Przeseła Kommissyi Woiewództwa 
Płockiego 45. Exemplarzów Dru
kowanych Postanowienia Namie
stnika Królewskiego z dnia 21. Gru
dnia r. z. względem Uradzenia



Rzemiosł, Kunsztów i Profesąyi, 
z załączeniem następuiącey Instru* 
kcyi:

Poniew7aż podług Art. i. Posta
nowienia, w Miastach gdzie się 
znayduie 10. lub więeey Maystrów 
jednego Rzem osła, Kunsztu lub 
Professyi, Maystrów, Ci składać 
maią Zgromadzenie, od ustanowie
nia więc Zgromadzeń tubowych .za0 
cząć należy.

W tym celu Kommissya Woje
wódzka w każdem Mieście do któ
rego przepis Art. i. może być za
stosowanym, Maystrów Rzernio- 
sta, Kunsztu lub Professyi k a ż d e j  
na Zgromadzenie niezwłocznie ze
brać poleci.

Zgromadzenie te, przystąpią w 
myśl Art. 2. 5. 4. 5- do wyboru 
jednego Starszego, i iednego Pod- 
starszego.

— 59 —
Po uskutecznionym wyborze pe

dlu* Art. 6. 8. 9- 10. w każdem 
Zgromadzeniu Urząd Starszych zo
stanie zaprowadzonym.

Każdy Łąkowy Urząd stosownie 
do Art. ii., opatrzyć należy w pie
częć właściwą podług dołączonego 
Wzoru Litt. A.

Po zaprowadzeniu Urzędów Star
szych, Władze mieyscowe baczyć 
maią,; ażeby Urzędy te obowiąz
kom swym wyrażonym w Art. 12. 
zadość czyniły, mianowicie żaś;

a) W każdem Urzędzie zaprowa
dzoną będzie Księga Zgroma
dzenia zawierająca Listy od- 
dzietne Maystrów7,. Czeladni
ków i Uczniów.

b) Podług Art. 154, Skrzynka Zgro
madzenia każdego w Kassie 
Mieyskiey ma być urządzoną 

 ̂ w myśl Art. 7. co trzy lata

/
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nowe Wybory Starszych z 
dniem i. Stycżuia następować 
będę. O urządzeniu Zgroma
dzeń i zaprowadzeniu Urzę
dów Starszych, Kommissya 
Rzędowa Spra w Wewnętrznych
i Policyi Rapport zastrzega.

%•
W Miastach gdzie niema dziesię

ciu Maystrów iednego Rzemiosła, 
Kunsztu lub Professyi każdey,, 
i w każdym takowym Okręgu Ur
ząd Starszych zaprowadzi podług 
Art. 153. przepisu niżey podanego.

Co r>o U czniów ,

Wydać należy polecenia, ażeby 
stosunki względem Uczniów odtąd 
podług Tyt. II. Postanowienia były 
zachowane.

W Duchu urządzenia tego Wła
dze dążyć maię, ażeby Młodzież

\

<
Rzemieślnicza w czytaniu i pisaniu 
Folskiem, w Religii wyznania swo- 
iego i nauce moralney ćwiczoną, 
była, równie iak w Rysunkach, ra
chubie i rozmiarze Ciał, ile te, ia- 
ko dopomocne wiadomości obra
nemu Kunsztowi są właściwe,

W tym celu zwracać należy uwa
gę na Szkoły Elementarne, i za
prowadzić się mogące Szkoły Kun
sztów, Szkoły w Niedzielę i Świę- 
ta ledynie dla Rzemieślniczey Cze
ladzi przeznaczone. Dla upewnie
nia temu potrzebncy Exekucyi i 
załatwienia przeszkód, współdzia
łanie Starszych Zgromadzenia ka
żdego iest potrzebne. O dopełnie
niu i postępie .przedmiotu tego za
strzegają się peryodyczne Rsp- 
porta.

Podług Art. 22. zapisywanie Ucz
niów wchodzących, i warunków

t



ich przybicia w każ dem Zgrom a.
\ 1 \

ęlzeniu ma hyc dokładnie urz|» 
dzone.

W myśl Art. 23. Władze miey. 
scowe wydadzą bliższy przepis 
względem opłaty od Uczniów wcho
dzących, zastosowany do Miasta 
każdego i rodzaiu Rzemiosła. Za
wsze iednak upewnij dla Dzieci 
ubogich całkiem bezpłatny wstęp 
do Rzemiosł.

Zamiarem iest R.ządu , ażeby 
forma Listów wyzwolenia, wyra
żonych w Artykule 49. ma cały 
Rray była iednostayna, do czego 
przepis późniey Kommissyi będzie 
przesłany.

Co d o  C z e l a d n ik ó w .

a) Książki Rzemieślnicze są głó
wnym środkiem do zapewnie.

