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1t1IASTA NASZE
KROLEWSI{I~:
WOL~E W PANSTWAH

R,ZECZ :rPOS POL [TE 1:

I.

o

Jfi4lach.

I.M lana

wfzyftl.ie Kro'ewlkie w
Krajacb Rzecor.ypofpolitey,za wolne u·
znalemy.

I

t. Obywatelów ta:Cowych M;aft.
iako ludzi wolnych.Ziem !ę w Miafhch
przez nich ofiadłą. Jch domy. wlie y
Terntoria, gdzie iakiedo którjch 1iaft;
prawnie te.az należą, wł fn ością icb
dziedziczną być przyznaiemy; co nie
ma przefzkadzać zaczętym, a nie dokończonym fprawom.

Aa
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3. Ktorym Miaftom Przywileje LOa
kacy ine zagin"ły; za dowiedz;ieniem
ich byłości. lVJ y Król, Diplomata renovIJtionis z nadaniem Ziemi, iaką tera:a
niewątplIwie pofiadaiJi' wydamy.
4 W kt6rvch Miaftach KrOJeW'.
fkich Seymiki Ziemfk.ie fą oznaczon e;
tym Przywileje Lokacyine, ieżeliby
icb iefzcze nie miały, My Król, wydamy.
6. Gdyby dla fzczęśliw~go w którym m ie yfcll półożenia. na gruntach
Kroi .wfklch orada ludzi wolnych dała
fi~dljfku fwemu przyft:oyną pofl:ać Mia ..
(ta; ." takowym zdarzenIu, My Kroi
tey oradzie . Dtplóma Brećl10121S Mi::tfi:a
nowego, z nadaniem Ziemi, wydamy.
6. Wolno teź bedzie Dziedzicom na
fwoich gruntach" Miaf\a z ludzi wolnych zakł .. ać, albo y rolników wal ..
nością nadać iako też Miafta rwe ~z;ie~
dziczne lokalnemi zrobie; tako "'e jednak orady nie bęrł~ mogły wchodzić
http://sbc.wbp.kielce.pl
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' w poozet Miaft wolnych, tyłko, gdy
'Dziedzic inftrument m lokacyinym
nada im Ziemię dziedziczną; a nil ten
czas My Król, Dzp/oma Conjirmationis
tego inft.rumentu, za proźbą farnego
Dziedzica, wydamy, y inftrument Je)kacyioy Dziedzica w pifa~ w też D-i·

ploma

rozkaż~my.

7. Jako dl.a wfzyfl:kicb Misił, iedne
jeft Prawo-j tan Miefzczanin którtlgo·
kolwiek Miafta. rownych Przywile-

iow

2!l

Prawa

tera~nieyfzego

używać

będzie.

8. Wfzyfcy Obywatele

Mialb,bąd.ź

Szlacheckiego, bądź Mleyfkiego orodzenia ludzie, którzy chcą prowadzić
handle na funty, łokcie &c: mający
polTeffyą w Miuft:ach, albo gdy iey na'b~dą , iakiegokolwiek fą d6ft o ieńftwlt,
profełfyi y kunfztu, Prawo Miey {kie
- przyimować, y pod nim zoA:a .....ać bę
dą ol>ow i ązani,
Jnnym zaś SzlachcIe
przyimować Mieylkie wolno będzie.
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9 , Przyięc\e Prawa Mieyfkiego czyma VI naftęJ!luiący fpolob: k8ź~
dy p.rzyjmuiący Miey(llle. ttanąwfzy
przed Magiltr:J tem obec n ie~ lub prz,ez
Plenipotenta. uc.zyni oświadcze_
nie \'II 11 ; wacn naftępuiącył:h~ .,J a NN.
" Nayiaśnieyfzemu KroJow1 y Rze.
,. cz ypofpoł t tey wiernym będę, po ..
" Rulzeńftwo Prawom y Uftawom
" Sey~owym.za n3yściśleyfzy biorę
" obowiązek. Zwi,rzcłmości Miafta
H
N. w k orym do Obyw:arelftwa
,. przyłączolly i~ne~. podległyJ;J1.
" być chcę. y obowiązki wlzel l,je Zlł
" chow:.om; co wfzyfłko zar~czam tak
,ł za fiebie.iako y n"ft:ępcow moich .••
Po dope łnionym takowym oświ;td.
czeniu. ma być zapifany w Kfięg~ o·
bywatdów Miafta.
nić fię

to. Miana odmaw;ać nie powinny
do Obywatelftwa. y w Kfię.
gę Miey Iką zapifywani'ł wfzyftkich uczciwych Cudzozieflłcow, tudzie;;
Rzemie~l:1ików, wfzelk ch ludzi wol..
nycb, y z Pra.wa nikomu nie podleprzyięcia
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głych Chrześcjan~
łlp łat1

__

a. to, bez i.dne,

I. I. 'rak z, urodzenia Szll,chcie, iRko
y ObYWJ tęlom StaRli. Miey"" eg tym.
którzy PQtym do, Ztl u.czytu Szlaci ećł:wa przypuf.z.c.z.ol'lem i z.oD:t< ną. przyięcie Obywat lftwaMieylk.lego,w nllll
z nay i owanie fię, fprawow.lllE: Ur ę
dów, prowadzenie wiz Ik ego .andlu.
lltrzymyw' nie jak cbkol wl~k bądź rę
kodzieł. nic byn.ymniey odt~d fz odzić. ani u.właczaĆ nlit b.zdzją im fa.
mym, ani ieh.naftępc:om w tymże z.a',
fzczycie Szlach~ćł:..,a. y prerog,aty-w
do niego, er.ywię.zanycb.

u. Obiersni~ prz.ez ObNwatelow
Miaft włafnego Mag~ftratu, rniaaowic'le Burmlltrzów, WoytoW y .... rzeJk~ch
Urzednikow. iakoieft cech, wolności';
tak przy teyże wolności Miaftll zofta.wuią fię-. Nlemniey będzie woln<l
tymże Miaftom uczynić rozPQrządz8
oia. co d~ wewn~trzl)yc.h. pqra.ądJlow
y UlklltecUlienia dozierać; o cZ)'JD ,
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I(~mrńiffyą

PIoIit:yi \lwi domia~ m~i. •

przez Rapporta. .
lo. wrzyfcy zatym Obywatele
Mlatt, . kt6rzy fą zapifani: W Kfięgę
M1eyfką. a maią- dziedzicźtll! poffeffyą;
ttJOgą. obtera~ • y b IGŻ obleranemi do
\Vf~dki~h Urzędów Mieyfki~h, więk ...
fzośc i ą zd a ń.
Nikt iedRak UrzędB
ExekuG j lOego. y Funkcyi Z ie miań ...
Jkley, 3 Urzędem y Funkcyą Plenipo ..

't enta Mieyfkiego, łączyć me będzie
mogł, pod- nieważności~ obydwóch.'
~ni \V Fandze Woy1kowey w lluźb J e a.ktualney b .dący . Un~dnikieDl Miey...
lkiUl byó nie może
.

n.

O Pre,ogatyl#aM

Mlel::c~a",

~. 'Prawo Klłt"dynalne Neminem c~.
ptiuabimus, "ifi J UTe V ZćlZ/ffl , na ofoby
w iattach o6adłe roaci~gamy. ~yią-·
wrzy podftępnycb Bankrlltow, Kaucył
doA:ateczney za robą u Sąeu nie filwiaiących,y na gorącym uczynku zła.

panyoh.

http://sbc.wbp.kielce.pl

)
~.

9 (

Miafta, w których . oznaCZOl1e fą

Slldy Appellacyioe.przed każ d ym Seymem ordyl1srY1oym jpd"ego Plenipo.A:enta więkfzosrią ( łofcl W \\ ybierać hę·
dąz Obywatelow pO ffe ffy" dziędziczne
.I\'hlftacb mlliących,zdltnych do ponugi pl1b licznry. Crimine non fJotato$,
pod proceffem nie będłłcych. y urzę
dowaniem Mieyfkim odbytym za·
fzczycol'lych, z wolnoicią wybierania
tychże Plenipotentow y z innycb
l\1Iart. Ci Plen' potenci na dzień Seymu rozpeczyoa'ącego fię, do Miafta
Seymom przeznacz )nego ziech ć fi~
Jllai1l, y Dzieło Elekcyi fwey l\'Iarfzał
kowi Seymowemu oddadzą; na SefIya~" Prowincyonalnych
wybJfrani
b'id~ z Plenipotentów Miaft. do Kom·
mifTy Policyi, Sk s rbowey y AfiefTo.yi, y na tychźe Sefiyach wyznaczeni
będą, którzy do którey Kommifiyi y.
A l1eITory i należeć mail!, A lubo ci
wfzyfcy podług oznaczenia w rZt:ezonych Kommiffyach,
Affefloryi,
:zafi~d8c bę rłn mogli. iedn:lk nie wi ce~
W Kommiflyi Sk~J ~o t!ł' y ~olicyi ..
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iak pO dwócb, a w· Alrefforyi po trzech
z każde)! ProwincyiJ- zafiadać będzie.
Ci KornmilTarze. y AiTefi"orowie. w
ty c hże Kom\1l i ifyach. y Affefioryi, wobiektach tye.2ących fię Miaft. y handlowych, voqem atlivam mieć będą; w
innych zaś ok.o liczno.ąciach vorem &on~.
juJtiuam mi ~ c maillo Jeżeli na daley
"tory z ty.cb. ~t-enip.otento.w, ,,100 y
wfzyfcy. od .Miaft. ktore obierać Plenipotentów Prawo mają, potwierdzeni
zo(taną~mogą na d-rugl~ lat dwie za,.
fiac. A dla tych Kommitlarzow y
Affefforów, Penfyą przy urządzeniu.
Tabelli ex..penfy; pofb. nowiemy. dla
takiey. ied.... ak liczby, iaka, do zafiada.
nia "tV Komml1Tyach y AJre(fory'i,.ieft; o2naczon8.

s- Aby zaś opieka Rządowa, y dla
wfzyfi:kich 1\1ia:t wymjerz~ła w żąda
niach ich, fpra wiedliwość przyzwoitą;
dozwalamy Miattom Nafzym, prze~
Affe1Torow.. czyli Kommiifarzów
Mieyfkich. w AlTelToryach, Komm iffy__ Skarbowych, y Policyj,
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cycb. de.ftdlrja Miaa: VI Seym'. dond.
fić;. a CJ, gdy tego potrzeba będzie, 1
gdy zt:chcą;. będll u.Marfułka Seymo- '
we~o u La~i o głos pro(ić. y ten im
2abronio,y być nu~ może, y ci tłorn~·
czyć fię b~dą zwyc~aiem d~iś. prakty.
kowanym za~et3nia głofów przez
Delegowa~ycb odKammliTyow.
4. Po odbytey d,vul,etniey wyRudzlł
publlczney wzwyż wyrażonyclaKom
mlffyach, lub Affelf'oryi , cjż wybrani
od Młlłfi: Plenipotenci,. na naftępo.ym
SeyOli.e zaraz Nobi!itowł O ~ by. ć po",.jnni bez. opłaty Dyplomatu Nobilitalis, ieieli iefzcz~ S~lĄchtlł nJe będą.
5. Wolno. odtąd iefr.. y ~ędzie,.każ
«3emu M l efzc~aninowi DóbrZJeddkich,
iako y inney natury. DziedzicznyOJ
Prawem nabywać. z zupełnym wła
fności Pr-,wem PQfiad a ć ,. y. naftępc<1m
fwoim, iakoprawym Dziedzic om. one
JW fobie zolław i ać. Dobra fporobem
Sukceffyi, albo ~fIJre potioritatis polia.
dać;z których Dob!, łuboby b,li Ą'l
J
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'fZCZ911Śmi. w Sędzie Dobrom przyzWoitym, odpo.wradać fą obowiązani.
l~to.r'y z Mie(zcżlln kupi
Wieś,
łub Miafteczko

6.

caIkowita
Prawem
D"z'edzicznym , opłacające podatku
~ogo Grorza Złotych :00. nllymniey;
na naypierwfzym Seymie, ieże.łi o to
pod" na piśtnie J:lroźb<: rwoią Marfzał.
kowi SeymowenlU do Si_now, m oclt
terażnieyrzego Prawa Nobilitowany
zofhtnie.
7. Prócz tego~ na kaźdym Seymie
~o. orób z Miel" cun Pol 'etTye Dzie.
dziczne w Miaftach mających, do zafzczytu Szlacheckiego przypufzczoDych być me;. w czy" naypie"vęy
wzgląd zachow2ny 2oft.nie na dyftyngwuiących 6ę w WoyOtu; na zafl ••
dal ących tv Kommiffyach POFZlldkowych Cywilno-Woyfkowych; na za.
Uadaiących Rękodzieła; na prowa.
dzących bandei z ProduktoW' Kraj.,.
,.,ych; a w tym, na rekomendacye
foRów Ziemfk.ich, y Dl fekommmendac)'eMiaft.
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g. W Clłym Woyfku (oprócz ·Ka.
waleryi N~rod: ) w klł7dym l\orpulie.
Regimencie, y Pułku, dla Oby watelów
kondycyi Mleyfkiey bezdzie odtą1 w-ol~
ny wf\ęp do dolługiw3ni!.\ fię R 2 n~
Officyerfkich ftopniami; A ł{tory do'"
iluży lie: Rangi Sztabs.K3pmma, lub
K.pitlłPa Chaqgwi u Piechoty. a Rot.
miltrza w P~łku; mocą terażnieyfug3
Prawa,Szlachcicem z Potomkami
mi, w wfz~lkich do niego przywiąsa.
nych prerogatywach zoltanie, y My
KroI Dip/omala Nobzlitatis, takowym.
za okazaniem Patentu, wydawać b~.
dz.iemy; od którego opłata ftępla naftępGwae nie ma.

rwe.

9. Wolno

będzie

odtąd

Obywu,.

Jom kondycyi Mieyfkiey. w Kam ella.
ry.ch. y Pale{\rach wfzelklch Kom·
miffyow RZ'ldowycb! Dykafteryó",
Trybunallk.icb V innych mmeytzych
S~dow, nay..dować fię. patronizowa~.
y Inne potlugi czynió, y na ftopn:.e ""
tyohże Kancellaryach znayduiące fię.
podług ~a1ług y zd.tności,poft~pować;
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'A który z tych doRuiy

fię fł:opl'lia ·

Kan(:~lIaryi w Dykafteryach
Rządowych; ..,a naypierwf~ym zaraz

Regenta

'Seymie Nobllltow:>.n ym bydź m.,y takowe Dipiomfl Nobzlrtatis, bez opłaty,
My Kroi wydawać będzie~y.

to. W' Duchownym Stanie,Oroby
kondycyi Mieylltiey będą mogły pa.
fiadac w Kollegiauch Prelatury, y Ka·
nonie;
Katedrach zaś, K1Inonie Do ..
ktoralne; takie wfzelkie Beneficia ftz.
c;ularia '&' regularia, wyłlłczlliąe t~
fundufze, które fzczegulnie dla orol»
urodzenia Szlacheckiego, fą paczy.
Ilione.

w

n. Do Komh'lillyow Porądkowych
Cywilno- W oytkowycb, Woiewództw,
Ziem , y Powiatow, dozwala fię obierać
Kommiffarzow z Miaf\ w obrebie
KommW'yow leżąćych, po trzech ~ do
k~źdey KommiHyi, bądź z urodzenia
Szlacheckiego, albo kondycyi Miey~Ley, byle w Mieście foflefiY. Dziedżitzne maiących.

,
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A Miafb narze, Gdańfk y Toproiby fw~ do
~tan()\v; przez Sekretarza [wego dl)
Lalki Soymowey ooe podawać bęr:fą.
albo farni przez Dele~owanycb, jeże.
li zechcą. za danym od Lalki głofem.
który nie ma bydź odmówiony.
H.

ruń, gdy mieć będą

'. 15.Kara na zmyś1aillcycl1 PolI'elfye,
b.ędzie naftępuillca: ktokolwiek za re-

warfem dałby komu Ziemlk.1! Dziedzi.
c.zoą Poffeffy~; tracić il! wieczyicie
lłędzie. y Sąd temu przyzna włafnosć
zarewerfowaney Poffe1fyi, kto dowie·
dzie
rewerfu. Nawet, cboCby ten fam.
i
kto zł rewerfem ma Po1felTyą, dowiorlł iey ruwerrowania; jemu wieczyście przyznana będzie. A takie fpraSlld Ziemfki pYlzcija appl:llation.
ridzie bt dzie •

wy

, 14. Wfzyftkie dawnieyr-z:e Prawa y
tJftawy, teraznieyfzemu Prawu o AHaIŁacb, przeciwne. uchylamy, a tera.
z.nieyfze ufł:anowieme o Miaftacb, za
f1"awo Konftytucyille ftanowiemy.
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lIl.
• O SpTDwisdliwotci l1/ci Mief:tczan.
l. Zoltawuillc Milfta przy właśći ..
"yet. fóbie W Granic'a"th Mial\: Jur}T'"
zdykcyacb. też Misfta z P rzedmiest:iami z pod 'jnńyeh 'Wfzytl:kiAAJl!ryedykcyi, lakre fą": "TrybonaHkie, Z'lemiań~ i e. WoieWQdzińłk.ie. Starościń ..
ikie; Żamkó\V~" , p r-ocż fpra~ biedo· .
kończony~h po KOlllmitrytłcb do TrybUńałow odeRarty"Ctl '. wyiltluiemy, y "

wyłąctam.y. JUfyzdy'k~ Martzalkow1ką.

lako tylko Miafta Rezydencyon.lhego N as Króla, tytl z llcą lię. 'do opilow władzy teyże Juryzdykcyi
właściwe y, odfsłartJy.
2.

i ury$łyki SOWIeckie y nuehown'e~

dróbne Miatleezka w obrtbie lokalnym gruntów po c zątk'()w i e
Mi!:lfl:,orn nadanych, po~w~rzQ ne",i.k f~
d otąd w Pofreffyi. 'co ilo famey ty1ko.
fąd o wnoś ci y Policy i, znon.:!nly; owo
ize m teiJurydyki po'dJuryzdykcyeMIl
g~ttratow f\.1 iey(kj-'ch poddaiemy;wfz~l
kie bś tzyńfz~ y 'd6eh'o dy iakieykutwIek

tudżiei
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wiek !'IatDry. Jla wfaścideTow tychJurydyk, oftrz gamy.

Źi!.' gruntów
~.

Gdz oe iednak Mi:dl:a mflią Wfie
DZh?r1ziczne Zlem(lue • \V fprawlIch
tyc-hźe

WfTow. W J'Ur'y:zdykcyacb wIapotT$/Tyi, odpowiadać maią.

śClwych

4. Wfzyfcy Obywatele \l Midcie
y i~klJnkor Iwieok handlem • Rrzt"miofłem bnwiący fię, Jury7dykcyi I\JieyfkJey uleg9ć maią. y
P d:ltki równie znofić. nie uWlIiai:tc
l18 jakiekolwiek tJbertacye.
Pom.ITy ~ m~liący.

