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Wojewddztwä Sandomierskieg
w Radomiu dnia 12. Grudnia iß3o.
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RADA ADMINISTRACYINA ÖLConcordia res porve crcscunt discordia maxime dilubuntur.

POLACY!
i
W pos'r<5d nawetu prac rozmaitych, z kt^rych kaz.da , przewaznym wpiy«
(•ptu *woim na dob'ro pubiiezne, wylacznego prawie poswi^eania. s’^ Rady wypaga. Rs-da Administracyina wyviazae si'q vinna z rnilego obowiazku, wynurze_iia, imipninm Nsrc.du, vezue wdzi^cznosci i uwielbienia iekie si$ wszystkim ,
ndzißl do nfrtvnuhia bezpieczenstwa i epokoynosci pubiiczn<5y tnziacym, nale£y.
W lict bie ich, umysiy v’jzyslkich zwraeaig si§, ' zaröuno do Woyska i do
jtrszy bezpiecz^nstwa publicznego. Straz. ta i Woysko obarezone ci^zarem przy.wröepnia zagrozoriegö porzadku, wszystkie przezwyci^zyiy trudnosci, vzazelkie
przehmatv zspory.
N» gyos potaczonTch tych obronc^w Oyczyzny, ust^puie co tylko cieniettr
Hauet zdroznosci n/ogto zuttraszac. Chwala Warn Zotnierze i Obywatele! Zaehowane rielkni^tem hogactuo Narodowe, grnachy rzsjdowe, i doroy ObyvraUli
szanowane ; wolny t przjft^p do wszystkich cz^sci misst«; ulatwianie stosunkdvJ
zeUnetrzn] ch; oto prewa hkie do udztectnnsci powszeebn^y nabyliscie.
Nie ninieyszenii sq i Wasze zasiugi, Wlndzg Municapalna, sprewuk'jcy
Jowie V/ trndnych okolicznosciach w ktdrych sij znaydowalisray i w bt<5rych
si^ doti^d znayduieri v, trieba byio calego Oby watelstwa "VYaszego , ctlego zamilowania Woszego o dobro Pübiiczne, aby si^ podiac Stc’rnictwa kolatanego ty!u nami^tnoscismi okr^tus A z iakimze zapaiem mozolne obowi^ski W»szo
przyimowaliscie!
A ty mlodzi szkolna i Uniuersyfecka, kt^ra do nalezenia do atrazy bei—
Jdeczenstwa Publicznego powohna,*z takim porzqdkiecj i w tak krötkim czasio
W SzBrpgach i£y st^n^tas; Oyczyzna skiada Ci dziigki, za umiarkopaoia peiner
uiitowania Twoie, niechay io uuiark -"»anie, tak rzadko mlodema wiekowi tag»
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Wfirzysz^ce i nadal Ci$ znamionuie a i ehlubij pcyLior
J swoia w Tobie N«i
............................
npatrywac b^dzie.
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Art; 6. Setnie” i üziesi^tnicy , b^da nueh nadzor nad uzbroieniem ile mo0dPo^’ rf«5^m celo^b .
Obywatele, iednosc, miloxc Oyczyrny i saufanie w grnfwosci Rady
•iewzi^cie ^rodkiw do Publicznego dobrt zmierzac nieianych haslern ms''-» Ppx(’’' uzbroienie rozumie sie, wszelka bron palna , kosa otadzona na prost J
wiech b^dzie. Wdzi^czne przyszie pokolenia z» ti3iug£ Wau» policza k«d^ P'^a*
•hwil§ ,eierplisvos
d I Aby dobrz« irobic trieb« niiec site- sitj rotdiielon^ i ?rArtyktii 7. Tnk viforroowane, na setnie i dziesi^tnie , straze bezpieczenstwa
r...
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■ne moze.' Nie m idy be* portadku. Porzqdeli! poriadek! tego tylko ter« *‘»a razy w tvdiieri zgromadzBc si^ beda dla odbywenia przegladu, i oprdcz teWas i^daiay; Suruieni* naaze zar?czai? nso», ze opinia Publiczn» czynnosci /,o eodzimnie koktno, do odbvwania patroww nocnych , tudziez, wartowania
>r«ry
f'ogatkach i mieiscach, ktdm osadzenia warty potrzebui^.
