oom f. t

galWtn &mbe§gui>ernium.

SSeflitnmnngen Ú6er tie 2ßan-

Przepisy względem księżek

na na
wędrówkę.
wędrówkę.

berbńĄer.
i

XDVxt SSe^ung auf

'

%

wegen allgemeiner @in*

Lutego 1827. względem po

in

gefammten ó(łeneii5if^en

granar4¡e

A

werben

sgeftimmungen

folgenbe

ge*

tiefannt

Tua^t:

I

x

najwyższe

związku

go Patentu z dnia 24.

2/p

fú^rung ber SBanberbíither
ber

Vr

forming

vom

patent

1827

baß a.

wszechnego

zaprowadzenia v

książek na wędrówkę

wca-

łey Monarchy! Austryackiéy
następujące

przepisy

ogła

szała się.

1.

Daß 3ßanberbu4

1. Książka na wędrówkę

W

<

auß fünf SBógen ober 4o ®lat*

ma się

I

tern in Dftavformat ¿u

40ci kartet

tiefte-

z 5ciu arkuszy czyli
półćwiartowych

które

dwukolorną

^en/ biemitíinem ^wepfárbí-

składać,

gen gaben geheftet, unb befen

nicią przewleczone, i tćyże

an ber

@nben

inneren

(Seite

beß ßeifen ^inbanbeß, mit bem
ber außf eüenben 0e-

Siegel

hórbe tiefefiget finb.

końce na wnętrznćy stronie

tegiey

oprawy

cego„ Urzędu

od

wydaią-

przypieczęto

wane są.
Poiedyńcze stronice zna

Die ein^elnenSeiten erhal
mit

ber

czyć się maią liczbą porząd

fortlaufenben giffer von,i

biß

kową od

ten

bie

80.

53qeiĄnung

$luf ber erfreu Seite be-

i, aż do

80.

Na

piérwszéy stronicy znayduie

finbet ft4 ber Stempel von

się

15 fr., bie gabt unter-welker

liczba, pod którą książka na

baß SBanberbuch außgefertiget

wędrówkę wydana iest, i ty

berSitel: ,/%Banber-

tuł,, książka na wędrówkę na

iß, unb

tiu4,

in golge beß a. h*

tentß

vom;"

Smarne,

bann

folgt ber

©eburtßort, baß Sitter
unb

stępel

15

kraycarowy,

mocy naywyższego patentu
z dnia.“ Potem następnie na
zwisko,

A

mieysce urodzenia,

wiek,

- .w"

'

unb baß voílfMnbige Signale»
ment

nebfl

gung

beß

ber SQamenßfirti*

tóet^eiíten, mit eß

Raffen

brp

iff,

gemobnfi^

nebfl ber Siufforbmtng an alle

33eíjÓrben beß 3nn» unb 2[uß*

lanbeß ben £3ormäfer unbeirrt

gieren gu taf

$in unb roieber

wiek, i zupełne opisanie oso
by z

podpisem

książkę,

trzy mulącego

o*

imienia

iak

przy wydawaniu paszportów^
zwyczaynem

iest, z wezwa

niem do wszystkich Urzędów
krajowych i zagranicznych,

aby okaziciela

bez

takowej

fen, unb ber Fertigung brr baß

żadney przeszkody tam i na-

Sßanberbutfj außßeüenben %e-

zad przepuszczać,

%6rbe.

sem Urzędu książkę na wę

drówkę

^ö^in t(l bie93orfdfrift für

baß ¿Benehmen beß 53i teilten,
unb

in

golge

fcblteßung

ber a. b-

vom \ 16.

@nt*

i z podpi

wydaiącego.

Daley zawiera

w sobie

przepis o zachowaniu czela

dnika ,

a w skutku najwyż

gebruar

sze y uchwały z dnia 16. Lu

1822 bie Sßarnung eingefdjaU

tego 1822. ieszcze i ta prze

(et, baß jebeSöerfdlfcbung beß
^anberbutSrß narben §§. 178

stroga

181.

I.

^eilß

umieszczona iest, iź

każde ziałszowanie książki na

beß

wędrówkę

^traf- ©efe^ •. 23u$eß ,

alß

181. iszćy części księgi ustaw >

£3erbredjen

ge*

karzącycb,

unb

a^nbet

beß

beß 53etrugeß

merben mürbe.

podług § §. 178 i

iako kryminał o

oszukaństwo karane będzie.