— 43 —
jiia porządku w Rzemiosłach,
Z tego powodu marą być nie
zwłocznie ząprowadzonemi po
dług dołączonego Wzoru, Lit. 
R. stosownie do którego Kom- 
inissya Woiewódzka Schemma- 
ta wydrukować, i Urzędom 
Starszych fozdać polegi. Kosz
ta na Materyał i Druk Książek

>
tych, ze Skrzynki Zgromadze
nia każdego w miarą ilości 
Exemplarzy będą poniesione.

W tern mi-eyscu punawua 
się przepis Art, 53. 54. 55. 
ażeby pod żadnym pozorem 
oplata iakowa za Książki te, 
lub ich zapisywanie od Cze
ladników żądaną nie była, 
pod winą uchylenia od obo
wiązków i opłacenia kary Po
licy iney Złt. pols. 30. O po» 
stępie zaprowadzenia Książek
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Rzemieślniczych , zastrzegaj, 
się Rapporta.

b) Lata wprawy, i wędrowanie 
potrzebne są szczególniey dla 
postępu Rzemiosł , Władze 
przeto obowiązane są prze
strzegać dopełnienia tego prze-, 
pisu.

e) Przybyłym Czeladnikom ła
twość i pomoc ma bydź udzie
lana. Władze miejscowe ści
śle są odpowiedzialne za utru
dzenie iakiegoby . doznawali 
w składaniu i odbieraniul
swych Książek Rzemieślni
czych, i w załatwieniu sto
sunków ich z Maystrami.

Zapobieganie próżniactwu 
Czeladzi, a piecza o złożo
nych chorobą iest głównym 
obowiązkiem Urzędu Star
szych.

Duchem urządzenia tera
źniejszego iest, ażeby Cze
ladnik każdy podupadły w 
chorobie znalazł pomoc bli
ską, żeby do tego były Do
rny, czyli Gospody osobne 
odłączone od Domow publi
cznych -miłosierdzia, fundusz 
nato opatrzony iest z składek 
Skrzynki Czeladnicey , bądź 
Rzemieśliczey, w potrzebie za
siłkami dobrowołnemi wspie
rany bydź powinien, aby Cu
dzoziemiec pracowity doznał 
ludzkości i braterstwa pod 
obcein Niebem, a tak widział 
ziszczone w Kralu tutejszym 
korzyści Instytucyi do którey 
należy.

Takie środki równie Urzędni
kom wykonawczym zaszczyt, 
rak Krajowi przyniesą pożytek-



\
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d) W ogólności niena leży zrażać 

zwyczaiu obcey Czeladzi) po
mnieć, iż ta nieodbicie Kra
jowi iest potrzebny.

Przezorne więc obejście 
się Urzędnika wykonawczego 
szczególniey tu zalecać bę
dzie.

Wpaiać w nich należy przy
wiązanie do zaprowadzonego 
porzędku, ażeby go nie no
wym lub nur/.nconym sobie, 
lecz z własnych Instytucji 
swego powołania Ustaw wy- 
nikaięeym i powszechnie przy- 
iętytri uznawali.

W satoaem wykonaniu za
wsze słuszność i łagodność 
przewodniczyć winna-, gdyż 
Kbssa pracuięca szczególniey 
do tego ma prawo.

—“ 47 —
Uniknięć kar zapobiegać ra* 

czey uchybieniom należy.
W tym duchu uważane i 

wykonywane będę przepisy, 
Oddziałów Trzeciego, Czwar
tego, osobliwie zaś Art. 85* 
86. 87*

e) Wyiście czyli wędrowanie 
Czeladników nigdy niepowin* 
no być trudzonym.

Stosownie do Art. 112. Ur-I
zęd Starszych Czeladnikom 
wychodzęcym, zaświadczenia 
W Księżce Rzemieślniczej da
wać- bę lzie podług zwyczaiu.

f
f )  t Względem pewności dozoru.

nad 'Skrzynkami Czeladnicze* 
mi wydać należy urzędzenia.

Co d o  M aystrów .

Stosownie do Art. I2ó. wezwa
nym iest Prezydent Miasta War*

.y’ ry



szawy, ażeby ułożył Proiekt wzglę- 
dem zadawania Sztuki Mistrz* wskiey 
w Kunsztach i Rzemiosłach rozma
itych, i takowy podał Kommissyi 
Rządów ey Spraw Wewnętrznych i 
Policy i do zatwierdzenia w celu 
rozciągnienia urządzenia stosowne
go na Kray cały.

O skutku tego późniey Kommis- 
sya Woiewódzka zostanie uwiado- 
mioną.

Wzglądem opłaty od zapisania 
na Maystra podług Art. 123. Wła
dze rnieyseowe wydadzą bliższy 
przepis zastosowany do Miasta ka
żdego i- rodzaiu Rzemiosł.

Podług Art. 131. Cudzoziemcy 
Maystrowie przychodzący i osiada
jący, żadnych opłat do Zgromadze
nia od wniyśęia lub innych tru
dności nie maią doznawać.

