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Prof. Dr Józef Kallenbach: Pamiętniki Jana Golljusza mieszczanina zamojskie '
go, 1650—1653 (Wstęp). — Prof. Dr Władysław Konopczyński: Zaginione archi^ijim Jędrzeja Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego (dokończenie). —
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Drukarnia Sejmiku Zamojskiego
otwarta została w dniu 16 lipca 1921 r. i odda
na do użytku władz rządowych i samorządowych
w powiecie oraz do użytku instytucyj Społecz
nych, bankowych, handlowych i osób prywatnych.
Zaopatrzona w dostateczną ilość maszyn i czcio
nek najnowszego typu oraz duży wybór papieru.

Drukarnia Sejmiku Zamojskiego
będzie zdolna wykonywać: precyzyjne roboty tab ela
ryczne, dzieła naukowe, książki szkolne, czasopism a,
druki handlowe, afisze, ilustracje, druki barwne, zapro
szenia, bilety wizytowe, katalogi, programy po cenach
ściśle kalkulacyjnych istotnego kosztu. Nieobliczona
wyłącznie na zyski, lecz przedew szystkiem na podniecra sienie estetycznego poziomu sztuki graficznej era
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Drukarnia Sejmiku Zamojskiego,
niewątpliwie zadowolni swych odbiorców.
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P ro f. Dr Józei Kallenbach.

Pam iętniki J a n a G ollju sza
m ie s z c z a n in a z a m o jsk ie g o .
(1650 — 1658)
W STĘP.
Dwa są rodzaje pamiętników: jedne są w tym zamiarze pisane, aby kiedyś
stać się własnością ogółu; drugie (co rzadsza) kreślone są w ukryciu dla własnej tylko
przyjemności z tą miłą nadzieją, że kiedyś po latach wielu, będą dla piszącego źród-'
łem rozrywki, skarbcem wspomnień, a to wedle owej starej, doświadczonej prawdy,
źe pamięć ludzka nie zdoła wszystkiego wiernie zachować, źe pomóc jej należy za
pisywaniem wydarzeń, o których z poetą powtórzyć będzie można: „meminisse iuvabit“. Literatura pamiętnikowa wszędzie i zawsze miała szerokie koło czytelników: Z innem wszakże zajęciem czytamy pamiętniki na urząd niejako pisane, odznaczające się po
wściągliwością w zwierzeniach, wymuszoną powagą, częstokroć chłodem; z innem
zaś uczuciem wczytujemy się we wspomnienia, pisane „sobie, nie komu", kreślone bez
pretensji, ale też bez obłudy. Takie pamiętniki, wchodź ce nieraz do głębin duszy
ludzkiej, stają się najwierniejszem zwierciadłem autora. Do tej to kategorji pamięt
ników zaliczyłbym skroitine i nieudolne zwierzenia młodego mieszczanina polskiego,
które, dziwnem zrządzeniem, za morzem znalezione, w Polsce po raz pierwszy nie tak
dawno na świat wyszły. Da się o nich powt rzyć piękne porównanie królowej
Nawarry, Małgorzaty Valois, która, posyłajac do Brantome’a historję swego życia, ,
tak mu pisze: „Cette oeuvre ira vers vous comme les petits ours en masse 1 *urde et difforme, pour y recevoir sa formation“. Taką masą ciężką i niekształtną
są pamiętniki Jana Golljusza, z których historyk może nie jedno zaczerpnie do dzie*
jów cywilizacji polskiej. W stosunku do wcale 1 cznych pamiętników szlacheckich
polskich z XVII wieku, mają wspomnienia mieszczanina zamojskiego znaczenie odrębne,
mówią nam szczerze i poprostu o doli mieszczańskiej w Pohce, o cichem życiu
mieszczan polskich i o ich skromnych zabiegach wytrwałej pracy, statecznem dąże
niu do oświaty i ogłady.
Jan Golljusz wyrasta na polaka. Rodziców snać miał zupełnie jeszcze po
niemiecku myślących, skoro po śmierci matki swej zrzuca niemieckie szaty i polską
żałobę przywdziewa.
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Urodził się w roku 163łfcv Bebra, miejscowości, nie dającej si^ bliżej ozna
czyć. Był kalwinem, jak to dowodzą kilkakrotne wzmianki w rękopisie. O swym
ojcu nie wspomnina Golljusz nigdzie dokładniej; matka z domu Bregemanówna, na
leżała, zdaje się, do starszej generacji mieszczańskiej w Zamościu, jak to można przy
puszczać na podstawie wzmianek o stosunkach w Zamościu i o jej pogrzebie. Ro
dzeństwa miał Jan kilkoro: słyszymy o bracie Samuelu, o siostrach. Pamiętnik swój
rozpoczyna Golljusz w chwili, kiedy matka jego,, już jako wdowa, domem zarządza.
Stosunki majątkowe Golljuszów były zapewne skromne; w każdym razie troskliwa
matka wyprawia syna na naukę do uniwersytetu w Lipsku. Szesnastoletni Jan,
uznawszy, że studja w kraju „admodum frigent*, wybiera się pod jesień r. 1650 do
Lipska. Pobyt swój w sławnym uniwersytecie, przygody dzienne i nocne opisał
Golljusz szczegółowo i z widocznem upodobaniem. Życie swobodne niemieckich
burszów takim zachwytem go przyjęło, że nie wahał się poświęcić ni pieniędzy, ni
trudów, byle by tylko po roku też z „penała“ zostać prawdziwym „studiosus". Na
iwność młodzieńcza, powaga w opowiadaniu szczegółów błahych nadają cechę humo
rystyczną tej części pamiętnika.
Po dwuletnich studjach w Lipsku wraca Golljusz do Zamościa w czerwcu
1652 roku, trafiając na wielki popłoch w okolicy z powodu wojen kozackich.
Jąć się widocznie nie było czego, aż z nudów prędzej niż z potrzeby zaczął baka
łarzować. Pierwszą uczenicą była jakaś mała „Krzysia", którą Golljusz miał wyuczyć czy
tania i p :sania. „Tylko, że tępa bardzo w tych rzeczach była“, dodaje młody nauczyciel.
Lekcje z Krzysią nie zabierały mu pewnie dużo czasu. Chwile wolne poświę
cał Golljusz dalszemu kształceniu się i z tego to czasii, z roku 1653 powstał głów
ny zawiązek grubego z czasem tomu, który się dziś w British Museum przechowywa. Golljusz nie dość zamożny, aby nabywać dzieła, począł w Zamościu skrzętnie
wypisywać z różnych xiążek ustępy, interesujące go lub potrzebne do praktyki
prawniczej. Jeśli zważymy, że opisy te poczynił w Zamościu, i że najłatwiej xiąźki
mógł dostać od profesorów Akademji tamtejszej, a może i z bibljoteki zamkowej:
to wypadnie nam szczegółowo podać spis rzadszych dzieł, używanych przez Golljusfca. Rzuci to bowiem światło prawdziwe na zapas bibljotyczny w Zamościu w po
łowie XVII wieku. Chociażbyśmy przyjęli, że Golljusz z dostępnego mu źródła ani
wszystkich, ani nawet najważniejszych xiążek nie wyczerpał, przecież i to, co miał
w ręku i to, co wypirał, charakteryzuje epokę i człowieka. Podaję niżej ’) jako
przykład próbkę excerptu Golljuszowego. Tutaj, nie?chcąc przedłużać słowa wstępne
go, dam tylko suchy wykaz dzieł, przez Golljusza czytanych. Pominąwszy klasyków
rzymskich których Golljusz stosunkowo mniej przytacza, zaznaczam z góry, że do
ulubionych autorów jego należą: Plutarch (w tłom. łacińskim), filozof Seneka, bajki
Ezopowe, pamiętnikarz Valerus Ma.ximus, wyciągi z Justinusa, historyk Florus
a z nowszych Bakon, Werulamski i Utopia Tomasza Morusa.
Nadto znajdujemy w rękopisie Golljusza, wyjątki z następujących dzieł, któ
rych najnowsze (dla Golljusza) wydania, o ile się stwierdzić dają, przytaczam:
Aelianus, Varia Historia, ed. Perusci, Romae, 1545, 4-o.
Stobtius, Florilcgium s. Sermones a C. Gesnero in. lat. trad. ap, Fabrum,
2 voll. 1609. Fol.
]) Ob. .D odatki", w następnych zeszytach.
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Nicepfrorus Gregoras,
[-otoplo, ed. pr. Graece et latine Basil. 1562.
Rufinus Tyrannius, Historiae ecclesiasticae, liber primus etc. 1549.
Lemnius Levinus, . De habitu et constitutione corporis quam Graeci xpao£y,
triviales complexionem vocant libri II, Francofurti, 1619.
Idem, De termino vitae liber. Libellus de honesto animi et corporis oblectamento et quae exercitatio, homini libero potissimum conveniat, Lugduni Bat. 1639.
Riolanus Johannes, Artis medicinalis theoricae et practicae systema, Basileae, 1629.
Agrippa Cornelius, De nobilitate et praecellentia foeminei sexus, Coloniae, 1532.
Dietericb Cunrad, Institutiones Dialecticae ex probatissimis Aristotelis et
Rami intepretibus conscriptae. Editio nova. Giessae, 1655.
Scboenborner G., Politicorum libri VII etc., Editio ąuarta, Francof, 1628.
Magirus Tobias, Eponymologium criticum ex principum, sacrorum, secularium, virorum togatorum, locorum insignium, patrum, philologorum, medicorum, pogtarum, historicorum descriptionibus, Francof, 1644, 4-o.
Magirus Joannes, Antropologia, hoc est commentarius in P. Melanchfonis
libellum de Anima, 1603.
Golius Tfreopbilus: 1) Epitome doctrinae politicae ex libris politicorum Ari
stotelis collecta. 1622, 8 -o.
2) Epitome doctrinae moralis e x jX . libris ethicorum
Aristotelis collecta. 1617, 8 -o.
Bns Gaspar: Mtopoaofla i. e. Stulta sapientia. Coloniae, 1620 (nadto wydawca
najrozmaitszych rzeczy, np. Aleman, Vitae Humanae proscenium 1652).
Drexelius Hieremias, Aurifodina artium et scientiarum omnium, Antverpiae 1641.

W marcu r. 1653 umiera matka Golljusza. Osierocone rodzeństwo, zapewne
po naradzie z krewnymi i przyjaciółmi, postanowiło pracować na siebie.' Młodszego
Samusia odwozi niejaki Abramowicz do Lublina na naukę u złotnika, młodszą siostrę
Jana, Annę, bierze na wychowanie „pani Gutowa“ (druga siostra była zamężną za
Jakubem Hazem w Zamościu), a sam Jan wybiera się w maju do Lwowa, szukając
widocznie zajęcia. Jakoż we Lwowie po dwumiesięcznych staraniach „znawia go
P. Berny na inspekcję do syna swego". W sierpniu wraca z pupilem swoim Golljusz do Zamościa. Notuje w pamiętniku skrzętnie zdarzenia małomiejskie, ale czy
to s^ara jednostajność zajęć i przygód, czy też coraz bliższa burza wojenna przery
wa zapiski Golljusza z końcem roku 1653.
Jakie były dalsze koleje życia Golljusza, nie da się z jego xięgi oznaczyć’
Wśród zawieruchy wojen kozackich, wśród zalewu szwedzkiego, ginie nam z oczu
mieszczanin zamojski. W rękopisie spotykamy tylko luźne dowody, że w r. 1657
i 1660 bawił Golljusz w Zamościu.
Pierwszą datę znajdujemy na wexlu1), którego bruljon wpisał do swej xięgi.
Wypożycza tam Golljusz niewiadomemu tysiąc złotych polskich, należących pro serte
siostry rodzonej panny Anny Golljuszówny. Szczegół ten pozwala nam Wniknąć
w stosunki majątkowe rodziny. Matka Jana zostawiła, zdaje się, dzieciom swoim
i)

Ob. „©odafki‘ , Nr 5.
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conajmnjej cztery tysiące złp., skoro na każde z dzieci tysiąc zip. przypadło. Nie
było zatem niedostatku w rodzinie Golljuszów. Jan chodził nieźle koło spraw swo
ich, innym razem mógł wypożyczyć Jakóbowi Kepel złp. trzy sta1). Nieszczęścia,
jakie na kraj polski wówczas spadły, pobudziły Golljusza do żywszego zajęcia się
sprawami bieżącemi.
Przepisuje listy szwedzkie do Zamoyskiego pisane, odpowiedzi Zamoyskiego
na listy Jana Kazimierza, Rakoczego i in. Między roki;m 1660 a 1665 zaszedł ja
kiś ważny w życiu Golljusza wypadek. Niema w jego rękopisie żadnej, z tych lat
notatki, ale w r. 1665 pojawiają się pierwsze poezje Golljusza, wywołane affektem
życzliwym ku pannie Katarzynie Buzewięzównie, z którą w r. 1666 aż w Kiejdanach
na Żmudzi się ożenił. Jakie losy zagnały mieszczanina zamojskiego do Kiejdan,
trudno odgadnąć.
Nie wiemy także, czy panna Katarzyna mieszczanką była, czy też szlachcian
ką, a co najdziwniejsze, że sam Golljusz nie wiedział napewno, jak się jego bohdanka nazywa. W rękopisie raz ją wymienia jako Buzewiczównę, to znowu pisze: Budre*
wiczówna. W liście weselnym nazywa matkę panny młodej: Jey Mścią Panią Judy
tą Popławską Buzewiczową. Jakkolwiek rzeczy się miały, pan Jan kochał się na do
bre, a widomym znakiem tej jego miłości są dzisiaj dla nas wiersze jego i anagra
my, któremi serce panny Katarzyny zdobyć pragnął. Czy tylko serce? Panna była
posażna; do matki należały M iłaszuny'-) w powiecie Wiłkomierskim, niedaleko.
Kiejdan. List weselny Golljusza 3) dowodzi pomyślnego wyniku zabiegów jego mi
łosnych. Wolno się domyślać, że jako zięć pani Judyty Buzewiczowej, czy Budrewiczowej żył nasz mieszczanin nadal w dostatku, sprawami kraju coraz żywiej się
interesując. Wnosimy to z licznych kopij listów politycznych, paszkwilów na So
bieskiego, wyciągów z Kojałowicza itd. Chronologicznie da się stwierdzić zapiska,
fol. 254 b ,/, opatrzona datą r. 1683: „Przestroga do sejmików". W r. 1686 dopisuje
szczęśliwy małżonek do dawnego wiersza dwuwiersz „do Kasieńki"4). Innym póź"
niejszym jeszcze śladem życia Golljusza jest dziwna notatka na karcie 154-tej jego
manuskryptu:
„Exulta Germania, venit eniin tempus, quo nomen Leopoldus transit in omen
Anno 1689“.
Jakim sposobem manuskrypt Golljusza dostał się do Anglji, zapewne nigdy
się nie dowiemy. Rękot is ten oznaczony: „Bibl. Sloan. 1361“. Był jednak w Anglji
już przed r. 1753. W tym bewiem roku nabyto uchwalą parlamentu na własność
Anglji bogate zbiory xiążek i rękopisów, które Sir Hans Sloane zgromadził; nasz
zaś rękopis według sygnatury bibljotecznej w zbiorach Sloane’a się znajdow ał5)
Szczegółowy opis grubego in. 4-o tomu podaję w dodatkach. Tu zaznaczę
tylko, że pismo Golljusza ścisłe, crobniutkie i nader oszczędne, jest w wielu miejs
cach bardzo nieczytelne. Rękopis nie miał odrazu dzisiejszej objętości. Kilka ze
szytów wklei! Golljusz później; Xiążka cala jest doskonałym wzo em owych tak
O Ms. fol. 298-b i 299-a.
>) Por. Opisanie „manuskryptu w .Dodatkach Nr. 7, k. 135-a.
s) .Dodatki*, Nr, 3
*) „Dodatki", Nr 2.
') Por. .Britisli Museum* Przegląd Polski, maj 1889, str. 375, gdzie pierwszą wiadomość ‘
o znalezionym rękopisie Golliusza podałem.

l
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licznych w XVIII wieku „Sivae Rerum*. Maluje się wtem rękopisie dosadnie stro
na umysłowa i obyczajowa, zwłaszcza młodego Golljusza. Wypisy z uczonych dzieł,
które wyżej wymieniłem, przeplatał Goltjusz . wierszami lub prozą arcyswawolnej
treści. Przytaczać ich nie widzę potrzeby, tem bard iej, źe „Jovia!itates“ Potockie
go dzierżą na tem polu pierwszeństwo.
Z całego rękopisu wyziera po póltrzecia wieku pogodna, dobroduszna twarz
mieszczanina zamojskiego. Nie znamy jego starości, ale młodość miał szczęśliwą,
skoro poznał kawał świata, nabył wiedzy za gran cą, uczył się i ,ak mógł, na życie
pracował. Usposobienie miał pogodne, ludziom się podobał, bo umiał w potrzebie
powi dzieć mówkę weselną, czy orację pogrzebową, bo wierszykiem okrasić umiał
skromne biesiady sąsiedzkie. Był to jeden z tych poczciwych, prostych mieszczan,
których, Bogu dzięki, nigdy Polsce nie brakło. Trochę ociężały w ruchach i myśli,
trochę powierzchowny w naukach, trochę próżny w stosunkach towarzyskich, ale
z sercem złotem, zamiłowany w pracy, oszczędny, zapobiegliwy: jeden z typów
polskich XVII wieku i jako taki godzien, aby myśli jego i uczucia przed nami odżyły.

