D O ü A T E K Iszy
do Nru. i. üziennika Urzedowego
Wujewödstwa Sandomi*rskiego
w Radomiu. driia ia. Grudnia i£3u roku

diu Woiewödztwa
__
—
—
—
—•
—

Sundomierskiegö, Gustawa Hr. Malpchowskiego.
Lubdskiego, Pnlkcwnika Szeplyrkiego z Jakubowic.
Kaliskiego, Gabryela Biernackmge.
Mazowieckiego, Wincehfego l'obi<‘d jego.
Piockiego, .Pötköwnika/Mieszkowskiego.
Pödlaskiego, Alexandra Ruczynskiego,
Augustöwskiego, Majora Osipöwskiego.
ArHkui 8

Regimentarze b^da nouiinowac do kazdego Powiatu Dowqdzc^, ktöry przyst^pi
w Miastach i Gminach do odiqczcnia tydi, ktöi'zy doGvyardyi ruchoinych nalezec
maia.
Artykut 9.
Wylaczeni sa od tychzc Gwaydyj.
a. Gospodarze osiedli rolne gospodarstwo posiadaiacy.
ö. Kalccy. '
-•
c. Zolnierze dytnissyonowani, ktörzy iuz otrzyinaii przeznaczenie zbierania «i$
w Sfplicacli A'Voiewödzkich.
d. Fabrykanei j Rzendeihiicy, kLbrzy do robieda brorii i niaieryaldw woiennydi s?y po'trzebni, Ludziv'Z cudzözi emcy, I-fdrz.y do listy osöb strazy bezpieczcnstwa uiieyskiego i wieyskiego, niebyii zadagnipci.
A'l'ktil

iö.

Regimentarze Woiewdcizcy, natychmiast norganizuia sobie sztaby i czuwac! b^dq
nad pospiecliem szybkiego wykonama wszyslkiego, co siy tycze ubrania i uzbroienia Gwardyäw ruchoinych.,
Arfykut t !.
Regimentarze xnaia wtadze miariowania,. lub upowaznienia do mianowania Dowodzcöw wszelkich stopni do Batalionöw.
Art.kut 12.
W kaidem Woiewödztwie, ma bydz wystawionych io. batalionöw po 1000. In^zi. Ubior Ich ma si$ skiadac z hazuchöw i ciepley odziezy.
Artyknt I?.
Gchotnicy ktörzy wlasnym kosztcm uzbroiq sie w bron palna i opafrzq si^ w
J,on'.e z rynsztunkieiu, forinowac b^dq szwadrony poddane röwmez dowödztvyu
Wßiinentärzy. *
i

Artykui ] 4.
/CS z Gwaräyöw Ruehowycli ktörzy stosownie do ninieyszego posfancwienia nie
powolani do formowania Batalionöw, pözostana w mieyscach gdzie raz na tydzien, pod dowodztvvem Setniköw cwiczyc sie b^dq.
Artykut 1.5.
Wykonanie i ogloszenie ninieyszego postariowienia, Regimentarzom i Kommis•joni Rzadowym Spraw Wewjp^trznych i Policy^, tudziez VVoyny w czem do ,ktö~
rey nalezy, poleca.
w IVarszawie dnia 6. Grudnia i.85o rokit.
PR EZYDLIA GY
Senator V\ <> i -\v o d a
(podpisano) X. A. CZAF.TORYSKI.
'Wydziai i S«kcv* Sknihn Nro .67. 6 7.

KOMMISS YA WOJEWODZTVVA SANDOMIERSKIEGO.
Do Obvwateli TVoiewddztwa Saridomierskiego.