1. metieren Verfolge ftnb

W dalszym

ciągu

maią

bie ßeugnjße ber STrbeitßgeber

być zaświadczenia osób, któ

bann
bie Sietfebemilligungen
unb iöibirungen ber beruhe*

re okaziciela do roboty uży

nen 5ße$5rben ein^utragen.

ży,

wały, zezwolenia do

podró

i widy maty powołanych

zwierzchności wpisane.
2.

Sie Sfußferttgung

ber

burcjj

bie

533anberbütßer

ßat

Crtßobdgfeiten 311 gefcSeßen.

2. Wydawanie książek na

się

dziać

zwierzchności

misy-

wędrówkę,

przez

ma

scowe.
3.

3eber innlanbifcße$anb*

3. Każdy

kraiowy czela

roerbßgefeHe ober Arbeiter muß

dnik lub robotnik,

biß 3« bem, im a.

do dnia w Hay wyższym

%»

patente

beßimmten &age ein S&anberbutS fitS vergaffen, wibrigenß
er

ma sobie

pa

tencie wyznaczonego, książ

kę na wędrówkę przysposo
bić,

*"

er

aid

Slitdweidlod

angelen

bić,

ínaczey iako włóczęga

unb bemäntelt, ber ein folded

uważanym

gnbiuibiuum aufne^menbe Wr*

będzie, kto zaś takową osobę

beitdgeber aber, nad) beniBe*

do roboty przyimię, ten po

§. 79. bed II.

dług przepisów §. 79. 2giey

Kimmungen bed

£§eild

bed ©trafgefeęed,

i

traktowanym

bie

części prawa karzącego, któ

wegen ^lufna^me von gefeiten

re na przyjęcie czeladników

o^ne einer orbentl:d)en ^unb»

bez

fd&aft befielen, beftraft werben

ustanowione są, karany bę

würbe.

dzie.

X)er

@)efe(i ober Arbeiter,

należytych kunszaftów,

robotnik,

lab

Czeladnik

hat fid) bei ber -¡Dbrigfeit fei*

ma

neß Aufenthaltes gegen titile*

książki

gung f$ńe$ Lehrbriefes, feiner

zwierzchności

$unbfd)aften unb Arbeitszeug*
niße um ein SBatíberbud) ja

tu, za złożeniem świadectwa

melbep.

kunszaftów i robot

na

wydania

wędrówkę,
swego

do

poby

(Lerbryfu,)

terminowania

czeń ,
£>er Snhalt bet beigebrach5

względem

się

zaświad

zgłosić.

Treść

kunszaftów

i za

ten$unbf$aften unbßeugniße,

świadczeń ma być przez wy

ift auSzugSroeife in ber Art in

ciąg (extrakt)

baß Wnberbuch

wędrówkę tak wpisaną,

einzutragen,

w książkę na

iak

nne eß in ber $olge in Abfidjt

poźniey względem zaświad

auf bte ArbeiWzeugniße vorge»

czeń robót, przepisano

[daneben werben wirb.

dzie,

4«

gnnlanbifĄe

roerBgefelhn

unb

$anb-

Arbeiter >

roeíd)e nací bem, ¿ur allgemein
nen (Einführung

Bücher

ber SÖanber*

beftimmten

Sage

and

bę

•
Kraiowi

4-

czeladnicy

i

robotnicy, którzy po wyzna
czonym dniu do

powszech

nego zaprowadzenia książek
na wędrówkę z obcych kra-

fr em ben Staaten ^uru cf feeren,

iów

haben berfelben $pflid)t bei bet

samego obowiązku przy piér-

erjlen@rdn^obrigfett gegen (Ein*

wszéy

legung ií)rer (janbroerfdurfun*
ben unb Raffen nath§ufommen<

niczney

powracała,

maią

zwierzchności

za

złożeniem

tego
gra-

rze

mieślniczych dokumentów i

paszportów dopełnić.