5· W kridvm

l\1ie~cje Ma~irrr8t

o·

hrnny J ryzdykcyą S~do" ą fk.ł::dać
be r;:tie. W tych M:I~i(lt~tae-h. wrzelkiego rodzai", I'pr:;wv. inko In prin a InJlanfta. rąri:lIć (je m3i:,! fpr!łW\.' nieprzenofzi)ce Zł: 300. I.ub w fpr:'wilił
uczynkowey. IW ktorey trzy rlni wię
zienia kara naftapl. w tych'Że Mflgj·
1łratach bez Appellacyi dorufzczeni~,
bydż maią eftateeznie. W

B
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wi~krżych. Z !1 Ś rpl$lw~ch Appelacya
do Sądów wyżfzych appellacyinych
dópufzczona bydź. powinna ..

6. Na takowe Sądy Appellacyine ..
M iaO:a wyznaczamy, O1ian,?wicie w Prowincyi MałopollKiey,
:MjaO: , Kraków. Lublin, Łuck, Zytomierz, Winnica. Kamieniec Podolikj,.
Drohiczyn. W Prowincyi WielkopolJkiey, JVIi~ f1:a: Poznań,.l\ł\lIrz, Gniezno,
Łeczyca, Warrzawll', Sit'l'"sdz. Płock •.
W Prowinc.yi Litewfki6!1 .Milfh~ Wilno,.
Grodno. ({owno. Nowogródek, Mińik,.
Brześć Ljtewfki~ Pińfk. D. Sądu Appel/acinego \V Kukowie oznaC20n~.
go. neIeźyć będ~ Mia{l:., w Woie ...
wodztwie Krakowfkim. PowTnt3cb.
Sandomierfkim, Wiślickim,. y Chęciń.
lkim leżące. Do Sądu A ppe lJaeyinego w Lublinie o7naczonego ,. nafeżyć
bed. J\lIiafl:a w W oiewództwie LubelJkirn, Ziemi Stę.życkiev. w powiatachRadcmfkim, Opcczyńfkim, y Ziem.
Chelmfkjey teżą.ce~ D~ Sądu ~pper.
111lA:ępuiące

.

.
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Jacyinego w Łucku oznaczone~o, n.·
Jeżyć będą Mi"fŁa Woit::wództwa Wo ..
łyńfkiego y Bełzkiego. Do ~du AppelIs€ynego w Zytom ier:uJ oznaczo_
nego, należyć będą Mia!Ła Woiewodztwa Ktiowlklego. Do Sądu Appella'Cyinego w Kamieńcu Podolfkim oznaczonego, naJeżyc będą Miafta Woiewództwa Podolfk.lego. Do Sądu Appellacyinego w Drohiczynie oznlczo~ego, nl'lleżyc bt;da Mllifta WOJewództWI Podlalkiego. Do S~du AppeJacyinego w Winnicy oznaczonego, nale-żyć będą Miaft.a Woiewództwa Bracła ..
wfkiego. Do Sądu Appellacymego
w Poznaniu oznaczonego, naJeżyć b~
dą Miatta Woiewództwa .foznańlkie
go y Zl~mi Wf'chowfkiey. Do Sądu AppelJacyinego w Kahfzu oznaczonego,
naldyc będą Mi!łfta Woiewództwa
Kalilkiego y Powiatu KonlóOtiego; .
Powiatu Pyzdrlkiego "Miafta tey czę
ści, która ie!Ł z tey {hony ruki War..
ty,do Kalifza nalżyć ma. DoSąduAp
p~lIacyinego W Gnieznie oznaczone·

B12
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naleiyć b~d,! M ta'ta Woi.ewódz~

twa

Gniezni~litktego'.

Powiatu [\cyll. .

. !kl '. go y Powiatu PY7.drfkieg.o ta cz~śćł
j(t l.>I a leie z ltruny W:sety od Gnie.4.1)1~
Do Sądu Appełlacy)nego w SJeradzlł
-Gznaczonego, należyc będll MI9U:a
Woiewództwa -Sieradzkiego # Zlem.i
Wleluń/kley. Do Sądu Appello.cyme ..
-go w Warrzawie oznaczool:!go, nale.
-żyć l>ędą NJjafl:a Xię{twa lYlazOWltlC.
-kIego . y Woiew.ód"twa f(awlkjego~
Do Sądu AppellacYlOego w Łęczycy
<)znac2;onago ~ V1iarta >tV OJew.ództwa
Łęczyckiego. Hne{}uego Kuiawlklego,
y lnuwrocł ,\ \ldktego. Do Sądu Appel~acyinego w Płocku oZl1aczonego,
-laaleiyć

będą Miafła

Woi~wództwa

J>.ockiego, Zlem.i Z awfkrzyń/kley ,y
Zielni Dobrzynfkiey. Uo Sądow Ap..pell~cylllycb w Mi~fł8rh Pruwlncyi
WiellllegG XięCtwa Llte,vlk!ego oZlla..
-czon} cb. iako to: d(ł Sądu Appella<Cylnego VI t\lleście VJłnie , n:ależyć
beda '\Iliafła WOlewodztwa Wileńfkie_

S~, "Powiato\V OJ~mlańlk.jego
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~iego , Wjłkomirfkiego, BrafiawIkie . .
go, WOIt:\\'odzt :It ~ frocl\.lego y Powiatu Troclllt~go. Uo Sądu Appell a cy inego \V .\I<:S i~ Glodole, Illłleżyć
bfEdą 1\1 iaO:a POWIJtow Grodz.leń~le
go, W.ołkowy1kiego, y Merpckle~o.
Do .s~du Ąpppellu·c nego y Mieści!
hownie. nalezyć b~d!t Mllłf'ta Xlęllwa
Z mudzlt:gO. POWHItów J\owit.-n noego.
Preńfk.Jego, y UpltfkJego. Do Sądu
Appellacyio ego w Mle~cie No,,·oJ

.grodku. należyć będą iVJialta WOlewodztwa Nówogrodzklego. y Pow.lałów SłoDimfkie~o, y Słuczore!klef. o .
Do Sądu App~llacylOego w Mie~!' ia
.Brześciu Lm; IVJlafi.a Woiew~dztwa
Brzefk,ego Lit: y POWI3tu Kobryńfkle

go

Do Sądu Appellacyinego

ście Plńfk

l,

należyć

w Mle.

beda VI I a fi: a Po •

.Wlstów Plfkiegc ,Plńlko:Z'aJ"Z!"C7-ne~o,

MozyrUtiego, y H zecz}cldego. De S~

,<lu

AppelJacyine~o W MJI~ścle MłMl{l~

naJeżyć

bt;d~

Mi, tta Woiewództ II

Miń (kIego, Połocirie~o, Wite.b1k.iegu, y

JioWJa%u Orl"zmi k,e!;;o•

..
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7. W tych Miafi:ach AppeIlacyinych
obierani będą co lat dwie po orób 5.
z Szlachty y łl1efzlachty. Mierzczan
Poffetfye ma l ących, nlłwet orób Magithatowych z Miaft tychże, 1l1bo y z
Mlaft innych tego wydzlatu. które
do których Są dó w Appellacyinych fI!
oznaczone.
A te Oroby wybrane
1kł"d~c będą S ąd }\p~l1acyiny z tym
warunkiem, iź Of'oby Magitl:ratowe y
Ławnicze ~ do Sądu Appelacyinego
wybrane, poki fprawować będą Urz.ąd
AppellacylOY; nie m1lią zafiadać y łą
dZ lć w Sądach prima: lnJłantice. MagiftrAtów, z których fą ()brani.

S. Te Sądy fąd zić będą fprawy z
Appellacyi Magifl:rat6w. których walor przechodzi 300. Zło: Jub kan odni więz i enia, a nie przewyżfza wa Joru 3000. lub kary O. tygodni więl-Ie
"ia, a to ofl:atecznie, bez dopufzczenia Ap r elJacyi. We wf~yfl:kich zas
fprawpch więkfzego waloru. nii o
5"000. Zł: y kary OIŻ 3. tygodnie wię-
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2ienia. Appellacya. iak dofąd, z Ma~l '
Hrfit6w 17rimce Illflant'a:. nie iuż do
Sądów Appellacymych Miaft.,ale doSądów Nafzych Zadwornych, tak w '
J{oronie, iako w W. X. Lit: dopufzczaPlą mieć chcemy,. podług niniey •.

fzey

Uftawy~

. 9. Spraw kryminalnych Msgiftraty'
nie będą mogły, ale ie odfyłac
m a ią profto do Slirlów A ppellacv inych. któ-re też Sprawy kryminalne
fędzić moc maią z tym ottrzei..- niem:
że na więzienie czafoweofądzony kry-'
minaJ lfta, ulegać exekucyi Dekretu
będzie~
Gdy zas na wił'czne wję2i-enie, lub ns śmierc 2ofton 'e ofądzo
Ily; tenże Sąd Appelłacyiny wywo ..·
dy obwinigiąte • y Dekret przefzle
Sądowi AlTef1orfkiemu. Jeżeli
ąd
Affefforfki uzna Dekret Sa.du Appelfscyinego ns więzienie wieczt:le , luf>,
śmierć . winowaycę 'Wfkszuiący. za lJufzny; dopiero ten Dekret exekwowany zoftagie. Oraz przy S~dnch Zafądzić

http://sbc.wbp.kielce.pl
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d'W(}J:l1ych SpTaW~ o złe rprawowa ..
nie lTrzędciw Mleylkicb, iako też' o
cocłiody z M iafl:, Pó rsefsorow, y w fzyftkie itine Prawami Rzedzypof'p,.di
tey wyznaczoAe, zac:howuiemy.
r

10. M-ł:\fta. że podteglłć będą KommifsYJ Policyi w rzecz:rch' wew-nę~
t1" 7ne~O Rządu, y . docbodów ogulnycłr~
Miey fK.ich , oftrzegal11y.

..

ł'b P

,5G.
Je'
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POLICYJ
~==~!::lI'==

I.
Skład

KommiJJ!Ji Po/icyi.

lmo.KOmmilfya Policyi Oboyga Na.
rodów Ckładaćfie bedzie z Marfzałków N arodowycb, któ;zy nie będą
wezwani do Straży, tudzież z IsKommilIarzy. to iefr; trzech z Senatu poiednemu z każdey Prowincyi; fześciu
z Stanu Rycedkiego, po dwóch z kd·
deyProwincyi. y fze~ciu Plenipoten.
tów Mlaft na Seym. po dwóch z każ.
dey Prowincyi.
2. Wfzyfcy Kommi!Tarze Policyi
obierani będą co dwa lata na SeyRlach Ordynaryinycb. fporobem Elekcyi prupifllOym w prawach: O Scy.
1'Ilie i o lI1iaJłach. a na każde y takiey co
Jat t. Elekcyi, Komml(1'arze. Policyi

A

J

I
I
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'mo~ą bydź na dalfzy czas znowu o·
- brani.
3. Obranym na KommiiTarza Poli·
cyi bydź Ole moźe: l. kto niema od
roku niewątpliwey PotTeffyi dziedzi·
czney. z Stanu Rycerfluego ZiemJkley. a Obywatel Misiła Miey!kiey,
re{peClwe w fwoley Prowincyi. I.
I{to nie był ehoć raz na funkcyi pu"
blic2ney to ieft z Stanu , Szlacheckiego Poiłem, Deputatem. lub w Kom.
mtlTYl Woiewódzkiey, przez czas Pra';'
wem przep,fany. 3- ~tokolwiek iell;
obowiązany aktualną Oużbą Woy!ko ..
wą. 4 Kto ieft w aktualnym Uut;do.
w ll niu Pof'eHrwa na Seymio.
4. Prezerem Kommiffyi Policyi b~.
dzie ieden z Marfzałków Narodo·
wych. a w niepl'~ytOmności Ich plerwIzy z p-orządkll [{ommitTJrz. Pre ..
:zerowi wolno leA: podług upodobania
.i\ffe!1't)row do KommdTyi wyblerac y
Ż2prafzać cum UDce con(ultilJa, co iednak nie będzie rozumiano za odby ..
c'le funkcyi publiczney. Nigdy wi~
cey iak połowa KommiITar~y, nie b~.
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dzie

mogła oddalać

lię, 8

Komplet

KommdTyi naynmiey z 6. KommlfT$lrzow cum vocedcc,fiua zz"fze w przewyżfzaiącey liczbIe Stanu SzlacheckIego. Odadać fię ma. Penfye zaś
nie przytoAlPych na prz.ytomnych
fozdzielat 6ę maili, względem czego
KommilTya Ordynacyą fobie ułoży.
6. Wyznaczamy każuemu KommiITurzowi penfyą roczną taką,inką im
przy TllbeJh expeos pub licznycb ftanowiemy,do którey Marrzałkowie. iako penfyą Miniftrowfl,ą opatrzeni, na.
leżeć ni~ będą.
Gdyby który Kom JniITarz umarł, penfya przez niego nieaoOuion:.l w SkarbIe publicznym zoftać ma.
Zaden uś KommilTan. gdy
ieft podl~gły odpowiedzialności~zrze
k :J ć Gę. ani uftąpić Urzędu pod ża·
dnym pozorem nJ~ może.
6. KommitI'ya Policyi mil'ć będZie

Pifarza Poffellyonata, którego iednon1yilnością.

lub więkfzoicią gtolo'#

fekretnych obierze. Urząd Pifarza
dożywotni będzie. lecz nikomu prze'
danym anI uftąpionym by dź nie mo~
http://sbc.wbp.kielce.pl

ż~; przeto dobrowolna tJrzędu tege
_rezygnacya na piśmie uczynio na, po_ da n ą Kommiffyi bydź ma, y w Pró.
tokuł wpil'aną wrazz Rezolucyą 1\ ommiffyi będz'i e. Po czym KommdJya
do Ei e kcyi n owego Pirarza z pomię'
dzy Officyall(\ów (woich, przyftąpi;
Obowiązki Pifarza fą~ I. Na Sef1yi za·
fiadać cum voce conJultiva,
2. Trz ymać Protokuł
Kommiffyi. 3. .Mieć

Zwierzchni do:wr Kancellaryi y IIrchivi KommifJYi . 4- W Sąd a ch &om~
mitTyi pi oro trzymać y D ~ kre ta p l fa Ć.
N s dto Komm 'ffya ułoży J l czbfż y p1a.
cę potrzebnych
fobie: Offh yaiin ów
w równey proporcyi z każdey Pro ..
wincyi, z ktorych źaden Urzędu f\Ve~
go przedać, ani ufł:ąpić nie będzie
mógł, y takowy układ ~eymowi do
potwierdzenia poda.
7. Marfzałkowie, Kommiffarze y
OtlicyaJiści Korumi/Iyi Policyi w ża
dnym fądzie Sufpenfy brać nie będą
mogli, lecz w przypadku rotrzeby
wykonania Pr~yfięgi, po ley dopełnie

Ilie, wfzelkie ~ J uryzdykcye • odfyłat
http://sbc.wbp.kielce.pl
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ich będą do mieyfca, gdzie fifKom.
miffya agituie.
8. Przez czas urzędowania rwe..
go, ani Kommiflafz Policyi, ani iey
Officyaliści. w żadney inney Kom1)1iffyiJ lub funkcyj bydi nie mogą. ~

lI.
Władza K omm~!Jyi.
Władza y zarządzanie Kommrffyi

powierzone.dla uftanowiooia y utrzymania powr.ecbnego . porządku w
ParlfŁwach Rzepltey •. rozciągać
maią na to wrzyftko, co fię tycze: lmo.

fi"

Befpieczeńftway fpokoyności publi~

czney. :. Wygody Publiczney .. SSądowości

y Urzędników Policyi"
bez przeftąpienia iednak naftępuią
cych przepifÓw. pod odpowiedziq w.
Slldach Seymowych.

III.
GraniCI W/odzy KommWYi.
,.., I. Nie będzie mogła Kommiffya Po.
licyi nic ~zynjć. ftanowić, nakazy.
wac, lub aakazJ wać, coby narl.łf~ał~·

,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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prsyrQ~b:one,

. y, z~berpieG21one UA:a~
Pr:twa wolności y
włafnoś.ci ()roblftey~ Qbyw8telow y
J!rzyebodniow.
~. Niebędzie mogła pod żadnym
pOZOTfm dhlg0W pubJicznycb: zacią_
gac, _ ani fundul'zow mieyfcowy ch
prz.enofic, 301 nakazywać iakiegokol"
wiek bądź gatunku poóatku, Danio,
QpłBt, ledy nie
do ~2mowładności
Rzepltey należ,ących .
S. Niebędzie mogła wdawać fię pod
iadnym pozorem w inny wydział
Władzy, innym udziełflym władzóru
y Magdtraturom powierzone)' ..
4. Ponieważ ty łko MUlfta wolne.
R7eplre.y fil wła$ciwle podległemi
RZ/ildowi- y r021kazom KommLlfy. Pol(.
wam i

Rzepltey

oyl; przeto. prócz niektórych wyłJ!'"
czeń wyraź D)'ch w niifzym Opili.

iey obowiązków. nieb~dzie mogła do
MiaA: y Wfiow Dziedzicznych Oby
wate/lkich rozciągał inney władzy.,
proc~ dawania rady y oft:rzeżenia: dla
cze~o do żadnych mahtko'i', don ów

, mieyfc

włafności'l

Z iemiańfkll b",·
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Rządu MieylKiego' nie"
ani do wł'wnętrznegf' W
nich obeyścia fi~, bynaymniey wda~
wać fię lllepowinna; tym mniey Jefzczeż9dnego tey Ziemi Wł~ ścic i eł.
2 powodu taie/nney rlelacyi.
lub ia..
kich t9iemnych w I adomości. imać,

y do

l'Iależących,

przytrzymywać, wj~~i.ć,

ani pozyw2e
Jlie może,
5. Dla cze~o wfzelkie ~8tunki
fzpiegowania y rewizyi IW n1)efzkaniach y gruntach Ziemi a nlkich. Jub
w uczynkach y zabawach Oby wa te ..
low . iak na,rufo\VJey fil iey zabl'o,
Bione. .
6. Jako zaś wfzelkie rozporządze
nia Kommiffyi ma ; ą bydi tylko {ku.
tkiem Praw. y Uft:aw Rzepltey; tsk
nie wolno będzie ley żadnego takiego rozkazu wydawać. k:órybl' oa:

fobie oofiłAkt

Pr$wodaw(twa~

r

IV.
Co do Władzlj Ij obowiqdow Ko",.
rn~Dyi IlJzg'ed,m be/pieczenJłlllG /PDIe",,n,ś'; ogolne!J ,(J/egą .((rcHtI,
.
.,
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Władza y obow j~zki Knmmiffyi, na.
:aachowanie ' be rpiecz~ń(twa y rpokoyności powlzechney, fę:
I.. Czuwanie na wrzelkie bunty.
rózrucłay .. roz.boie, z.aboylhva, gwał
ty. między którt:mi. ma fię liczyć
przeymo.anie. rozpieczętowanie, y.
zmyślapie pie~żeci hitów na pocztach,
tudzi~ż na krad~iei.e,. iawna. r.ozeufi:~
y zgorfzenia.
: •. Czuwanie na Obyczayność po-o
WrzeohDl! y wfzelkie fpot'oby. Zyfk..lł;
:Ił farnego zwodzenia y. 03zu.kania, lu·
dzi; gry azardowne.. €;zyli nHzczące,
mai,tki W domach y miey[cach pl.lbli~
cznych; wftrzymywanie żebrad.wa.
y wł.ocz"gi. a przeto fzczególnieyJze
dozieranie ludzi nie maiącyc.h żadne1
ofiadłości, fUnu, prefeffyi. rzemiotł, .
awiby. ani żadnego pewnego do życja
fporohu.
3. Doglądanie iuk nayiciśłeyfze
tego wfzyftJciego. co należy do zacłnnhnia y pewnoś.i zdrowia ludza pr.eto ułożenie y zachowa.