(Mus. Brit. Bibl. Sloan ■ 1361).
HO a.
Ego Johannes Gollius natus sum Bebre Civitate Regia patre An- 1650.
drea Gollii, Matre Catherina Bergamanowna, Anno verbi incarnati 1634 die 3 martii, hora 15 in iiovi’) Horrologio, Hora vero 9-na in novi2) ipso die Veneris.
Totum vitae meae curriculum emensuratum, singulos quosque dies annorum in quibusnam actionibus consumpserim, quae notabilia tum mihi ipsi, tum me sciente in
his regionibus, in quibus ego p. t. versabar, ii.ter personas notabiles acciderint,
succincte et brevissimo laconismo, colligere et observare placuit, non aliam certe ob
causąm, quam dulcissimae memoriae causa, si aliquando post modum contigerit vere
hisce delecfari; nam iuxta illud tritum axioma „olim meminisse iuvabit"; hoc igitur
brevi annotato, in nomine Tuo, Sanctissima et individua Trinitas, in nomine TuO,
dulcissime Jesu qui a et w es omnium, id ipsum inchoare aggredior, tu fac, ut quam
felicissime cuncta ex animi sententia fluant, ad honorem inprimis Tuae Sanctissimae
Maiestatis, tunc Parentum, cognatorum, agnatorum, et quorumvis mihi propensisstmorum, solatium et ornamentum. Amen.
(c. d. n.)
D r P rof. W ła d y sła w K onop czyńsk i.

Zaginione archiwum Jędrzeja Zamoyskiego
ka n c lerza w ielkiego koronnego.

(Dokończenie).

50. Tryplika w sprawie xięcia kurlandzkiego, zachodzącej z obywatelami
kurłandzkimi, przez xiążęcia z urzędów pooddalanemi i w sądach koronnych spra
wiedliwości z xiążęcia dopominajrtcemi się, strony xiążęcej napisana.
51. Obywatelów xięstwa Kurlandji na podane przeciwko tymże od xięcia
zarzuty w sądach koronnych dana odpowiedź, czyli usprawiedliwiania się xiąźęce
zbijające powody.
■) a)