«&3 poiwierdii.
>
T Y T ü L
II.
Warszawie dnia 2. Grtldriia 1830 r.
Urzadzenia 0 g 6 1 n e.,
w Zisf^pstwie M nistra Prezyduiacego MICH AL RADZTW'ILL
Ziat^pui^oy teiuczasowie Ridce Sekretärin Stenu Rsdca Stanu Nudzwyczuyn- Art: 8. W terminie Artykulem I. przepisenyrn, Prezydent lnb Burmistra
dac powinien Rr.port, pod odpowiedzielnoscia osobistij, K ommissarzowi Obuo(podpisano) J. Tymowski.
lowenni, ktdry, nstychiniast przesle tekowy Koiunnssyi Woiew6dzki4y , a Ta„
Rada A d min i s t ra cy i n a Krölestvfa
kydztslowi wy knnawezemu. Raport takowy; xawierac b^dzie , wyszczegdlnienie
W zatniarie tapewnieni* spokoynos-i p-ibliczndy, chczjc or« postaj’ic wjliczby Os6b Mf^tszrnych do strnzy bezpiecze nstwa, i rodzaiu ich uzbroieni».
dte niie»scow? w staoie, aby przy zmieniac' s g nniacych konsystencvach Wo’ Art: 9. Roiuirdssya Woiewodaka w dniu odebrania przesle ninieysze urzjy»äa, wlasnoac i bezpieczenst>vo osobiste zachowac rnogty pod opiekij; postana« Hzenie «ztaffetami K om misse izora Obwodowym , »ei, urnysliremi poslancenn
Prezy dentcm lnb Burmistrzom , tak , izby nayodlegleysze miasto w ciagu 48.
T Y T U L
I
godzin zRTsitidomione byto. O Jopetnienm urzadzenia povvyzszego, R»port iak
O straiach bezp ecienstwa w M^xstach.
hayspieszniey pod surow^ odpowiedzialnoscia przesle.
Art: I. W kazdein tniescie, urz^dcons bydz powinna w tczech dniach j
Dzi«lo Si£ w W^rezawie dnia 2. Grudnia 1830 r.
odebraniu cinieyszego urzadzenia, straz bezpiecien.tw».
MinSstpr Przychoddw i Skarbu
Minister Stanu Prezydtnacy
Art: 2. Sktndsc si^ rat ze wszystkicb zdntnych d) broni lic’.Q'ych od 1
(podpisano) X. Lübeck».
(podpisano) W. Sobolewski.
18. do 45. prdcz ducbowoych i urz^dnikd * w czynney ’ sl izbie.
Za Radc^ Sekretärin Stanu, Radca Sfanu Nadywyczayny fpodpi:) J. Tyuiowskt.
w ter.n
-Art: 3. Prezydent 1 »b B »rmistrz, pod ojobist j odpowiedzLbios
Dalsie srodki powi^kszenia sii narodowjch, niezwlocznie postanowione i
nie Art: 1. ozmczonym, »pisza imiennie wszystkicb, podlug Art: 2. nalez. 'ogtoszone zostano.
•/
• /
mai^cych do atrazy bezpieczenstv» ; dzielqc ich:
Ner. 1G>
«) na wtiscicieli nieruch >mosci.
Rada A d m i n i s t r a c y i n a
*) ni kupcdw.
Strazach bexpieczenst^a pO Wsiach.
na naexelnik<5w r^kodzielni , rzeraiost i wir;ztnt<5w ; tudziez na czeladz
Art: I. W kazddy Gminie Wiejskidy, W<5't Gminy w 24. godzinach po
Art: 4. 01 powyz-izego spisu , wyt^czy iedynie cu tzo/.ienojd v tycb , ktdr«
ninievszego poatanöwienia
post«rnowienia, »e spisn ludnosc» , ufonuuie List£ osob
odeh raniu ninieyaiego
to si^ z ich osobi odebraniu
prawem
sobie zar^czon« uwolnienie od popisu, »ezeli
i
ptci m^zkiey od lat 18. do 45. wieku lirza/ych.
■' . !