"'0,

Ili& porz,clko..wacJtdem
http://sbc.wbp.kielce.pl
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lekadtw, Chirurgow, Cyrulikow, A·
Aptek y fztuki babienia, a
to znorząc fi~ z Kommdfyq Eduka-

pt~karzo\V,
cymą·

4. Dawanie dobro.ezyo.ney pomocy
w .rozmaitych prz)'p.adkach pofp01i-,
tych. y fzczegulnych, w zdarzeniach
pożarów .. powodz,i, gwałtownych wi·-,
chrow. głodu, mo rowego 'powietrza •
z s railiwych chorób na ludz.i y na by-'
dło . \'1 n i ebefpiecz eńflwllch. życia ~ a
to obmyś l eniem y wy ko oBruem ta·
kich ~rzadków~kt Oieby w nicz.ym nie
n_rufzały

Praw

Ob.ywat~lf1tjcłl,

lUD

na ktore. Qł'lrzeźeni wł, aśc l ciele dabrowo/nie pl"Zyfrac mogą.
I) .Stanowitmie wfzelkich roz,porzą
dzeń ipr z epirów,tyc z ąc-ycb 6.1{ PolJey;.
które będ ą fkutki~Ol Ulbw RzepJey.
względem Obywatelów,przychodoibw
y pruch odol()w.piluowanie, ażeby W~
dług przepifow Lwamnkow Prlłwa,.wol
DOŚe pirani a ~druko·wanis pewn ą y nie.
n8rufzon~ była; Dla czego ż a dne przy
wileie exciuJionis. mieyrca mreć ni

mail!_ J.ko

zaś W fzelkie dz.ieło
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kowftne ieft: wbfnością Autora, tak
przez całe życie iego do nif:go tylko
należeć będzie; przeto żadneeo przedrukowania tegoż farnego dzieła z u-fzkod~en.iem tey właIności, Kommisrya nie dozwoli aż do . śmierci Auto ..
ra, po którey dzieło iego ftaie fię
włafnośclą publiczną. PQd wyraz te ..
goż farnego dzieła nie będą mogły
bydź podoiągane inne dZ i eła podobne,
Jub podobny tytuŁ mlłi~ce.
•
U łożenie y utrzymanie w całym
Kralu iedno(ł;1łyności misry 'y wag, a
ftol"utlek on)'ch do miar y wag Za"
granicznych. wydrukowa,ny, w Kraill
publikować, ponawIając to według po~
łrzeby.
Dochodzenie y powzIęcie
wiadomości z rllpportow KomilTyi
Woiewódzkich y Miaft, o ludności.
urodzajach , jarmarkach. targach, obfi.
tości, y ceOle rozmaitycb Produktow,
towarow , y rękodzieł, w rożny ch
mieyfcacb, o przefzkodach lub pornoc3c:b W rolnićl:wie, h~ ndlu y r'am i a...
S.ch, ozwyczayl1ycń y nif:zwyczay.
lI~ch &horo-bacll y zarazach na lud:li
http://sbc.wbp.kielce.pl
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bydło, o zwyczajach wrzelkicb zdrowiu łub powodzeniu pow fzechoem ..
przeciwnych: wzgl~dem te go wrzyftkiego, bez rozkazy~ania -y wdawan Ia Ile w domowe właścicielow Ziemiańrk.ich rozrzą d zenia, dla nich wydawać ma y ogłal'zar. tylko rwe 0.ftrzeienia y oświecenia. Jako zaś
wfzelkie rozporządzenia y przepiry
tyu~cefię Policyi, y pozwolone przez
Prawo, nie będz I e mo ła Kommiff "
!naczey_ wylwnywac, tylko przeW ~
niem onyc
o ex" u ..!.. Komm lflYL
Woiewódzklch co o wijów, Zwierz·
chości Mieykich .co o
iatl:, t &k od.
b er'--ią;;- z Rapportow o ltrzezehia
dyfpozycye przez te KommiOye y
y Zwj.rzcno~ci l'roj ećliue . a w nagłych przypad kach pro uź(orie cz y niOne , t"kowe dyfpozycye potwIer·
dzać. roztrząfać, odmiemać, lubo cale uchylać według Uftaw Rzeczypofpolitey y prawideł rzetelney potrzeby. lub konyści pubłlc~ney, nieod~

y

włocznie

powinna,_
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6. Zarządzenie wfzelkiemi J)om~mi
y mieyfcaml publicznemi dla berpieC2tńftwa y fpokoyności powfz~chney
przeznaczone mi • lako to: witzzieni:lmi, które według potrzeby w całym
. Krgiu zakładać wygodn~ y obfzerne,
Koromi'lTyom Woiewódzkim y Urzę
dom Mieyfkim zaleci. a fzczegulni.ey
\IV Mieście Rezydencyonalnym War.
fzawie; tudziez nomami popra 'iły.
Rynkami, R~lturz8mi. placami publicznemi, y ulicami. Także mieć będzie)
dozór n~d Adminifłracyą wfzelkich
dochodów przez Jłzetzpofpolitą na
.obiekta Policyi przez'naczonycb, tudzież funduf"zów n'a ten koniec uczynionych, lub ezyn; ć fię mogących; ró·
wnie rozkazywać wfzelkim Urzędni
kom, Officyaliftom y dozorcom Poli.
cyi, tychże napominać, flid7.ir- y ka.
rać niepollufznycb y przeA:ępnyrh.
Nikt zaś nje będzie mogł tamować y
},r nić publikowania wlzelkich rozJ'Z.~dz ń. UOlwerfalów, obwiefzczeń
y ofl:rzeZeti. ktQre KommilTya Pol cyi
wydawać będzie, owfzem we wfzyft-
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kich Akt2cb Ziemiańfkich y M-ieyfkich, n i t:o,clwłocznie ' y darmo zaoblato wane, 2 we wfzyftkich Kościołach
z Ambon ', gdy o to rekwizycya -zay-dzie. o g łafzane. y do drzwi Kościelnych przybiiane byd'Ź ' powinny_
7. Nakoniec, iako obowj~zkiem
Kommiffyi Policyi ieCt wiedzieć y 'z naduć o wfzyftkim. cokolwiek fię ści.
ga do dobrego y powfzechnego porz~dku; tak każdemu S f' ymowi ordynaryinerlll~ p.,"zez Nas Krola 'tv Strazy.
podaw a ć będzie Proiekta y planty potrzebnych Praw do dolkonsłtgo brzą
dzenia Policyi, ot32; przekładać nsydogodnieyfze fpofoby dla wyexekwowania onych.
g .D l.a'czego w fzelkie Inne oddzIelne
co do Poli~yi KommiJTye za dawnemi

Prawami y relkryptami N.sKro'a byłe,
łub będ~ee.tudzież władze. y Juryzdy-

keye

przeż Marfzałków

Narod:

dotą.d

\Vzgl~dem Policyi fprawowane. uchy~
lamy. precz oróbnego opifu obowiąz

ków Prezyduiącego w Kom~Hryi, a
dozór całkowity teyż, K.9~mi1Tyi Po- "
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~Iee:amy, waruiąc iednak, ii fprsrozpoc;!:~te .y nit'dokończone, lub
~dal'zyć fię ief;z.cze mogące, w Juryzdykeyi Marfzałk.owfkiey ofądzone W

lJcyi
tfy

n .ey b4id'J

aŻ

Ziemiańikich,

do otWorzenia Sądów

y

l1rząd ~ enia

Sądów

Mieylkich. Dzida zaś przez K<;>mmisfye Boni Ordznims zac-zęte, Kommis.
rya Policyi dokończyć y Officyaliftów nadgrouzlć każe,

v.
Co do wlad::!1j y obowiq:-:kó w K-ommisryż wzgl~dem be fpi ec~mź/łlfJfl

y (pok~yno.

ŚtZ J:::c;;egafney JJJiafł lUolnych Rzcc"S!fpa-

[pe/my.
Gdy do Izcze~ulnieyrzego dozoru

y R z:}du Komml1f} i Policyi oddane

fą

j\'lIatb wolne fheczypolilOlitey, tudzież Przedmieścia, wfie y przyl~gło
ści ich włarne; będzie obowiflt:kiem
Kommi1Tyi zaprowadzi'Ć y utnymyWIAĆ w ntch nieodmienny porzlldek:
8 przeto pdnui~c iak nayściśliły ex e ...
1<cucyi Prawa o Mianach, y daiąc,

prócz ""żfzego Oplfu w ogulności
Jlieuftanną
http://sbc.wbp.kielce.pl
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ni~u!Łll.Oą baczno~ć na befpieczeńfl:wo

y

łp koyno~ć

onych.
[. Odbierze całe ArdzivuID po De ,
partameneie Poli'Cyl, weyrzy w Remanent pr~e7. tenże Departament Seytnowi w Rapporcie iego podany. tu:
dzież odbierze Archivum całkowite,
po Kemmiffyi Brukowł:Y w Warf'zawie. y Ekonomiczne po Juryzdyl<cyi Marfzałkowlkiey, tJraz Domy y
fJdady do tey Juryzdykcyi przedtym
lla1eżące.

~. Akta. Mięyfce w Pałgcu Rze.
czypofpolitey. y MjIJcye Policy i <;lotlld Chor~gwie Marrz9łkowtkie zwane. I)beymie, a te Millcye zawrze pod
Rządt:m.

y

Kommendą

go w l\ ommiITyi.

Prezydt.llące.

będl!o

?o Nakaże Luftracyą wfzyfttkich
Miaft. a w nich wfzelkich miyfce do
do~oru Policyl należących, wrzelkich
fundufz{}w. dochodów, Rem:jmanentow, tak dawniey iako yod zaczęc ; a
teraźnieyfzego
Seymu w Kaffach
M,eylk lch za leg1emi hydi pawionych,
takie y fk.ładek na rożne obiekta Po-

B
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lic,yr przezl)3czonycb, wrzyftkich urząqzeń, zwyczaiQw y por:ządkow
tąd zaprowadzonych, wf~yft:kich

~

dobu.
dynków. tak publicznych, iako y par·
tykularnych, w(zyft:klch mier~ kańcoW'

z

KlafTyfikacyą

aktualney

ludności.

Howem we wizy!l:kich ftofun kll. ch. powezmie doikonałą wiadomość ftanu
y potrzeb mieyikic'&: a cokolwiek za·
raz poprawić, lub uftanowić W nich
będzie mogła, nieodwłocznie rozrzllcizi.
4 MiaCł;s wielkie, zniollfzy fię z Ma.
gj(hutami mieyfco\,·emi. podzieli nieodwłocznie na Cyrkuły, a Cyrł{Uły
na wydziały.
5. Pilnować b~dzie ufŁanowionego
Prawem przepifu o powinnościach U·
rzędoi/,ów Policyinych
Mieyfkich:
wfzelkie zaś rozporządzenia fwoie i·
nacz,ey wy!woywać nie może. tylka
przefyłaiąc je do Exekucyi Zwierz·
chności

Mieyfkie y.

6. Dawać bacznoŚĆ na wfzelkie takowe w Mi?ftuch rzemioila y roboty,
które bez lzczególney oChożności
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·móglyby. bydź fzkodliwp. y

niebdpie-

czne, iako to pracz wyżey wymlenio.
nych Profeffyi, tyczących zdrowJa lu-

.d:Z;{iego, Kuznie, Browary. Rzeznice ,
Jatki, Mydlarnie, Garbarn ie,Pit'Ce Gancarlkie, y t. d. w pośrzód budynllow,
. albo m i erzkańcow znayduiące lię.
7· W Miactach pilnować uędzłe KommitTya: l Sprawiedliwości nietylłto w .
Miarach y w8~ach. ale też w cenie y
gotunku rzeczy, y Towarow. :::.ZOIe.
fi e lub urządzi wrzyrtkie kol'zta y CI udnoici UJ prr;yimolOaniu do Cec bow ,
oraz wfzelkie zwyczaJe y uchwały Cechów przemyflowi,y pofpolitey ko~zyści pruciwne. 3 Mimo przywilejów
Cechowych, w każdey potrzebie,y niedoftatku publicznym, będzie mocna
Kommiffya Policyi dawać wolność
przed~iy, roboty. y przemyllu. A
względem tego wrzyctkj~go Rofować
1ię zupełnie KommifTya bt;dzie do ollatn iego Prawa o Mia(tll ch. y do zarę
czoney wolności przez Un:awę rządową każdemu przychodzącemu Czło

wiekowi z zagranicy.

B

~
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, ~. Ani Kommi1fyi Policyi , ani Mia..
ftom nie będzie' wolnu bez pozwolenia Rzeczypofp o łitey ali e nować Dóbr
y wfzelkich Fundufzów Miaftom dla
porządku y wygody onych nadany ch ;
owfzemKommi~y3 ściśle doglądać ma"
aby wfzelkie takOwe Dobta y fundu[ze
Mieyfkie arędowane były przez Licytacyą, za poprzedzaiącym i"ześcJo
nied,:ielnym Urzędo -w nym obwiel"z..
czeniem,pod dozo'rem Urzędników Policyi, a dochody w nich, nigdy na prywatną, lecz zawfze na publ(czn~ Miaft
potrzebę. wygodę

bracane.

y

ozdob-ę, były '0 ..

A jako Komm i1fYi!l przed

Seymem, tak Miafta, y kazdy zarzą
dzaiący jakimkol \viek fundul"zem na
objekt,a Polic y j przeznaczonym, przed
Kommi1fyą ściśle r chować fię będą.
9. Przeftrzegać będzie Komm.fIya ..

ażeby odtąd żadne Miafts długów nie
zac i ąg ły,

Dóbr nie za!bwiały, danin)
ani na rzeczy, ani na
Tow2łry, ani na Ofohy przybywaiące.
lub zn~yduiące fię w Mi e ści " , nie na~
kładały; Domów
placow, które
opłat, akcy~,

y
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włafnością publiczną. na powj~kfzenie
dochodów twoich nie obracały; czego
wrzyftkiego równie KommiiTyi, iak
Zwierzchnościom Miey (kim czynić
llię wolno. Opłaty zaś różne dotąd
po l\~iaftach trwaiące,poty tylko Kom~io.ya- za,chow~ć do~wo1i, poki Seym
~a podanym_fobie od, KOQlmiifyi opi.
fanieln onych, niel)chwali elbo znieCIenie, albo utwierdzęnie ta.łtowych
o,ptat.
1,0. Długi dotąd Qd Miaft Zi1c~ągnio
De y winn", KommliTya obrachuje, a
'rzodki •. które znofzllc fi~ z Miaftami,
obmyśli dla fpłacenia onych, Seymowi przez Króla w Stra,źy, do ·uwagi
poda; a gdyby kto nieprawnie, dobra,
lub iekiekolwiek użytki lVli~ftom nnQ:;ne. pofiadał; Kommiffya dopomoż~
Mi!:l'1om Jo prędfzego odzyłklnia W
Sądzie przyzwoitym.
O !kładkach
:Łaś dobrowolnych. przyczynach y
celu onyc.h. zawrze Zwierzchność
1\-1 ie y tka donofić będzie Komf1liffyi.
l I. 1iłacznoś'ć mieć będzie Kommif.
fya dla fpokoy.ności, lub bełpi,częfi~
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OQywatelów Mieyfltich~ , -~by
Woyfka przechodzące. ~Jb ftolą c e
w Miaf1ach, z ~ dney krzywdy. fzkody,
luli uciemi~żenia Il"i eczyniły; aby w
k\vaterach, łub opłaci&" Z3 nie, żaden
Obywatel nier ownośc i ą Gięż a ru nie
był uc i ~nion 'y. a te kW3tery. łub o pła·
ty z a nie, nigdy na domypubliczne Ą
Jęcz tytko na fzczegułne Obyw ~ teł,ów

thva

pn.ez Zwierzchność MieyJką nazna·czane były.
,

t 2.

SzczegOłnieyl'zym zaś

będzi"

obowiązkiem

Kommiffyi. obmyślać y
poda~ do wykonania w Mia{tach przy ..
Zwołte śrzor:łki. dta oddalenia y unio
kn'i enia pożarów, Itlb gwałtownych
powodzi,' dla prędkiego y tkuteezn~g()
ratunku: także wf'pomag2nia znifzczo • .
nych Miaft:, domow, y orób w takowych przypadkach; a pr:ceto. oa ~en
koni'e e, w każdym Mieście rtarac fię
będzie o założenie Kars publicznych
ogniowych y ratunkowych.