Wyraz iiiec?.yłelny.
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52. Traite de police des incendies en generał, mais principalement de celle
pour la vilte de Paris.
53. Wyszczególnienie osób, przed któremi miasto Gdańsk składało hommagium od r. 1649 za panowania Jana Kazimierza do roku 1734 panowania Augusta III.
54. Excerpt z dekretów króla Jana III i Augusta III względem prowentu
miśsta Gdańska, zulaga mianowanego.
55. Z przywileju króla Kazimierza, w Piotrkowie 1455 roku feria 4 post
Visitationis Mariae danego mieszczanom gdańskim co do .plebiscytów i pieniędzy
śutjsydjonalnych wypisany excerpt.
56. Przyczyny, dowodzące, że prowenta i użytek portu gdańskiego samym
tylko gdańszczanom służyć mają podług przywileju, danego- temuż miastu od króla
Kazimierza roku 1457 w Piotrkowie, gdzie oraz jest objaśnienie względem intraty
portowej i zulaga, kto te stanowi, Mo wybiera, kto opłaca i na co obracane bywają
te dochody.
''V 57. Dowody, wyjęte z śynodu trydenckiego, z synodu lateraneńskiego i sy
nodu prowincjonalnego wileńskiego, na to, że biskupi w swoich djecezjach mają
zwierzchność nad drukarniami i xięgarzami, bez których wiedzy i aprobaty żadne
nowe dzieła nie mogą być drukowane ani publicznie przedawane.
58. Projekt, należący do konstytucji, ubezpieczającej rząd kraju i czynności
wszelkich jurysdykcyj w czasie bezkrólewia.
59. Punkta potrzebne do zachowania w czasie aktu rozgraniczenia państw
Korony Polskiej od kraju państwa Rosyjskiego, w których wyraża się, co było potrzebnem do tego dzieła, i jak się w tefnże sprawować należało.
60. Przepis wezwania obywatelów pruskich na zjazd generalny, w którym
wyraża Się, jakie i do kogo ma być czynione wezwanie, z jakiemi okolicznościami etc,
61. Formularze wypisane rozkazów, za króla Stefana Batorego wydanych do
magnatów, miast i obywatelów pruskich, wzywających tychże na zjazd generalny,
62. Roku 1765 d.. 30 apryla na instancją szlachty kurlandzkiej przeciwko
Janowi Ernestowi xiąż'ęciu Kurlandji i Semigalji wydany do sądów relacyjnych pozew
o to, iż teri xiążę z ubliżeniem praw Korony Polskiej w roku 1763 podstępnie wdarł
się na kiążęcą godność, lubo był z powodu sprzeciwiających się krajowi polskiemu po
stępków swoich podległy karom kryminalnym; 2°, że posłanym wtenczas do Kurlan
dji dwóm senatorom, Platerowi wojewodzie i Lipskiemu kasztelanowi, nie dopuszczał
ich zlecenia przyzwoicie dopełnić, jako tychże relacja świadczy, a przeto znieważył
powagę królewską; 3°, że przeęiwko decyzji tychże komisarzów i słuszności, tudzież
wbrew prawom, służącym dla xięstwa Kurlandji, ważył się dobra xiążęce za ważnemi
kontraktami przez różną szlachtę posiadane przed terminem w tychże kontraktach
wyrażonym odbierać i szlachtę krzywdzić; 4°, że xiążę ważył się wielu urzędników
Kurlandji skasować i z temiż gwałtownie sobie postępować, na ich miejsca innych
stronników swoich osadzać, lubo z mocy niedokładnie wykonanej przysięgi na Tenność królowi i Koronie Polskiej ciż urzędnicy mieli prawo nie słuchać go i za xiążęcia nie uznawać; 5°, że xiążę uciążliwości od szlachty kurlandzkiej podane mu chciał
umbrkyć i nie wdał się w rzetelne tychże rozeznanie; 6 °, że xiążę przeciwko umowie
zawartej z szlachtą kurlandzką pozwy wydawał o dobra feudalne i tym sposobem
spokojność w kurlandji mieszał; 7°, że rozkaz królewski, wydany do obywatelów kur'andzkich, zalecający tymże zachowanie spokojności publicznej nie przez cyrku larze,-
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jak należało, szlachcie ogłosić, ale z ambon publikować zalecał; 8°, źe się ważył
xiążę na opaczne doniesienie królowi zrobione zyskać nakaz królewski, tamujący
szlachcie kurlandzkiej odprawowanie sej.nu w Miławie.
63. Roku 1765 dnia 30 apryla z kancelarji koronnej wydany pozew na in
stancją szlachty kurlandzkiej przeciwko Henrykowi Chrystjanowi Offenberg, landhofmajstrowi Franciszkowi Jerzemu a Franek landmarszałkowi, Ottonowi Fryderykowi
Sas oberburgrabiemu, Janowi Ernestowi Klopmann kanclerzowi,' od xięc!a kurlandzkiego nowo ustanowionym urzędnikom, względem ukarania tychże zą dawane złe
rady xiążęciu, a przez te zaburzenie spokojności między obywatelami xięstwa, za
wyrządzenie powodów wielu krzywd i szkód.
64. Roku 1765 d. 6 maja w Mitawie na zgromadzeniu obywatelów kurlandz
kich zadecydowane i rękami marszałka i deputatowanych podpisane uchwały, w któ
rych to znajduje się: najprzód, ażeby z xiążęciem, łamiącym prawa xięstwa tego oby
watelom służące i radni jego, dający mu do tego rady i sposoby, byli w sądach rela
cyjnych Korony Polskiej o to procesowani.—2°, Do utrzymywania tej sprawy Otto
Krzysztof ab Howen za pełnomocnika ustanowiony i temuż miesięcznie pensji 200
talarów naznaczono.—3°, Na podaną stanom kurlandzkim deklaracją dworu rosyjskiego
przez ministra tegoż dworu pana de Simolin, widząc sejmujące stany kurlandzkie
wielką praw swoich w tej deklaracji pogardę i rozumiejąc, że ta deklaracja wypadła
na opaczne udania, postanowiły też stany wysłać deputatów do imperatorowej w eelu
odzyskania tejże przychylności,'■ do tej deputacji wyznaczyli Henryka a Brincken
z 2000 talarów i Ottona Hermana ab Howen z 200 talarami miesięcznej pensji —
4°, Asesora Fock ustanowiono korespondentem krajowym z zleceniem, aby z deputacją do Warszawy wyznaczoną, jakoteż z deputacją petersburską ciągle korespon
dował i o wypadłych zdarzeniach dystryktowych kurlandzkich pełnomocników uwia*
damiał, na co wyznaczono mu pensji miesięcznej 40 talarów. — 5°, Na wydatki
i porządne prowadzenie interesów krajowych uchwalono podatki. — 6°, Sacken,
dziedzic dóbr Abgulden, obrany podskarbim xięstwa i przepisano mu tryb spraw o
wania tej funkcji. — 7Q, wyznaczeni są kolektorowie podatków po wszystkich dy
stryktach i przepisane tymże obowiązki urzędowania. — 8°, Reck, dziedzic Neuenburga, wyznaczony na kurjera do króla, miał oddać królowi skargę obywatelów
kurlandzkich przeciwko ^iążęciu Janowi Ernestowi, absolutnie xięstwem rządzić
usiłującemu. — 9°, Uchwaliły stany kurlandzkie łącznie i dzielnie opierać się prze
mocy xiążęcia i to postanowienie swoje zawsze stale utrzymywać.
65. Przez Ernesta • de Medem, posła xiążęcita kurlandzkiego i stronników
jego, królowi polskiemu podany memorjał, w którym zażalenia obywatelów kurłandzkich za niesprawiedliwe poddają się i na żalących się kary żąda.
6 6 . Projekt konstytucji, mającej nastąpić względem mostowego w mieście
Toruniu opłaty, tudzież uregulowania cła od towarów prowadzonych i przyłączenia
na zawsze do tegoż miasta Kępy.
67. Animadversiones do -tegoż projektu na rzecz miasta Torunia zebrane
i wypisane.
6 8 . Extrakt różnych przywilei i konstytucyj, zabezpieczających miastu To*
runiowi mostowego cła opłatę i zalecających tychże mostów utrzymywanie.
69. Refiexje względem kompanji manufaktur wełnianych, w których po
przełożeniu szczupłości funduszu na mające wypaść wydatki tej fabryki czyni się
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Obrachunek kapitału gotowego, z niego opłacić się mających długów, i daje się spo
sób oszczędności nadal zachowania.
70. Wypisanie-fundamentów, na których jest nowo obmyślony sposób kon
kludowania obrad publicznych według praw kardynalnych wolności in libertate sentiendi et jure vetandi, od Szczepana Sienickiego burgrabiego grodzkiego różań
skiego wydany.
71. Obwieszczenie ogłoszone w Warszawie, aby nikt nie ważył się w gry
hazardowe grywać.
:72. Excerpt z konstytucji 1447 roku, zapadłej względem sądów koronnych,
dawniej colloąuia zwanych, gdyby na . też przeznaczone osoby nie były w zupeł
nym komplecie.
73. 1765 Extrakt wypisany dekretu trybunalskiego poznańskiego w spra
wie magistratu poznańskiego z Żurowskimi zaszłej o dobra Rataje i expuisją
z tychże,, którym magistrat byi skondemnowany.
74. Od konłraternji kupieckiej miasta Poznania podane do decyzji królew.
skiej punkta, w której okazują się uprzywilejowane wolności tegoż bractwa i prero
gatywy, i oraz wyrażają się przyczyny upadku miasta i utraty dawnego znaczenia
tegoż.
.
75, Propozycja prawna z odpowiedzią decydującą i na prawności ugrunto
waną w yprawie zapozwania miasta Poznania przez szlachcic^ Źurowsk ego do try
bunału koronnego o wypędzenie tegoż przez mieszczan z dóbr Rataje miasta Po
znania dziedzicznych: czyli ta sprawa słusznie należy do decyzji trybunalskiej ixzyli miasto Poznań w trybunale odpowiadać i sądzić się powinno.
.76. Opisanie intrat i dochodów miasta Lwowa i starostwa lwowskiego tu
dzież okoliczności ich tyczących się, zrobione d. 20 marca 1765 roku, do którego
dołączone są punkta żądań mieszczan lwowskich, uformowane w celu polepszania
bytu tegoż miasta.
77. Miasta Krakowa obrady, czynione względem utrzymania dawnych praw
i przywilejów, w których na wezwanie magistratu kikokrotne pospólstwo o rzeczy
konkludowało, wreszcie punkta żądań swoich wyraziło w celu pozyskania trwałości
przy swoich wolnościach, roku 1764.
. 78. Miasta Warszawy, obywatelów układ zrobiony roku 1765 względem za
chowani czystości na ulicach i wywożenia z tychże błota.
79. Projekt stosowny do przyśpieszenia sprawiedliwości w sądach zadwornych, gdzie pieczętarzpm koronnym oznacza się zapłata z skarbu koronnego, wysz
czególniają- się- gatunki spraw, tym sądom podległych, daje się przepis dla komisarzów granicznych etc.
...
80. Projekt skrócenia procesu kontumacjalnego i kontrowersyjnego, czyli
pr-zępis dla sądzonych osób, podług którego te procesa iść mają.
81. Projekt stosowny do ubezpieczenia handlów tudzież rzemiosł po mia
stach większych i miasteczkach królewskich.
82. Ubezpieczenie handlów i rzemiosł w miastach królewskich, gdzie ży
dom tym tylko pozwala się pro adzić handle i rzemiosła utrzymywać, którzy mają
z mieszczanami poprzednicze zawarte w tej mierze konwencje. Ostrzega oraz przyj
mowanie wszelkiej religji osób do handlów i rzemiosł w czasie późniejszym.
. 83. Stałość publicznego' dobra w przypadku bezkrólewia, czyli projekt do
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konstytucji, zapewniający w czasie bezkrólewia trw aość sądownictwa różnych instancyj i wszelkich juryzdykcyj tudzież manufaktur, fabryk etc.
84. Inwentarz generalny fabryki kompanji manufaktur wełnianych, spisany
d. 7 maja 1770 roku.
85. Punkta podane od kompanji manufaktur do uzupełnienia potrzebne,
między któremi jest branie sukien na oporządzę nie wojska z tej fabryki i wyrobie
nie u króla funduszu na aresztantów etc.
8 6 . Projekt na to, aby dom poprawy oddany był pod rząd dyrekcji manu
faktur, przez co i ubogie dzieci, bez edukacji włóczące się, mieliby nadal sposób do
życia, i hultaje nie byliby próżniakami, sposobiąc każdego podług zdolności do ja 
kiegoś czynu.
87. Projekt względem stanowienia kompanji z 100 akcyj złożonej do za
częcia fabryki manufaktur wełnianych.
88 . Łochocki starosta osiecki i błoński w mieście swoim dziedzicznym Bar
cinie, nad Notecią rzeką leżącym o 6 mil od Torunia, projektuje założenie fabryki
manufaktur wełnianych, podając do tej okoliczności stosowne i dogodne punkta.
89. Vues particuli^res de police et de fabriąue pratiąue pour les manufactures de la compagnie pr. Mr. de Rleule, gćnćral major et assesseurde la compagnie.
90. Obrachunek sukna w fabryce krajowej zamówionego i opłaconego
w części przez jmp. Stempkowskiego oboźnego koronnego.
91. Explikacja dyferencji, zachodzącej w dwóch ordynacjach trybunału, us
tanowionych roku 1765, w której okaztoje się, że ordynacja trybunału wielkopol
skiego co do kadencji ustanowiona dwoista, jedna drugiej nie znosi, tylko dogod
ność w rozprawie sądowej sprawuje.
92. Projekt na ufundowanie szpitalu dla wszelkich ubogich, sierot, wdów
i innych tudzież założenia przy nim różnych fabryk i manufaktur, ciekawy i infor
mujący, w którym podają się środki pomnożenia dochodów krajowych i zmniejsze
nia liczby próżn aków.
93. Projekt responsu na deklarację drukowaną xięcia Repnina stanom i
Rzplitej podaną względem praw dysydenckich rozszerzenia.
'
94. Expositio variorum gravaminum ab aula Berolinensi Reipublice illatorum ex scriptis in actis Metrices Regni observatis patentium. W którem dziele
z dokumentów autentycznych czyni (się) wywód różnych szkód, poczynionych kra
jowi polskiemu przez państwo Pruskie od roku 1655 do roku 1744 — dzieło nie
dokładne, nieco w nim niedostaje.
95. Excerpt z konstytucyj koronnych o prawie i porządku sejmowania od
roku 1564 do roku 1764 zapadłych wypisany.
96. Wywód z różnych przywilejów i konstytucyj prawnych na to, że Prusy
lubo należą do Królestwa Polskiego, jednakże królowie polscy nie są tej prowincji
absolutnymi panami ani Rzplita, owszem taż prowincja równa się innym w swoich
prerogatywach i do obrad względem interesów kraju równie z innemi należy, swych
przywilejów całości pewna.
»
97. Informacja de senatus consiliis, które się in archivo Regni znajdują,
wyrażająca od roku 1677 do roku 1765, gdzie były senatus consilia i kto je podpisywał.
98. De senatus consiliis et residentibus, czyli wypis z różnych konstytucyj
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i praw polskich, obejmujący ustawy względem obrad senatu i wyprawy do obcych
dworów posłów i agentów, uchwalone od roku 1576 do roku 1736.
99. Excerpt konstytucji sejmu convocationis zapadłej roku 1764 względem
komisji wojskowej tudzież regulamentu wojsk i władzy nad temiź.
100. Przestroga w rewolucji polskiej w roku 1764, po śmierci Augusta 111
zaczętej, do roku 1767 kontynuowanej z okazji zamieszania dysydentów, — czyli
wiersze w tej okoliczności pisane.
101. Listów patrjotycznych pisanych do J.W. Andrzeja Zamoyskiego, kanc
lerza kor,, kopje, ż których w liście pierwszym czyni uwagi nad potrzebną Eduka*
cji Narodowej uregulowania i legis sumptuariae wprowadzenia, kładąc zbytki w po
życiu narodowem za największą przyczynę zguby kraju — data tego listu roku
1777; — w drugim liście czyni wywód z stanu natury człowieka pierwiastkowych
towarzystw i praw, — data listu w tymże roku 1777; — w trzecim liście, tegoż ro
ku pisanym, przenosi uwagi swoje do początków prawa cywilnego, wystawia konie
czność władzy zwierzchniczej i ustaw w każdym kraju nieodbilą potrzebę.
102. Wyszczególnienie pakietów i przywilejów, wyszłych z kancelarji ko
ronnej roku 1764 i 1765 dla różnych osób na różne dostojności i posiadłości, wydąjiych za kanclerstwa J.W. jmci pana Andrzeja Zamoyskiego.
103. Ó Umyśle Praw tom II, xięga XII, która na rozdziale II xięgi 21
Umysł Praw wszelkich w każdym rządzie przez Montesąuieu po francusku wydany,
na polski język przetłomaczony z tomu pierwszego, w którym kart 45 i 40 niedostaje, tu się przydaje.
104. Les loix civiles dans leur ordre naturel. Dzieło dociągnione do pun
ktu tylko 23.
105. Urządzenie trybunałów koronnych i innych władz sądowniczych, za
wierające w sobie tryb czynienia sprawiedliwości i niektóre do procesów należące
formalności.
106. Kopja reskryptu królewskiego do magistratu elbląskiego, którym 24
osób z mieszczan elbląskich za nowe członki do magistratu dodaje się.
107. Kopja uchwały względem archiwum koronnego, które Nowicki z Kra
kowa do Warszawy sprowadził, zaszłej, w której tryb utrzymywania archiwum sta
nowi się, z wyrażeniem, ile i jakich osób ma wstęp mieć do tegoż.
108. Kontynuacja obserwacji na część III praw, Artykuł 4 o kupcach i han
dlach, artykuł 5 o szkole doktorskiej, felczerach i aptekach, artykuł 6 o żydach.
109. Explikacja natury cła królewskiego, starym cłem zowiącego się,
przez którą objaśniać się będzie pierwszość i wyższość tego cła od. cła Rzeczy
pospolitej.
110. Reflexje potrzebne nad responsem od JW. pana Ostermana na list
JW. jmci Xiędza kanclerza -W. K. će 24 junii z Petersburga danym względem roz
graniczenia krajów polskich od rosyjskich. Tamże excerpt z listu Nitosławskiego>
regimentarza partji ukraińskiej do hetmana w. k., pisanego roku 1742 w obozie pod
Buzówką, tamże kopja listu jmci pana Grabowskiego pisanego do hetmana koron
nego z Raszkowa 10 sept. 1742. — Tamże relacja z Benderu o rozgraniczeniu mię
dzy Moskwą a Turkam'. — Tamże kopja listu pisanego od Koszowego do Regi
mentarza partji ukraińskiej d. 17 septembra 1742 roku. — Tamże excerpt z listu
wpana Benu go, inslygatora koronnego, posła do Turcji, pisanego do hetmana ko
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ronnego die 20 nowembra 1742 r. z Berładu. — Tamże excerpt z listu tegoż pisanego
do hetmina z Galaty d. 5 decembra 1742.
111. Przywrócenie juryzdykcji referendarskiej, czyli oznaczenie spraw do
tego sądu należących, jego czynów i osób sprawować go mających.
112. Projekt założenia Coilegji medico-chirurgici w Warszawie, w którym
przeznacza się miejsce na założenie tak potrzebnego Collegjum — wyszczególniają
się nauczyciele, wymieniają się onych powinności i obowiązki, z niektóremi do rze
czy zgodnemi przydatkami.
. 113. Projekt, potwierdzający dawne zwyczaje i prawa sądownictwa i juryz
dykcji miast pruskich.
114. Projekt względem opłaty cła w pruskiej prowincji, a szczególniej
w Toruniu.
115. Extrakt różnych przywilejów, pozwalających miastu Toruniowi wybie
ranie ceł i dróg publicznych utrzymywanie.
116. Uwagi obywatela nad narodem żydowskim, jak może stać się poży
teczny w polskich ściśnionych krajach, przez nową ustawę prawa na sejmie roku
1780 uczynioną, w których okazuje potrzebę myślenia polakom o narodzie żydow
skim w kraju polskim zagęszczonym, pokazuje szkody publiczne z okazji tego n a
rodu, — i stanowi odmianę narodu żydowskiego, dodając skutki z tejże odmiany
wyniknąć mogące.
117. Manifest Porty Otomanskiej, wydany przeciwko Rosji w roku 1787.
d. 24 augusta, w którym wyraża powody, jakie zmusiły Turcję do. wypowiedzenia
wojny Moskwie.
118. Przyczyny, dla których sądy konfederacji koronnej agitować się nie
mogą, między któremi to wyraża, iż xiąże jakiś, jako marszałek konfederacji nie
mógł sprawy swojej w sądach konfederackich rozsądzenia domagać się.
119.' Copie de la declaration de la Cour Imperiale de Toutes les Russies
qui est mot pour mot la meme que celle que le ministre de la Cour de Berlin
a presente au minisfere de Pólogne le 18 septembre 1772.
120. Wypis artykułu XXXV traktatu oliwskiego, nastąpionego między
Szwecją i Koroną Polską, tudzież cesarzem rzymskim i branderburskim elektorem
121. Reflexions sur le projet d'un the&tre publique et d’un Hotel destine
aux redoutes. Prćsentee par S. A. monseigneur le prince Lubomirski, grand marćchal de la Couronne.
122. Relacja Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego, biskupa przemyskiego,
podkanclerzego koronnego, dana królowi względem rozmowy, mianej z xięciem Repninem posłem rosyjskim, żądającym koniecznie dania audjencji dyssydentom, prote
gowanym od imperatorowej, w roku 1767 d. 26 apryla.
123. Oblikwłdacja dochodów i wydatków fabryki manufaktur wełnianych
i specyfikacja wszystkich akcjonistów, którzy złożyli się na fundację tej fabryki.
124. Reflexje do ordynacji miast względem swobód miejskich — nabywania
posesyj po miastach, — cechów miejskich, — o bankrutach,— o społecznościach.
125. Fragment uchwały względem pomnożenia handlów i rzemiosł w War
szawie — tudzież wyjaśnienie stąd wypaść mającego poż} tku dla kraju.
126. Niezrównane uwagi nad korzyści wlewkiem na kraj polski z wpro
wadzeniem stemplowanego papieru.
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127. Też same uwagi o papierze stemplowym i korzyściach z niego dla
kraju wyniknąć mających—w języku niemieckim.
128. Metropolity Całej Rusi i biskupów ruskich z Kościołem Rzymskim
zjednoczonych żądania względem domieszczenia s;ę' w senacie polskim.
129. Projekt do konstytucji o synach kapłanów ruskich, objaśnić mającej
poprzednio zapadłą względem tychże konstytucję.
130. Projekt aprobacji biskupstwa lwowskiego.
131. Ceremonjał, zachowany przy inwestyturze danej xięciu kurlandzkiemu
i mowa od tronu do syna tegoż xięcia jako pełnomocnika miana.
132. Mowy, miane podczas aktu inwestytury od syna xiążęcia Kurlandji
i Semigalji do króla.
133. Mowy od tronu, miane od tegoż xiążęcia w czasie aktu inwestytury.
134. Consignatio eorum qui Serenissimo Duci 1763 anno d. 22 Junii hommagium perśonaliter praestiterunt ex nobilibus Curlandiae eł Semigalliae.
135. Między obywatelami upitskimi1) z jednej, a Fryderykiem Kazimierzem
xiąźęciem Kurlandji i Semigalji z drugiej strony zawarta względem opłaty cła umo
wa w Mitawie roku 1695 d. 21 Januarii, którą podpisał xiąże Kazimirz, a od po
wiatu pińskiego (sic) Paweł Karp oboźny i Andrzej Berezniewićz podstoli mozyrski.
136. Między obywatelami xięstwa żmudzkiego z jednej, a tymże xiążęciem
kurlandzkim Kazimierzem z drugiej strony względem opłaty cła zawarta ugoda w Mi
tawie d. 12 mar. 1694 roku w Mitawie, którą xiąże kurlandzki podpisał a z strony
xi-ęstwa żmudzkiego obywatelów Zygmunt Billewicz ciwun wieszwiański, Alexandej
Korff ciwun korszewski i Stanisław Konstantyn Pilzudzki.
137. Jana Ernesta Birona, xiążęcia Kurlandii i Semigalji, w Mitawie wypi
sany manifest, w którym żali się na to, iż go do sądów koronnych zapozwano z na
kazem usprawiedliwienia się względem niesłusznie opanowanych tych xięstw, w nich
gnębienia szlachty i szukania obcej, rosyjskiej pomocy.
138. Contextus konstytucji konwokacyjnego sejmu o komisji skarbu ko
ronnego.
139. Relacja rzetelna o sejmie koronnym, w roku 1776 agitującym się, zro
biona przez posłującego na tymże—bez końca.
140. Xięga trzecia o sprawach — czyli uchwały prawa o sprawach w ogól
ności,—o sprawach kryminalnych publicznych,—o występku obrażonego majestatu —
o występku przeciwko ojczyźnie,— o bezpieczeństwie miejsc rezydencji króla i ob
rad publicznych, — o bezpieczeństwie senatorów, ministrów i posłów, do obrad pu
blicznych wchodzących,—o bezpieczeństwie posłów zagranicznych, — o bezpieczeń
stwie bram i murów miejskich,—o bezpieczeństwie kościołów, klasztorów i cmenta
rzy,—o bezpieczeństwie po drogach, pocztowych domach i na spławie,—o pojedynkach,—
De crimine peculatus czyli o biciu i fałszowaniu monety, — o bezpieczeństwie są
dowym.
141. Traktat o prawach, zawierający w sobie te szczegóły: Pierwsze źró
dła początkowe praw były niewiadome poganom—Pewność tych źródeł praw—Zna
jomość źródeł początkowych praw wzięta z poznania człowieka—Natura człowieka—
ł)

Pierwotnie miato być: pińskimi.
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Religja człowieka—Pierwsze prawo człowieka Drugie prawo człowieka — Ugrunto
wanie społeczności ludzkiej na tych dwóch prawach.
142. Z Starego i Nowego testamentu wybór myśli względem rządców i sę
dziów ludu.
143. Wiadomość o Zbiorze Praw, skróconym przez Jana Swoszowskiego,
pisarza ziemi lwowskiej, podanym na sejmie r. 1611 do decyzji stanów, z uwagą
nad tymże dziełem.
144. Projekt do ułożenia porządkiem praw polskich cywilnych in Codice
Zamosciano czyli rozkład całego dzieła prawnego na części, rozdziały i paragrafy
stosowne.
145. Points etablis par la di£te de convocation de 1764 et celle du couronnement de la meme annee au prejudice des terres de Prusse et surtout de la
ville de Dantzig.
146. Puncte des an Seine Kónigliche Majestat von Polen pro memoria slesischen Kaufmann Carl Ferdinand Morgenroth in Submission vorgetragen hat (sic).
147. L’usage de loteries est efabli dans bien des endroits, il est peu de
souverains qui n ’en aient senti 1’utilite, soit pour le bien de 1’Etat en generał, soit
particulierfcment pour celui des peuples qui leurs sont soumis.
148. Projekt do konstytucji względem płacenia zaległych prowizyj od ka
pitałów.
149. Media ad pacificationen internam, czyli rada względem utrzymania
wojska komputowego obojga narodów.
150. Między Józefem Mikorskim, podkomorzym ąiemi gostyńskiej, pisarzem
komisji skarbu koronnego, i Adamem Zyman z jednej, a elblągskimi kupcami Roth
i Pretorlus z drugiej strony, zawartej handlowej konwencji kopja.
151. Wyszczególnienie spraw, należących do trybunałów koronnych, sądów
ziemskich i sądów grodzkich.
152. Specyfikacja percepty i expensy z expedycji w kancelarji wielkiej
koron, za czasów kanclerstwa JW. Andrzeja Zamoyskiego w roku 1764 i 1765 z do
łączeniem różnych kwitów.
153. Konstytucje, stanowi duchownemu latini ritus in generalitate służące
tak, jak in volominibus complectuntur, zebrane.—NB. końca nie staje od tych słów:

Academiam.
154. Urządzenia, zapadłego dla miast i miasteczek, będących w kraju fran
cuskim za panowania Ludwika w roku 1764... Przetłomaczenie niecałe, zaczyna się
od punktu XXXVIII.
155. Uwagi nad konstytucją konwokacyjnego sejmu, zalecającą nowe ceł
urządzenie, a przez króla pruskiego uważaną jakoby przeciwną traktatowi welawskiemu, z powodu której król pruski jakby na odwet ustanowił nowe cło w Kwidzyniu.
156. Fragment projektu stosownego do polepszenia rządu krajowego i do
bra rodaków, gdzie wyraża powinności króla etc. NB. Początku niema, zaczyna
a folio 3°.
157. Uwagi względem rządu Rzeczypospolitej, pisane roku 1772. O krółu,
o juryzdykcjach sądowych, o izbie senatorskiej,—o sądach sejmowych,—o sejmie,—
o izbie poselskiej,—o interesach cudzoziemskich,—o interesach domowych, — o ko
misji duchownej,—-o komisji skarbowej.
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158. Różne uwagi względem gwarancyj,— dysydentów,—króla, względem sej
mu,—rady królewskiej, komisji duchownej,—komisji skarbowej,—komisji wojskowej,komisji cudzoziemskiej,—trybunałów,—instygatora koronnego.
159. Prawa cywilne w swym naturalnym porządku czyli rozbiór tychże na
xięgi, fyiuły i'sekcje.—Rzecz niedokładna, kilku kart nie staje,*
160. Do Dzieła czyli Xięgi praw napisana przedmowa.
161. Projekt do przedmowy służyć mającej do Xięgi praw.
162. Części drugiej Xięgi praw na różne artykuły podział.
- 163. Części trzeciej Xięgi praw takiejże podział.
164. Ordynacja do expedycji, w kancelarji wielkiej koronnej z dyspozycji
Jw. ImPana Andrzeja hrabi na Zamościu Zamoyskiego Kanclerza w. kor. ustanowio
na i uczyniona w Warszawie dnia 6 grudnia 1764.
165. Projekt względem czyszczenia ulic w Warszawie, po francusku pisany.
166. Pamiętniki z starożytności, zebrane względem monety, w kraju polskim
używanej, po francusku wypisane, z dodatkiem autorów, o rzeczy tej piszących i róż
nych w dowód powołanych źródeł.
167. O ustanowieniu i powinnościach Towarzystwa mennicznego w Holandji, dzieło po francusku pisane.
168. Le Corps Diplomatiąue de S. E. le Referendaire pr. M-r Dumont —
czyli tytuły tomów legoż dzieła i szczegóły materji w nich traktowanych.
169. Memorjał względem ciężarów, znoszonych przez mieszczan, po francu
sku pisany, tudzież projekt względem dyrekcji policyjnej.
. 170. Second point des jugements assessoriaux—et second point de la Confederation Genćrale de 1764, cofttre la ville de Dantzig.
171. Section li: de l’usage et de 1'interprćtation des reglss. Seetion I:
distinction des choses par la naturę, de 1’etat des personnes par les lois civiles.
Distinctions des choses par les lois civiles.
172. Podział praw na części i szczególne artykuły w języku francuskim.
173. Przetłomaczenie na język francuski mowy, mianej w senacie d. 13 ma
ja roku 1761 do Króla Imci.
174. Noty, w języku francuskim pisane, wypadków, zaszłych przy wprowa
dzeniu do Europy wiary chrześcijańskiej,— w różnych latach i po różnych krajach.
175. Wyjaśnienie względem kursu złej monety, w języku francuskim pisane.
176. Le benefice de seigneuriage et de fabricafion en France est selon
Graumann.
177. Reflexje nad projektem względem referendarji.
178. Granica między Portą Otomańską i Królestwem Pólskiem.
179. Reflexions sur des objets de reglements en Pologne.
180. Reflexions sur la premiere epoąue du monde depuis la crćation du
monde jusqu’au dćluge universel—dzieło nie ma korica.
181. Pro memeria a S. E. Mgr le grand Chancelier de la Couronne, czyli
skarga, podana przeciwko gazecie du Bas Rhin i umieszczonemu w tejże artykułowi
czerniącemu żalącego się (s.).
182. Fragment dzieła, w którym rozdział 12 o rządzie królów w Rzymie
i jako trzy władze tam były podzielone. - Rozdział 13: reflexje generalne nad sta
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nem Rzymu po wypędzeniu królów.—Rozdział 14: jako dystrybucja trzech władzy
poczęła odmieniać się po wypędzeniu królów.
183. Propozycje na senatus consilium po niedoszłym sejmie pro d. 30 octobris 1758 determinowane, od króla senatorom podane.
184. Uwagi nad konstytucją sejmu konwokacyjnego roku 1764, nakazującą
Komisji Skarbowej nowe ceł uregulowanie.
185. Excerpt różnych statutów i uchwał względem prawa dawania przywi
lejów, względem kreowania magistratów, — względem stanowienia sądów apelacyj
nych,—względem zwoływania sejmów.
186. Uwagi względem konstytucji roku 1717, ustanawiającej cenę wartości
czerwonych złotych i.talerów.
187. Adnotacje względem Iraktatów andrusowskich, zawartych między Ja
nem Kazimierzem, królem polskim i Alexym Michałowiczem, carem moskiewskim,
roku 1667 die 30 Januarii. — Podobneż adnotacje wzglądem przymierza Władysła
wa IV, króla polskiego, zawartego z Krystyną, królową szwedzką, roku 1635 die
20 Septembris.
Papiery o Edukacji N arodow ej.

188. Sumarjusz percepty Komisji Edukacyjnej,—Tabela spodziewanej percepty tejże komisji,—Specyfikacja szkół koronnych i litewskich.
189. Uniwersał, ogłaszający ustanowienie' Komisji Edukacyjnej dla młodzi
kraju polskiego.
190. Sumarjusz percepty i expensy funduszu Edukacji Narodowej.
191. Układ i porządek nauk w szkołach powiatowych i ustanowienie go
dzin dla każdej szkoły i nauki.
[92. Porządek i układ nauk w szkołach wojewódzkich,
193. Zbiór dzieł, traktujących o edukacji.
194. Divers memoires lus au Conseil de 1’Instruction nationałe le 23 Septembre 1774.
195. Informacja dokładna o stanie ekonomicznym, politycznym i szkolnym
konwiktu warszawskiego ex-jezuickiego, Prześwietnej Komisji • Edukacji narodowej
podana.
196. Projekt do założenia Akademji w Warszawie wszelkich sciencyj.
197. Projekt względem potrzeby wprowadzenia szkół do kraju polskiego^
198. Projekt sur 1’Education Nationałe de Pologne,. podpisany przez Stani
sława Augusta.
Papiery menniczne i skarbu koronnego.

199. Haupf-Rechnungs Abschluss iiber die Ausmtinzung in der Kóhigliclien
Polnischen Miinze zu Warschau im Jahre 1770.
200. Monatlicher Mtlnz Extrakt iiber Einnahme und Ausgabe Silber und
Kupfer und davon gemtinzten Geldes vom 1 bis 31 Julii 1770.
201. Summarischer Milnz-Extrakt auf das.Quartal Trinitatis Anno 1771.
202. Rapport aus der MUnz-Kassa—-bis ultima Junii 1772.
203. Rapport von der monatlichen Milnz-Cassa bis ultima Jutii 1772.
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204. Rąpport von der wochentliehen-MUnz-Cassa bis 19 Julii 1772.
205.
»
*
»
*
.» » VI ■ j>
»
206.
„
„
„
.
» a 26 »
207.
,
„
„
8 Augusti ,
208. Mflnz-Extract auf den Monat Januar 1773.
209.
„
von 1 bis den 13 Februar 1773.
210.
»
„ 22 bis 27 Januar 1776.
211.
„
„ 1 bis 16 Marfii
„
212. Summarischer Mt3nz-Extract auf den Monat Januar 1776.
213.
„ ,
Februar „
214.
„ „
Martius „
215.
„
„
Julii
216.
„„
Mai
1777.
217..
„
„
Junii
1778.
218.
„„
Julii anno 1778.
219.
„ ,,
August
„
220.
„„
September „
221.
„ „
October
222. Percepta roczna t zeczypospolitej.
223. Expens roczna Rzeczypospolitej Polskiej.
224. Sumarjusz podatków prowincji wielkopolskiej, małopolskiej i subsidii
cli4ritativi od duchowieństwa.
22.4a. Przez Mehliga do komisji mennicznej podawane w roku 1771 i 1772
cztery noty.
224b. Przełożenie względem okoliczności mennicy tyczących się, w jfzyku
francuskim wypisane przez Drosta.
224c. 1765 roku d. 19 Junii w Warszawie od Symona Symonssohna Schlesingera do komisji mennicznej podawany memorjał.
225. Odpowiedź na niektóre zapytania tyczące się interesu mennicy, w ję
zyku francuskim ułożone z dokładną kalkulacją.
226. 1771 roku d. 7 Julii w Warszawie przez Adama Partenszteina podany
w interesie mennicy projekt w języku francuskim z ułożeniem bilansu wydatków
i profitu.
227. Planta od JW jmci pana Moszyńskiego stolnika koronnego podana
względem otwarcia mennicy.
228. Od komisji mennicznej do komisji skarbu Rzeczypospolitej przy ko
munikacji planty wyżej położonej JW Moszyńskiego pisana nota.
229. Projekt do bicia pieniędzy w Polszczę bez drobnej monety, wybijając
grzywnę feinsilbru wagi kolońskiej na złotych polskich 85.
230. Przez Stanisława Augusta króla Unruhowi dyrektorowi generalnemu
mennicy do sprawowania tejże dyrekcji przepisana instrukcja.
231. Projekt uchwały względem monety srebrnej, której pes monetarius
w kraju polskim jest większy niżeli w innych krajach sąsiedzkich.
232. Pryncypalne punkta, z których wyniknąć powinno zbicie podanego na
dniu 4 octobra delegacji projektu do odmiany pedis monetarii.
233. Dodatek do projektu względem waloru i kursu szelągów.
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234. Projekt względem utrzymania knrsu monety fałszywej i prawdziwej
tejże wartości przyjmowania.
235. Przez Jacka Stoszkowskiego do Gór Olkuskich i innych miejsc krusz
cowych roku 1767 podany projekt.
236. Copia litterarum scriptarum ad palatinatum culmensem a civitatibus
Torunensi, Elbingensi et Gedanensi in negotio cudendae monetae.
237. Roku 1592 d. 5 septembra w Krakowie przez króla Zygmunta 111
mieszczanom poznańskim na bicie szelążków danego pozwolenia kopja.
238. Uniwersału Zygmunta I króla polskiego, wydanego na sejmie piotr
kowskim roku 1528, względem bicia w kraju polskim monety złotej, tejże stemplu
i sposobu sprowadzenia złota do mennicy kopja.—Tamże Zygmunta Augusta w ro
ku 1572 dnia 21 maja na sejmie walnym koronnym warszawskim wydanego rozkazu
dla żydów, aby w nadgrodę wywiezionej z kraju monety dobrej a wprowadzonej
(w) obieg fałszywej starali się dostawić srebra do mennicy krajowej dostarczającego
na wybicie 100000 monety, srebrnej, kopja.
239. Za panowania króla Zygmunta III roku 1590 Firlej podskarbi koronny
z Gobelim i Gratianem rajcami mariemburgskimi zawarł kontrakt względem b id a
nowej monety w Mariemburgu srebrnej i złotej na wzór bitej monety w Olkuszu
i Poznaniu.
240. Roku 1765 dnia 5 czerwca w Warszawie od komisji mennicznej do
komisji skarbu koronnego podana nota i żądaniem, aby żydom i innym osobom
w kraju zabronione było topienie srebra z monety krajowej, które wiele szkody kra
jowi przynosi i czynności mennicy tamuje.
241. Informatio de re monetaria edita in conventu regiomontano anno 1592
mense Aprili.
242. Tabelle generale de la monnaie battue—Tabelle de la fabrique de Leipzig.
243. Z woluminów praw polskich wypisane punkta, przyznające każdemu
własność minerałów, jakieby na czyim groncie znajdowały się.
244. Rachunek ogólny, co przy proponowanych dwóch projektach, entreprener zdobyć może na opłacenie tak potrzebnych kosztów, jako i prowizji, należą
cej od kapitału założonego i wiele własnego profitu nabywa.
245. Bilanz von 1.200,000 Silbermttnze und 100.000 Kupfermttnz.
246. Bilanz von 1.100,000 Silbermttnze, 100.000 an Ducaten und 1.000.000
Kupfermttnz.
247. W roku 1633 delegowanych z sejmu komisarzów względem mennicy
zapadłego postanowienia kopja.
248. Kopja przysięgi jmci pana Unruha, qua komisarza komisji mennicznej
i dyrektora mennicy J. Kr. Mości.
249. 1771 roku d. 22 Junii w Warszawie przełożenie względem interesu
mennicy podane przez pana Drosta.
250. Tegoż roku d. 22 Junii w Warszawie importowanych do mennicy ru
bli wyszczególnienia podane kwestje.
251. Uwagi JW Andrzeja Zamoyskiego nad podpisaniem przez króla kon
traktu mennicznego bez dołożenia się komisji skarbowej.
252. Reflexje tegoż JW Andrzeja Zamoyskiego nad projektem podanym
o mennicy.
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253. Berechnung in Monat Junio 1772 in Milnzamt. •
254. Roku 1772 d. 29 Junii w Warszawie od Alexandra Unruh względem
kosztów mennicy podany do komisji memorjał.
255. Roku 1770 d. 1 Augusta w Warszawie wzgledem mennicy przez Ka
rola Mehlig podany raport.
256. Wiadomość w języku francuskim wypisana względem mennicznej roboty.
257. Roku 1771 d. 15 Januarii w Warszawie pisany przez Dro.sta komisji
skarbowej o interesach mennicznych memorjał.
258. Roku 1769 d. 24 decembra w Warszawie od Chrystjana Emanuela
Burger do króla podawany względem mennicy memorjał.
259. Roku 1765 dnia 19 marca od Diirkoopa sekretar/a mennicy do króla
podawany memorjał.
260. Roku 1771 d. 30 Junii w Warszawie od Adolfa Mehlig do komisji
mennicznej podawany memorjał.
261. Roku 1765 d. 14 Decembra w Warszawie Król Jmć ostrzeżony od
xięcia Repnin?., że rezydent pruski ma żądać konferencji z minisłerjum polskiem
względem interesów mennicy, zapytuje się, czyli ma o tym przestrzedz komisję skar
bową lub nie, na które zapytanie wypisali swoje zdania JW Andrzej Zamoyski kan
clerz w. kor., Michał xiążę Czartoryski kanclerz litewski i Przeździecki podkancle
rzy W. Xięstwa Litewskiego.
262. Z przywileju króla Kazimierza W. excerpt, obejmujący pozwolenie
gdańszczanom bicia monety złotej i srebrnej.
263. Pnsetłomaczenie listu, pisanego w roku 1767 d. 24 Januarii z Torunia
w języku niemieckim, w którym liście piszący czyni wywód i daje uwagi w intere
sie bicia wolnego monety w krajach i miastach znaczniejszych pruskich.
264. Oeconomia rei ad deliberandum czyli pismo o ułożeniu prawa i po
dziale tegoż na przyzwoite traktaty i rozdziały z uwagą nad połączeniem niektórych
juryadykcyj1).
265. Excerpta z różnych konstytucji i jraw dawnych polskich i pruskich
wyjaśniające władze królów polskich nad prowincją pruską zebrane od roku 1346
do kotfca 1412.
266. Wywód różnych praw starożytnych do Prus, slużącyeh krajowi pol
skiemu od roku 1212, wyszczególniający wszystkie przywileje tej prowincji.
Dr K azim ierz S och a n iew ic z

Przywileje miasta Tomaszowa.
7.

Zamość, d. 17 stycznia 1641.
Katarzyna Zam oyska potwierdza prawa cecł)u tkackiego w Tomaszowie.

Oryg. w wił. publ. bibljotece. Opisanie I. c. p. 6 . nr. 463. Drukowany l. c. Pryłożenia
p. 40—43. nr. 30. Podaję tu przedruk zmodernizowany według zasad wyżej wyluszczonych.