• t£ia zyczeniem zgadzac b^dzie.
’V godzmach I 2. uzbroionQ zostinie , broni^
Art: II. Tak «pi Sana ludnosc , v>
cy, wybioq z pomi^dzy »ieb>« s«
Art: 5. Wta»ciciele nierudhomnsci
iit; C. W Art^kule 3. wyspecifko P*ln^, lnb kos rai na prost csadzonemi.
toikd e, wsp6Ir»i» tat « wLs'cicielami
Art: .III. Podzielona zostanie na Setnie i Dziesi^nie..
, wybicra dxiejijtnikö w.
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Art: IV.

SaHikdw i OziesigtniUw wybierad nalely 2 Gospodarzy osiadhi
Artykui 31
?
. a
A"; V. Przyspreszenie organu.eyi t.kowe'y strazy bezpie^enstwa po Wsiic Opricz wyley wymienionyc. os6b , R^d Tymczssowy wezwac moze do
KOstiie pod dozorem Koruitetdw, Postanowieniem z dnia 2. m. b. mianowJnvL-.
Cztonkdw ,, ktdrych io tego w razie potrzeby, osobnSm wezwaet
.
. i
,
, ,
ra- b- mianowanycona swego Czionkdw
Ad: VI. Siuzb. „y, do d.l.xyoh ro.k.xiw ogr.oi.,. ,ij( „„ pr„e| ile„
I
W Niedziel*?, na utrzymamu Strazy nocnych po
S
-Artyk^ 4.
jo wsiach.
«sidch.
Art: VII. We 43. godzin
po —
odebraniu ninieysxego,
ninieysxego , Woyt
Wdyt Gminy
Gminv , El Dalsz« istnienie Rz^du Tymozasowego i «arunki tego istnienia , po zebra..... rk’ • _•
... 7
>
Komitetowi 0 »wodowernu. rapart ~o 1.*
liczbie i stanie qzbroienia tak urz^dzoniu si$ Izby Senatorskiey i Izby Poselskiey , zuleiec b^d<j od uchwaiy, iak^
strazy bezpieczenstwa.
eym wyda w tdy inierze.
W Warszawie dnia 3. «Grudnia 18-30 roku.
Wykonanie ninieyazego Postanowienia wszvstkim wladzoin Krdlestwa poleca si$.
Prezydu’acy X- ADAM CZARTORYSKI.
>
w Warszawie dnia 4. Grudnia 1830 roku.
Zast^puiQcy temezasowie Radcg S^kretarza Stauu, Rj'dca Stan« NadzwyczavnJi J?rezvduiacy Senator Woiewoda (podpisano) X. ADAM CZARTORYSElJ: Tymowski.
Rocbanowaki.
Ilr. Pac.
Ner. 22
Derabowski.
Rz<|d Tymczasowy Krölesivva Polskiego.
Niemcewicz.
3a<1» Adcninistracyina w powiekszonyrn , w skutek postanowienia % dnia 3C
Lelewel
.Listopida r. b. skhdzie awoim , nie mogijc, z’ednozgodn ych ze wszechstron dd
W lad. Hr. Ostrowski.
nieaien , ciijgle ieszcze nadchodzacych', poWijtpiewad, iz zaufania Nu.ro du nii
x
Ner. 25.
posiada; i przekonawszy si§ ze w dzisieyszych okolicznosciach , Iiadj fa Admi
nistracyina , steril Krolestwa nie raoze pröwadaic; itizrula bydz rzeczij, nieodzo
Rzqd Tymczasowy K r ö 1 e s t w a P d 1 s k i e g o
wnie dla Ogölnego dobr® koniecznij, osA'iadczyciz zarzai Krolestwa przy ni^l
Zolnierze i Officerowie
t»raz nie n.’oze pozostac.