VI.
Co do

Jli'łfld%'1

y obow;q,zlców Ko,.
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2[

względem

wygody ogolney

cełle

go Kraiu.
Kommiffyi będzie.
opifów fobie
nużących, ns wprowadzenie y uporzą
dzenie tego wfzyftk ego, co ftanowić
może wygod~ powrzechną y fzczególną w Kraiu; a n :l yprzód, obfitość y
tallOość rzeczy do życia potrzebnych,
łatwość
W robotach , zamianach,
przeyściach. przeiazdach ; wolność
przedaży wfzelkich pl"oduktow. a
prze to Ikatlowanie wfzelkich MonoJ.

mieć

Obowiązkiem

baczność

poliów na

podług

wygodę

życia będącycb,

lliedozwalanie żadnych

innych

a

ha

przy rzłość.
li. Zarządzanie

tym. co jen: wła
dla wygody
handlu PQwfzechnego wl"z} (tkich Obywatelow, iako to: trakty publiczne,
fpławy y brzegi, ozyli Iąrly rzel" kanały publiczne, względem
których
znofić fię będzie z Kom mil1'yą Skarbową. Poczty konne. w ozowe y Wio.
we, którym Kommiffya P olicyi da ofnością porp o litą, 1łuźącą

piekę, niewdaiąc

fi~

w(ozr~ądzenia
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wewnętrzn"e onyc-h, iako przez Pacta

Con uł nta N em Królowi dQ życ i a odd~ nych, y przeftrzegac będzie, ażeby
.fprawiedltwość równie, y wzait'n1nie
wymier:l5ana byh dla zu.z:ądzaiących
Pocztami, y Obywatelów; dl:! czego,
gdy I'oczta od Obywate1a ukrzy wdzoną 2.oltanie, a niezn aydzie fprllwie o
dJiwości w Sądzie mieyfcowym, lub
Oby w a t el ukrzywd ~ ony nieodbierze
fatysfakcyi od ZWierzchnoścI Poczt;t e
dy ftrcny fzukać fprawiedliwl ŚCI będą
u Kommi{fy , Policyi: we wfzyftkich zaś
fzczegllłach w tym punkcie wyra ż o
nyc:h ,rozrz:tdzRni a Kommiifyi wfzędzie
rów n ą ex e kucyą odbier ar mają.
o' Takie dozor nad temi włarno
iciami powfzecbnemi, które 1łużą wygo dzie, zdrowiu, y zabawie porpolitey; iako to: łaźnie, zdroie, fzpitde,
domy mtłofierdzia, domy zaiezdne,
go~cinne, fzynkownie,
traktyernie,
ochętłoClwo pflwfzechnt'. Teatra publiczne, mieyfclł przechndzki, gry, y
wfzelkiey rozrywki publiczney: Z warunkiem iellnak, iz prÓi:z,Jzpitalow tY
4
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f1!ndurzów na nie, kt o~ mjpc chcemy
wfzędzie pod zupełnym dozorem Y.... ;;ąar m Kommiffyi . inne wymi e mone
JJil!yrtlt,gtłfbędą w właliloś c iach Ziemi a ń{kieh położone.

n ie rozkazom,
lecz ty lko oś wiecaniom y oftrzeże
Iliom Kommif.fyi, poddane bydź maią.
4. Opieka powfze chna, y dobroczynny ratunek d la wrzelkiego uboftwa. nędzy, n i edołężney ftarości, kalec1:wa. a na to, rOwnle. ial, na zabie·
zenie prożnowaniu włocz~3óW wyiey opifanycn, y więżniów, do rze·
mioR. r~kodzjeł, y wf'zelkich robot
publicznych. w kto.rych nądza y uboftwo. za pracę użyteczną Kraiowi. ży
\vność

znaydować b~rią, doftarczać;

Także

w wfzelki ch takowych robotach. lub rękodziełach publicznych..
\vzniecnć

nia,

emulacyą. da w a ć

zacbęce

{Łanowić nadgrodYŁ

vn.
Co do W/ad:::y y obowiqzkó0' Kommi/.
[yż, wzgJ~dlm

wygody jzcz,,~óln,y Mzaft

R~8pltey.
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Nie tylko Kommiffy. Policyi obo.'
dozor nad befpieczeńft.wem y fpokoynością Mialt
RzeczypeCpolitey, ale oraz ftarac fię
o zaprowadzenie do nich wygody po ..
wfz~chney, \vzględern które,y. prócz
wyżfzych ogólnych opifów. baczność
wią2aną będzie mieć

mieć będzie.
I. '

W urządzeniu tego.

~a cio

wygody

00 fię ścią~
wewnętrzn~y Mia!l:, ia.

ko to: porządne bruki, ochędofl:wo u.
Jic, przeniefienie Cmentarzów za Mia ..
fta, całość y ozdoba domów y budy n ..
ków tak publicznych, i ~l ko y p,rywatnyoh, podnieuenie. lub zniefienie za~
padłych. także ~arych murow, pla.
ców puftych; a to iak nayprędzey, ie ..
żeli lą publiczne, ieźli zaś prywatne,
znofząc fię z właścicielami, y nazna ..
czaiąc im czas naybliMzy, po którego
upły nieniu bez exekucyi rozkazów
Kommiffyi, takowe mieyfca przedać
przez Licytacyą, y pieniądze właści·
cielom oddać nakllie. Bramy właz.
dowe do Miaa, Jlloaow. bicie tam,
grobel, rowów, wyaawiellia łatwy'cM
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y pp.wnycb Portów rzecznych,

urzą

d~enie

poiazdów publ iczoych transportowych dla ludzi y rz e czy.znofząc
Hę z ZWierzchnością Pocztową.oświe
canie ulic W necach, zwł:tfzcza :zimo·
wych y ciemnych; Rqwem wfzyftko.
co do ozd lJby y ł:.ltwego znalezienia
potrzeb y oRodzeń życia należy.
2 Równie, co ściągo fię do wygody
przybytkowey y zewnętrzney z obfltości dowozów, t a q~ow y iarrnar.
kow; porz adku w kafłenhauzacb, au1teryach, karczmach; ułatwienia kom.
munikacyi y doniefień z Miafta do
Miafta, we wfzyłtkich Rzeczypofpo.
litey Kraiach, bez narurzenia Jednak
Praw, Nam Królowi wzgt~dem Poczt
K raio\vych Oużących, wolnoaci dla
każdego dawania, y uźywania wfzel·
kich zabllW publicznych; w}ftawiania
Teatrów, y grania na nich, bez ż.·
dnyeh przefzkod, opłat, wył~czeń.
ikoro o tym uwiadomiona będzie Po·
licya, y da pozwolenie na piśmie.
3. Co fi~ tycze pomocy y fchro-

nienia

W nagłych

przypadka eh uciLku,
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1łabości

y uboftwa~ a to d.obrym urzą
dzeniem Szpitalow. domów Miłofier
dzia •. -n zwłnfzcza f~bryk y robot publicznych. do których równje iak y
d o fabryk pryw8tny.ch Obywlltelów,
ze Szpitaló",.Oomów f'orzutków &c:_
dofulrczać każe

robotnik.Ow. z waJ;un.-

Idem, ażeby zapłata tychże Szp.itatów. &c: wiernie dochodziła:. nako.
cif:c, pilnować ulkutecznleni.a t.ego
wfzyftkiego. co znHyduił}c pod opifem
ognlney K."aiu. wygody; fzczególniey
y filfti~y, bo z mocą rozk,azania, do
M.laR Ko.mmHfyllma. przy ftorow~ć._

VIII..
Co do. Wtat1zg. Sądawey Kommi!hi
Pelieyi.
Do ' Sądow Kommiffyi Policyi.
należeć będą Sprawy na(tę,pl\j~ce:
l. O całość w f:z: e Ikich w Kraiu Fun-

dufzow y d;'chodów ogólnych Miaft,
nI obiektn Policyi defi.ynowanych.
ieżeli . tych Pof1'etrya nie jeft kwe.
ftyonowanl; Sprawy albowiem o windykacye takich dochodów,nah:ieć ma-
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ią

do wbiqiwych Ziemiańfkich y
lVlieyfkich Juryzdycyi, y tam rpra~y
pilnowane tylko przez Plenipotentów
będą·

O zataianie Percept. nierzetel·
lub niedokładność wydatków,
y rachunków z 't ychi-e public'z nych
dochodów y fundufzow, lub ioh uży
c 'i e bez wIedzy KommiITyi Policyi,.
3. O niezachowanie ptzepifów Prawa Licytacyi, z wolnym na.Jcazabierq
'drugich, bez OJocy iednak zmnieyfza.
nia ,dochodów pie'rwey 'Okazanycb.
-2.

lloŚĆ.,

4. O niepollufzenftwo Kom-mi lryi
W oi ' wócłzkich i Zwier~clmości Miey.
1kich. na rezol U'cye " d "fpnzycye, y
rozrządzen (3 Kommltry~ Policyi; oraz
Urzędników y dozorców exekwui ••
cych iey dyfpozycye.
o' O zgwałcel1ie 'berpjeczoeńfhva
Juryzdykcyi Ko'tn m iffy i arób .. Kommiffarz:ów, Urzędoików. Officy~liRów
y dozorcó",v Policyi, w mieyfeacb,
~dzie

z Urz~du znaydować fi~ b~d\.
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6. O nie zachowanie iozporz~dzeń
l\:ommiffyi, wzgl~dem i~dooftaynośei
-; miar y wag.
7. O przertęprtwa Urzędnikow,
ficyalirtów, dOZO'rG0W y Hug Policyi.'
• 8.Zadnych ignychfprawKommlffya
Policyi fądzić nie będz i e mogła, chociażby (ję kto poddał dobrowol nie. pod
iey Sąd. Jako zaś rprawy jey do fądze
ma udd90e. prędkiey potrzrebuią de·
cyzYI; przeto tak W p-ler~rzey, iako
W drugiey Ioftallcyi • używane ' bydź
nie malą zwyezayne w innych Są·
dowrriczych 1\'1agifl:raturach Indukty
y Repliki; lecz iedynie wf.zyftko koń.
czyć fię ma przt:z Memoryały. z kommunlkacyą Urzędowną tychże Memo ·
,-yałow y odpifow na nia, tudżież Intbgacyi przyfiężnycb. ieźliby rzecz
nie była obiaśnione dowodami na piśmie; co w mieście naydaley \V przeciągu trzech dni, w Kraiu zaś nadal~y
w czterech tygodniach, ma bydż ulkutecznionym .
9. Z pomiędzy poleconych fobie
Spraw do lqdzenia, Kommi iTya Poli-

or.
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cyi fzczegulnie tylko o zgwałcenie
befpieczeńihva f\Vego y fwoich KommifTanów, Omcyaliftaw ', Urzędni,.
kaw y Doro~oi~w; takźe
przertęp.
ftwa tychże w Urzędowaniu, fądzić .
będzie mogła prolto w fwym Sądzie
oftatecznie; inne zaś gatunki Spraw
i'ey do lądzenia powierzonych, prze·
chodzić maią przez pierwfzą l nfhncyą
Slłdów właściwych KommiOyi Woie.
wadzkich y Mieyfkiclt.

°

W tych Sądach Policyi pier l
Infbncyi, oftatecznie y bez
dopufzczenia appel/acyi, fądzone milją bydź tylko fprawy nieprzenofzące
Zło; 300. warto~ci, a kary Zł: 50. łub
trzy dni więzienia; w wiekfzych
(prawach Appellacya dopulzO'Zona
hydi powinna do I\.ommiffy i Policyi,
ktorey wyroki będą iui oftateczne •
a pracz wydatków prawnych dla
frron przyznawaćfię mających, wfzel·
1tie kary pieniężne, nigd y na zyfk fą'
dzących fprawy Policyi przyr~dzone
10.

~fzey

Uw

bydź nie mo~, lecz do
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Policy i na potrzeby puhliczne !kła
d:me bydż powinny.
,
l I. Tak w pierw/'uy, jako y w ofb.
toiey lnft:an~yi KOOlmifIy\ Policyi,
fprawy fądzone byd~ mają zawrze
na Inrt:ancyą. czyli donielienie d.ozol'.
cow Policyi, w oznaczonych re(pećli
ve do 'ich dozoru wydziałach. \II
przypa<1.kach zaś przert:~pftwa Urzę.
dników y Dozorców Polićyi k a żay
Poffeffyonat może bydi icn Delatorem do Komm,tlyi Pol lcyi.
.
12.K ommmilfya Policy i~ułoiy dłaOf.
ficyaliftów. Urzędników y Dozorców
fwoich, l nrtrukcyp; ił dla Sądów fwo-'
ich pierwfzey y oftatniey Inft~ncyi
Ordy.nacye, y te dla wiadomości po.
wrz~hoey pub1ikować rozkaże.

13. Wyroki Elwnomiczne y Sądo.
we KommilfYl Policyj. exekwowane
będą przez Milicy ą Pol icyi, ktoragdy_
by do tey E xekucyi Jubdobefpj~czeri_
ftWll pub lic znego nte wyrt:arczałn;
dy ł(om mi ffya pomocy od K{Jmmend
Woyłk.owych wezw;e. 'Mllicya Poli.
cyi, fkhdać hę hlJdzie z <iwoch Cho
rllcwi, Koronney y Litewlkiey, dotąd

t,, -

.Marfzał J
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Marfzałkowfkiemi ~wanych. Co
zaś tycze wf'"elkicb . Milic.yi Miey{kich dla exekucyi wyroków Polic'y~.
nych. y wł.!lściwych Juryzdykcyi. a
oraz dla utrzymania befpieczeńChva.
y wygody publiczney;. KommifTya
ukła.dać ma Proiekt3, tak
względem uformowania tych .Milicyj,

Policyi

iako też Ipofobow ich utrzymywania,

y takowe przez Nas I(rola w Straży.
Ha

Seymy podawać bCidzie.

' 14. Gdy wfzyO:kie wil!zienia pl!.
bliczne, domy poprawy. y tym podO~
bne, z ich fundqfzami zoftawać bę
dą pod dozorem y rządem Kommis.
ryi' Policyi; przeto każda Juryzdykcyn, Sąd, Zwierzchność, każdeso 2;
władzy I"woiey na WI«:zien:e orqdzo:
neno,
oddawać ma w reC'"e
Urzedni.
o
...
...
\
kow Połicyi. ktorzy oradzać go bedli
podług oz'naczenla nlaiącego 'im' Ilfj;
oddać, z wyrokiem AutentycznjM,
ra~em zwilizniem.

c
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IX.
Po'rzqdek PoflfpolOania K ommiJhi.
.I.

Kommltfya Policyi zawrze, c Iąg le

y bez przerwy

agitować fię będzie.

Obrani KommilTarze zaczną urz ę do
wanie fwoie ' w fześć dni naypoźoiey
po obraniu; a poki ci na Kommiffyi
nie zafiądą: Kommitl'liue ' kończący
funkcyą fwoią. winni będą peł t, ić
bez przerwy obowiązki Prawem prze!

pi ran ••
~ , Co dzień, wyląwfzy dni Swięte.
prócz nagłey potrzeby, za obwierz.
czeniem Prezydującego, ' KommjlTya
SelTye ordynaryine, Ekonomiczne, '1
Sądowe, miewać będzie.

3. Przy zaczęciu keżdey Sell'yi.
przytomność Marfzałka. KomrnilTa.
rzO\V y AlTefforów zapiramt bydź ma,
fpozllione zaś Marfzałka, lub KomilTa~

rza na SelTyą przybycie. tak ma
byd:i nap'lfane. aby wiadomość zof'tala y
czafie fpoznionego na Setryą
przybycia. y o przytomności Orób
przy kBżdey mater i y decyty i. Baczność na to, całey Komm iJfyi, a
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fzczegulniey Prezyduiącym y trzy-:
zalecamy. W przyp.adku. gdyby fię komplet nie zehrał;
przytomni Kommiffar'z~ podp ofami
włal"nemi ' pilno'ść f'voią zaświadczą •
• 4. Gdyby który z Marfzałków Na.
rodowych, mieyfce w Kommifi'yi mających, nie znaydował fię ciągle na
SeOyach przez czas w Ordynacyi
Kommdfyi przepif'any, podług którey.
reden przynayll'lniey Marfzah k ma
bydź obowIąz anym znaydować fię za·
wrze na Seffy~ch Kommiffyi Policyi;
~tedy penfya iego Minitb-owtka za
ten CZ3! w Skarbie Eofl:awac bedzie.
;. K2rze potrącenia Penfyi p~dpa.
dać nie mail! Msrfzałkowie y nomltliffarze ci, którzyby z obowiązku U.
rzędu,lub z wyrażnego zlecenia Komllli ffy i , w JnterefTach Policyi tyczą
eyeh fię. oddaleni byli. y ci.którzyhy
2 przyczyn rzetelney choroby. w
Kommitfyi przytomoemi bydż nie mogli; takową iednak chorobę przed
ommitTyą na pierwfzey Sefi'yi. wła
nym %aprzyfiężeniem dowieść pomaiącym Protokuł,

'winni.

C

~
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6. Wfzetkie decyzye y rezolul:ye"
Kommiffyi, jednomyślnością, lub wiE!kfzością zdań, ftanowione bydź maią.
Równość zd8ń

Prezyduiący rozwią

:By\vać będzie; W Sądach.

po głośnych
zdaniac.h. feluetne krefki iść mogą.
gdyby który Kommiffan~ ich żądał;
w ir.mych zaś wfzyfi:kich rezołucYllcb
y decyzyach, fekretne krefki mieylcs
uie maią. ale każdy decyduiący zapi1ać powinien zaraz w Sentt:ncyona.
rza rozpis .• czyli zdanie fwoie, różne
ód więkfzoścl zdań decyzyą ftanowi=ł~
cych. Zadne iednak rozpify nie będ~
mogły tam.owaó tkutktJ wfzelkich decyzyi y rezolucyi , więkfzoicią zdań
w Kommitfyi zapad~ych.
7. Dwa będą \Ił KommifTyi Senten·
cyo'narze; ieden S ą dowy, drugi Eko-nomiczoy; W 'Piel'wfzym każda decyzya Sądowa, w drugim wfzyftkie inRezolucye, y czynnoici Kommisryi zapir~ne będą; takowe Sentencyonarze m ? ią bydź utrzymywane prze~
ewoch Kommiffarzów, a wfzyfcy !kła.

ne

dai~cy l{ommiffYIl,

,um voto decijillo,
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przytomni, podpifywa'ć będą one co.
dzienne; niepodpifuiący fię w Senten·
cyonarzu, a przytomny , rozumiany
bydź ma za zgadzaiącego fi~ z zHpadłą
rezolucyą. y ram tylko rozpis, podług
poprzedniczego Artykułu uczyniony'~
rożne zdanie od więkfzości zaświad.
czać będzie; Oddzielnie od Sentency.
onarzów utrzymywane ~dą dwa Protoknły; W iednym z nich N aty y re!Zolucye;w drugim Dekreta.wptfywane
bydź maią.

per extenfum.