Jezeli kiedy to w t<?y chwili niezby-irie potrzeb« K:uu wymagaiq iak nayaknratnieyszego wpiywu wszelkiqh nalnzytosci Sk.rbowi.oh i lubo Koinrnissya
\Yoiew6dzka iest pewna, iz prawi Obywafei« w gorliwosci o dobro nsydrozsze,
»ilnq znayduiq pobudkc do nayregulannet stego wnoszeni» podatkdw zwlaszcza
ze miiosc drogiey Oyczvzny wsiystkich o/.v Wiaiaca zbytecznyin czyni kaidv krok
przyrtnisn , a rniatiöwieiey Z stronv süv zbroyney, ktörq wainieV.sz« nierdwnie
dziatania w pole powoluiq, iednakza w»<l»i swvm oboniq^kiera zawezwac wszy.stkich
Obywateli , aby baczai in tnraznieysze okoltcznosci i gwattowne potrzeby kraiu,
Z optat.| pod>tk6w Skarbowyoh do Kass wlasctwych posp.ieszac »echcieli.
Radom dnia g. Grudnia 185o r.
Dodany z strony Obywateli Lernpicki.
Prezes Deboli
Sekret ar 2 Jlny R: Roszkotetk^
Wydziat i Setcy» Woyny Nro. I.
KOMMISSYA WOJEWÖDZTWA SANDOMIERSKIEGO.

>

Uwiadomtienie.

Reskrypt Korntnissyi Rzqdowtiy Spraw Wfiwn^trznycl» i Policyi w stowaah:

’Konimissya Rxqdowa Spraw Wewn<?Vznych i Policvi.
Povvodowana Rozporzqdzeniem Rzqrict T> rncznsowego Krdlestw* Polskiego
z dnia 5. Grudnia r. b. Nro. 103. poleca K.omniisjv.i Woiew/dzki^y zrobiania
niebawnie odezw do miesz.kanröw na prowiocyi i ogtoszwnio takowysh prz«z
Dtienniki Woiewddzkie, a uwiadomieniejn, iz na rzeez Shpitali tnteyszych bie»

liina atara byle tylko czysta w kawalkach iakieykolwiek wielkoscf przyimowtfVf
b^dzie w Stolicy do Magazynu Koramissoryatu Ubiorczego przy Ulicy Elektoralu^y za kwitmni tegoz Komraissoryatu, a na prowincyi w Komiuissyach WoiewÄdakich ktdre w kwitach wyrazac b§dq ilosc funtow szarpi lub ptdtna starego dostarczonego, Kommissya Raqdowa Wovny obowiqiana zas b^dzie za kazden
fnnt szarpi cienki^y tak dost»rczon4y wypiacic zqdaiqceinu Zlp. dwa , a za grubszAy ZIp. ieden i p6t, za funt zas ptutna starego cienkiego Ztp. Jeden r s
grubszego groszy pigtnaseie, za nadesianiem do niey kwitdw rreczonycfi.
Rapportu o skutku ninieyszego, wraz z W^kazein illosci odesian^y w miey»
sce wekazane bielizny Kornruissya Rzadöw» oczekuie.,.
Minister Prezvduiqcy (podpisano) T- Mostowski.
Sekretarz Jenerelny (podpisano) Äugt Karsfci.
podaiqc do wiadomos^i mieszkancdw Woiewddztwa niepötrzebuie wystawiad Ira.
potrzeby poniesienia ratunku walcztjcvra o odzyskanie swobdd Naszych, wspilna
t, N’s wszystkich sprawa w sereach piawych Polakdw dostateczne do tego
znayduie pobudki.
Radom dnia 8. Grudnia ’83o r.
Dodany z Grona Obywateli Lempicki.
Prezes Debolu
Sekretarz Jlny R: Roszkowski.
Wydzial i Sekcysr Skarbu Nro. 66.468.

KOMMISSYA WOJEWÖDZTWA SANDOMIERSKIEGO.