"Wybib iu*. godzina, w ktdrey rn^ztwa Waszego Oycayzna aaczyna potrzeGdy zas wszelkiego rodzaiu i nayprzewazmeysze pobudki, czy to »nterestowac. Slaw^ imienia Polskiego, wielu z pomi^dr.y Was, po rdznych rozkrzenarodu , ,czy interess Krdla , niem >g;jeego dla oilegtosai Rezydencyi Jego, dzUif,Jo krainach. Ci ktdrym dotad wiek ich nie we wspornnienia nie w nadaiei^
iiey«zym kraiu ziradiic potrzebo i», natycamiastowego ustanowienia M»gistraturyy]}iO. bogutymi bydz dozaol.l, pi^kne zaiste nj^ia pole ziszczenia tyeh nadziei.
vladz£ nsywyziza sprawowac m.aiacdy ? wvuriga; dl» tego Czlonkow.e przez Ra- pja Was Rycerze, Polska z ufnoSciij s £ og ad^. Riad tymcztisowy tlurhaczeiu
dij Adnainistracyin^ do sktadi iey zawezwani , ütotna Narodu potrzeba znaglenijjczen Jey b^d^ey , w przekonaniu, z.e iedncse i p irzadek, moga tyiko losy
w zamiarze zspobsezeni.» opDkanym bezrzajdu skutkom ;
z
k«ze nstalii', nie moze Y/»s dosvc do subordvnaoyi. dusza wszelkich poruotanojHij co nast^pui :
ten Woyskowycb btjdacdy zsch^cac. Niech posluszenstwo od nayniz.szego do
Artyknt
|.
,aywyzszegof a wszystkicb Naczelnemu Wodzowi, iak nayscislev zachowaneua b^Ustanawia ai^ Rzad tyniczaiowy. \Yszystkie postanowieaia i czynnosci Rz^-ii«. Bez tego bowiem zadney pomyslnosci nie nierti|du i tuz za niin post^dowe pod tyrn iniieniena tuui^ v.ychodzic.
ui^cego zniszenia spodziewac 819 tyiko rnoiemy.
Actykul 2.
Zlozcie wraz z Nanii na <Oltarzn Oyczyzny wszystkie usilowr.ni!» Wfl'ze.
Rz^l tymczisowy sktidnc ai^ be Iz.ie z |»s.st£puiqcych osdb:
l;ech wsielkie nieporozumienia i osubiste widoki, iezeliby uczucla te tuogiy
1. Xta'.e Woiewoda Czartoryski, /
2. Senator Kasztelan Kochanowski, 3. Se*V»s ieszcze zayinowad, ust^p’^ przed d^zeniem do ogßlnego dobra.
n.tor Kasztelan Hr. Pac, 4. Senator Kasztelan Dembowski, 5. Julian ’ Ursyn
!Slawa woienna Dottddzcy Waszegp, szlachetne Jego zepomnienie o wszyNiemcfwicz, 6. J »ich'ra Lelewel, 7. Wbdysiaw Hr» Ostrowski«
-I, co sig do czego innego, iak do dobri Oyezvzny sciiig-.; »weszck, stniec.
>

i:t: Zf
ze mlddz tä, Szkil Woiewidzkich i innych runieyszych, zechce do szkdi
.
dzone dzieiarui pi^kne przyklady tylu cnot, zotp:'rzow* Polskiemn wrodionyL.^l powrdcic; nauczyciele za^ godzin zwyczaynych pilnowac b^djp
.•
•
'
_ ‘w______
niechay
Warn»___________________
b§d^ i teraz przewcj.dnia.
w Warsz*svie dnia 4, Grwdnia 1830 r.
<
Niech ijie Woy»ko Polski« ’ Niech iyi» Polska.
Prez/doi<|cy Senator Woiewoda (podpisano) X. A. CZARTORYSKI.
w Wsrszawie dnia 4. Gruduia
r.
Bada Obvwafehka Woiewochtwa Sandomierskjego
Prezydui^cy Senator Woiewoda (po<P13ano) X. ADAM CZäRTORYSK.4
Do Braci Rodaküw, Obywateli swego IJ^oiewidztwa
Kaebanorski.
Spelnione zyczenia Polakcw s dtiiem 29. Listopada r. b. nadspedt czas; ze
II r. Pac.
•4
o tylu nieszcz^sciach, runcla > pot^ga obcego D sspoty zsnju , a rozszarpana PolDenabowski.