Prezyduią

cy podpilywać ie będą:nie wprzód iednak, aż po dokładney onych konfrontacyi z decyzyami y rezolucyami
W Sentencyonarz~ch zapifanemi. Do
takowych Protokułów na l eż\ce \V pify
maią bydź zrobione naypozniey w
dni aśm od czaru wypadłey, a w Sen·
tencyonarzu :z~pi faney decyzyi, lub
rezolucyi; w przypadku uchybienia
przepifu tego, Pifarz, iako Rządzący
Kancellaryą, odpowie KommHlYi.
S. Wfzyftkie U niwerraly • Ob wiefzczenia. oftrzeżen;a y Noty. wychodzić z Kommillyi b~dll, pod tytułem:
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.' KommijJya Po/iegi ob0!l.ga Narodów 1''przez iednego z lVlarfzałkow Narodowych podpt(ywane-bydz maią. który,
gdyby podpJfu odmówił,albo przytomnym nie był; pierwfzy z poulidkll
KtJmmiifarz podpifze; Wfzelkie lAne
dyfpo. ycye,. Rezolucye, Inl1rukcye,
Extraktem wydawane bydź mogą. Wypify zaś z Protokułu fekretnego, Prezydujący zaświadczy; Pieczęć KommitTyi Policyi. zawieraiąca
Herb oboga Narodów z n.piCem. przykładana będzie do wfzyt\kich Uniwerfałów y Extraktów, dla dan ia im
więklzey uroczy {cości.
9 Wfzyft:kie Memory.ały,a óddzielnie Rapporta, numerowane bydź
maili; na których to MeńlOryałlldł
y ~apport.ch. ieden 3 Komm l{l"a.
rzów. dzień podania onych, y dzień
uczynionych na nie RezolucYI , zapifywać będzie; Takowe Memoryały y
Rapporta, Kommi{fya porządkiem daty podania, ułatwiać będzie; te iednak.
któreby prędfzey y na~leyrzey w ymagały Rezolucyi, choćby pożniey podane były, pierwey rezolwowane bydź
http://sbc.wbp.kielce.pl

lUogą; nie inaczey Z;\Ś, iak za . zgo.dł
więkfzości głofów KOO1miffy i..
. 10. Wolno btzdzI8 I{omm ł f's i, prace rwoie,. między !kłada,iącycb Kom-

mif'sYą, p"dzJellć, k tórzy przygotowa.
1)e plauty.. RezoLucye, y tym PQdobnet
czynnoś~iJ. J'l'ojeflilJB, podpiJywać b~
dą,. pod zdame y decyzyą Kommifsyi.
Xl. W zg l ędem Proc~fsu, ułoży fobie; l{ommJ isya t. y publikowuć k a że
O(dynacyą ([ofo.wn.ie do teraznieyfzegP Prawa;. iako też względem . opłaty
z iey Kancellatyi, z któ.rey wfzelkie
Extrakty z korrektą y pieczęcill. wydawane bydź maią, bez żadne y inney
vpłaty ,.prócz iednegp. złotego od ar-

k~a..

x.
f'Ji

Co do pOUlinnosci yjlofimRu KommifPoJż'yi, wzglrdtm S6ymu.
l.

na

Kommi1ryi powintloicill będzie
Seymie Ordynaryjnym. l.

każdym

Zdawaćfpraws Z

wfzclkich czynno-
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ści rwy'cb. t'uazięż z przychodow';
roz<;hodow dozorowi fwemu poruczo ..
~ych~ a tQ prz.ed Deputacyą. tym koń.
cem

2:

Seymu

wyzntlczoną. podług o~

Roz.dziale o Seym:ię~
s. Pod~
wać Seymowi wydrukowane 1'abelte
wfzelkich przy~hodów y rozchodow,
tak iey Adminiftracyi imnJsdiate po.
wierzonych. J:;Jko y z fundufzow po...
fp.o.litych. iey opiece y dozowwi poleconych.
l. Wolno będ~ie kaidemu Obywatelowi do Deputacyi eJCaminułłłcey
czynności KommilTyi. ppdawae na pi.

lIifu

W

fmie~

f;.

podpifęll1 r~ki włarney, Z1łY2:U·
ty y zażalenia fwoie na KOlllmilTy~ .. .
lec:/; d~lącyn ObyW"atela na Kommilfyą

o iey

czynności Urzędowe. iść

nie mo.

że; wyiąwfzy ofobifte wyttępki tycb,
VI KommitTyi zafiadaią. a to
przypadkach y fpol'obitl w Rozd~i".
J. o S,dach Seymowych przepifa.

którzy
W

nym.
3. Gdyby z Relacyi Deputowanych

oku_la fię iaka czynno~ć nagan n.. ,
Seym podług okoliczności y gatunku
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przewinienia, czynność takoWIł Kom.
nlitTyi. albo nagani.y iey ~ozrządzenie,
czyli Rezolucye, fkaffUle; albo olkar.
zone Oroby Kommif1yą 1k.ładaiące, do
Sądów Seymowych po rozfądzenie y
ukaranie, Inłtygatorom Narodowy.m
~ap{)zwac każe.

4. Ponieważ we wfzelkicb czynno.'
ś1:iach y Rezolucyach Kommiffyi, raz-

pify wo lne zo(hwiliśmy; przeto
w przypadku pozwania KommifTyi.
z woli Seymu. na Sądy Seymowe.
KommdTarz~ winni będ'l znania Iwoie
rozpiiem ufprawiedliwiać; • ieżeli
czynność Kommifiyi nieokaże fię na·
gannl!. albo w S~dach Sęym8wy~h u.
fprawJ e dliwlooą zofłanie; Seyłn da '
Kommilfy, zaświadczenie y zakwitowanie, ?4 dokładnym Remanentu opi:

fanielP.

Xl.
Co Jo obowżqzków

y !loJu"iu Ko",-

rnijJyi Policyi, wzglfdem Straży.
I. Kommillya
Policyi, powinna
Wiernie donofić KroIowi 1V SłUży, o .
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wfzelkicR czynnościach rw,oleb, a, t~
prz,c Cy:hiąc 1łap.porta. do MiniJ.Łra tegoż u.działu;, gdyby. zaś, M-im(łer. odeb. anegoRappo.rt,u, Kr.olowi w Str.aży •.
n~yda.łey na pieliwfzey' SelIyi • nie, poqał; wtedy: Kommiffya pro{l;o. do. K.an··
cell.aryi S,traży,' pnefbć f\vóy Rap-.
p~rt· po,winna będ~ie ... Op"ócz. zai,
3 wyczayny.c:h. doniefień. y. Rapportów.
p<łwioności,! będzie- K'ommilIy'j,. na k.a-,
ż~

z.a pyt,anie.y żądanie , Króla . w St ł;a~.

iy •. dać

dokł.adną, odpowi e dź

y explitym wfzy'"'
ftkj m. W cz~rn uwiadomionym. b,ydź,
kacyą,oraz·. in{Qrmacyą

zechce..

W

.

!Z. wrżęlkie, d~cyzy.e

ży •.z,

Krol'a w. Stra~
podpifem iednegQ' Minifi:ra. do

Kommiffyi Policyi. wydane, do poRufze~Yt:a obowiłzywać ią

będą;

W

przypadku zaś~ gdyby. Kommitfya Po-,
licyi młebrawfz,Y iakie zaJecenie.
przez DecyzYI) Krola' w Straży, orą-,
dzjła wię k fzóścią głorów też zalecenie bydź przeciwnym Prawu; prouifori.e poBufzna będąc w wykonaniu ta·
ł..••!=y Decyzyi.

puc;ia nieodwłocznie
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Uwagi rw.oie Królowi w Straży; a
gdyby Krol niefkłaQiaJ fi~ do tych U.
W<lg, ma uprafzać Król a o zwołanie
Se'ymu~ gdyby zaś, Kró! ~Seytllu niezwolał; ma o to podać na Plrmie ż~. I
danie fwoie M arf4 alkowI Seymowemu, pod odpowiedziąSeymowi ..
3.. W fz,elkie zlłdania~ zapyta.nla, zalecenia. odp.owiedzi, exe.likacye, in~
{orm~eye~ Row~m:

wrzelk~e

w~aie~

mne mlt;dz'Y Królem w Str:aży. a Kom·
mifI'yą. c 2. ynności~ mai~ bydź podawa.
ne na pirmle. z. podpirem p.rzytomnych
komplet 1kładai\cl'~hXII~

Co doftofU1Jku KommiDyi Policyi % inlIemi RZl}.dolOcmi R::epitey Komrruj}!fami.
tudz.ie:.i ;; !(ommijJyami WoielOodz·
;zem.i:
I. KommilTyą Policyi, u każ-dey;
Rządowey: Rzep.ltey KommUry.i fzu.kać rooże pOBl'Ocy, informilcyi y w.z8.iemnegQ.zni~ n.enja. fie •. czy ptzez. J1i.:
fma, czy przez. wyz~<:zone Z

grona.

Iw.godo konforenc.YL: «;lfo.by;.. czegc.
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gdy l1zńa potrzebę; przEJzle do niey
fwoie przez Notę, z dokła
dnym wyłożeniem rzeczy. o ktorą iść
będzie~ wzaiemnie, 'na wfzelkie 00 fiebie od innych Rzepltey KommHfyo\V
przefy.łane Noty, Kommiffya Policyi
powinna będzie bez zwłoki dawać odpowiedzi na p irmie, nieodmawiaią«
w niczym PQtr:i.~bney pomoe-y; iaka
z Prawem y władzą iey udzieloną.zga
d~at fie bedżie, '
s. P~awidłll R:ofunkow Kommiffyi
Policyi, 'Względem Kommiffyow Wo·
iewod z kich, fą opifane w Rozdziale o
Kommiffyach WoiewÓdzkich.
żąda 'nie

XII1.
Pr~hgll K ommi/forzOlll,

. ObnlOi Kommiffarze, w obecnołci
Krola y Stanow Seymuiącycb, a nieprzytomni, W mieyfcu Juryzdykcyi
Kommiffyi. wykonsilS przyfi~gę; ktorey Rota będzie na(t~pui'łca. ::::::
, "Ja NN. Przyfięgsm Panu Bogu
'ł Wfzecbmogęcel1lJJ. w TroycY'Swi,," teJ I.dy~emu, na to: iż penfyi Za-
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granićznf!y nię biorę y braó nie .b~·
dę~ iź wybrany na Urząd Kommifiii.

" rza Policyi, wedle przepil"lI I'rawa,
"wolności y włal"no~i orobittey y
,. powfzechney, befpieczeńttwa. fpo•• koyności. wygody. y porz.ądlw pu.
" blicznego. wiernie doftrzegać będę;
." że wrzelkich fundufzow y docho" '. dow polpolitych, władzy y opil:'ce.
;o lub dozorowi ' KommiiI"yi
Policyi'
" poruczonych. od wl'zelkiego 11~
" fzczerbku y ufzkodzania, biOnić bę
,. d~; iż wfzelki~ obuwiązki . y powio" ności prawem Ur~ędowi temu prze" pifane, gorliwie y rzetelnie, gopeł
" nię; władzy więkfzey fob ie nad Pra.
" wo pozwalać, a prawem pozwolo" ńey tła złe używać. nie będę; iż,
" Sprawy Policyi tyczące fię. za/la., daiąc w SIldach • podług Boga.
,. Praw, fprawiedliwości y dowodów.
" tądzit b~dę. Zgoła. w całym U rzę~
" dowaniu moim. nieuwodząc fi~ źa·
,. dnemi względami, przyi3źni~; lub
., '}ienawiścią. darow żadnych, y o·

" bietnic uie pl:zyimuiflc; BOla, ~r.~
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;, wo, fpra~i€dtiwość, Zlł iedyny cel
" miec będę. Talr mi mi Bożę do.
;, pomoż, y niewinna . Syna lego
,3' Mek!l.,
ł
M;rfzałkowie, pr@c~ wykonaney,
~a Doftoieńftw'O Miniftra Przyfięgi. ·
powtórny raz przy pierwfzym żafia.,
daniu fwoim w Kom!Diffyi, przyfięgl1ą..

p!zed nią. na

Rotę wyżey przep . faną • .

XIV.
t·

OBOWI.t\ZKI
, MarJ:;alka Pre%yduiqcego, lu11 '%tJflupuiqcego mieyfce lego UJ KommijJyi Po.

licy.1,.
1. Obowią~ki oddzrelne Marfzałka
Prezyduiącego.
lub z.aftępuiącego
mieyfce lego W &oftlmilTyi Policyi, fą:
roieć do2or y Zwierzchność, nad.

~worem. tu rl zid baczyc na to Wrży,..
ftko, co moź-e %:lp'ewnić befpiec%eó,
~w~ y powagę Nafzl! ~rolewfkął rpo ..
~~ynósć pod bokiem Ngfzym, befpie-

c:zenftWo N aftępcy. Trdnu " Senato.
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row, Minifbow ypoaow' w czaf1e
S &'ji'rn u, Ofob, Domów, y Dworów,
JVIioiftrówZa-granicznyeh pny Nas re'zyduiących.
Dla 'czego w mieyfcu,
gdzie My Król znaydować fię b-ędzie.
lny~ Wła~za ,M8rf~ał~a Prez~duiące:go

w){omm'lffYl PoltcYJ,'tak 'daleko tylko ma by cli rozciągniona, "Bżtby mógł
zapbtliedz 'Wyft~plcom~ bez narufzenia
wfzebko Prawa:::: Neminem captivabi'mus, n~ft iuteViElfłm: gdy 'wyftępek popełnioliy zoft:anie'; win'ow!yC'ę za"trzy.
m:rć" y do S'ąd u \T,,"'łlfściwego CYdeR.~.
~. Gdziekolwiek My 'Król znaydo~ać '(ję będzi'emy ;tam wfzyftkie ')nieyrco~e Cywilne Magiltratury y Urzę

dy obo-wiąźarre będą KOlllmunikować
MarfzalkoWi Pl'ezydui'ącemu w Kommi(fy) Policyi, wf elkie doniefienia t yB ku Nas
Króla,iakie do ich Ur.-ędu przyidą; nieIlar\lfzaiąc iednak w Obf)zacb, Pl'aw
Woyfkowych. a Kommendant mieyfeowy,znofząc fi, 2 nim ma odd.waĆ'
mu fwoie kommunikacye y dooicdienia: Dozorcy zaś Policyi, y ftrzeż~cy
9; zące nę b~fpjeczeńA:",a
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BraM y okopów Mialb, rapporta regularne oddawać mu będ" pod kllrą
odpowiedzi w Sądach Policyi.
o' . Jeżeli po roztrząśaieniu tych
rapportów y domerLeń, Marfzułek Pre·
zyduiący w KommilTyi Policyi, uzna
potnebę więHzego zabefpieczenia
fpokoyl105Ci powrzechney ; doniefi e o
tym natycamlaft Nam KroIowi w

Straiy.
4. Nadto, mieyfcowy Urząd Policyi, wyznaczy iednego Subalterna; a
mieyłcowa Kommt:nda wykomIllen.
d~ruje iednego Officyera SUbd Iterna;
który dla pr~dfzego wykonania obowiązków

Marfzałka

Prezydującego

Policyi., przy nim znaydować fię ma.
Jako zaś w ' przypadkach prz et tł;
pft",g na Zamkll N 31;;y01, PQpełnie· .
nhl uczynku kryminalnego, lub buntu.
y rozruchu, w mieyfcu Rezydencyi
Nafzey.,tenźe Marfzalelc powinien proviforze rozrządzenae u r: zynić, lub za·
trzymlć winnegQ; tak
wezwaniem
Jego ofobiicie, lub na piśmie uezynio.
Dym
\li'

za
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hym, Urzędy Cywi}.ne y Kommendant
Garnizonu ~ dadzą mu potn:ebną po ..
moc, a Marfzałek natychmi:ilŁ doniefie otym Nam KroIowi w Straży.
5. Aże odtąd w każdym Mieście y
Powiecie będą gotowe Sądy mieyfco.
we; z3czym obowiązkiem będzie MarJzałka Prezydującego w Kommiffyi
Policyi ( wyiąwfzy przypadki ftofowne do opifu Sądów Seymowych )
każdego z rozkazu fwego 'przyfrzymanego, naydaley w_ przeciągu 24.
god zin. wyexaminować, y za dofhzeżen i em winy, oddać do Sądu właściwe
go. VI którym fprawy takie fądzone
bydź maią rokiem licowym, to ieft
natychmia(t przed wfzyfikiemi; gdyby
zaś prz y trzymany władzą Marfzałka
Prezyduiącego w Kommiffyi Policyi,
nie był oddany w tym przecil!gu do Slldu właściwego, albo w tymże przeciągu. :za okazaniem.... niewinno·ści. nie
był uwolnionym tenże-; Marfzałek za
to będzie VI odpowit:dzi, Z8 rezolucy~
Seymu, W S~dach Seymowych.

D
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6. Gdyby zaś Kroi

miał lię znaydow takim mieyrcu, gdzie n ie m~f;
m ieyfcowych publicznych Sądów;
M<irl'z.ałek Prezydui ący w KommiO'yi
Policy i, dwoma tygodniami prze!il
przybycif;m Kr61a na to mieyfce, mo- ,
że rekwirować Sąd Ziemiańfki y U.
rzędy Mieyfkie pierwfz.ey Inftancyi
tego Powiatu, aby fię tam znaydowały pod bytność Królewlką.
7. Wlzakie gotowość ta Władzy
Msrfzałks Prez)ldui~cego w Kommif.
ryi Policyi .. pod Bokiem Nafzym Krolewlkim,·nie może dyfpenfowac mieyfcowe Juryzdykcye y Urzędy Cywilne, od z wyczayney baczności y pilności w tym w I'zyftJ<im, co do ich należy ur~ędowania; owfzem, gdzie kolwie.k filE zeydzie Urząd Marfzałka Prezyduiącego w KommiLTyi Policyi z U.
rzędami mieyfcowemi; oftatoie piero
wl2emu pomagać, bez zami'ifzania y
koJ/izyi, powinny.
8. Rozległość mieyfca Rezydencyi
Nafzey ~rólewfkiey, przy którey iedyma obowiązki Marfzallta Prezydu"
wać
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w Kommiffyi Policyi, czynne

będą. rozumieć fię

ma rozciągni~tą o .

milę iednę wokoło od rogatek koń·
czących Miarto. Przedmieście, lub
Wieś, w całym ich okręgu.
9. Odpor każdy gwałto\vny Wła·
dzy Marfzałka Prezyduiącego w PoJ i.

kryminalnym, y krymmalbydź ma a gdyby przez
Iliedopełnienie lub zaniedbanie Urzędu
iego,narufzone zofrałq befpi e czet1fŁwo,
lub fpokoyność Króla, Ofób S~ymuią
cych,-albo Naftępcy Tronu; tenźe Marfzałek odpowilidać za to powinien 01'0b~ą Y maiqtkif:01, przed Sądem Seymo.
wJm. za rezolucyą Seymu.
JO. Kancellarya Mnrfzałka Prezyduiącego w Kommitryi Policyi, która
oraz będzie Ksnoellaryą Sądu nad·
zwyczaynego na fprnwy )cryminalne
y uczynkowe znacznieyfze niżey wy·
fzczególnione w Artykule XVI. tit:
Sqd nadzwyczayny w /JtJieści. R łzy
dencyonalnym Na{z!fm WarJżawi6 fkła
dać fi~ będ~ie z iednego Pifarza,
cyi,będzie

nie

fądzony

D2
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iednegó Regenta, dwóch Kancellarzy~
y dwóch In(l;ygatorów, których
fobie tenże Marfzałek dobierze, 3 fundufz na ich zapłatę, w Tabelli Expens
Publicznych oznaczamy ..
(Łów

xv.
Sq,doUJOŚĆ [zczegulna to Mieście 'FarfżallJie Rezydencyonalnym Nas K róla, dla

Po.lJeffyolUJtóUJ .stanu Szlacheckiego, y
Cudzoziemców.
I.

Marrzałka

l'rezydui ącego

w

KommilTyi Policyi obowiązkiem bę
flzie, ułatwiać fporobem ugody wfzel.
kie fprawy ftofowne do I~go Urzędu,
z l(toremi ftrony do niego pa ugodę u.dadzą fię: fprawy zaś nie kryminalne.
wynikaiące z Prawa Narodów, wzglę
dem Orób y Do l l ÓW Minifhów zagranicznych, decyzyą fwoią kończyć bę

dzie.

f1..W Pretenryach Miefzczan doSzła
chty y Cudzoziemców, odtąd. o komorne, y zapłaty Rzemieślnikom, ta-
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kowa fprawy, ftofo ·.JInie do Prawa o
Miaftach. w Sądach Mieyfkich. prcecifa
appellatlOne, odfądza ne będą.
'
3. Sprawy uczynkowe, między Pof·
f~1fyonatami ftanu Szlacheckiego, lub
od Miefzczan przeciwko Porre1fyona.
tom [tanu Szlacheckiego nieofiadłym,
w Mieście Warfzawie podięte. gdy nie
przeyd~ 3000. grzywien k'uy, y 6.
Niedziel Wieży; w Sądach Ziemiań·
fkich oitlltecznie, y pra:ciJa appellation/l, odrądzone będą; a takowe kary.
n igd y na .sąd, a le zawrze na Ctronę po.
krzywdzoną, przyznane bydż maią,
XVI.