§ier ift itadfelbe ¿u beobad)#

ten,

road im

§. 3 tn

2íbft$t
auf

z

Tu

trzeba

to samą

za

chować, co w 3 §. względem
A 2

w p i*

za

ouf bk Eintragung ber ^unb«

wpisania

Maßen unb geitgniße angeorb#

świadczeń nakazanem było,

kunszaftów

i

net worben ift

5.

S)aS 9temlMe gilt au#

5. Podobnież postapié na

für nuSianbifcbe $anbwerfSge*

leży względem wchodzących

feilenunbArbeiter, weldjeein*

w kray

in foferne biefelben

wanbern,

meßt bereits mit Söanberbü*
(^ern von @eite ißrer ¿Regie*

verfeben waren,

rungen

gür

cudzoziemców

cze

ladników i robotników,

le

żeliby książkami na wędrów

kę ze strony własnego Rządu
opatrzonymi nie byli.

Z cu-

auSlanbiMe äßanberbü^er gilt
baSfelbe IBerfa^ren,
welkes

dzoziemskiemi książkami na

vor ge*

postępowanie zachowane, ta

für

bie

innlüábif^en

^rieben iß.

wędrówkę ma być

kie dla kraiowych

to samo

przepisa-

nem lest.
6.
gür bie Ausfertigung
beS ¿BanberbuebeS iß ein S3 e*

trag

15

von

fr.

bann

bie

.(Btempelgebü'br mit 15fr.

6.

Za wydanie książki na

wędrówkę

15 kr. a za stępel

15 kr. razem 5o kr. m. k. za
płacić należy.

folglMjufammenSO fr. SJLSft.

ju entrißen.

Das

7.

SBanberbud)

iß

7. Posiadający książkę na

bei bem Eintritte in bie Arbeit

wędrówkę, ma-takową przy

von bem banntS3et$eilten, bem

wstępie na robotę, robotę ną-

Arbeitsgeber

jur

Aufberoalj*

rung ju übergeben.

żyć.

S3ei bem Austritte aus ber

Arbeit,

§hí

ber

daiącemu do schowania zło-

Występuiąc z roboty ma

mit

ostatni z robotnikiem i książ

bem Arbeiter unb bem Zauber*

ką na wędrówkę do zwierz

buiße jur CrtSobrigfeit ficb ju

chności

verfügen; bei berfelbenbie gelt

dać,

bur^

Severe

welche jener

in

Arbeit

który

mieyscowéy się u-

przed taż czas, przez

robotnik

na

robocie

genau anjugebeh,

był, dokładnie zeznać, aie-

unb wenn ber Arbeiter gerieft,

żeli robotnik zdolnie, pilnie,

ßeißig unb treu ßdj benommen,

i wiernie się sprawował, przy

biefe ßigenf^aften ju beßatti*

mioty te przyświadczyć. -

geßanben,

gen.

S5ei*

Obie

SBeibeß $at bie Obrigfeitin

baß Bßanberbuth

ein&utragen.

Sollte baß geugniß in Slnfelederen @igenfchaf-

hung ber

ten nidjt gunflig entfaHen,

fo

Obie

.

okolicz

powyższe

ności zwierzchność do książki
na wędrówkę wpisać ma.

Je

żeliby zaświadczenie wzglę

przymiotów

ostatnich

dem

ifl nur bie Slrbeitßbauer, ober

niepomyślnie wypadłe, wte

$inM^W bc^ geugnißeß über

dy tylko czas roboty, a co do

bie eine ober bie anbere ber be-

poświadczenia względem ie-

merbten @igenfc§aften nur

je-

dnćy lub drngiéy wspomnio-

wel$eß ¿um

ney własności, to tylno wspo

neß aufpneßmen,
S3ortßeik

beß

Slrbeiterß

ge-

reicht.

mnieć należy, có na korzyść

robotnika służy.

Der Slrbeitßgeber §at biefeß
geugniß mit feiner ^amenßfer-

ttgung

¿u

jDbrigfeit

Nadaiący robotę zaświad
czenie

podpisem

swym

bie

opatrzyć, a zwierzchność ten

bie Fertigung dmt-

podpis urzędownie potwier

unb

verfemen,

\iä) ju beftattigen.

dzić ma.