Cathaerina Zamoiska Ducissa Ostrogiensis com. in Tarnov et Jarosław,
cancel. mag. Polon, gener. Cracovien. Kniszynen. Sokalien. etc. etc. capitanea. Significo praesentibus hisce litteris, quorum interest, universis et singulis, oblatas mihi
‘) Dopisek na marginesie: N. H. ottd.ino P. E. Holmi, jako myśl o podziale kodexu Stani
sława Augusta.
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fuisse litteras pargamineas nomine textorum telae civium meorum Thomaszouiensium,
polonico idiomate scriptas, articulos cerfos contubernii illius in se continentes, supplicatumąue, ut ea authoritate mea confirmarem, approbarem et ratificarem. Earum
porro litterarum tenor seąuitur talis:
W Imie Pańskie Amen.
Artykuły porządkow cechowych rzemiosła płociennego, miasta Thomaszowa,
z porządkow miast i cechów rzemiosła tegosz wypisane w taki sposob:
Pierwszy. Który by chciał wdać do cechu tego, ma być wiary katolickiej
rzymskiej, do tego ma być wyuczony i porządnie wyzwolony w tym rzemiesle i ma
się stawić starszym w schadzce, a tam list swiadeczny dobrego urodzenia i ucciwego zachowania swego okazać, zaczym ma starszych mistrzów o przyczynę do rady
miejskiej, żeby był przypuszczony i przyjęty do prawa i wolności miejskich, gdzie,
gdy przypuszczony będzie, tedy tesz do cechu i robienia rzemiosła przypuszczony
być ma.
Wtóry. Odprawiwszy miejskie prawo ma się stawić do cechu, gdy mu star
szy czas naznacza; naprzód ma dać do skrzynki braterskiej groszy dwanaście, potym za magisterją do cechu wosku pulkamienia i złotych pięć monety liczby pol
skiej i pułhak, albo muszkiet porządny i rynsztukiem, a to wszystko ma wypłacić
do roku i szesci niedziel. Powinien tesz collatią sprawić dla braciej i sióstr we
dług przemożenia, zwyczajem inszych tego rzemiosła porządkow. Mssłek zaś tego
rzemiosła, ojcowie przymując cech, połowice tego wszystkiego odprawować powi
nien; także tesz i ten, któryby wdowę lub pannę tegosz rzemiosła, sam tesz tego
będąc, pojął.
Trzeci. Bracia cechu tegosz w pierwszą niedzelę po electiej urzędu miej
skiego mają mieć schadzkę swoję, w której-schadzce obiorą sobie s posrzodku na
cechmistrzowstwo czterech braciej, z których urząd Radziecki jednego starszym, któ
ryby miał osiadłość w mieście, to jest w dziedzińcu własną, u którego ma być
skrzynka braterska z przywilejem, regestrami i inszym zbiorem braterskim; drugiego
młodszym, przy którym klucz od tej skrzynki być ma; ci potwierdzeni przysięgę
powinni oddać będą panom rajcom sposobem inszych cechów.
Czwarty. Wdowa pozostała tegosz rzemiosła, mając syny, wolno będzie jej
robić rzemiosło do śmierci, wszakże powinności wszelakie i posłuszeństwa cechowi
winna będzie oddawać; a jeśliby szła za męża inszego rzemiosła, wolność wszyst•, .cechową tracić ma.
Piąty. Cisz będą miewać bracia schadzki swoje co cztyry niedziele, przy
których schadzkach będą się namawiać o porządkach cechowych i o tym, co by im
>d rady miejskiej było poruczone. Nieposłusznych bratow, a także i sióstr nieprzy
stojnie żyjące karać, zachowawszy appellatią wolną do panów radziec, jeśliby się
itory zdał być braterskim dekretem obciążony, a nieukaranych panom rajcom oddawać.
Szósty. Przy tych schadzkach powinni będą mistrzowie dawać do skrzynki
)raterskiej po groszu jednemu, a czeladź po dwa szelągi na potrzeby braterskie;
a któryby za cechą nie przyszedł bez słusznej przyczyny, ani się opowiedział, winą
jednego grosza będzie karan i powinność oddać będzie powinien; zaś który by się
opowiedział za słuszną przyczyną, powinność tylko odprawować będzie; a jeśli by
opowiedzenie niesłuszne było, dwojaką karan być ma. Także który by na pogrze
bach, na żałomszach, na processjach przes octawę świąt Ciała Pańskiego nie byli,
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ilekroć by omieszkali, takąż winą mają być karani; przy których processjach wszy
scy mistrze i towarzysze powinni będą mieć w cechu świece woskowe, zapalone
przez wszystkę processją.
Siódmy. Bracia mkidszy przy schadzce nie mają zasiadać rowno z inszą
bracią stołową dotąd, asz s prawa przypadnie, a ich zdania starszy potrzebować bę
dą. Tajemnice cechowe wszyscy mają zachowywać pod karaniem.
Ośmy. Jeśliby który mistrz, bądz też towarzysz, w schadzce, bez dozwolenia
starszych, co choćby i potrzebnego mówił, dwa grosza winy dać powinien; a jeśliby
co popędliwie, albo nieucciwie śmiał mówić, tedy trojaką winę, to jest groszy sześć
popada nieopustnie.
Dziewiąty. Gdyby za potrzebą urz .du cechę obesłać kazano, bądź by tes-z
przes młodszego brata obesłano, który by się niestawił, groszy sześć winy nieodpustnej do cechu przepada.
Dziesiąty. Przy schadzkach wolno będzie braciej bądź brata, bądź czeladnika
w ęechu występnego sądzić i karać, także i o dług równy pozwanego zwłaszcza mię
dzy bracią, wolną appellatią, jako się wyszej dotknęło, do panów radziec zachowawszy;
a który by się do długu przyznał i na czas naznaczony nie zapłacił za trzecim razem, ma
mit być zabroniono rzemiosło dotąd, aż by stronie dosyć uczynił, albo jako przejednał.
ledynasty. Który by mistrz pierchliwością swoją albo uporem czeladź z mia
sta cechową poturbował, albo rozegnał tak, żeby przeń czeladź iść musiała, pułkamienia wosku do skrzynki braterskiej będzie karan i czeladź rosproszoną szukać
i zgromadzić, zgromadzoną przeprosić, także i mistrzów samych będzie powinien
pod takowąsz winą.
•
Dwunasty. Który by mistrz przędze albo insze rzeczy temu rzemiosłu na
leżące, ważył się w mieście albo około miasta skupować i z miasta na przedasz
dla- zysku wywozić, pierwszy raz przeświadczony puł kamienia wosku do skrzynki
braterskiej będzie karan, a za drugim razem rzemiosło i cech traci'.
Trzynasty. Żaden mistrz nie ma się przędze ważyć na przekup kupować
i choć by gdzie indziej kupił, niema tu nanosić, albo nawozić i ra zysk przedawać,
pod utraceniem onej wszystkiej przędze, oprocz jeśliby który obywatel, albo miesz
czanin tuteczny na dorobienie swego postawu potrzebował, a niemogłby zinąd do
stać,. na ten czas wolno rzemieślnikowi swoję przedać i u inszego kupić.
Czternasty. Jeśliby się u którego nalazła fałszywa przędza albo robota, ma
być przes starszych zabrana i do panów radziec odniesiona, a takowy pokonany,
ma być tak cechową, jako i radziecką winą karan według uznania.
Piętnasty. Przy przedawaniu płótna, gdyby który mistrz albo żona jego
swary zaczął albo zaczęła, albo kogo zelżył albo zelżyła, czterma funty wosku do
skrzynki cechowej ma być karan, albo karana i stronie zelżywość przystojnie nagro
dzić. A gdyby się tknęło w tej mierze ucciwego naruszenia, pułkamienia wosku,
a strzesz Boże ranienia — kamieniem wosku ma być karan i panom rajcom złotych
dwa winy, zachowawszy obrażonemu o rany zdrowe prawo. Thosz się ma i przy
schadzkach zachować i na towarzysze ma się ściągać, zaś główniejsze sprawy do
panów radziec mają być odsyłane.
Szesnasty. Jeśliby mistrz kiory, albo żona jego przeświadczeni w cudzo
łóstwie którykolwiek z nich byli, za pierwszym razem dwiema kamienmi wosku do
Skrzynki rzeczonej, a za drugim przeświadczeniem z rzemiesła zrzuceniem karan
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być ma; a zaś który by nie był w małżeństwie, połowicą, to jest kamień wosku ma
być karan. Towarzysz albo i takiej robiąc, gdyby wiedział o takim występku, a za
milczał by, trzema funty wosku ma być karan.
Siedmnasty. Młodszy brat, gdy przymie cech, ma służyć tak w cechu jako
w kościele we dni święte na mszach, a jeśli by omieszkał do Ewangeliej świece za
palić, grosz jeden winy, a przes wszystkę mszą dwa grosza winy do skrzynki bra
terskiej powinien dać. Tegosz powinność będzie z drugim, przed nim będącym,
zmarłemu bratu doł wykopać, mary, odziewadło, świece i insze potrzeby pod winą
wzwysz opisaną nagotować.
Ośmnasty. Nie mają bracia cechu tego przyjmować roboty na arszyn, ani
na ruski łokieć, tylko na krotki, i na tenże łokieć robotę oddawać, pod winą pul ka
mienia wosku i achtel piwa braciej, który by by 1 przeświadczony.
Dziewiętnasty. Aby żaden prżed drugim nie ważył się zabiegać roboty, a do
siebie obracać, albo drugiego zganić a sobie s.... yć także ani czeladzi odmawiać
jeden drugiemu, pod winą pułkamienia wosku, gdyby był przeświadczony.
Dwudziesty. Wszyscy pod jedną ceną powinni roboty robić i pobożnie,
oprocz który by legumina sobie wymówił, temu wolno jako mogąc stargować.
Dwudziesty pierwszy. Żadnemu bądź by się mistrzem, bądź towarzysz m
mianował, także i białym głowom tak w mieście, jako i koło miasta na milę wszyrz
i wzdłusz nie wolno będzie tego rzemiesła robić, który by nie wdat się do cechu
tego, a gdzieby go zastano, wolno będzie cechowym z płótnem, z naczyniem do ro
bienia tego rzemiosła należącym zabrać, do czego mają. im dać pomocy urzędnicy.
p*od których by władzą takowy się nalazł, wyjąwszy domy szlacheckie i wojtowstwa
sobie wolne, którzy by tego na swą potrzebę zażywać chcieli.
Dwudziesty wtóry. Czeladnik, gdy przywędruje, powinien naprzód u cechmistrza starszego na robocie sieść, zas u młodszego, a potym u mistrzów stołecz
nych, a u młodszych na samym ostatku.
Dwudziesty trzeci. Czeladź nie powinna robić, jedno od stołu zwyczajem
starożytnym.
Dwudziesty czwarty. Czeladnik odprawując się od mistrza ma wziąć od
puszczenie, a jeśli by z roboty zszedł niedorobiwszy postawu do inszego mistrza
na robotę, takowy ma być karan winą do skrzynki braterskiej groszy dwunastą.
Dwudziesty, piąty. Który by towarzysz z poranku, do nieszporu w dzień po
niedziałkowy nie robił, winy powinien odłożyć do skrzynki braterskiej groszy trzy.
Dwudziesty szósty. Towarzysz który by bez pozwolenia mistrzowskiego
z warsztatu odszedł precz a potym by się wrócić chciał, może mieć czas poki czwierć
roku nie wynidzie i dać wywód o sobie przystojny, a gdzieby się słusznie nie wy
wiódł, ma być karany według uznania braterskiego.
Dwudziesty siódmy. Który by towarzysz w domu mistrza swego albo w gos
podzie nieucciwie się zachował, być potrzezwiu, bądź po pijanu co niewstydliwie
poczynał, albo się zapił asz do womitu, także który by potajemnie, nie popłaciwszy
co powinien albo z gospodynią, albo komu by co należało nie postanowiwszy od
szedł, za każdy występek złotym pieniężnej winy ma być karan do skrzynki braterskiej.
Dwudziesty osmy. Chłopiec gdy się jedna na naukę na trzy lata, ma dać
groszy piętnaście i ma się wysługować w rzemiesle trzy lata ucząc się, a jeśli by
w rok, bądź we dwa, bądź w trzecim roku, niewypełniwszy lat, upornie od mistrza
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odszedł i nie wróciłby się w miesiąc w kilka dni, takowy lata swoje i rzemieslo
traci; a jesJiby się potym udał w rzemiesło, drugie trzy lata ma się uczyć, wszakże mistrz
jego przes one lat i powinien go będzie podtug możności przyodziewać, to jest kamizel
ką albo sukienką, koszule, ubranie, trzewiki, fartuch, czapkę, aby nagonie chodził.
Dwudziesty dziewiąty. Tenże uczeń, gdy będzie chciał być wyzwolony przy
wysciu roku trzeciego, powinien będzie list urodzenia swego według kościoła po
wszechnego rzymskiego pokazać, inaczej wyzwolony być nie może, a gdy towarzy
szem zostanie, powinien dać do czeladzi groszy cztyry, a do cechu jeden.
Trzydziesty. Mistrz tego rzemiesła, gdyby zubożał a chciał za towarzysz
robić, powinien także dać do cechu grosz jeden, a do czeladzi groszy cztyry.
Trzidziesty pierwszy. Chłopiec kiedy się jusz wyzwoli, tedy powinien wę
drować rok, a jeśli by tu chciał magistrem być nie wędrowawszy, tedy powinien
kope dać do skrzynki za wędrówkę.
Ego igitur articulis diligenter revisis et perpensis, ćum nihil nisi ordi em
alibi etiam usu receptum, quo singuli intra officii nietas contineantur, praescriptum
esse perspicerem, praefatam ordinationem‘in omnibus eius punctis, clausulis, arti
culis et conditionibus approbo, confirmo et ratifico, decernendo eam ipsam ordina
tionem ct eius contenta debitum robur suum obtinere debere. Juribus dominii mei
et-successorum meorum salvis manentibus. In cuius rei fidem praesentes manu propria subscripsi et sigillo meo muniri mandavi. Actum Zainosci die 17. mensis Ianuarii A. D. 1641. Catarzyna Zamoyska z Ostroga. Tesz i ja potwierdzam we Zwie
rzyńcu 25 Iullij 1654. Zamoysky podstoli.
Zamość, d. 24 stycztiia 1642 r.
Katarzyna Zam oyska potwierdza prawa cecfyu ślusarzy, kowali, kotlarzy,
mieczników i t. d. m. Tomaszowa. *
8.

Oryg. w wil. publ. bibljotece. Opisanie 1. c. p. 6,7, nr. 454. Drukowany 1. e. Pry łożeni a
p. 43—46, nr. 31. Podaje się przedruk zmodernizowany według zasad wyżej wyłuszczonych.