. Sąd nadzllI!fczayny K rymina/ll!J ,
dla i""'liafła War[zaIL/y' RezydencgonalnB'
go. Nas Króla,
I. W przypadkach fpraw uczynko.
wyc:h przewyźfzaiących dopiero wym ienione kary, z apptdłacy' od Sądu
Ziemiańfkiego

przychodzących,

!t.

Dobycia broni, lub uderzenia kogo
na DworżE, albo w obecności Króla.
~, Dobycia broni na Senatora, alb D
Pofla. lub uderzenia onych W c~afie
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Sey-mu,4.
przypadkach znaczniey.
fzych wy-niltaiących z Prawa N arodów, względem Orób y Homów Minirt'rów Ztłgranicznych. 5. W każdey
fprawie l\ł'ymimdney, W' Mieście Rezydencyonaląym Nafzyrn Warrzaw~~,
lub w tym Mieście, gdzie Seym agitować ftę będzie. między Drobami iakieyk81wiek bądi: kondycyi, lub Na.
rodu, zdarzoney; gdy takowe przypadki y Sprawy w Sądach pierwfzey
Infl:ancyi Ziemiańfkich. lub Miey1kich odeydą, ufhnawiamy appella.
cyą do S2:!du Kryminalnego oft:ate.
eznego. ,.. naftępuiący fporob złożo
nego; Obwinionemu podana będzie
przez Pfezydlt~ącego ' w Kommifsyi
Policyi,Lifta wfzy(l:k~ch przytomnych
Kommifsarzy, w KommifsY2ch;Eduk'aeyi, Policyi, Woytka, Skarbu y Asfefsoryi, zafindaiącycb, z tych. ob.
winiony wybierze, podług upodobaJlia fwego, dwan!l'śeie Orób, które maj,ąc na czele Prezyduiąeego w Kom. mifsyi Policyi, w komplec\e naymoiey z 9 Ofób in toto złożonym;
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fpr.awę obwinionego, według Praw
Kraiowych, in CodiGB Crimmali fpifanych, ofl:atecznie r~zfądzą. -Dla czego, pjfarz tego Sądu nadzwyczayne.
go, zafiada i ący cum voce cotifultiva , do
t ~ kowych fpraw ofobne Protokuły utrzymywać ma.
Waruje fię, iż w czaCIe alternaty
Seymu
w LItwie przypadaiącego,
Kommifsya Policy,i tamie agitow~ć
fię ma, y Nr arfzałek Litewfld zafia.
i'lcy w Policyi w tymże Biennium.
pierwfzy przed Koronnemi do Prezydencyi będzie.

I
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URZADZENIE
~

WEWNĘTRZNE

MIAST WOLNYCH
~w

KORONIE i w WIELKiM Xf~.
STWIE LITE WSKłM.
:

.,I)r.swo Ucllt601one !l)nia ~4.Cze,.
~CQ

5W"UJ79J
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U:RZJj1JZ€:JV 38
·'W :EW .N~TR .ZNĘ

MIAST W·OLNYCH
,RZECZ7POSROLlJ'ET
WIELKIM
,Sl WIE LITEWSKIM.

\wKORO,NIE i

W

.xl~.

;l.
Skład Ludu Mi~yJki~go.

'l.

LUd

Mieyiki

.każdeco

Miga.

Ikłai3ać lit będzie .z tych
lVJiefzk"ńców l\łJarta, ktorz, prs,ię

\Wolnego

li Prawo .Mi.yflul1, l upifani f~ "
ięgę Mi .. fzcz-an.
5. Ta X ilU: a ma bydi d..,oj ka: jena dl. 'farnych Poffetfyonttow ~ a,ua dla aieporr,ffyona.t ów.

Al.
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o. XięgJ MieTz:czan l'olTeffy'onstow
ma bydż uformowana na wzor Xiąg
Ziemiaólkich, w którą z~p lani być
maią wr.zyl'cy dziedZlee , ich fynowie
letni, bracia medzielni. zaliawnicy
i dozywotnicy C'hrześcianre , ;którzy
w przeci~gu trzech Mlefięcy od dA·
ty nabycia Po1;Teffyi • Prawo Mieyfkie
przyillć. i w tę Xięg! w,pifać fię obow,iązaoi będą; tudzież przychodnie z.
Z8granicy. prz;y'l1ofzącv z fobą Warfztaty. lub

Kapitały;

a ktltryby z Pof.

felTyu'Ostow nie wpifaf fi-ę w Xięgę
Poll'effyonatow Miej' Ik ich. ten preroga
tyw tymże Obywatelom fł.UŻ~CycR
używać nh.bę'dzie;JUTyzdyJrcyi iednak
Miey (kiey z Potfelfyi, podług PC1Iwa
podlegać rui.
4- Xi~g8 M,iefzcnn nieporrelTyona,
tów zamyk • .ć w fobie powinna każdego MiefzKańca MialtA bawi.ącego
fie W nim bllO d l'em , nemio/lem. lub
jllkl\kQ.lwiek mieyrcową Pcofe;fly.ą ..

a!bo
tych

flużbą Mley(k~ puhlic%ną.

Xi ąg

rami tyl,ko ~ L!dz;ie
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D<J
w-olni. s

Prawa

ortomu niepodległ1

ni bydz 'mai'!.

wpif;ywa-

5. Ro~.ległość Mia{ła rozumieć 6ę
ma do oftatnillgo domu. kończącego
Przecłmie~cle, lub ulict J ,w całym ar
lu.egu. ,

.-

Zgromad::enia L udu Jmeyflier;o.
l. Lud M'iey fki zgromadz2ć fię bę
,dzie na Ratufz. VI ez-afach n1żey
przepifl\ nych: a gdyby nie było R atwfZlł .. lub (TO i'lt<i znif' czył pnyparleJr;
....tedy M~gH\:rat ' ozl'tllezy mie yfce
przyzW<? l tlł na. zgromadzenia Ludu.
do paki nw franie Raturz .

s. Każdy % Lur.iu 1\liey lkiego • ro~
wnych Pra w i fwobód wolnoścj uiywać będz I e; lec?; na %gromadze.
1I; -1 eh ei tylko mieyfce i głol; tT' ie-t
będl! • ktiJrzy ViI Xiędze Poffa ffy onatilw zap-irani zofbl1ą.
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Ci fedn.k PoffelTyonRci tl'lfeyi gfofu miee nie będą ~ I. Któriy njefkoń·... ~yli' lat 18~ wieku fwe go. 2. Ktor'zy' oddali pod rozbiór'
wier~yci lem fWhy maiąt~k. ~. Ktorzy f4 Pllel KQn'u emnatą. lub Crimine

fe.

t:o fał i.. 4. Którzy fą
żbi. Woyfkowey.·

w aktualney 1fu•.

4. Mi~ff.' od kilkud'z ielj"~f.- "ź de)"
PolTelTyonatów ma.
i~e", fkładtłc będą tylko iedno Zgro11] rłzet'\tll.
Maiące z~ś od 000. aż:
do TOOO'. p{J ~elTyo natów. dzielić nf2'
b~ ą .:. dwa Z~rotn:;ldzeni3; od 1000'
d do 1500., dzielić fię bęcJli na t .. ~y
Z~rtl'l dunia, i tak d8~ey powi«:kfża-
'00. kilkntłziefiąt

jl\cti~ nowl1iczb~ Soo.Port,,fTyollató\v~
?O:tł'ielać fit: b~d~, na wi c~y Zgro.'mad:te& • t 'l k d_ ~Ct:: żł'by w iednym'
Zgrol11'.lrłr. nill nie bv 10 mnipv n'\d!
~r.ł,) • .. "i
kc y naci 00.' kilklldzie--'
iiąf P· ,1TelTyo"łlt'OW •.

r

~ ..

«.:fd,

cu.ć l\Jfiafta rkfadaiąc:r

ofobne ZgtomadU0I8, nSl y wać
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7
b~dzie Cy~kułem. i znlcEyć W' o~u.

le Miaft: wfzyfikich tyle. He znaczy
jedno TI fzczegoln o ści M-iafto Cyrkułów niemaiące; względem zaś ogulu
~ego Miall:a . ktorego iat\: cZłśc:ią.
znaczyć będ~ae część

n., iedno

irgo

niłloddziel

ciało fkładaillcll.

f

6.

Każdy Cyrkuł, craz

MiaAo,
Zgromad3enie,
dzielIć fi~ będzie na Do%oYfj.
A każdy aO:lor nie mgźe miić moiey nad
J!oo. ani więcey • nld AOO. Poifefiyo-

Mai,,!ce tylko iedno

.. atów.

nI ..
Zgromadzeni". i El.lrc!J'~

Pienvr"ym cele,m Zgrcmllazeń Lu·
du w Miaftacb i Wydziałach. fą Ełe 
kcye. i~dne MieyjcoUle, drugie fYy-

d.ilJlo",", .
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•. N!ł glii:l< cye l\IJieyfcowe' fSCZ,.
gO'ln p ' " !\łif"śc;e. Bie maią<'ym rly.r•.
łuł ó w, Ohywate1e w M~vfkiey Xi" ....
d'Le- Poffi>ffy()ł]!tń\v z_p.faoL zgroma ..
d211ł fi~ i wybierać J,ęd~.
r. J ednego J')\Tr' ktora i czterech- AJhtlJo~w
rf ... porzndku Z~rt'rł1arlzeni1ł

E! .. kcvi.

811

czas

Jednego. Woyta i czttt• ch R adnvch do M;,gifuatu. ,5.. ~
d'lotg:; mlrmiftr-::a i oztere ~ h Sędzio ..'
~ Sądu Mif'yfcowil'go. 4. Czterec.
1.2 ików. 5. J~dnego . Kaffyera. _
6 .. Nakomec Deputatów na- Zg,rClll&lZ.

.
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nenie Wvd~iatowe w. liczBie. nizey
przepifan.ey;.
~. NB Elekoye MjeyI'Cowe

ftc%e

a

gOln, w MJaftach pO':1ziel-onych na
€yrkuły .. bżriego Cvr.kułu ~ ofobnaOby",atele 'fi Micyfkiey Xięd·ze. Poffdfyonatów Zapifani zgromadzać fi~
i obierać będ~ u fiebl~. 1. Jednego
Dyrektora i czterech A!feffooow do>
porządky· Zgr.omad.tpnja. na GZUS EJilkcy.i. s. Jednego Wóyta, i fzekiu·
ł.aWAHc.Ów.
';. Jf!'dnego Burmiftrź ..
i czter.ech. S.~dziów do S\du Miey.ICo'l'-ego Cyrklllarnego. 4 . Pietnsftu.
Gminnych., a to il!dyn e tylko. n. na,.
ftępuiące Zgromadzenie IVlieyfcow:e
fJgóln*. S. Nakontec Deputatów n.·
Zgromadzenie Wy,d z.ialowe ,'fi liczbi..
nii"y przepifaney.

4. N II E1ekBye MieyfCowe ogó1iu,
... Mi alt ac h , lttoÓre fię dzielą na Cyrkuły, Gminni "brsni w Cyrkułac:b.
zgromadzać fię b~d~

do

głownego VI

lt1 ieście Ratufza, i obiofą:-
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Uy-

velłt'ora i czteruh· A ffe fforó w , do po··
rZlldku Zgromadzenia fwel:0 na CUI
Elekcyi, Il to z' pośrzód fi.bie. Ił.
- Jłedn.go· Prezydenta r iednego Vice.,
'rnyd.nta. S. Radnych do Magi. ,
ftrttu w Jiez;bia iaka przypadnie ,.Ii.,
cxąc 4 po trz.cll" względem każde·
go Cyrkułu,w Miaftach mających naywięcey tu.y Cyrkuły; po dwoch ZftŚ'
w Mlaftach .' ktora m,ill więcey iak
trz.y Cyrkuły. 4', Jedneco Kaffyen_
J5~ Wf%yftki. Elekcy.' Mieyfcower~c%8gólne " odprawiać fię b~d'ł co dw,
hlta w dniu 7. Kwietnia; Elekcy.

zd Mieyfcowe ogóln" co dwa lata
w dniu 14. Kwietnia; docugo RoJdem Normalnym b~dzi. R~k Seymow.y Ordynacyinl"

v:,

l.

ZgromadZ'enie Wydziałowe Oda.
Deputatów obranychElekcl':R'Ch fz.czagolnych M i ałr

dlć 6~ będzie 3

•
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CyrkuM., niel1lai~cych. orn
UfW .Miey(kich~

Cyrku~

Na tych Zgroma'dzeniach Wy·
Miafto niem.i~ce lao .
. Poll'affyonlltów. będz.i. mieć tylko IgO
Deputata: Miaft:o mai,ce od roo. aż
do ")00. PoITef1yorultów, miee będzie'
d",óeh n.p utató w; Miano. lub Cyrkuł, m8i ąee od 500. aż do 600. 'of.
feffyon atów " mleć btdEia trlUch· D ....
putaCów ..
lZ.

działowych

;-. Gdyby ktore Mislto, do t.y ",ieJ'.
kości przyf2ło, żeby więcey nad 9.'
1kladało CYlkułów; tady za przyby-

ciem lOgO Cyrkułu, (traci po iednym
Depl1tacie z kai~ego Cyrkułu; za
przybyciem l TgO Cyrkułu, ft:raci po
dwóch- D put~tó\V; po czym. chać.
by w i ęeey Cyt' kulów prz'ybywało; ka.'
Źdy z nieh nie może mieć witcey .. iak,
ie'o nego Deputata.
4. Tekowi Diputaci oel Miaft: i
łC)' rkułów. fw.go ,.~rp~ćłiv' Wydr.ia.
"u. zb i er:ać fię b~dą na Główny Ra-

afz MiaCh" za 1\1iall:o AppelJ~cyine
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temuż

Wy-d'ZiAłowi

rr.a.wem,

0%11;1.-·

ezonego.
8. Lnic Zgromadzeni· Deputaci 0-,
[. Jednego Dyrektora .i·
4ł'ech AlTelf.Qrów.. do- porzą.dk.u Zgr(1!'
mad·zeni.a Wyd~iałowego . z pOl1li~dz.y
fiębfe. !l .. J. 'nego Plenipotent-aWydzia.,
!owego na Seym. 3 , Pię.eiu S ..d~ió.'Y
Appellll!.c.yiny.pft .. i . tyleż Zaft~pGów
tychże. 4 Tv Je KOlJlmiff'arz.ow Mia~'
I do Kommi~yi>w Wojewódzkich. lub~
Powiatowych· , ile ieft; .. ty.t:hż., K~m.
miffyów w obrębie jedneg~. Wydzią..
lu. . wy13iflrailłc po tr2.ech~ K9mmi tra)!ZAw do ' Icaidey KommilTyi ,~ Miat}:.
VI obrębie , Kommilfyi le.ż\cycn.
bier1łć-hęd~:.

VI.
Prawidła p"Wrzecńf~ wfzyfłkim. ,. Zgro:-

madzeniom , EJekcgDm.
l.

Kaio8 ' Ele .. e.y . . .

InB tĄ' dzień

odprawiać ~t

wyznaczony. z mocy
fu",a t&&8. ~ 7.U uderuni elll W dzw.ó'o
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Raturzny.,

O

godz~nte ofmei nn-

ne'y~

t. Na ka';dym Zgromadzeniu przećl
«)braniem Uyreluora i AffeiTorow • do
porządlw Zgroma.dzenia, zagaiać i ,
Prezyd'Owac będzie plerwf'Zy z ponądJw Urzcdnik Miey {ki przytomny,
i.eżli fam Kandydatem nie ietŁ

"3. N.a każdym Zgromac!zeniu Wydziałowym Deputatów. a mieyfcowym ogólnym Gminnyc'h, za~lI
iać I Prezydować będz~ pierwrzy Deputat ~ lub Gminny. tego Mia1l::ł • lub
'Cyrkułu ~ w 1<tóreb~ Ratufzu odprawiać fię będzie .to Zgromadzenie.

4. Z o gaiai~ey Zgromadzenie, "Zacznie Selfyą od prze6:zytania Prawa

ttlgo:

JloGzym iezh ZgTomadzenie

b~dzi'e W ydzi3lowe ., albo Miey'fcowlł

ogólne. wtedy każdy Deputat na
Zgromadzenie Wydziałowe. ą k az rl)'
mi nny nil Z~rom ~ dz.enie Miey1ro-- '
"We ogólne, do~ u Pn1z,ydui'l.ce.bo
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o

. dowody.Elekoyi fwoiey. J)aley czytany będzj.~ regeftr Kandydatów, kt:ó .
rly podawIć fi~ powinni na pifmie
w KanceIl1If)i fw.go Miafta Cyrku.
łu, lub Wydziału, .alboteź przed za,.
,aiaillcym;DeputaciKandydatllmi być
niemo,,,, .aż po iko.xlczenju tey fun·
kcYi.

5. Gdyby kto' ~fld8'U.t 'k tóremu:z
z K a~
dydatow, Ż, Qćt't. uitatem mieć niemoż,; na terrczas 4. nsypiłrwfze z
porz21dku Zaromadzenia -aroby • za..
flęd, s Pr.zyduilJcym, i te Zfluuty
fkłldAlllcychZgromadzenie,albo

.

przu krefki r.krttne

ro z wiąż,!.

6. Potym Zgromadzenie obierze
Dyr.kt.ra i Aff,tTarów. fporobem
do Elekcyi Marf:ułka i Afle{l'orów
Seymikowych Zjemiań{kjcb . prupifa.
on ym ; Klntlyd2tlmi z;aś b,dlł do wy...
boru n. Dyrektora i ,A, trefioroW' • ci
;z Po1f.tryonltow. ktorzy fię do te·
;&0 .n Kand)'da~w podadz~ ,; ob.r.ani

http://sbc.wbp.kielce.pl

I

Dyrektor i AlTeffcrowie przyfięg~ na
Zgromaduniu wykonaią.
'7. Poczym Dyrektor ~ AlTelTora.
mi przyfŁąpi do Elekcyi, tym. porządl<iem , iaki ieft 'fi Artykałacb o
przepirany. i on. albo
edoomyJlnoścj~,
........ ~+.~ ...

r..kretnyca

albo

więkfzośeiJl

ti}(~.

jaka jelt dła
lekcyi Urzędów Zi~miańlkit':h prze,f.na, 111kuteczni - Wzywaillc do tych
o~ów P01feffyonatoY( z Xięg i , U-

., Gminnych Cyrkułami. Depuatuw Mia~.mi. Paritas wotów roązanąbędziehkżs fporob.m Zie_."UU'l [k im..