Szanowni Obywatele i Mieszkancy TVoiewödztwa Smdomierskiego!
Komiuissva Rz;|do<*a Przycboidw i Skarbu v»yp«dkarui w dniach ostatnielr
uptynionego Miesiaoa Listopada w Stolicy zasztemi powodowana, praguac utrzyitfac kredyt papierdw püblicznych «v cal<5y swoi£y mocy, tudziez upewnic wplyW
naleiytosci Skarbowych i zabezpieciyd w nieprzerwanym biegu sluzbf publiczn^
Reskryptem z dnia 4. Grudnia b. r. Nro. 89,474. zapadfym, stosbwne w tyns
tfzgltjdzie wydata Rozporzadzeni«; Konunissya Woi«w6d'ztwa Sandömierskfego
dopetniaiac wiozony na siebte obowiqzek, zawiadomu Szanownych Obywateli i
Mieszkancöw swego Woiewdditwa, iz tak Kassy Obwodowe- iako i G4<5wner’Woiewddzka upowaznione sq, «zeby wymian^ Biletow Kassowycb kazdo^dziennt«'
W godzinaeh do ßiuzby przeznaczonych uskuteczniaiy , niewigksz^y iednak ns
ieden dzien i dla szezeg6tn4y o«oby ilosci iak Ztp. 20.. a to dla t4y przyazy»y, aby kaidy z raieszkancdw lniigt op^dzac pierwsze zycia potrzeby, i aby
# iedney chwili moneta brz^czqca z niedogodnosoi^ drugicb wyezerpan^ nia-

20*t*h — idzi« tylko o to, aby Ka.tay pnhliezn« itttsta po'iarMv pewne issih
Iri; Do Was w £n Szsnowni Obywatele i Mieazkancv nalwzy > azebyscie przei^ci
«'»in >sJa okoliczrtnsci obecnvch, posphmaji » wnoszeniem do- tvchz.e Kass podatkow i mkzytnjci iskie od W*i Skarhowi pr'zvp id.-b.-j, przeri.» buwh-i« *.<pi?.
rac • n'^rUiecifl zaini «rv. «bawUnne dzisieyszego Rzadn, dnzace do tabeipjeeieiiia
praw i sw >hdd w«w<h tudzifi pORzijdku i spokoynolc’i pübli . kney.
Radom dnia 8.. Grudnia iftöo r.
Dodany z stroriy Obywateli Lempiiki.
Pr/w» D e boll.
Sekretar z.\Jlny R: Ruszkcwnyi
Wydz’al P assidii' Nro. 7 7 0.
KOMMISSYA

WOJEWÖDZTWa

SäNDOMIER «jEGO.

Ofrzytnsny przy Rnskrypcie Kocuniiss.vs Rzado sdy Spr«w W «ivriigtrznrch 5
Po’ieyi i dnia 6 Grolnin r. b. Nro. -18. tudn»i Pr/vcbodd* i Skurbu » dnia
tpgoz Nro. 89,4 88. Rozkaz Riad.i Tyhioz«sowego Krokstw« Pol-kicgo, otnay.
mniacy, iz z Woli Dykt»tor< Riad Tymezasowy p >xostai« nadal w aw4y rwocy
w t«m wsiystkietn cO sje A.dministracyi Publicin^v dofvcie , ponizey doiuiasz
cza dia wi». Io*n -soi publiczn'ey, v.nlneaiao»'.vsi<stkini ürzedoikoi» i OfT>cyaiis(om
WokwÄdztwa t'it<:vs»<*go scisie stoso»anie si§ do niego pod pod rygorem i»~
grozoney odpowiedzi^l/niosri.
Radom dnia 9. Grudnia' 18Ö0 r.
k •/*3
Dodany z grbna ObywäteliLe mpi c ki.
Prer.es Debolt,
Sekretärz Jlny R Roszkowshn.

Kopla Nro- 93.

w Warszawie dnu 6. G udwia 1830 roku.

Rzqd Tymczasowy Krolestwa Polstieco.
Z rozkazu Diktator« uwisdaruia, iz Riad Ty® »-0=0#» pozost"»ie wadal w a*«y
mony w fym wszystkim co «»3 Adruinistriovi publicin^y, 4 >zor«i «ad asyhkosci^
dzialan'a Mi.iisfrow, i wewn^trzney. Adnoini»iracyi d -t'-eiy., R ikazuie abv t. dni««
dzisleyszym wszystki« Koruinissye Rzadow« i »-Jez^c« od »ich* Wind®«' iekiego
bijdz rodzniu zwykia ciynnosoi swoie rozpoeX^ty<; fciidy vaa iakiogö blp’i to-..,
pnia Urz^dnik kfdryby niezwtocztiie do petwienio obowiaAdi» nieprzystapii do
,naysurowsi4y odpowisdzialnosei poci^griiety aojtanid.
Prozydui^oy Senator Woiewod* (poti|p«ano) X A CZARTQRYSKI.
Za zgodnosc (podpisano) Gonisrewski.
Za zgodnoso obecn(?y kopii z kopiij na p*pi»>rz« bei »taiupla apisany poswiadcaa,
Sekretarz Jiny K. W. S. K: Rosikowski.