— 49 —
Władze' rnieyseowe odpowiedzial

ne są za przeszkody, iakieby ko
mu bądź w osiadaniu na Maystra, 
nieprawnie czynione były.

P ' \

Co Się  tycze pk zepisóW 

O g ó l n y c h .

Zaprowadzenie Urzędu Starszych 
w Okręgach Rzemieślniczych, sto
sownie do Art. 133. powinno przy
czyniać się do wzrostu Rzemiosł i 
do osiadania, nowych Rzemieślni
ków, ułatwiaiąc wyzwalanie Ucz
niów, ściągaiąc obcą Czeladź, ob- 
myslaiąc dla niey opiekę i w po
trzebie pomoc.

V ■ . • \ ‘
Kommissya Woiewódzka przeto 

baczyć będzie na takowe zakreśla
nie Okręgów Rzemieślniczych i za
krzewienie Urzędów Starszych. Na

4
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Okręgi Rzemieślnicze obierane bę
dę Miasta porządniejsze i prędszy 
■wzrost obiecuiące.

O zakładzie Okręgów tych, i ich. 
postępie, wiadomość w Rappor- 
taoh peryodycznyeh Kormnissyi 
Rządowej ma być podawaną.

% zachowaniem Art. 154- Rachun
ki wpływu i rozchodu Skrzynki 
'Rzemieślniczey każdego Zgroma
dzenia podlegać mai a przepisom ia- 

„kie dla Kafs Miejskich są ozna- 
■CEorie.

Skutkiem Art. i3S- Kommissya 
Wóiewódzka wydawać może po
zwolenie szczególne na sprawowa
nie Rzemiosł, gdzieby tnaiątek tell 
z ogólnych prawideł uznała konie
cznie potrzebnym.

W takim iednak razie biegłość i 
zdatność ma być udowodniona i 
praktykę wsparta, z okazaniem kwa-

— 5 ’ —
lifikacyi stósowney do uzyskania- 
prawa Mieyskiego.

Wyięlki te nie uwalniai§ od opłat 
przepisanych. Zawsze zaś zacho
wanie szczególnych prawideł na 
pierwszym względzie mieć należy,.

Co b o  Ży b ó w .
•5S— *■

Żydzi podlegaią wszystkim prze< 
pisom i użytkom Postanowienia w 
sprawowaniu Rzemiosł Kunsztów 
i Professyi.

lyjaystrowie  ̂ Ucznie i Czeladź Ży
dowska w Księdze Zgromadzenia 
pod Tytułem Majstrów, Uczniów, 
Czeladników, maię bydź zapisane- 
mi; winni zaś we wszystkićm ści
śle dopełniać przepisów względem 
właściwego Rzemiosła postanowio
nych.



— 52 —
Gdy zaś Żydzi do żadnych E!e- 

kcyów ani Urzędowań do tychczas 
ieszcze w Kraju nie są przypusz- 
czanemi, przeto Maystrowie Żydzi, 
nie mogą zasiadać na Zgromadze
niu Majstrów, nie mogą należeć 
do Wyboru, ani być na Starszych 
obranemi, nie mogą być przy w o. 
łani na biegłych, wyrażonych w 
Art. 49. 119. przy wyzwalaniu Ucz- 
niów lub na poznawaniu Sztuki 
Mistrzowskięy.

Do innych zaś w tym Postano, 
wieniu przespiów i użytków nale
żą i zachować ie powinni.

Działo się w Warszawie, dnia 
19. Marca 1817 Roku,

Minister Prezyduiący

T. M o s t o w s k i .

O. Kowalewski.

Litt. B .mś>\

KSIĄŻKA

R z e m i e ś l n i c z

Czeladnika Kunsztu

a

wydana mu
w d. 18
przez Urząd Starszych

Kommisssarz Municypalny
/

Ń. B. Książka każda, zawierać po
winna Kart Ośm in 4



5

feczęć Municypalna lub Mieyska,

(L.  S.)
•Czeladnik Kunsztu 

pia lat
o&em z w Obwodzie

Woiewództwie 
pracuie u

Majstra tegoż Kunsztu.

Postad lego:

Wzrost
Twarz Podpis własnorę-
Sio-s czny Czeladnika
Włosy
Oczy
Broda
Znaki szczególne-:

(Paraf, czyli znak ręczny Kom« 
missarza Municypalr^^^^



Dnia 18 r., wyszedł
ode mnie z roboty; i ninieyszem go 
hwituię.
r (podpis MaystraJ

*widziano w Urzędzie Starszych 
(podpis) N. Ń.

Dnia 18 r., wszedł
dq mnie w robotę. Ugodzony zo
stał na tygodni N. N. po Złt. pols. 
na tydzień

(podpis Maystra)

wy dziano w Urzędzie Starszych 
(podpis) N. N.

Dnia i3 r., wyszedł
odeirmie z roboty, i pozostał wi
nien £łt. htore nadebrał.

(podpis Maystra.)

Widziano w Urzędzie Starszych 
(podpis^N. N-
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