8. Zaftępcy S~dziow AppeUacyi.
ch ni. bęrł~ przlZ afobn. obieriElekcye. tylko w ten czas:, gdy

i
r

Urzędnicy wfzyfc:y iednomyślno
wybrani zot\an~; kiedy ut wyich pó,d~i. przea weta fekrt~

w teB czas, ktarzy przy wo·.
aniu .na.ty.bie Utz~dnikÓ'fV, nay-
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więay

po nich mlltC będą wotow;
ci. og t<ofzen I będą Ich Zaltępcami.

9. Co do n ieu 1: ~powania wotiSw.
2ktykowania tbieł-a, EJt-kcyi i re(ltc
ftru wotuillc: ych ~ przyfieg; obnnyeb.
nieważnolci d~ieła ZgrDmadzenia , i
kar 2a nie: Prnro o Seymikach Zje..,iańfkich. b~dzie ~la Miaft WZCJol

rem.
Rozwidanie zad'8J1'"Y "i~wa.
Elekcyl Plenipotentów na
S eym. Gminnych j D ' putatow, naJeżeć bęrłzie do Rugów Zgromadz.ó,
rlo ktoryc~
Vi . {ł ani
będą; RozwilJunie z81i z!ld fj n~y tltewajnGsd
EJekryi orobom M1\l'ifl:r3t 1k18d1H~
cym, i SędzlOm Apprlla"yinym • OSJeiec- bę d7.ie profto do AfTefi~ryi. rljptĆf'tt i Prewinc'yl.
10.

inojc~

n. Pr ~ efł-ępO:w8 r.ale Dzieło Ele'
p n dłtH! (' pifu Seymi'
ków Z / emi:. ńfk ch , nll>lt!żee bę r4 11 prodo do S,dow .Afli-:(JorJl, re;Fcffivl

kcvi nirzczl!cr .

P,'O"
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Prowincyi, inne znś mni~yfze przeftępftwa, podług tegoż Prawa nale.
mają do Sl!0u AppeJlacYlO e goWyiałowego, z Appellacyą do Affu-

ryJ. reJp~EiJlIe Prowinc'yi.

Jol.Zgrom.dunie Mieyfcowe fr;cze
'Ine, po obraniu Deputatów na
gromadzII0I8 Wydziałowe. ;owiey im Defiderta ł"woie do przeło
enia n. Zgromadzeniu \\tydzi:lło
m ł na kturym ułożone będ~ o·
Ine ca !ego Wydziału
D'.fid,rjlJ
a Plenipotentów na Seym.

VII.
Uchll1ały.

Drugim celem Zgromadz.ń Ludu
ieytk.iego, b"dą Uchwały.

Ile razy UKna Magilhat potrzeb,
ey nowey wMieście (kładki,donie.
o tymKommitfyiPolicYl;a (koro taż .
propozycyą Magi·

l.

B
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)

zgodną z 'Prawem tub pe'
trzebą publiczną i Magiftrat podi! t~
Propo z ycyą do Uch wały Ludu Mley.
fkiego naftępui~cym fpolobem: w Mia·
frach niemaiących Cyrkułów, zwoła
wfzyfikich Obywlłteli w Xięd%e Miey-

ftrscu. za

fkiey Pofl'efTyonatów :z:apifanych , którzy zgromadziwfzy fi~ na Ratufz I
więkfzości" wotow głośnych podaną
propozycyą

decydować

będą,

pod

Pr ezydency'l p 'erwfz,ego z M.gHtratu; W Miathcn za. podzielonych nS
Cydwły, M agifhat prZt"r~łe propo·
zycy" Urz.ędowi każdego Cyrkułu,
przez laóry zwołani Obywatele, \f
Xiędze Po lfe tTyonató\v upifani, obior~ nu Ratufzu fweg ''I Cyrkułu do tego iedynle przypadku Gminnych. '#I
lIczbie, iako wyże y ; a ci Gminni
2~br3ni na Ratufz ogólnego Zgron1a.
dzenia Miatta, więkfzOlCil! Vloto'f
głolnych pod ną przez Magiflrat propozycYą decydować będSl: W obydwóch przypadkach Prf:zyduiący 'fi
MRgifhacie ,paritat,m rozwilłie.
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~. Skłt!dki wfzelkie. bądi VI pie-

. dzach. bądź 'tV robociznach uchwe...
ane będą, tak na po!li!lTyonntow,
ko i nle~omdr'yonatów z Mla(l:a u.
tkuiącycb, mkogo niewyłącuiąc.
nieuważ:aiąc na iaklekolwiek Liber·
cye. Pra~em Seymu terażnieyl"zlI.
niezawarowane.

VIIJ.

cye Plenipotentow na Seym

łLlybra.

, i Deputatów do Zgromadz,nitJ
J1/ydzialowego.
Trzecim celem Zgromadzań Lu.; Miaf1:ach i Wydzil1Łach, ieft wyuchanie Reł~cyi.
J. P.lenipotenci Seymowi , na pietrzym Zgromadzeniu Wydziałowym.
flrOrlCZolley r",ey funkcyi, uczy.

ReI.cy'l

~ C"YDOW
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fwych

W

•

'5. Niemnże ~ydź Radnym l Woya
tem, Burmifhzem • Plenipotentem n,a
SeYm. Sędzią Appellacyi0ł'm i, Zaftępe" o.t:leg oż ;

tudzi,eż

Kortu;niffa:o

-rzem Woiewódzkllt:I, Lub, Powiatowym, ~ kto niebył na Miey~ i m ł lub
Ziemiańfl(im~ Ur~ędz.ie ąd EJekcyi ~Il"
leżącym,.

6. WCzyA:kie

Urzędy Wydziałowe

i M"ieyl'k.ie Mieyfcowe, wviąwfzy,
Glllinnyc;h i. Deputatów. bętl~ d\vuletni'e; przez nową iednak ElekcY1ł
- każdy z tych Urzl!dnikew na nOWQ
O,brany bydź, może; obrani .. zai Zf;e·
fię Urz"dow
}f~Ć J;li. mDlą.

kac:

fwoi,ch. , ani

uft~po,..

,. U'.ędnicy Mieyfcy w żadnym
Slldzie Sufpenfy brać niemogą •• VI
przypadku potr~eby n8k.~u które-o
mu z nich wykonania pnyfięgi, po
dope-łnienie tey. wrze tkie J uryzdy'

keye odfyłać go będ:t d.o mieyfca.
gdzie UUl!d odbywa.
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8. wrzełkie Akta iDekreta Urzę-·
dów Miey!kich f językiem Narodopifl\ne bę d 21' .

rym

~ 9. Miar~ zapłaty wfzyfl:kich u.r~~.
dow Mieyfk;ch, Magiftr~t uloży f i
':do approbaty KOPlmiffyi Policyi poda.

x.
Sic/ad
JII

1.

f

obowiqeH i

Władza

Urzędó1t1

Miaft~ch niemaiqcy~h CyrkuJÓttI.

MagiO:rat łk.ładać

fi"

będzie

z

Wóyta i czterech Radnych, w kom·
pl~cie naymniey trzech Ofob.
!.

Pifarza Magi-(tratowego, fam

Magi'hat przez wota fekretoe ante·
rze; obowiązkiem Pjfarza będ:~i e- :
1. Zafiad,ć w Magiftracie cum voce
ctmfu/tiua. 2. Utrzymywać Akta, Su·
fceptę i Piee~~ć Magiftratu.
'3. Miee
lilwierzchni dozor ntld Kancellaryą i
ICanceH-arzy ft:ami ; obow iązki zaś K~n·
te-llaryi Mieyfkiey gtneralney przy
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Magiftracie, AtTefforya w Ordynacyi
ofobney przepifze.

;. Magiftrat wybierze iednegoSyn.
dy1la, tymże ' farnym fporobem, co
i Pifarza; obowiązkiem Syndyka bę·
dzie, czynić wfzęd%ie w Imieniu Mia·
lt:'ił, a to, ze zlec:enia M ag1ftratu ; inne f-l czególne obowi~zki Syndyka Ar·
fefforya przepirze.

4. Wóyt, a w jego nieprzytomno',
ści,

pierwfzy z
ma.

porządku

Radny, Pre-

zydować

5. Więkfzo~ć zdań decyzyą M3gi-

fintu (Łanowić bedzie, krelki rekretnt! I~Ć nie mO!:Ił; Senten.cyonarz bę
dzie zaświadczał '%danie więkfzośei
przeciwne; równość zdań,przytomny
Pre"yd.uiqcy rozwill:lywać ma.
6. Pieczęć Maliftratu b~dzje Herb
Miąfł:lI.

7. Magiftrat ci~gle odbywać fię b~·

dzie. dopóki nowo wybrane Ofo'
by na miey fce !ego nie zalil1d.,
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~. Magifl:tatu. iako naywyżfzego
Mieście Urzędu, na~ęplliące będ,
obowiązki:
1. Przeftuegać ' całości

w

Praw Mia{b i ił!go Fundufzow. 2.
yznaczać Opiekunów j Kuratorów
erotom i wdowom, ora%niedołężnyłl'l
tlznani~m Sądu. «od wyznaczoyeh • fprawę udbierać. o. Mieć baczność aa podupadłych, nędznych i
leków. 4 . Rozkfadać Porl8tki przez
m poftaoowione. j !kładki przez
Lud uchwalone . . 5. Układać Propo.
zycye do cłezyderyow i uchwał LuMleylkiego . 6. Zwoływać Zgr.:
adtenia Mieyfkie do Elekcyi i U.
wał.
7. ~mifniem fwoim czynić
fpr."'llch publicznych Miey fkich, i
fprawaoh fierot. 8. Utrzymywać
ihcyą .l\1IeyfKl!.
9. Dawać i lega.
iZOW8~ zaświadczenia, ktore żąda.
będą. za Granice.
Ja. Zawiadyć kaff'ł Mieylką i ftrzedz oney eaci. l I. Mieć oeó1ny dozor nad
iey!kiemi więźieniami, Magazynami,
zpitalnmi i publicznemi domemi. I I .
Ć

wfzyftkich
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Urz~dników

;/6
Mieyfkich. by rWOiC.b powinności podług Prawa dopełniali.
13. RapportlJ wfzelkie ocl Mieyfkich Urzędow,
Q:łbierać, i od fiebie Zwierzchnościom,
do kti>rych należe~ będzie I Rapporta
przefyłać ,
J4. T~bełlę liczby Offi.
cyaliftow ~ nu.~ w Mieście, i Milicyi 4
oraz onych zapłaty J układać, i te dą
potwierdz~nia Kgmmiffyi Policyi pogawać.

9. Magiftrat lQieć będzie wl.dz·~
wfkazywania winy na niepoOufznych
rozkazom fwoim, Mieylkich Urz~dni~
kaw Po/icyil1ych • i Ekonpmicznyc.h ~
tudzież na Officyldiftow fwoich , ktor.zy, gdyby' fi~ przu Magiltrat ttcill"
lionami bycli fądz ili ; będą fię mogli
ll da ć przez Memoryał do KommifTyi
Policyi: co iednak nie ma zaftana·
wiać poRufzeńftwa rozbzom iwy.. okom Magiftratu.
10.

będzie miał wb~ylko iedynie w przy:zgw ..łcenia beśpiecz.eóftwa Q.

Magiftrat nie

d,y S\oowey.
padku
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rob i Officylłlifl:ów Magifl:ratowych.
w mieyfcu Ich Urzędowania; a od
takowego wyroku Magifi:riltowego
wolno b~dzie ft{onie ~PłleUować do
Alreffory i.
I I, Do fzcugoJoey włtlld • .v i obolViljzku Prezyduią~ego w M9giftrac:ie. n.leżeĆ będlie: l. Zwoływać
Magiftrat na Seffye extraordyoaryine. 2. Podpifywae dt!cyzye i expedycye Magi(trlltu. o' .Mipć Zwierzehnośc nad Mi/icy, Mieyfk2!' 4.Rować prov~rorie Mieylkim Palieyinym, Urzędnikom. OfficyaIJftom
Rugo ... W nagłych zdarzeniach, nim
woła 1V{agiftrat ;, któny. gdyby rowi Prezyduiące!l0 potłulznemi
byli. podpadać będą winie l ronie, jak niepo1łl,lfzn.i Magittr;t'owi.
. l'enż. w Magi/tracie Prezyduiący,
mógł Bowole godzić i flldzić
Itatecznie w[zelkie V( Mieście fprs.
potoczn~ , których w a rtoś·ć nienosi złotycb 60. 8 kHa zł o tych

. na

r~,cz !ŁrOlly

li k zywdzoney.
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tak llgodzonycb i ad..
fpraw, w Protokul na to
jedynie 1łuiący zapirywape bydż maią: w.rozf~dzenie zaś więkrzych fpraw,
pod żadnym . pozorem _ w~awać fi~
nie ma.
Decyzye

zaś,

fądzonych

:XI.
Sąd MieyJki Mieyfcowy f fitła
lie bedzie z iednego Burmiftn.a
i czteVrech Sędziów; BUrJllinrz Pre.
zydowat i rów ność krerek roz~iązy_
w :! Ć bęezie, a iego ni~p,zytomność,
pierwfzy S porzfldku Sędzia zaftąpi.
:I.

dać

fi"

~. Sqlł ten cięgle' odbywać
bę
dzie w kemplecie trzech Orób nay'
mniey; wfzalki. decyzye iego będą
uwfze w wotach J;łośnych, ato dla

ufprawiedliwienia
rzem.

3. W tym

fi"

.Sent.~cyon.

S~dzie wfzelkiego

ro-

dzaiu fprawy, iako in przma In.ftIJI4liII, r,dzić fię mai, ofl:atecznie , i bu;

d0.pufacz.nil. app.llacyi, nilprzeno-
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-,
fzące zł8tycb 500. lub w fprawie uczyn\cowey, w którey trzy dni.wię·
2iania kara naft:łlpi; w więkfzych zaś
{prawach appellacya do S'ldu Appelł~cyinego Wydliałowego
dopyfzezona ' bydt powinna.

4 .We wfcyft:kich fprawach więkfze.
go waloru, niź Q 0000. złotych, i
Jt~ry. nii trzy tygodnie więzienia.
Appełlacya od Sądu tego prima Inflantia • nie iuż do Sądu Appellacy~.
nego. ale do Affefforyi dopufzcaona
bydź ma; fpraw zaś kryminalnych
Sąd tsn nie będ%ie m6gł fądzić. aj.
le odfyłać powinien do Sądu Appellacyinego.

s. W

fprawach, W których aftatedo Kommiffyi PoIicyi należy. appel1acy'l do teyże
KommitTJi, podług Prawa, dopuflCZtlĆ

C!ne rozfądzenie

będzie.

Tenże Sąd będzie mógł fądzić
Igwałcenie bdpiecaeńftwa Ofób

6.
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Sądowych,

w n'lieyfcu ich

Ju~yzt:ły.

kcyi.
7. Wfzyftkie fprawy w tym Sądzie
przez Memoryały
j odpowiedzi ua pifmie, oraz iAdagacye przyfiężne, jeśliby rzecz nill
jyła objaśniona 'd owodami; {) gdyby
ft:rony koniscznie potr.ebowały uftnyeh expłika~'Yi; w takich naypierwey Sąd farne firany przytomne zapyta. j do zgody nakłaniać będ:tie:
a gdy onych nie zgodzi, i dokładniey
fzych potrzebuwać będele ex:plikacyi;
W ten ens dopiero ftrony pf7;t~Z rwo·
je_h Plenipotentów Ixplikowaćfię będlł.'
odbY""2ć fię będą

,

8. Sąd Mieyfeowy przybierze fobie. i obowiąże Przyfi~gą. iednego Pi·
farza, Infty~atnra i Woznych; oba·
:znś Pifarza będzie:
I.

wu~zkiem

Z:diadać

va.

.2.

dowe.

w

Sąd~ie

Dekreta i rezolucye Sl1·
3. Utrzymywać Akta, Su-

fceptę i piECZt;Ć.
do~or

cum fioce conJulti-

PJf:lć

4;

Mieć zwier~"bni

nad Kancellaryą.
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9. Pifarz i Inftygator 2mieni~ni
nie będą. chyba za poltąpieniem.
odfŁąpienicm.lub wyrokie ~ Sąd c>wy m.
10. Obfzernil!!yfzym prawidłłlm dla
tego Sądu bt:dzie Ordynacya , kto!"l!
Alfe(forya, ftofownie do tegCl Prawa.

przepifze.

XII.
:I.

Łswników obowiązkiem będzie:

Z 'Wyznaczenia Sądu odprawiać S~
dy ziu:dowe. podług reguł przez
S~d im przep.fanych.
!l. ExekwowaG Dekreta i Proćelf.. Sądowe. ~.
wać IntromitTye.
4. Exptłdyo
WizYę, fplfywać Inwentarze i
ały, ~fTyltować według Praw~. do
ftamentow, i odbierać Tranzakcya
tych, któfay dla tłabosci zdrowia,
fobiście przy Aktach ft&ws~ niel.

ogą·

~. Obfzernieyfzym Prawidłem dla
nędu tego będ~i8 Ordynacya, kto-

mu Affefforya pr:.tepifze.
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XIII.
J.

Ka1fyera

()bo'fVią z kiem

h.ędzie:

I. Przyi.mować

do kalTy generalney
Mieyfkiey dochody publiczne Mia·
fia. !. Wydawać z kaffy pieniądze,
a to nieinaczey, ty łko 2.a wyraźn,!
Magiftratu dy,fpozycyą na pirmie. 5.
Mieć b lilki dozór całości kaffy Miey.
1kiey, od które'y klucz ieden przy
nim, drugi . pny Pręzyduiącym , trzeci przy pierwfzym z porządku Ra~nym. bydź powinien.
.... Utrzymywać porz~dnie i dokl'Jdnie Xięgi przychodów i wydątków teyże kalTy. 6.
Oddawać Magiftratowi na początku
każdego Mil'fiąca, Rachunki przychodów i wydatków Miefięcznycb teyże kalTy, a nawet i cz~ściey. ile ra3y tego Nlagiltrat żądsć będzie. 6.
Okazywać gotowiznę pit'niędzy ..,
kaf,ie będących na żądanie Magiftratu.
~. KIIITyer

przybierze fobie do pomocy Subalternow i Rug, w liczbie
i płacy
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i płacy pruż Magl/h:aŁ"Oznaezóhey.
i za nich w odpowied~i będzie.

XIV.
SMad obowiązki i WładzQ tJr%~dów
Cyrkul OUi !fch.
W Mi-eście podz.itlonym hl!
; Wóyt każdego Cyrkutu natCpuiąse mieć będzie obo-wiąZI(I i
I.

_ .'''M'..

ładzę

w obrębach

Cy-rkułu rtN()i~o~

. Mi.6 dozor had Officy~lill:aJt1ii p.u. Polit:yi. I. Dopełniać rozkazy
agifŁratu i,Prezydenta. oraz dopeł
i.nie onych Subalternom fwoim ną.
azywać.