"Wydzial Prjesidii Nr. 32.

KOMMISSYA WOJEWODZTWA SÄNDOMIERSKIEGO.
Nad«üiane sobie priez Kommissya Rz^dowa Spraw Wer.n^t./nyeti 1 Pulicyi
przy R^krypcie, z dnia 8. b. ra. i r. N10: 7,016/2’^4. Postanow.anie Dykutora z dnia 8. b. m. Nro. 44. ozn kernige* stosunki Wtadz Naczelnych poniz^y zaniie.fzczai^c do wndornosci publiczh^y podaie.
Radom dnia 11. Grudnia iX.io r.
Dodany z strony Obyioateli Lenip icki.
Prezes DeboltSekretarz Jlny R: Roszkou’skt.

'

Nro.' 44.

D Y, K T A TOR
Z wzgledu na potrzeby urzadzenia, stosunkdw, w iakich Naczelne VZhdze
Rzadowe zostawac porui^dzy »obq oiaiQ,- »tanowi ,co nästepuie:
Art y kni. 1.
Sekretarz Jeneralny Dyktntury udiielac bedzie Wtadiom Rradowym w.’znl-*
kie Rozkaxy Dyktatora i wszelkio od tych Wiadz Rapports bedzie Dyktatorowi
priedatawinl.
Arty kul 2.
Przedmiotv, kt<5ryoh aatatwienio od poiedyncz£y tvlko Kommissyi Rzado- ,
w£y zalezv, p^ruczone b$da dla wiekszey w Wykonartin sprezystosci , wprost)
bei posrednictwa Rzadti Tymczasöwego wtaseiwenou Ministrowi, a Rzud Lym*
czasowy z«wiHdomienis o osnowie tych n kazow otrzyin». ,
Artvkut 3.
Wrkonnnie przndniiotdw, ktdrych z-d twien’e b<»z wptywiSw dwich lub wi^Mtiniftrdw nieraoz« naslapic , po'lftconc bedzie Raqdowi i’yinciasowewi. On
Rorkaty Dyktatora ,ro«*ii»c 'wininu 1 Jego obowi^ikiera iest obtnislec i’k naydzielnicysz« srcdki, aby tygn rodz«in pr -.»dmioty z cai^ szybkosciij iak>£y o<ro*
litfznoaei ter-iznieysze wyoisgti^, odrobsontuni byty.
Artikut 4.
Tyr» aeGai Rzad Tyrncea»o,rv dzbl c
bedzie na trzy VFydeialy.
J. W>4 d?ial L)vplora»tyrzny i Organiczny.
2. Wydkisi Woiskotvy.
3. YVydiiat Cvwiluv.
Presy-dunj«* w Rzadzie Tymczasowyni osoby vr keidym z tych Wydzialow :
pranowitc iu»i,ce, prieznaczy. Od niego tnkze zalezes bedzie wyznaczenie przedmiotöw, ktör« w pit^czonycb Wtdziaisah roztrz^saneaii byd£ winny.