Katharzyna z Ostroga Zamoyska, hrabina na Tarnowie, kanclerzyna wielka
koronna. Knyszyńska, Sokalska etc. staroscina. Wszem w obec i każdemu z osobna,
komu to wiedzieć będzie należało, ossobliwie jednak dziedzicom i następcom moim
Tomaszowskim oznajmuje. Ukazany mi jest list papirowy imieniem slosarzów, kowalów. kotlarzów, mieczników i innych do tegoż cechu należących mieszczan moich
Tomaszowskich, polskim językiem pisany, pewne artykuły porządku cechu ich przez
urząd miejski Tomaszowski aprobowane i od tychże cechowych zdawna w używaniu
będące, zwyczajem inszych miast koronnych przyjęte w sobie zamykający, pieczęcią
tegoż urzędu miejskiego Tomaszowskiego zapieczętowany, cały i wszelakiego podej
rzenia próżny, który abym władzą moją pańską utwierdziła i umocniła, proźba jest
do mnie wniesiona. A tego listu takie słowa są:
W Imie Pans.de Amen. Ku chwale Boga Wszechmogącego i świętych ;ego,
ku wiecznej pamięci rzeczy, dla pomnożenia cnoty i rządów przystojnych artykuły
rzemiosł do tego cechu należących, zwłaszcza rzemiosł slosarskiego, kowalskiego,
kotlarskiego, mieczniczego, złotniczego, rymarskiego, zegarmistrzowskiego, iglarskiego, blonarskiego, nożowniczego i inszych ku wiecznemu zachowaniu postano
wione. A niprzód. Towarzysz (u przy mieście robiący bądź też mistrz, który by
z inszego miasta przybył rzemiosł zwyż opisanych, który by za mistrza chciał rze
miosło swoje robić, ma naprzód miejskie1) przyjąć, a potym się wdać do -cechu
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a tam opowiedzianego dać groszy dwanaście, które mają należeć cechniistrzóm; tam
że ma żądać o posrzódek między bracią i pokazanie sztuki, której póki by nie do
syć uczynił, nie ma być za mistrza przyjęty. A towarzysz, który nowo przywędruje,
nie ma być do tego przypuszczony, ażby niedziel dwanaście u mistrza w tym mie
ście przerobił. Sztuki tych rzemiosł. Sztuka slosarska, na zamecznictwo: zamek skle
piony urobić, ze trzema ryglami i ze dwiema klamkami, z antryglem, dyla ingrychtowa o dwadzieścia ref i czterech, na każdej refie gałka okrągła około, przes wszyst
ko klucz ma otwierać i rygle i klamki podnosić, studel przedni i z czubem dla antrygla z jednej sztuki wyfasowany, tak ryglom tak klamkom i listwy mają być u tegoż-studla wykowane po krajach blachy, a zamek z skrzyniami o czterech folach
z głowami sledziowemi; dyla ma być o trzech gwiazdach, w srzedniej resaybie sześć
ref krzyżowych, a w krajnych po cztery, k temu kłotka na cztery granie, nie luto
wana, o trzech ryglach, a ingrycht szayref(!). Sztuka na ostrożnictwo: Ostrogi rostrucharskie, drugie kapłańskie z kapicami, trzecie woznicze. Sztuka na pograjczarstwo. Wędzidło swieciste, drugie gończe, strzemiona wołoskie zawarzane. Sztuka na
puszkarstwo: Naprzód ma sam rurę na siedm piędzi ukować i wywiercieć, aby plan
nie było i wygwintować, k temu zamek urobić o pułtoru walcu i osadzić kością, co
by w robocie przygany nie było. Także też zegarmistrze mają sztuką robić: Zegar
mistrz ma robić zegar na cztery granie, a caiy zegar ma być i pułzegarze i kwan
dransy i minuty ma ukazować, ma być w nim excitarz bijący, a gdy takową sztukę
postawi, wolno będzie mu slosarską chowac wszelaką. Sztuka miecznicza: ma być
miecz o czterech fałdach urobiony, a sam go kować ma i wytcczyć, zaartować przy
mistrzach i wyprawić jako przynależy, co by w nim plany nie było. Angiei ma być
polerowany, co by się w nim przejrzał, głowica ma być siekana w karpiową łuskę,
na drugiej stronie ma być siekany herb miejski, w rękojeści ma być cztery a dwa
dzieścia okienek, ma być wiązana drotem przes one okienka białłym(l) i żołtćm
w rycerski węzeł, krzysz ma być mosiądzem nabijany, pochwa ma być dwiema niciami szyta jedwabiem, o dwu szwach i ma być taka urobiona, iź gdy ją obwinie
około ręki i zaś ją odwinie, ma prosto stanąć bes naruszenia żadnego, a ma być
taka, gdy położy miecz na stole z pochwami, aby wyjmując żebzo nie pomykały
się za nim naimnięj pochwy. Tasżka ma być urobiona do tego iniecza i we troje
obtamowana około krajów skórą czerwoną, żółtą i zieloną. Sztuka kowalska tym
sposobem ma być robiona: dwie siekierze, jedna stalmaska, druga kołodziejska; stalmaska ma być z jednej sztuki żelaza, bes szrubla, na obie stronie fałd mająca; ko
łodziejska z jednej sztuki żelaza i oxa w obie poszesci szyn, podkowa ma być wy
grzana z dziesiąci szyn, a ma być dwiema hycoma stoczona. Kotlarze miasto sztuki
dawają złotych trzydzieści, także i inszych rzemiosł do tego cechu należących, jako
się w nich zachowuje, mają być robione, albo opłacane. Do których sztuk odprawowania mają być przydani dwaj mistrzowie według rzemiosła, których on, robiący
sztukę, wedle możności swojej, podejmować będzie. Kolacją też według zwyczaju
staro awnego sprawić będzie braciej, albo więc na miejsce kolacjej do skrzynki barterskiej złotych sześć odłożyć powinien. Po tym pułhaków dwa dać, prochu pułchacznego cztery funty na ratusz, do schowania cechowego i szafunku wosku cztejy ma od'dać funty, a to ma wypłacić do roku i szesci niedziel,, a po oddaniu sztuk*
]) Dodać tu e b a .prawo*.
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mają mu pokazać postępki i powinności cechowe według przywileju, a on też ma
pokazać listy od urodzenia i wyzwolenia. Masłek rzemiosł pomienionych, jeśliby
z tego cechu bądź wdowę bądź masłkowne pojął od wszystkiego ma być wolen, pułchak telko, dwa funty prochu, dwa funty wosku wdawanego połowicą oddać i służ
bę odprawować będzie powinien; a jesłiby zkąd inąd źone pojął, połowice przecie
sztuki i wszystkiego ma odprawować i posługi zupełne jako insi. I jeśliby który
brat odjechał gdzie indziej na mieszkanie, tam rok i sześć niedziel mieszkając nie
odsełał by powinności cechowych, potym wróciwszy się, chciał tu rzemiosło robić,
powinien będzie wszytkie postępki odprawować, jako mistrz nowy, oprocz sztuki.
Młodszy brat posługi przystojne tak cechowe, jako i kościelne odprawować powi
nien będzie porządkiem zwykłym dotąd, poki inszy młodszy nie nastąpi, pod winą,
jaką bracia ustawią najsłuszniejszą. Na żałomszach Kwartalnych, także ku doprowa
dzeniu ciała umarłego brata albo siostry do grobu, powinni wszyscy być, pod wi
ną połfunta wosku, także na processjach przes octawe Bożego Ciała, pod winą gro
sza jednego, ilekroć by nie był. Cechmistrze co rok obrani mają być i oddawać
przysięgę przy urzędzie miejskim, wszyscy bracia być powinni, pod winą urzędową
groszy piętnaście i cechową takową drugą, a urząd ma im potwierdzić starszego,
który ma mieć osiadłosc w mieście i u niego ma być skrzynka braterska. Po elekcjej przeszłej cechminstrze(l) winni będą rachunek uczynić wszytkiej braciej z rządu
swego. Do schadzki co cztery niedziele, a bes oręża, dla odprawowania spraw bra
terskich i porządkow przybywać będą powinni pod winą grosza jednego i dawać po
ptiłgroszku jednemu do skrzynki braterskiej. Także na każde suchedni będą składać
się po groszu jednemu, a towarzysze po pułgroszu, przy schadzkach i sprawach
gadek mają zaniechać niepotrzebnych, pod win j cechmistrzowską grosza jednegoA gdyby brat na brata tamże porwał słowem uszczypliwym, dwa funty wcsku, a jeśli
na cechmistrza, pulkamienia wosku, winy ma przepadać. Brat młodszy, którykolwiek
ma pilną potrzebę braterską albo urzędową, obesłany, gdyby oproc głównej jakiej
przyczyny z uporu swego nie przybył, winę popada funt wosku. Także który by
cechę zatrzymał albo ją odmienił. Cechmistrz, gdyby który do cechu omieszkał, dwo
jaką winą ma być karany, oproc głównej przyczyny. Przy tych schadzkach żadnych
umow dla pożyjtkow swoich, a obciążenia pospolitego, bes pozwolenia urzędowego,
niemają czynić, pod srogą winą urzędową. Rożność też robot kowalskich i slosarskich ta ma być: kowal, który by siekierę niestaloną urobił, przepada winę funt wo
sku i siekierę znowu swym kosztem zrobić powinien. Ciż kowale nie mają pobie
lać, lutować, piłować pod winą kamienia wosku, nie mają też robić okowu do błon,
ani okowu, ani zawias, ani zamków do skrzyń, ani prętów zakowanych, ani przy
bijanych, jedno z kiełkami szmelczowano, czarno ani zawias podkładanych z kwia
tami ani ryglowanych, ani roboty do pobielania, do kareth szliszakow, ani zawias,
ani haków do muru, które ołowem bywają osadzone, ankrow ryglowanych, ani tego,
co do srzub należy, krat w ramy, ani puklowanych i inszych rzemiosłu slosarskiemu należących, pod winą wyżej opisaną. Slosarze zaś niemają robić kowalskiej ro
boty, to jest ankrow, kleber do kamienia, krat prostych, zawias, baków i klamek
prostych, wrzęciądzow prostych, ani haków do muru, krzyżowych bratnalow, obrę
czy do kadzi, do wiader i do korcow, skrzydeł do kotczych i inszych robot czar
nych, grubych, które im nie należą, pod winą takowąsz. Żaden z kowalow niemają
przyjmować roboty ku kowaniu, ktoreby kowanie rymarz albo Stalmach zjednał, albo
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żeby na przedanie swym żelazem stelmach okowywać żądał, pod winą cechmistrzowską groszy piętnastu, a do skrzynki trzy funty wosku. Slosarze nie mają na wydru
kowanie woskowe kluczow nikomu robić, pod utraceniem swego rzemiosła. Także
towarzysz niema z wytrychem chodzić otwierać bes roskazania mistrza swego, a gdy
będzie żądany na otwieranie mistrz, albo towarzysz, ma to czynić przy bytności, albo
i wiedzeniem gospodarskim. W robotę żadną, którą brat jeden starguje, albo pocz
nie robić, nie ma się drugi wdzierać, ani jej przyjmować bes pozwolenia tego, który
ją pocznie, pod winą pulkamienia wosku. Kramarze, ani inszi przekupnie, bądź tuteczli, bądź obcy, także ani rzemieślnicy z inszych miast, nie mają nawozić ani przeda■vać roboty tych rzemiosł, telko w jarmark uprzywilejowany, pod utraceniem towau, oproc szterskiej roboty, którą zawsze wolno przedawać. Także rzemieślnicy tych
.oomienionych rzemiosł nie mają roboty wykładać, aż pierwiej do cechu mają się
opowiedzieć i ma dać każdy z nich po groszy sześć jarmarcznego. Partacza, który
oy za milę od tego miasta rzemiosło partolił we włości jejmości, a cechu by w m ie
ście nie trzymał, ani powinności cechowych nie oddawał, tedy wolno go będzie za
brać, a to z pomocą dzierżawce tamecznego, także urzędu radzieckiego. Wdowa po
została po śmierci męża swego bes potomka wolna będzie rzemiosło robić rok i sześć
niedziel, jeśli się będzie cnotliwie rządziła; a jeśliby miała syna, tedy do wzrostu
synowego, albo póki by chciała, zwłaszcza jeśliby syn toż rzemiosło robił; a jeśliby
syn toż rzemiosło porzuciwszy, inszego się wyuczył, tedy nie będzie miała tej wol
ności robienia, jedno rok i sześć niedziel. Chłopca na uczenie nie godzi się jej
przyjmować, ani odutnarłego douczać, ale go inszy mistrz ma douczać i wyzwolić.
Do tego cechu nie mają być przyjmowani ludzie różnej religiej, ale telko w jedno
ści kościoła rzymskiego będący. Partacze także w mieście nie mają przeszkadzać
w rzemiesle cechowym, pod winą cechową i zabraniem roboty, a to z pomocą urzę
du zwierzchnego. Tyćhże partaczow i inszych, którzy by za jakim występkiem utra
cili rzemiosło, wolno będzie do rze.mosła przyjąć, wszakże za rozsądkiem i pozwo
leniem urzędu miejskiego radzieckiego. Żaden mistrz nie ma towarzysza przyjmo
wać od drugiego mistrza, te z wiedzenia onego drugiego pierwszego mistrza, ani też
ma przyjmować itiszego rzemiosła, jedno którego się sam uczył, ani nowo przyszłe
go namawiać, pod winą pulkamienia wosku. Żaden też drugiego nie ma podnajmo
wać w mieszkaniu, ani jeden drugiego poniżać w rzemiesle, pod takąż winą. A któ
ry by czeladnika albo chłopca przemówił, achteł piwa i pulkamienia wosku przepa
da. Chłopca także ujednanego, swowolnie odchodzącego, albo mu też w insze rze
miosło wolno isc. jeśli się przystojnie odprawi, albo jeśli swowolnie odejdzie, żaden,
go [ rzyjmować nie ma proc tego pierwszego. Chłopiec u kowalów za pieniądze
może być uczony, a w rok wyzwolony; a na wysługę ma dwie lecie. Slosarzow
i mieczników za pieniądze nie telko na wysługę, a we trzy lata ma być wyzwolony.
Chłopca przyjętego na uczenie powinien mistrz we dwie niedzieli do cechu opowie
dzieć, a gdzieby nie opowiedział, a chłopiec by potym odszedł, powinien zań od
prawić, co miał chłopiec odprawować do cechu. Towarzysze tych rzemiosł będą
mieć wolność i moc robience tak przychodnie, jako tuteczne za towarzysze czynić
i przemianki im dawać obyczajem swych rzemiosł. Czeladnikowi przychodniowi po
winna czeladz na ten czas będąca roboty na pustym warstacie patrzyć, a gdzieby
lam nie była, tedy u starszych mistrzów ma mu być robota dana, oproc który by
miał dwu albo trzech towarzyszow. A robieniec, gdyby chciał za towarzysza zostać,
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ma pierwej tu w m iecie niedziel dwanaście przerobić. A kożdego rżemiosła czeladz nie ma inszych zwyczajów w robocie wymyślać, jedno jako się w inszych
miesciech zachowuje. Mistrz, w nieucciwej sprawie obwiniony i przeświadczony, po
winien rzemiosła zaniechać, ani czeladzi chować, ani chłopca uczyć mu godzi się
dotąd, poki się sprawi. Sprawy cechowe mają być w milczeniu, oproc które by się
tknęły pana dziedzicznego, albo urzędu miejskiego albo pospolitego dobra, le powi
nien każdy zjawić pod winami na takich opisanemi. Od spraw swoich appeliaeją
mają mieć wolną do urzędu radzieckiego, a ztąd i do wyszego, a przy appellującym
dwa bracia będą posyłani, a appellujący niesłusznie, ma przepadać winy radzieckiej
groszy dwanaście, a cechowej groszy sześć i nakłady stronie; wszakże o rzeczy ma
łe, gdy o kilka groszy, albo o poswarki idzie, niema być dopuszczona appellacja.
Niema żaden z kazniej schodzić swowolnie pod winą czterech funtów wosku. Na
miejską potrzebę powinni dwu wyprawić, gdy przypadnie, z orężem przystojnym,
albo jako potrzeba okaże, pod winą urzędową. W kupowaniu węgla albo inszej
materjej niema jeden drugiemu przeszkadzać, albo którzy będą przytym powinni się
cnym kupnem dzielić, także węglarza do tlenia węgla odmówić, pod winą pułkamienia wosku. Puskarz, który rury i zamki nowe do rusnic robi, choć teź łoża ko
ścią osadza, gdy się tego wyuczył, ma wolność czeladz slosarską chować. Szychterz zaś, który się tylko uczył szychterstwa, też telko szychterstwo ma robić i cze
ladź tegoż rzemiosła, nie slosarską, chować. Pusznicy teź nie mają robić okowu
do szabel pod winą pułkamienia wosku.
Ja tedy Katharzyna z Ostroga Zamojska hrabina na Tharnowie, kanclerzyna
wielka koronna, Knyszynska, Sokalska etc. starościna, w artykuły postanowienia po*
mienipnego pilnie wejrzawszy, gdy nic inszego, telko rząd dobry, indziej także przy
jęty i w używaniu będący opisany być uznawani, bronić im tego nie rozumiałam,
i owszem tę ich ordynacją we wszystkich jej punktach, clausulach, artykułach i eondycjach, ile prawu pospolitemu nie przeciwnych, mocą tego pisma utwierdzam i uma
cniam, stanowiąc, aby jako oną tak w niej zabierające się opisania wieczną i słusz
ną moc i wagę otrzymywały, naco dla większej wiary ręką się swą podpisuje i pie
częć przyłożyć kazałam. Dan w Zamościu, dnia dwudziestego czwartego, miesiąca
stycznia, roku Pańskiego tysiącznego szesesetnego czterdziestego wtórego. Katarzina Zamoiska z Ostroga.
#
9»
Zamość, d. 12 kwietnia 1642.
Katarzyna Zam oyska potwierdza prawa cecfju zdunów (garncarzy) miasta
Tomaszowa.
Oryg. w wil. publ. blbljotece. Opisanie 1. c. p. 7 nr. 455. Drukowany 1. c. Pryłożenia p.
46—50. nr. 32, Podaje się przedruk zmodernizowany według zasad wyżej wytuszczonych.