~. Dawać takie Rapportk
Urzędom, którym z

gHl:ratowj i

ocy Prawa należy. iakie od tycbżlłdane będ4' 4. Słownie godżić
r~dzić oftatec;tni. \Vfz;e ki. w'C~r
ule zdarzone fprawy potoczne. kró.
cb wartość nie pl zenosi złotych śo.
kart złotych 12. na rzecz firony
rzywdzoney; decyzje zsś tak u·
zon"y~h

; odflldzonyoh fptaW'
C
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W ProtDku'ł

na to iedynie

llużący

za;

pirywsne bydź maią; w rozrządzanitJ
zaś wi~kfz:ych fpraw. pod żadnym
pozorem w daw~ć fi-ę nie ma; gdy.
~y fi~ zaJ kto czuł hydź ukrzywdzonym w fl'r.wie prz~z Wóyta parocznie ofądzoRey ; może tię bldać z lkar~
g\ do Prezydenta.
2. Sądowi w każdym Cyr'kulel'r't .
ffl{6 Infla'R.tia-, złożonemu z jednego
Burmil\i'Zft rczterech Sędziów. wfzyftko to fłuży. c@ ieR: przepifano dła
te~oż Sądu w Mieście niemaiącym
Cyrkułów. ł'0d Artykułem XII.
3. Dla Ławników w Cyrkułach teź
fama nuż. 'puepify, ktol'e fą dane

Lawnikom w Mia(tach nilullaillcycla
Cyrkuł6w w Artykule XV.

XV.
ovowiqzli ; Wlat!stJ U,%eaÓII
Miey{cotO!Jch og61nych. Ul Mi4/ł"C:~ p()lisi.lanych n" C'J,kuły.
Skład,

t. Magiltrllt '" Mjatt.eh

nych na

podzielo.

Cyrkuły, Od.dać fi~ b~dai.
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IZ. ~rezydent .. , Vice-Prezydentf! i Rad Dych; Prezydować bę d zlŁ' Prezydent,
w iego nieprzytomności VIce-Prezydent, a W nieprzytomności tych obydwóch .. pierwfzy z porząd .. u Ra-

dny.
2.

W refzcie • cokolwiek ieft pr?e-

ł'ir~no dla Magiftrat-u W M Ie ście Cyrkułów niemai~cym, podAl· tykuł mX.
to famo wfzyftko Iłuży JVlagl'trato.
wi Mi!lfta na Cyrkuły pod ~i ,:dor..so.

5. Co

.fię zaś

tyc zy obowi 1zków
i władzy Prezydenta.; toż famo iemu 1łuźyć bC;dz.,P. co i n: przepifano
pod Artykułem X w punk ie I I. dis
Wóyta Prezyduillcego w Magiftracie
Miath niemaillc"go. Cyrkułu. z tą
r<>źnicą : Źł: fpraw potoc-m ych .. tymŻe Punkcie wymIenionych fądzlć nie
będzie; lec~ te do Wó- ta w Cyrkupod ł ug wyzfzego Artykułu ualeeć maią.

4. KalSyer przy Mas,ftr$lcie \\'
na Cyrkuły podzielonym,
farne bedzie miał c bowięzki iarą przepifane wArty kl.łl., XIII.

ieście

Cl
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dla Ksfsyera

W Mieście niel1'l ai il e yrtł

tyrkułow.

XVI.
u,.z~ay WydziałowI.

r. W kIlżdym Miafl Wydziale. o·
znaczonym przez Prawo titulo: Mia.
jła Nafze unlne &c. B~dzie ieden Sąd
Appellacyiny; ten S~d Appellacyiny. ikładać fię będzie z pi~ciu S~.
dziów. i tyleż ZsCłępcow. którzy
'W tym porz~dku. jak będą W dziele
Elekcyi um1ł~rzczeni, zafi.dać i Prezydować

maitt.

~. Ten Sąd naypoźniey W (ześć

dni
po Elekcyi rozpocznie rwe Seffye ",
Ratu(zu Miafl:a. na ten Sąd każde·
mu Wydziałowi n:!Znaczonego , iZ8raz tak flę ułoży z Zilfl:ępcami. Ź8by żawfze przytomnych było w miey.
fcu trze <. h Sędziów, j trzech Za!1:ę

pców; odbywać fJ.ę za; będzie CIą

gle w Komplecie arab nayl1lhiey pi,ciu , dopóki nowo wybrane oroby nA
mieyfcu
niezafiądll; paritat,m gło-

i.,o
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;nych i fekretnych krer.k Prezydu.
jący rozwiąże.
.
3. Ten Sąd obierze fobie Pifarza
cum voce conJultiva. który odm ieniany być niemoźe • chyba za pofl.ąpie
niem. odftąpieniem. lub wyrokiem
Sądowym; n2dto, przepifze Ordyna.
(:yą, i tę do Approbacyi Aifeffo·
ryi poda • .
4. Pieczęć tego Sądu będz i e w Ko- .
ronie, Herb Koronny; w Litwie LitewCki; a pod nim, Herb Miafta Wydziałowego.

6. SlId ten fądzić będzie otta!:ftcznie i bez dopufzcaenia AppelJacyi,.
rawy przychodzqce z appeUacyi od
ądów Mieyfkich prima luflant,a.
Miaft do iednego Wydziału
aJeillcych; 8 to Sprawy nieprzewyż
aiące waloru złotych 3000. lub kao. tygodni więz i enia; fprawy zaś
ryrninalne fą d zić będzie z tym o·
niem: że na więzienie czaro.
e olądzony Krymin a liC'ta. \llegać
dzie exekucyi Dekretu; gdy zaś
wieczne wi~C!:ienie , lub śmierć zo-

w
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franie ofądzony; S~d Appe-IIacyiny,
pru'łz l e Sądowi Afiidfodkiem,u. Dckret i wywody obwlni31ące;. leż~li
Sąd Aff~1forlki uzna takowy Dekret
~lłdu App lIacyiDego za Rufzny; V{.
tedy ten Dek-ret e:x;ek.wowa ny zo(tsnie: co fię zaś tyc~ fpr1!w Kryminalnye.h w MieścIe Rezydencyi Kro ...
lew Ikiey. z 3ch,o wano być ma ,podłu g.
Prawił Kommiffyr Policyj poń Arty.kuł e m XVI.
6 Dla Urzędu Plenipotentów Miey:Jkich na Seym • będzie pra widłem P.ra..
wo te·~ o SeymU', t itulo: Miajła NIJio
J%e frolne & c.
.
"[. Dla KornmiH:uzów Woinvodzkich. lub Powiatowyeh, z Mi.tt wybranych, prawidłem będzie fzcze.f:o l·

ny opi5Prawa o tycbie Komm}ffyaClb.
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& S 'f' R Z E Z· E N I E
fV~gl~det1a, Exeleucyi. Prat/ltl o

Mil!fiar;1r.

NaIzych downiey ../(rólewfkich • Q tBrQ;?;
flJolnyGh R:lJ8plitey.D. 27, C:srw& aJ 79 J •
Chcąc pr-zywieść

de fkutku Prawa
ola Miaft N afzych na tym S .:ymie
uftanowigne, s oraz zapobiedz • ai.eby arbitralne Pra'J' rzeczonych wy.konanie, nie dałQ mi.ey(ca kollizyi.
między m3iąc~mi f~ rozp .. c.aollc Ju·
Iyzdykcyami ; a temi, ktore na. mó'~
cy Prawa teraźnieyfzegc . o Miaftaeh.
uftać murzą; t2kową czyniem.y deklaracyą:
L

Ilo wfzyftkich Miaa Wolnych,

W Straży, wydamy Lifty
Uniwerfały Nafz8 • z ktoremi razem

My Kroi

przefz(ell)Y Prftwo na <!łniu l8. Kwie.
tnia z:lpadłe. pod tytołem:
MZtJjłQ

=

tudzież
Urz.ądzen ie

lYaJz& 1/Joln, KJ"CJlewfkie:=.

Pra\110 pod tytułem: ::::
we.
wnetrz", Mlafl Ulolnych Rzep/iI elj:=: a
Oraz całkowity Opljl KommjtTyi Policyi.

\l.S\~Gtr-~,\o~ .
\~ ~\OWS l',
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~. W tym Uqjwe~:rałe zaTeciemy
lVIiaftom , ażeby na dniu l. Miefillca
Sierp.ni{\ Roku bieżącego :t79I. WfZY4
ftkie Mi Ił (ta ~ "M ialhczka, ' !ttóre ma~
ją Przyw,leie LQcatiońis.;.· ~.ko te~
MIR(lI\ Nafzęl KrQle~' nde .. w ktÓ (yc~
Se y ny~i ~iemfk.,e tą ozn8CZO~ł, a ni,

n1il lą dotąd UrzędGw t p,ty~hqli~Oi
wytu;ały f9łJie Uf~ęrly, p,'Jdll,lg Qlł~~
{u P.p\wa ~ gc zi epy ~~ś U~iwęrf~l N~f;

zafb~ !Vlagiftr~ty ~ . łJrzt.~Y

l

S

qlq~

ey f -rzy'+Vi1eiów 1()~a()yił1y~h; 1u~ Vf
MHlft cł\ N/lf?:y~hKrQł~wfkjcb~aSey~
{llj~1 ~ · etn.fKt e oznaczonych, wybrs.'
n ; W ęYcP nie ma byM czynioJla
·odmi.• na. f. ~ż. qo dnia Prawem przepifanego :. który to dziei\ w Ru ns ftępUe
iący", 1791.h~·dzie dniem Normalnym
zRc~ynsiących fię w wfzyftkif:h Mis:
ftach .. wfzelkich Elekcyi, podłui roz·
rządzenia nowego Prawa.
5. P nieważ Prawo mif>ć chce,
ażeby Miafta więkfze podzielone zoftsly na Cyrkuły. przez Kommi(fy~
Policyi ; przeto upobieg8i~o wfzel-

kjm

nieprzyzwoitościom,
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kt6nby a

4ł

tl!d \Vynikn~~ mo.gły, gdyby El.,.
więkfaych vi,itim

keye w Mi.frach

odprawouiały fię ·;

My Król w Stra,
Nafzerni każde
" fzczególnoici, takowe Mi:afto u'wiadomJerny. iak ma byd ź zachowa~a proporcya Elekcyi , po wfzyftkieb
(:Zę8C\ . ch pr , ncyp8Iny~1l Miat\,J fa-Ulyc.b tylkq Deputato.w na Elekcye
WYQzia\o\l'e, <II. wybrania 'Ienipo~
t~l'\tó, w tla Seym. i Sę:.d2;iów do Sil-

. zy,

QI.:\

Uniwerfałami

ĄppelJacyipfgo

\Vydz~.łowego;,

n~ lctórycll \\ yhranie d~ięJ;\ ~o. Sie~~
pnia R. ą-'\u b J 'tąc.go ~yzn8~zamy~
4. Z PQmięd,y wybranych od Mia,A;
Plenipotetłtów fześciu. po d, wóęh ~
każdey Prowincyi do ł{o(ll,ltllffyi :PQ.
Jiey; • podług Praw a tt:{aźnieyfz.egQ~
Seffye Prowincyonalne w}i blOr~. 5. Nim z?ś Plenipotenci od Miaf\

delegowani blCdą, a nim z tychże
Delegowanych na Seffyach Prowin·
alnych wybrani w Kommitryi
olicyi zafię d ~; KommilTya ta Dzie.
Q fwoie ro:tpcc7.nie. w Komplecie
hlmiifaJ.Zów z Senatu, i z Stanll
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.

RyeeMkiege: wfdkie·do zadh~y trwa.
łey Ordynacyi, tak wzgł~dem Milft:",

' ia~() i wlaflłego liey p.oll:ępowania ..
nJeprzyftflpi, poki. wniey.- Kammif...
farze Mieyfcy niez8Gędą. , lile · tylkOa
- zlecenia Nilfze w Straży.. Kommif- .
fyom Porządkowym . Woiewódz-kim,.
Jub P,owiatowym, taż Kommiffya przeryła ć- będzie
fhze-g sĆ'.

J

i.extkucy.i ,on)',c.h prze-.

6. Skoro' zas' Kommiffya. P"olj.cyi 9w · zupełnym J podług Prawa . naydzie.
fię komplecie ;. puepifze fobie nayprzód Ordy,naeyą polttpowania rwe •.
v '" i przyfblpi z.araz do. pod.idu.
MiaR więkfz.ych. na Cyrkuły ,. a

ta-

k.owy Cyrkułó-w podział. każdemul
"! fzclególnośc-i M.i aftu .przafzle, tak"
aby kaidy Cyrkuł i J'Jliafto na ter' mjn~e z Prawa przyp-ada iąc)' m , w Ro-

~

ku nafl:ępuiącym I 79.%' m~ł. fobie,
wybrać Urzędy. pedług opifu, Pr.awa
na teraźnieyf.zym Seylnle z{lpsrllego ..
7 .. WfzyO:kie. ad inn~ Muliła. wolne Krolewtkie, kt~ym Prz)! wi Jeieo

LO&iJtionis.

zaginęły

t

a
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okażą

. pr~ed

Pjecz~tarzllmi dowody prnwdziweyi~h bytnuści; My Kro.ł na zlJśw l ad
czeOle Pi-eczęłarzó-~ .. P'r zywiteie Re
4

'ltovatiO'nis. onym wydamy: po Ktorych otrzy ,nan8ch; -wolne bę.dl! obrać
- fobie lVlagiChaty, podług Pntwa te·
raźnieyf&ego. ieieJi. ·ich dotą.d nie·
mia.ły.

8. Aby zaś z źle zrozltmianego
Prawa, nienafrąpiła uyma dochodów
Nafzych Kró[ewfk.ich • \V l'9-1ia (l:ach EJconomicznych; tudzież ''Y Mrathch.
w którycb Sta roaowre ma1tt dochody fwoie • podług LufŁracyi oft8t~ie y;
włłfu1emy: ii, co fię tycze opłat i
obowiązków. tak lkarbowi Nsfzemu
Krołewfkiemu. jako StaroRom i Pof·
fe!Torom wfzelkich Królew[zczyzn.
dotąd naleznyon; Miafta m3 1 ą
za ~ howftć podług rzeezoney ofła t niey
LuChacyi ł dopoty, dopoki,. albo SądQwym wyrokiem. Sędow N afzych
Zadwornych. uchylone, lub nB go~
lową opłatę pr:aemienione nie będą ~
albo przez dobrGwolną ugodę .....
fyftenc)'i i pifsniu fr~ InttygatOl:ów~

fi"

ar-
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i

lub OfficyaliCMw Skarbowych, za approbacyą Sądll Affeffortkiego p~zet
D~kret. zamienione na opłatę. IUQ
uchylone nie zoftaną: dla czego Sft·
dom Nafzym Zadwornym zllecamy:
.ażeby Spr~ wy takowe in aJsijł'ntia
fzeczonych lnftygaę • .,ów ~ lub Offi ..
c::y~liftów Skarbowych. pr.o,;effu
mario na przyzwanie (bon ohydwóch,
\Y kOQ1ple~ie ll.0gJ\.\g Prawą _ PQc~y-.
ttai,c od dnia 19o P~źdzlernika , citi0
gle -goqziły. fądziły, it)ftatec:znie
:aałatwiały, aby wf&elkie Sprawy naypożniey In {Pfl#o.- d"uch Jat ukoń·.

Jurn.

I

~;Qne byłr~

, .
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DEKLARACYA

~.

Akt~ . Sądu Statutem
Kazimi@fza Wi~ lkjego roku 136Ó. pofiar\owitmego ł iedr,te pod ~ytl1ł~m:

Ponie"'Gi

=

Supcrioris Juriś ' The;dhonici Prouin~
tialis Arm Cra,ovie~fts.::: Drugie p<>d
tytułem ::: Sqau Kr61ewjkiego z Kommiffarzy fześ"u Miaft zloio1i€ go. ==
Trzecie pod tytułem ;:: MfJgnre Pro·
'~Ylłti"niś Arcis Cracovien.!is. ==
Te'
taz po różnych mieyfcach rozrzuca·
ne, w Krakowie znayduią fię: w ktorycb wiele potrzebnych dla Miaft
olnych znayduie fi~ Tranzakcyi;
aczym Akta pomienionych uftałych
uryzdykcyi z rwemi A rch iw atni,
od Rząd i dozór Sądu AppeTl 1łcyi ..
Prawem teraŹIlieyfzym w Kra~
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48
kowie poftanowionego, j Pifarza teoddane bydź maią. i w Rstufzu Miana Krakowa ofr.bne Aychi.
łJum na złożenie tyeh ' Xi ~ g , Magi.
ft:rat Krakowfkt wyznaczy; również
Akta pośrzednicz.ycbJ uryzdy keyiStaroścJńfkich i Wóytowfkich. z mocy dawnieyfzych Uftaw fprawowa.
nych; tudzież Jurydyk i Miafteczek
fzczegóInyoh • W ohrębie Miaft: wię
kfzych, Prawem Seymu teraźniey.
fzego uchylonych. Magtltra-tom wła
goż Sądu

fnym
mai ••

tychż.o M-iałt
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oddane

bydź

DEKLA'RACYA
Dnia .z7. C:erwca

'

J7ą •

'Ponieważ MiaftaWoiewodztwaSan..
'domirCkiego, niemogą fię obeyść be~
~foblleg6 Wydziału' , w ktorymby Są
dy Appellacyine mieć mogły ~ j fwe~
'go na St"-ym Plenipotenta p rzefyłały;
'przeto p o dno l ząc Miaft:o Sandomierz
do pnro.gatyw Miatl: Wydziałowych ,
Appell ac y iny'Ck; z k l' ź d ey Prowin ..
1 i. po i~dnym W:ydzisle przyc~y·
ni amy: a Prowincyi Wjfł)kopo'ikiey,
i W. X. Lit: dozwalamy .; aby na
wych Prowineyonalnych . S~ffysch.,
iednym .Appellacyinym Miwście
rzycz-ynili; Plenipotr nci zaś przyynieni , w S'idach Zndwornych Aflftiey fce mieć b~dą.
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..
OSOBY

WYBRANE

za KornmzjJarz~1II do KommijJyi Polic!J1. '
D. 28· C;:.,w~a .179.1. Roku.
Z

SENATY.

z Prowincyj MalopolJkie!l.
W.

Dębowtki

W.

Z FrOtfmzc!j; W', X. LitBIlI: .
Szcayt, KaJzteldJJ BrżeJki Lit;

K4(-;;t.lan Czechatofl;~

\V"

Z Prowincyi Wle/kopol/kie!J.
LipIlu. K aJztlla,. Ł~czycki.

Z STANU RlcERSKIEGO

'..

"Prowincyi Malopoljkieg.

tiU. Alexahd~r Potocki, Cześnika: J{,
M~rcln Hlłdem.

.

i

PrOiiJiric1/i

Ssamb: ,:j.K.M&i.

W. X.

Lit:

UU. S~W.vkow1kl, EX'PIfar::

W. X. L,t:
Ex Pl/ar:.: Tryb:

Profzyńfk . ,

ut.

% PrOWi1lClli Wtellr.opol/ltiey.
Karol Wodz.yńtKi Starojla
Ignllcy Zapolfk.i.
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