IS w dswney,
a nawet swietnieyszey odradza st^ caiosci. Wypadki szczegdNi«secewicz<
Pwe M§dwa i poswi^cenia sie naszych Wspodrodakdw, ktdrym nalezrijj cz^sd i
luelewel.
JWai§ zaledwie potomne Wirki wypiacie zdolsia, sjj Warn iuz zapewne Braci»
WEd: Hr. OstrOWskj..
ostatecznie wiadorae , lecz Rada Obywatehka uznaie si^ w obowiazku doniesc
V am , ze iuz pod Form?|, Rzadu w scislym znarzeniu Polskiego, Lkkolwiek
Ner. -30.
smczasowego , zawsze w cafey swietnosci i wocy dziatai^cego zostziemy.
Pzad Tymczasowy Krolestwa Polskiego.
Od nas wiec
wi^c inz
itrz S’UMycb Braci« zaleiy, nwiecznic to O.brzymiero ramieniem
, •
» » Ji s>a
Gdy oddalenie sie od Stolicy Woysk Rossyiskich , i codz.enne powieksz . .
, • .
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' L
iwigniete dzuio -— maiatsk, poswiecenie. sie osobiste, krew nawet przelana, rnanie si<> sit zbroynyeh Narodowych inz nara sjpoKovnosc i bezpieczenstwo zap b e
i1
‘
‘
‘
wnieia , gdy przyszedt czas, by kazdy spokoyny Obywatel do swych zstrudniT“' S“ ies8.cze Offiac.mi, obok szci?sci« , iakie dh Nas i dzieci Naszych zsiaJycia powrdeit; Rzad Tyinczasowy podzi^kowawszy Imienm'7*0; do
°&ttr z»°M<’ac' Was Rodacy, ni.ewidziemy potrißby, bo kiei zvvyktego trvbu
Aie przypomnieo
- •
—
Oyczyzny wszystkini Mieszksn.com
Warszawy/, za ich trudy, prace i ObywaW? Pülsk W obr?n’8 S’A’^ O’ozf*nn
1....
•
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p
ar
»
Braci*
nausiemy,
xzeczywiste
powody
Naszego
skie poswieceme su? w czasie ciezkißy przygorty ;
J
3
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, ”, upadku, powody na ktd1
‘
i,,
.
fco wjelkosc i prawo przcinocy zswistni Nam zbudowah Sa.-i.edzi , powody dla
StanoWK:
,
,
. • ,
•
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Artykut I
K|ch oc; pU{ «leku prawie, naymewjnniey l^czelismy nigdy niewystuchani uni
- ■
- , nie naleJacy, wzieta na chwilowa p;’Prawiedli«ieni pod uciemi^eniami przywüzczyebli. — To wydobyte z gl^bi
Obywab le do Gwardyi Nsroiowey , nie nalezqcy
do tegoz Arsenalu zioiyc', i wszyscy do wbseiwy?’^ Nasxyo^ przypomnieme, z^checi Was «pewoe Rodacy do 'tey ecisidy ietrzeb^ bron z Arsenatu , <
nosci, <]o tev brstnidy zgody i wzorowegn posluszehstwa Ustawom oraz istniezatrudnien powrocic zechca.
Vym Wbidzonj„ iakie prawey przynpl-zy Mate», tego
t- 6 po Nas riicpomsrczone
Art, o
.
.
Hzcze prochy Naszych Priodköw wymagni-a tego po Ns» Potomnosc-, Europa
do stuzby RO/.EY beda otwarte.
a .
v j
•
•
i •
Wszystkie Koscioly iak zwykle
7
1
4 *O'Mst c»ty ,-na przykitidu w oswobodzemu
cczekuie. — A Sandomierzanie,
Artykui 3.
.
° * niezym
niczym rflj
dl« dobra Kraiu nprzedzic
nprzedlic sic nieduli,
niedali, niech i w tym wzgl^'lzie
bvto
przerwy,
w
udzielahiu
sprawiedliwosci
,
wst»ri<?wyä
Slyc
'
n
iedsdza
Pragnac by dtuzey nie
i
Ws®sk
czas
zbyt
-drogi,
/ .
,
*
•
O 7 lecz nader krdtki1, Nnny.
J
otwarte
zostanaMc
kie S^dy z dniem 3. b. ra.