Katharzyna z Ostroga Zamoyska, hrabina na Tharnowie, kanclerzyna wielka
koronna, Knyszynska, Sokalska etc. starościna.
Wszem w obec i każdemu z ossobna, komu to wiedzieć będzie należało, oznajmuje. Ukazany mi jest list papirowy imieniem garnczarzow mieszczan moich Toma
szowskich, polskim językiem pisany, artykuły pewne cechu ich w sobie zamykający,
pieczęcią tegoż miasta zapieczętowany, cały, nienaruszony i wszelakiego podejrzenia
próżny, który, abym władzą moją pańską utwierdziła i umocniła, prozba jest do mnie
wniesiona, a tego listu takie słowa są:
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W Imię Pańskie Amen. Ku chwale Boga Wszechmogącego i świętych jego:
Artykuły porządnie zebrane z przywilejów miast głównych koronnych jako Lwowa, Prze
myśla etc. etc. wybrane rzemiosła garncarskiego, braciej i cechowi ich należące. Na
przód wybierać mają z posrzodku siebie starszych w pierwszą niedzielę po electiej miej
skiego urzędu, czechmistrzow z braciej nowo dwóch, candidatow do tych, którzy
byli roku przeszłego, a ci żeby byli professjej katolickiej, rzymskiej; tych czasu
pierwszej sessjej radzieckiej na ratusz przed ich urząd praesentować będą, z których
rada miasta sposobniejszych na urząd dwóch potwierdzić według zdania swego ma
ją i starszego naznaczyć, u ktorego skrzynka i inne obrządy cechowe być mają,
a ten żeby w mieście swe mieszkanie miał, a młodszemu czechmistrzOwi ma być
oddany klucz od skrzynki, w której przywilej i skarb swoj chowają. Ciż powinni
przy urzędzie radzieckim przysięgę według zwyczaju i prawa majdeburskiego uczy
nić, przy której powinni być bracia cechu tego wszyscy pod winą groszy dwunastu pa
nom rajcom, a do skrzynki braterskiej groszy sześć na funt wosku. Nie ma tet
być obrany czechmistrzem, który by nie odprawił powinności cechowej, to jest
wdawnego, sztuk, wysługi, ani ten, który by na sobie miał notam infamiae, także
nieosiadły, zwłaszcza starszy czechmistrz. Przy pierwszej schadzce po electiej cechmistrze przeszli powinni braciej licbę uczynić z dochodow dorocznych, które mar
nie aby nie bety obracane i owszem przymnażane być mają.
Te schadzki mie
wać co cztery niedziele z czeladzią swą w cechu będą, przy której bracia po gro
szu, towarzysze ich po szelągu do skrzynki na cechowe potrzeby powinni będą da
wać. W sprawach urzędu radzieckiego, ileby tego potrzeba była, także i w cecho
wej, powinni cechę obesłać zawżdy, pod winą, gdy sprawa urzędowa, groszy-dwa*
naście temuż urzędowi przepadają, a Co cechowej groszy dwa do skrzynki; tąż wi
ną ma być karan brat, który by na lakowe obesłanie nie stanął, a który doma by
nie był, ma się przes czeladz domową czechmistrzowi opowiedzieć, a inaczej winę
przepada; a czechmistrz każdy, gdy odjeżdża, powinien na swe miejsce z braciej
starszej innego zostawić, ktorego też wszyscy słuchać powinni, pod winami tu opisanemi. Jeśliby brat który na swą potrzebę chciał dać cechę obesłać w powszedni
dzień, od tego powinien dać cechmistrzom groszy cztery, a w święto dwa; obcy
ma dwojako płacić. A ktoby cechę zatrzymał, przepada tak wiele, jako sprawa wa
ży, o którą idzie, a ktoby ją odmienił, to jest, gdy idzie pod radziecką winą, a po
wiedział pod braterską, groszy dwa przepada, a ktoby ją zgubił, powinien inszą dać
urobić i winę na funt wosku do skrzynki zapłacić; tąż winą karany być ma, który
by klucz cechowy zgubił. Przy których schadzkach ucciwie. z odkrytą głową mają
siedzieć bes żadnej broni. Tamże młodsze mistrze do pojrzodku swego przyjmo
wać, ucznie na naukę rzemiosła, jednak wyuczone wyzwalać, przemianki ucciwie da
wać, występne według występku karać i win w przywileju opisanych, i wynalasku
braterskiego. Tamże ze złego dobrego, z niesprawnego sprawnego, za karaniem
uczynić mają, a jeśliby kto na kogo skarżył, pod winą puł funta wosku powinni
stac spor wiodący. A ktoby od której kolwiek wstał poki skrzynka na stole,
a miejsca nie zasadził, jeśli cechmistrz, grosz jeden, a inszy puł grosza przepada.
A jeśliby im było co od urzędu radzieckiego poruczono, o tym z pilnością radzić
mają. Także w rzeczach cechowych rozsądek i rząd czynic, co by do służby Bożej
i do chędostwa, także na obronę miasta, na zachowanie praw swych pożyteczno by
ło, na każde suchedni mają odprawować żałpmSze za zmarłą braeią i siostry i cze-
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ladkę, do czego mają się starać, by zawzdy odziewadla, świece i insze potrzeby
ochędożne mieli, przy których mszach z małżonkami, towarzyszami być mają, i p o 
winni ofiarę przystojnie odprawić, a ktoby nie ‘był, takowy brat przepada groszy
dwa do skrzynki, a towarzysz grosz. Takąż winą karany ma być, ktoby na pogrze
bie nie był. A jeśliby komu obcemu pogrzeb z apparamenty odprawowali, ile kroćby się to trafiło, mają brać po groszy dwanaście. Przed świętem Bożego Ciała świece
robić każdego roku będą, z kioremi przez oktawę Bożego ciała na kożdej processjej
służyć będą. A kto by z braciej omieszkał której processjej, za kożdem razem
przepada grosz jeden, czego młodszy doglądać ma, pod takąż winą. A który by
świecę złamał winien funt wosku. Także przed świętem Bożego Ciała powinni
młodsi oręże chędożyć, drugi raz przed electją i kiedy tego potrzeba z rozkazania
urzędowego będzie, z którą armatą bracia w processjach Bożego Ciała wtelkich,
także przy przenoszeniu skrzynki i czasu rozkazania urzędowego służyć będą, pod
winą urzędową złotych dwu. Partacza, który by tu cechu nie trzymał, a chciałby tu
rzemiosło robić, albo temu rzemiosłu przeszkadzać tak tu w mieście i w około
miasta na milę w państwie Jeimci pana dziedzicznego, wolno będzie takowego za
brać z robotą do cechu, także tego, który by pierwszy robotę temu rzemiosłu na
leżącą chciał pojedynkiem przedawać, albo się ważył piecze robić, takowego z po
mocą i pozwoleniem urzędowym i starszych tego miejsca, gdzie by się to działo,
zabrawszy według baczenia swego karać będą. A jeśliby się i drugi raz ważył za
koźdym razem takiem robota przystojnie zabrana do szpitala przepada. A ten ktofakiego partacza przechowywał, albo mu pomocy dawał, *lbo go bronił, przepada
grzywien dwie, połowica urzędowi radzieckiemu, a połowica do skrzynki cechowej;
do czego w mieście urząd miejski, a we wsiach urzędnicy pomocy dodawać po
winni będą. W jarmarki uprzywilejowane i to telko poki przywilej opiewa, dalej nie.
każdemu i postronnemu robotę rzemiosła tego przedawać wolno, jednakże takowy,
który przedawać będzie chciał, ma się pierwej czechmistrzom opowiedzieć i robotę
dla fałszu ukazać, a pamiętnego za kożdym razem po groszy cztery dać do ich.
skrzynki powinien i robotę swą telko na tym rynku, gdzie cechowie jatki swe mają,
wykładać ma. A jeśliby też sami miastu roboty takiej nie dostarczyli, albo drogością kogo uciskali, albo lada jaką robotę robili i przedawali, ile kroc oskarżeni do
urzędu radzieckiego, cechmistrze ich, żeby pod świadectwem, którzy tego zawsze
przestrzegać powinni, przepadają urzędowi kope winy, wszakże robotę cudzoziemską
wszelaką i tę, która tu nie może być robiona, każdemu przywozić i przedawać
wolno. W tymże cechu braciej ilekolwiek będzie, krarnnice swe mieć mają, w któ
rych robotę swą przedawać będą, ale mają być dziedziczne, od których kramnic
mają dawać soszu na rok do sprzynki Je-o mci pana dziedzicznego po groszy pięt
naście przed ktoremi, dalej kresu zamierzonego, roboty wystawiać się nie godzi,
oproc jarmarku pod winą funta prochu. Nie ma też brat brata w przyjętej robocie
podsiadać, ani w targowaniu kupca odmawiać pod winą puł kamienia prochu, z na
grodą szkód. Tąż winą ma być karan, który by któremu bratu czeladnika albo
chłopca przewabił z nagrodą szkód i czeladnika wrócić. A jeżeliby czeladnik nazad do swego mi.trza niechciał, takowy ma być karan winą, albo więzieniem, na co
jeżeliby niedbał, takowemu u siebie żaden roboty dać niema, ale ma od mistrza wę
drować. Tąż winą ma być karan, kto by drugiego w mieszkaniu podnajął. Poswarki przy towarze siedzącej czeladzi albo żon bratnich mężowie karać powinni, czego