Uibrigenßfann bemÄrbeitß*

gebet baß

to

Zresztą nadaiącego robo

perfßnli^e @rfc§ei»

tę od osobistego stawienia się

neu oor sbeę Drtßobrigfeit na^=

przed zwierzchnością miey-

gefe^en werben, wenn er b er fei-

scową uwolnić można, ieźeli

ben

iéy

ßeugniß

Mriftli^eß

ein

pisemne

zaświadczenie

über baß 83ene^men beß §anb-

względem postępowania cze

werfßgefellen ubergiebt.

ladnika prześle.

8. SBünf^t ber

Arbeiter

in bem 3nn*ober Slußlanbe §u
aließ

baßjentge

¿u beobachten, waß

biß$er für

reifen,

fo iß

\

9. Jeżeli robotnik podróż
w swym lub obcym kraiu od

być sobie życzy,
wszystko

natenczas

to zachowane być

bie Slußfertigung oon Sßanber-

ma,

Raffen in bie eine ober bie an

dem wydawania paszportów

bere

sJ)rovinj,

^lußlanb

bann

in

baß

oorgef^rieben war.

co

dotychczas

wzglę

na wędrówkę po iedney lub
drugiey prowincyi, iako też

i po zagraniczu przepisanem

iest.
Sene SejÄ,

wel^e in

einer, ober in ber anberen 53 e*
gie^ung

fold?e 53eroiIIigutigen

unb $df|e erteilten ober oibir«

ten

Urzędy,

które w iednym

lub w drugim względzie ta

kowe

zezwolenia

porty udzielały,

B

lub pasz
lub

widy- ,

mowały,

ten ,

audj fur bie ßu»

mo wały, mai^inadalwswem

i^rer SBiiffamfeit gu

działaniu zostawać, i zezwo

bleiben, unb bie Bewilligung

lenia lub widymaty w książkę

ober Bibirung in bad äßanber»

na wędrówkę wpisywać.

§aben

Bunft in

bucG eingutragen.
£ie Bibirungen

pub

von

zwierzch

Te widymaty

ber ćbrigfeit in ben orbnungd»

ność w należycie prowadzo

mäßig gu füGrenben

nym

^)aßpro»

protokole

paszporto

tofotien unter Eröffnung einer

wym, z otwarciem osobnćy

befonberenStubriB für bieStum*

rubryki na numer książki na

mer bed 333anberbuc^ed in @vb

wędrówkę, w ewidencyi u-

beng gu galten.

trzymywać powinna.

9. ®leicG wie her $anb*
werfdgefeHe unb Arbeiter, bad,

i

9. Równie, iako czeladnik
i robotnik obowiązany iest,

bie Stelle bed faffed vertreten»

książkę na wędrówkę, która

be SöanberbucG auf ber Steife»

zamiast paszportu służy,

route bei ben

ĆbrtgEeiten vor»

guroeifen verpfli^tet ift,

oznaczonym

w

ciągu podróży

eben

źwierzchnościom okazać, tak

fo ßaben biefe auf bie genaue

też i zwierzchności nad tym

féinGaltung ber vorgegeicßneten

czuwać maią, aby wędruiący

Stoute gu

wachen,

%ier»

unb

z przepisanćy drogi

niezba-

wegen nacß Maßgabe ber befte»

czali, iw tym względzie po

Genben
^paßvorfcGriften
ŚImt gu Grübeln.

dług istnieiących przepisów

bad

paszportowych

urząd spra

wować.

Sollte in einem SBan»

11.

10.

Gdyby w książce na

berbuiGe Bein Staum gu Cintra*

wędrówkę

gungen meGr erübrigen, fo ift

do zapisania niebyło, wtedy

ober

czeladnikowi lub robotniko

beft»

wi oprócz piérwszéy książki

fcenben 2Banberbu(Ge ein gwei»

lia wędrówkę leszcze drugą

ted audguftetten, in bem le^te»

wręczyć należy, w ostatniéy

bem

$anbwerbdgefeHen

Arbeiter gu bem

bereits

ren jebocG audbrücflitG

gu

be»

werten, baß biefed eine gort»

eburig

bed

früßer erhaltenen

więcey

tę wyraźną

zaś
dać,

mieysca

uwagę

że ta dalszy

do

ciąg po-

przedniczéy stanowi;

cp.
12. ®eGt ein^anberbucG
verloren,

fo

G&C

ber

$anb»

werbd»

11. Czeladnik lub robot
nik , który

książkę

na

wę-

drów-

werfdgefelle ober Arbeiter ba*
von, Sei ber £)r;f obrigfeit tie
Anzeige

M

¿u machen,

bet

wo

drówkę zgubi, ma o tym tey
zwierzchności donieść, gdzie

się zguba wydarzyła.