•sc si£, » niedzirtfac, jest to .NayswietszZy ublizyc powinnoaci, Oyczyzna, Wollosc, J*dno$e i dzielna Obrana oto iest Naaze hasto.
Art)kul 4.
dz-i^ki Mtodziezy Akademickiey za gorliwos« , odwagg , wytrV
iHiaio S;£ na PU3iedz«niu Nadzwyczsynym dnia 6. Gruduia 1830 r.
Skladaiac < ,
Obywatelskich; pragnao oriP0(^P>sftno) Jurkowski Prezes, KrzeAmowski, Onufry Hr: Mstacbowski, Niesiielose i «zlachetnosc z ktora bronita osdb i'wtasnosci
iw
by ndodz>'ez uczjjca si§ w Szkotach awtaszeza pomnieyszych , to iest Woiöwdd cz> -Strzembosz, Wasilewski, Szczepnwowski Hennel, Potkanski, Szydtowski, RoL_ „iebedjjea ieszcze przez wiek sw4y , w stanie sf0linski, Zochowski, Wolski, Radcy: Jdsef Piasecki Radca pioro trzyrasiacy.
kich i Wviziaiowych , iako nie
ia pod br«niq, nie przerywala biega tak potriebnych iey nauk j Rztid stai'
Prezyduiijcy Jurkowski.
*
Kenia
p‘ »x

iSTer. 38Rzzjd Tymczasowy Krolestwa Polskiegö.
Z woli Dyktatora rozkazuie Kommissyom Woiewodzkim i wszelkim Wlad:
ktörych sie dotycze.
Artykut 1.
Postanowienie Rady Administracyiney i WydziaTu wykonawczego z dnia 2.
Grndnia r. b. tyczace sie zaprowadzenia strazy bezpieczenstwa po miastach i ws:
,w zupelnosci' potwierdza i dopelnienie tych Postanowien pod odpowiedzialno
Urzfdniköw w terminie temiz Postanowieniami wskazanym, zaleca:;
Artykul 2.
Potwierdza röwniez postanowienie Rzadu tymczasowego wzgl^dem zbierania
dymissjonowanycli woyskowych bcz' zadnego wyiatku do miast stölecznych w
wödzkich;
Artykut 3.
Kommissarze' wydziahi woiennego przy Kommissyach woiewödzkich, kt<
mieli obowiazek zbierania tyclize dymissjonowanycli osobistey odpowiedzialn
sq poddani, iezeli zcbranie ich nienastqpi iak nayrychley/

Artykut 4Kommissarze wydzialu woiennego, przy Kommissyach woiewödzkich zniosq
z przeznaezoncmi przez Dyktatora Ofiiccrarni, w celu dostarczenia Im tak zel
nych dymissyonowanych, Officerowie wspdmnieni znaydowac sie bcda w punki
dawnych zakiädöw pulkowych. Kommissarze woienni zas obmyslq srodki do
opatrzenia w zywnosc dymissjonowanycli.
Artvkul 5.
Dymissjonowani zoTnierze ktörych dowödzcy pociagneli iuz do czynney slm
natychmiast maiq bydz zwröceni, pod dyspozycja wArt: agim wskazana, pod
powiedzialnosciq tych ktörzyby ich niepräwnie nadal zatrzyinali.
Artykni 6.
Od tey chwili wszyscy gorliwi Obywatelc ktörzy maia zaniiar formowania
wstah, winni udawac si§ w tey mierze do Regimcntarzy Woiewödzkich.
Artikel J.
Mianuie Regimentarzenr Woiewödztw. Mazoivieckiego, Kaliskiego, Krakows
go i Sandomierskiego, Senator^ Kasztcläna Mr. Malachowskiego. Rcgimentar
"Woiewödztw: Lubelskiego , Podläskiego, PlbykiegO' i Augustowskiego; Romana.
Sohyka Posla Powiatu Konieckiego.
.
.
i •»
Mianuie pröcz tego, Dowödzcami Gwaidyi ruchomycli czyli'powstania; dla 5
iewödztwa Krakowskiego, Jana Hr.‘ Leduchowskiego;
dla Woiewodztv

DODATRJk