•Nb 7 i g .________ _____

TEKA ZAMOJSKA

; ,

_______________ 125 .

jeżeli się dalej ważyć będą, samego brata za nie pochamowanie(I) żony, albo chłopca,
bracia karać będą funtem prochu i drugim wosku, a jeżeli się tego więcej ważyć
będą, większą też winą karani być mają. Gdyby się też brat na brata przy spra
wie cechowej albo, skrzynce porwał słowy żełźywemi funtem wosku z nagrodą
ukrzywdzonego szkody, a jeśli orężem albo jakim prostem uderzeniem, piącią funtów,
z nagrodą ukrzywdzonego. A gdy na czechmistrza, dwojako ma być karan, a P. P.
rajcom za każdą razą winy po groszy trzydziestu przepada. A który by się nalazł
w nierządzie żyjący, albo go w domu dopuszczający, albo się w rostyrku kochają
cy, takowy ma być podług przysięgi czechmistrzów karany bes folgi, co większa cudzołostwo namniej nie ma być cierpiane, ale według prawa urzędowi podawszy ka
rać, także turbatory przeciw panu dziedzicznemu elbo urzędowi, albo pospolitemu
dobremu, urzędowi oddawać na pokaranie na sprawę główną; na branie pr emianku
z miast państwa Zamojskiego tego rzemiosła bracia i towarzysze ich należeć będą
do cechu ich czasy wiecznemi. A kto by tym pogardziwszy indziej się udał, tako
wy przebyć do cechu tego putkamienia wosku, prochu także pulkamienia i o to, poki
się nie sprawi,- ma być wypisan i ruszon z liuszora, który by w państwie tym był,
aź się sprawi braciej cechu tego, wyjmując tych, którzy by niespodzianie, ani na
na wzgardę miastu, gdzie indziej przemianki wzięli, albo się występków sprawili.
Jeśli by się materja jaka znalazła w państwie Zamojskim potrzebna do rzemiosła ich,
wolno im będzie brać za wiadomością tego miejsca dzierżawce. Spraw cechowych
żaden wynosić nie ma dalej progu, pod winą funia prochu, oproc gdzie by się co
działo przeciw majestatowi K.J-M. albo Jego m-ci pana dziedzicznego, albo rady
miasta i pospolitego dobrego, to każdy powinien zeznać pod winami w prawach
opisanemi. A jeśli by się kto zdał być obciążony decretem braterskim, ile kroć by
się trafiło, ma mu być dopuszczona do p.p. radziec appellacja, zwłaszcza, gdyby się
trafiła sprawa o groszy dziesięć, mniej nic, z kożdą appellacją mają być posłani
dwaj bracia do urzędu dla dania sprawy przystojnej, a jeśliby decret cechowy był
approbowany, appellujący niesłusznie przepada do skrzynki na pułfunta prochu i p.p.
rajcom groszy dwanaście winy i szkodę stronie. A jeśliby w pierwszej sessjej ra
dzieckiej appellacjej na termin naznaczony niewniosł, takowy w sprawie swojej upa
da, salvo legali impedimento. A jeśliby który towarzysz, albo z innego miasta brat
rzemiosła tego chciał żądać o posrzodek przyjęcia do cechu tego, ten ma byc po
wszechnej wiary katholickiej i kościoła rzymskiego, zachowawszy w tym wcale wolą
i beneficjum Je-m. pana dziedzicznego, komu oy za przywilejem swoim mieszkać tu
pozwolił. Do tego ma być w rzeiniesle doskonale wyuczony i wyzwolony, dla cze
go wprzód powinien przerobić przy mieście u mistrza niedziel sześć z wochlonem,
a jeśliby niechcial przerobić dla jakiej słusznej przyczyny, ma odłożyć funt prochu
do skrzynki, wprzód toż powinien brat z gotowymi warsztatami z innego miasta tu
się prowadzący, co się ma odprawować przy schadzce braterskiej. A jeśliby niechciał czekać schadzki, ma żądać czechmistrza o cechę (co niema być nikomu bro
niono za jego nagrodą, jako wyżej). Przy której braciej powinien żądać o przy
jęcie do cechu; tamże jeśliby nie odrobił niedziel sześć, wprzód odłożyć
powinien, potym dać wstępnego czechmistrzom groszy piętnaście, pisarzowi groszy
iwa, a ma się zaręczyć, jako się wszędy dobrze zachował i wyuczył i jako ma
■yszystkiemu dosyć uczynić, co mu wedle tego przywileju będzie nakazano, pod
iną pułkamienia pro.hu. Przy tym mu bracia powinność mają przepowiedzieć, cze
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mu on powinien dosyć czynić pod przepadkiem tegoż wstępnego, a powinność jego
ta: Naprzód aby robi? sztukę, którą mu bracia powinni przepowiedzieć i częścią go
tową pokazać, przy której rob’ieaiu mają z braciej dwaj alternatim, poki jej nie uro
bi, być, których on obiadem i piwem podejmować ma. Której sztuce, jeśliby nie
mógł sprostać dla jakiej ułomności, powinien za sztukę zapłacić złotych piętnaście
do skrzynki. Do tego pułhak z krzosem dobry i prochu funtów dwa, także wosku
chędogiego funtów dwa i kolacją sprawić na bracią, czemu wszystkiemu powinieji
dosyć uczynić do roku i sześciu niedziel. Nfż pocznie robić, powinien dać wdawnego złotych pięć; potym od blisko przyszłej schadzki powinien sztukę począć robić
i robić ją, aż jej dosyć uczyni, która jeżeli się braciej spodoba, takowy dalej wdawnego nie ma płacić, telko na bracią kolacją w pułroka sprawić powinien po odda
niu sztuk, a pułhak, wosk, proch, listy z zupełna odda; powinien. A jeżeli jej
dosyć nie uczyni, albo urobiona braciej się nie podoba, powinien od wstępnego
w pułroka listy pokazać od wyuczenia rzemiosła i od ucciwego urodzenia, przy któ
rych powinien dać wdawnego drugą złotych pięć. Potym w drugie pułroka powi
nien oddać kolacją, przy której powinien oddać wstępnego złotych pięć i tak się ma
w rok ze wszytkiego wypłacić. Czemu, jeśliby dosyć nie uczynił, ma łaski brater
skiej zażywać o pomknienie czasu, którą łaskę, jeśliby bracia uczynili, dalej temu
niedziel sześć czasu odwłoczyć nie mają, a jeśliby temu dosyć czynić nie chciał, ma
mu być zabronione rzemiosło i przedawanie roboty. Sztuka tedy garncarska
taka ma być: garniec na trzy piędzi wzwyż z jednej sztuki do kształtu; dunica na trzy piędzi wszerz, wzwysz na pułlokcia też do kształtu; dzban na
trzy piędzi, proc szyje, wzwysz do kształtu; którą sztukę gdy bracia odbierać
będą, mają w tym wiernie postępować nie za pochlebstwem ani za dar-y. Taż sztu
ka aby w święto nie była robiona pod winą pułkamienia wosku. Tąż winą karait
ma być kożdy brat, który by robił w dni święte, także w niedziele; w wielką mszą
żaden niema kramnic otwierać pod takąsz winą. To kolacjej odprawieniu na pierw
szej schadzce suchedniowej powinni będą nowemu mistrzowi i bratu przywilej prze
czytać, potym mają mu decretem nakazać, aby nim wyjdzie rok od wstępnego i sześć
niedziel, pokazał listy tak od urodzenia, jako od wyuczenia nem iesła pod utrace
niem cechu; których jeśliby niemogł miec potym za jaką pewną przeszkodą, tedy
będzie powinien do skrzynki braterskiej odkładać na kamień prochu. Za którą po
winnością czasu pomknąć dotąd, ażby ona przeszkoda ustała i to takiemu, któryby
był w rzemiesle biegłym tak do pieców jako i do garcow i miastu pożyteczny, któ
re listy mają być godne z pieczęciami wyraznemi, nie zmyślone. Gdyby się też tuteczny mistrzowicz postanowić chciał, ten choć'by i inszego rzemiosła pojął żonę,
takowy do cechu połowice telko powinien oddać, a wstępne zapłaci. A gdyby bę
dąc mistrzow'cem tutecznym tegoż cechu pannę albo wdowę, którą jeszcze w po
rządku pojął, takowy telko wstępne, a kolacjej połowice powinien oddać, a posłu
ga tak kościelna, jako i cechowa jednaka kożdego. Wdowa, która by została po mę
żu sierotą bes potomstwa, wolno jej rzemiosło robić i jatki używać do roku sześci
niedziel, dalej nie; i to tej, która się ucciwie rządzić będzie, bo inaczej wszytko tra
ci, A która by z dziatkami została, wolno jej będzie rzemiesło robić do wychowa
nia dziatek, a jeśliby zamąż szła za tegoż rzemiesła rzemieślnika, a byłby z innego
miasta, powinien będzie wstępnego połowice oddać, a wstępne spełna, także i ten
który córkę mistrzowską pojmuje. Ciż bracia powinni będą czeladzi swojej na piś
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mie porządek podać, który aby nie był nic miastu ani pospolitemu dobremu szko
dliwy pod pieczęcią radziecką. Kożdy brat syna swego wyzwolić od uczenia może,
choć by był posthumus, gdy to telko za żywota uczyni.
Gdyby który mistrz
przyjął chłopca na uczenie rzemiesła tego, albo na cejt, ma go opowiedzieć przed
bracią na dwie niedziele, który jeśli by się na wysługę ujednał, ma dać wpisanego
cechmistrzom groszy sześć, pisarzowi groszy dwa, a braciej wszystkiej piwa szankow telko cztery; a jeśliby na pieniądze, tedy p.p. cechmistrzom groszy dwanaście,
pisarzowi trzy, a braciej wszystkiej piwa szankow ośm. Toż przy wyzwoleniu płacić
powinni. A który się na cejt ujedna, tak ma płacić, jako i na wysługę; toż i mistrzowicz. A który się na wysługę ujedna nie ma się uczyć więcej lath trzech.
A który by się chciał z wysługi wykupić, za kożdy rok powinien mistrzowi swemu
płacić po złotych trzy. Jeśliby który mistrz cechu tego wyprowadziwszy się z tego
niasta gdzieszkolwiek na robotę, przes rok i niedziel sześć powinności cechowych
lie oddawał ani odsełał, a potym w wyściu roku i niedziel sześci tu się wróciwszy
:hciał robić, tedy nie wprzód pocznie robić rzemiosło, aż cech tak, jako nowo przy
stający mistrz, z łaską braterską prze'prawi. Ten tedy przywilej, aby był przeczytany
.ia koźde suchedni braciej należącej w cechu, którzy już kolatją oddali, bo insi w ten
:ż*s ustąpić muszą, którego summa przystojnie żyć, nikomu nie szkodzić, każdemu,
co czyje jest, oddać.
Ja tedy Katharzyna z Ostroga Zamoyska, hrabina na Tharnowie,- kanclerzyna wielka koronna, Knyszynska, Sokalska etc. staroscina, w artykuły pomieniónego
postanowienia pilnie wejrzawszy i one uważywszy, gdy nic inszego, telko rząd do
bry, w którym by zostawali, w inszych także miastach koronnych przyjęty i w' uży
waniu będący opisany być uznawam, bronić im tego nierozumiałam, i owszem tę
ich ordynatją we wszystkich jej punktach, clausulach i artykułach, ile prawu pospo
litemu nie przeciwnych, tym pismem moim utwierdzam, chcąc aby słuszną moc i wa
gę wiecznemi czasy otrzymywała, prawo jednak zwierzchności swojej i potomkom mo
im wcale zachowując, na co dla lepszej wiary ręką się swą pęzy zwykłej pieczęci
podpisuję. Dan w Zamościu dnia dwunastego miesiąca Kwietnia, roku pańskiego
tysiącznego szescsetnego czterdziestego wtorego. Katarzyna Zamoyska z Ostroga.
Lwów, d. 29 października 1671 r.
M ichał Korybut Wiśniowiecki, król polski potwierdza przywilej Władysława
IV, króla polskiego, z 1 listopada 1634 r. (drukowany jako nr- 5 niniejszego zbioru).
iO .

Oryg. w wil. publ. blbljotece. Opisanie l. ć. p. 8 , nr. 471. Kopia współczesna urzędowa
będąca pod'taw ą druku, w Arch. Gł. w Warszawie, Metr. Kor. x. 209 p. 528/9 p. t. .Conflrmatio
: pnvilegii Regii opnido Thomaszow super libertatem a theloneo quovis“.

Michael Dei gratia Rex Poloniae etc. Significamus praesentibus litleris nostris
universis et singulis, ąuorum interest. Productas nobis fuisse litteras pargamineas
; manus serenissimi olim Vladislai Quarti antecessoris' nostri subscriptas sigilloque
| Cancellariae minoris communitas, continentes in se exactionem thelonei aggeralis civitaiis Thomaszovieasis, sanąs, salvas ac illaesas omniąue suspicionis nota carentes.
Supplicatumąue est nobis, ut easaem litteras authoritate nostra Regia approbare et
confirmare ac conservare dignaremur. Quarum ąuidem litterarum de verbo ad verbum tenor seąuitur talis:.... (tu następuje przywilej Władysława IV, zamieszczony pod
nr-em 5 niniejszego zbioru)........ Nos igitur Michael Rex supplicationi benigne annuentes, praeinsertas litteras pargamineas in omnibus punctis, clausuliś, articulis, condi-
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tionibus approbandas, confirniandas et ratificandas esse dliximus, approbamusqup
confirmamus et ratificamus praesentibus litteris nostris, vo!tntes easdeni vim et robur
perpetuae firinitatis, inąuanfum iuris est, o.btinere debere. In cuius rei fidem praeśentes manu nostra subscriptas, sigillo Regni communiri iussimus. Datum Leopoli
Die XXIX mensis octobris anno Domini M.D.C.L.XXI., Regni nostri tertio-anno. Michael Rex. Locus sigilli pensilis minorts Cancellariae Regni in pixide laminea contenti. Stephanus Hankiewicz Regiae Maiestatis Secretarius m. p.
*
Lwów, d. 29 października 1671 r.
M ichał Korybut Wiśniowiecki, król polski zezwala m. Tomaszowowi pobie
rać mostowe.
Oryg. w wil- publ. bibljotece. Opisanie 1. c. p. 8 nr. 470-iu Gołuba 1. c. określony jako przy
wilej na rozszerzenie Tomaszowa i osuszanie biot. Kopia urzędowa, podstawa druku, w Arch. Głównem w Warszawie, Metr. Kor. x. 209 k.^ 529/529’, p. t. „Privllegium oppldo Thomaszow super tlieloneum pontale perclpiendum serviens*.

Michael dei gratia Rex Poloniae etc. Significamus praesentibus litteris nostfią, quorum interest, universis et singulis. Ad supplicationem civitatis haereditariae
Thomaszoviensis post productum nobis privilegium originale per Illustrem ac magnificum olim Thomam de Zamoście Zamoyski vicecancellarium Regni Poloniae, Gene
rałem, Cracoviensem, Kniszinensem, Rabstinensem, Socaliensem, Novoforensem capitaneum a Serenissimo Divae memoriae Vladislao IV eidem civitati haereditariae iinpetratum, esse in fundo civitatis Thomaszow loca quaedam limosa et paludinosa,
viatoribus hoc et illoc transeuntibus maxime incommoda ac periculosa, quae, nonnisi
fossarum aquam derivantium aggerumque maximo civitatis sumptu erectorum aut erigeudorum et quotannis reparandorum extructione, usui publico aptari possunt. Ad,
aggeres vero extruendas, cum civitas ea Tliomaszowiensis ob tenuitaiem proventuum
publicorum sufficere non possit, idcirco praefatae civ'tati Thomaszoviensi theloneum
pontale seu aggerale respectir^sumptuum, in reparando aggere expositorum aut exponendorum, perpetuis temporibus conferimus ita, ut a qtiibusvis cuiuscunque sta
tus et conditionibu^ mercatoribus, vectoribus et id genus' hominibus, ad solvenda
thelonea per leges et constitutiones Regni spectantibus, a quolibet equo et bove per
tres grossos exigant et percipient. Insuper praefatam civitatem Thomaszowiensem
villasque eo pertinentes ab omnibus stationibus, exactionibus et podvodis legatorum
et adlegatorum extraneorum euntium et redeuńtium liberam facimus et pronuntiamus,
superintendentibus alias przystawom id serio demandantes, quatenus circa hoc privilegium nostrum praedictam civitatemrconservent. Quod ad notitiam omnium et
singulorum praesertim vero mercaloruifique vectorum caeterorumque legibus et constitutlonibus Regni nostri ad solvenda thelonea obligatorum deducentes, mandamus,
ut se circa privilegium praesens conservent theloneumque supraspecificatum incolis
Thomaszoviensibus persolvant. Pro gratia nostra. In cuius rei fidem praesentes, manu
nostra subscriptas, sigillo Regni communiri iussimus. Datum Leopoli die XXIX men
sis octobris anno Domini M.D.C.L.XXI., Regni nostri tertio anno. Michael Rex. Lo
cus sigilli minoris Cancellariae Regni pensilis in pixide laminea contenti.
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-S z e p ty c k ie g o .

I

Tom kow icz S tan isław P ro f. Dr. Ordynaci Zamoyscy i sztuka.
W oronicz Jan Paw eł. Hymn do Boga.
>
■_
Zieliński Tadeusz P ro f. Dr; Idea Polski w dziełach Sienkiewicza.

».
7 ". „ *
Zubowicz Piotr Dr.

S tarożytność antyczna i w ykształcenie klasyczne.
o
sam orządzie miejskim i o wyborach do Rady
miejskiej.

TEKA ZAMOJSKA
Pod redakcją STEFANA P0MARAŃSKIE60.

P IS M O n a u k o w e , p o ś w i ę c o n e
ZAGADNIENIOM M IEJSC O W YM

....

ROzpoMjna Kwarty rok Isłnlenk

Dotychczas pom ieściła prace następujących, autorów:
Antoniewicz Tadeusz (Zamość), Dr, Arnold Stanisław (Warszawa), Dr. Bogucki
Bolesław (Zamość), Borkowski Antoni (Klemensów), Prof. Chlebowski Bronisław (+),
Cichowicz Augustyn (Poznań), Dr«*łer Ignacy (Lwów), Glatman Ludwik (Kraków);
Prof. Dr. Handelsman M a r e c i i (Warszawa), Dr. Jaworowski AIexandbr (Uiblin), Dr.
Kalinowski Teodor ("Zamość), Dr. Kipa E m il (Warszawa), Klaczko Juljan (+), Kłossowski Zdziś Jaw t f ) , Kobierzycki Ludwik (Tomaszów Ord.), Prof. Kochanowski Jan
K a r o l (Warszawa), Dr. Kosiński Kazimierz (Warszawa), In i. Królikowski Janusz (Puławy),
Krupiński Apolinary (+), Lewicki Kazimierz (Zamość), Dr. Łempicki Stanisław (Lwów),
Łopaciński Hieronim (+), Prof. Dr. Matakiewicz Maxymiljan (Lwów), Dr. Mikułowski
Tadeusz (Zamość), Miller Stefan (Zamość), Moszyński Kazimierz (Warszawa), Dr. No
wodworski Witold (Warszawa), Pieszko Michał-(Zamość), Dr; Paszkiewicz Henryk (War
szawa), Pomarański Stefan (Zamość), Przyrowski Franciszek' (Szczebrzeszyn), Rekwirewicz Antoni (Chełm), Rutkowski Marjan ( t ) , Dr. Seruga Józef (Warizawa), Siemieńska Halina (Warszawa), Sierosławski Zygmunt (Hrubieszów), Skup Władysław
(Siedlce), Prof. Smoleński Władysław (Warszawa), Prof. Dr. Sobieski Wacław (Kraków),
Dr. Sochaniewicz Kazimierz (Warszawa), Szacki Jakób (WArttszawa), Szewc Błaiej (+)„
In i. Tiszler Stefan (+), Prof. Dr. Tomkowicz Stanisław (Kraków), Wieczorkiewicz An
toni (Warszawa), Dr. Zubowicz Piotr- (Zamość). Prof. Dr. Zubrzycki Jan (Lwów).
P rócz tego w sp ółp racow n ictw o przyrzekli:
Prof. Dr. Askenazy Szymon (Warszawa), Prof. Dr. Bujak Franciszek (Warszawa),
Bachulski Alexy (Warszawa), Dr. ChodyniGki Kazimierz (Warszawa), Prof. Dr. Chrza
nowski Ignacy (Kraków), Prof. Dr. Dzwonkowski Włodzimierz (War&tAWa), Dr. Gorzycki
Wincenty (Warszawa), Dr. Grydzewski Mieczysław (Warszawa), Prof. Dr. Józef Kallen
bach (Kraków), Dr Komarnicki Tytus (Warszawa), Prof. Dr Konopczyński Władysław
(Kraków), Dr. Lewicki Stanisław (Warszawa), Dr. Łopaciński Wincenty (Warszawa),.
Nowak Alexander (Poznań), Dr. Olszewicz Bolesław (Warszawa), Dr. Pawłowski Bro
nisław (Warszawa), Dr. Próchnik Adam (Piotrków), Dr. Rybarski Antoni (Warszawa),
Prof. Dr. Siemieński Józef (Warszawa), Szelerówna Halina (Warszawa), Tenczynowa
Kazimiera (Zamość), Prof. Dr. Tokarz Wacław (Warszawa), Dr. Wawrzkowicz Antoni
(Warszawa), -Dr. Zawistowski Władysław (Warszawa).

- K w a r t a l n i e B lk .

WARUNKI PRZEUPŁATY:
6 0 ; p ó ł r o c z n i e Mk. 120) r o c z n i e Mk. 2 4 0 .

ZAKŁADY DRUKARSKIE

w «««. PIEKARNIAKA
W a r s z a w a , O rd y n a c k a Wś 3.

W y k o n y w u ją w s z e lk ie r o b o ty w z a k r e s d r u k a r s t w a
w chodzące.
S P E C JA L N O Ś Ć :

BfSOBOTY

M ASOW E.