Verlaß (1$ ¿ugetragen hat.

£>iefe ift verpflichtet,

Ta iest obowiązaną ściśle

bar-

czyli i iak

über eine genaue Unterfuęhung

dochodzić ,

ein^uleiten, ob ttnb in wie fer

ce doniesienie

o

dale«

zgubie

się

bewahrt,

sprawdza, w którym celu w

Enbe indbefonbere

szczególności od zwierzchno«

von ber Obrigkeit ,
in beten
23e$irfe ber (ŚefeUe ober Ar

ści, w którćy obwodzie czela«

dnik lub robotnik ostatnią ra

in Arbeit ftanb,

żą się znaydy wał, wiadomość

ne bie

Angabe ftch

¿u welkem

beiter ¿ulefct
Auskunft

bie

ein¿utjoíen

ift,

ob er mit einem SGanberbuche
verfemen war,

bungdfaHe

im Veja-

unb

bem

Anzeiger

bie

zasięgnąć
książką

trzony

należy ,

wędrówkę opa«

na
był *

sprawdza,

czyli ón

a iézeli

się

to

temu co doniósł

amtliche Veflätttgung bedVer-

zgubę, urzędownie potwier«

lufted audjußetten, gegen welĄe bemfelben ein ¿upplifat

dzić,

niem

bed urfprńngliĄen S&anberbu-

czéy książki

< cbed mit ber audbrúcAichen 23 emerfung, baß ed ein ŚJupplt-

fat fep, von jener Obrigfeit
audjufertigen ift, bie bad ver
lorne Söanberbuch

audgefteHt

za którem potwierdze
dupplikat

poprzedni-

na wędrówkę,

od tey zwierzchności,

gdzie

zgubiona książka wydaną by

ła, z tą wyraźną uwagą wrę

czonym być ma, że to tylko
dupplikat iest.

hat,

fölacht ein $anb werf d-

12. Czeladnikowi i robot

gefeHe ober Arbeiter ftch eined

nikowi, który kryminał, cięż

12.

Verbrechend,

einer

Mweten

kie przestępstwo

spolfyep - (Übertretung ober eined ^Jolijep* Vergebend fchul»

lub

big, fo ift bemfelbenbad233an-

wędrówkę

¿ berbmh

na^

audgeßanbener

wykroczenie

policyjne,

policyjne

popełnił, ma być książka na

kary,

po wytrzymaniu

dla iego legitymacyi,

©träfe fleté wieber
feiner
legitimaron über feine frühe

względem poprzedniczych lat

behäbi

żadnóy wzmianki o ukaraniu.

ren Sßanberjahre ju

gen, ohne hierin
nung

wędrownych zwrócona, bez

eine Erwäh

von ber Seftrafung

^u

machen,

15.

B 2

13.

\

Na wydawać maiące

13.

a^uferti*

Uiber big

i5.

genben SBanberbú^er finb non

się książki na wędrówkę ma

ben Dbrigfeiten genaue ^ßroto^

ja

fo&e gu fugren, weitge bie fort'

protokół prowadzić, zawiera

laufenbe ßagl ber bamít eben*

jący w sobie porządkową licz

beget^nenben außge#

bę, którą też wydana książka

falls

&u

ßeßten SBanberbú^er ben %*

(Geburtsort,

unb

zwierzchności

na

wędrówkę

dokładny

naznaczoną

bas

być ma ; ten protokół ma w

Signalement ber JBetMfi^ /

sobie dalćy nazwisko, miey-

ber SíuS*

sce urodzenia, i opisanie oso

men,

nebß

Saturn

bem

fertigung )u enthalten gaben,
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Wszystkie uprasza się kraiowe i zagraniczne urzędy,

aby okazującego te książkę, bez żadney przeszkody tam i
nazad przepuszczać#

i podług możności wspierać.
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