/
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Artykul 5.
Rz^d Tvraezasowy codziennie z rana i po potudniu posiedzenie awoie b^
dzie odbywac , Zaat^pca Radcy Sekretarza Stanu obowi^zany iest sktadac Sekretarzowi .Teaeratnemu Dyktatury codziennie Rapporta z wszelkich czynnoaci } tat
Rz.-jda Tymazasowego iako tez poiedynczych I4y Wydziatdwo.
Artykut 6.
Do Rz^du Tymczasowego nalezy uktadanie wszelkich proiektdw w tem wszyatkiem co w teraznieyszvm potozenia Kraiu pozytecznym bydz winno. Poiokta
te aby moc wykonawezij. miaiy, przez Dyktatort. potwierdzonerni bydz winny.
Celem wyiednania tego potwierdzenia, przesylac ie b^dzie Rz^d Tymczasowy Sekretarzowi JenBralnemu Dyktatory.
Artykul 7.
Watelkiego rod«*’’» zboczenia .popetnione b^dz przez Kommissye Rzadowe,
b^dz przez podiegt« im Wtadz§ , podnwac b^dzie ni»zwioaznie Rz^d Tyrnczasowy do wiadoruosoi Dyktatora. Zboezenia te pablicznie ogfoszone b{‘d<*j.
Artykut 8.
Kotömissye Rz^dowe takiez same w tey mierze dla WLdz sobie ulagfiynh
»rydadza Rozporzadzenia i skutku ich dopilnu’a
Wykonanie ninieyszego Postanowienia R/.adowi Ty mcz-tsowemu i wszystkimi
Kommissyam Rz.'jdowym poleconem zostaie.

p»?v. pendzl®, tasiemki Iniane kiele i ’kolorowp, t»koä wetniane i bnwetniane
iok-ri.v.« . dr-nt. n< ze skbdane, oldwki, paciofki, gnziki i t. p. Obwiaazeaenie
obecne, Burmistrze i Wdyci Gmiri w swych dystryktach oglosic
obowiazani.
Radom dnia 29. Listopada i85o roku.
Prezes DEBOLL
Sekretarz Jlny R. Roszkowski.

(podpi^ano') CHLOPfCKI.
Sekretarz Jeneralny Dvktatury (pndpisano) Krysuriski.
ZgodnO z oryginatem Zast^oe-a R*dzcy Sekretarza StitiU , Radca Staate
Nadzwyczayny (potpisano) Tymowski.
rr
1
'
z
i \
r>
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Za zgodnosc
(pndpts»no)
JT. ■ Gonaszewski.
Zgodnosd kopii z kopia Urzydowa poswiadcza,
Sekretarz Jiny K- W. S. R: Rojzko vskL
Wydziad i Sekcya Skerb-o Nro. 66.461.'.
KOMMISS! a WOJEWODZTWA SANDOMIERSKIEGOi

Podaie do pubüczney wiadomosci, iz w dniu 20. Grndnia r. b. od godzi»
tiy 9. z rana i w dniaeh nast^pnych w Bidrze Komor-y Konsunowey w Rado-’
tniu odbywac a«£ b^dzie publiczna lioytacya. znacznieyszey ilosei toWardsv de-'
fraildowanych. — Sprzedawane tarnze b^dr towary iokciowe i niektdre kpdtkie'
ezyli kramarskie iako to: pbitno Iniane, w rdznych gatunkach, kartoray, perkal
biaty i koloro^vy, tudziez drnkowany, nankia i dyma kolorowe, takieg- pidcien—
ko, baryz, basci.lt, r^bek, i t. p. daley ohustki bawetniane biate,. drukowane ,
I

Wydzisd i Sekcva Skarbo Nr. 58,128.
KOMMTSSYA WOJEWÖDZTWA 5AND0MIERSKIEG0.

Do Wtascicieli Döbr Ziemskieh i Posladaczy Duchownych
Powiatu Opoczynskiego.
7ä obwieszczenia tuteyszego pod riniem 1. Mnia 1828 r. Nro. 2,684. wydanego, w dodatku 2. do jNru. 23. Dziennika ürz^dowego na karcie 434. i 435.
zzmieszczonego, viiadomo itiz iest vlescicielom Dobr Ziemskieh i posiadaczom
duchownym, iz Tabella Lustracyin» zaprzysj^zonych w rokn 1789. do podatku
offierv intrat dawnego Powiatn Opoczynskiego z Archjvum Gldwnego Koron*
nego Krdlestwa Polskiego w roku 1822. z inneren nsdesiana, niewiadomo iakim sposobem W Biorze Kommissyi Woiewddzkiey zegined».
Czynione dottjd poszukiwania staty si^ bezskutecznemi; oceniaijjc wszakze
Kommissya Woiewddzk'p 'waznosc pomienionego Aktu fak Rzad iak i sarnych
vriöscicieli Ddbr Ziemskieh i posiadaczy dnebounveh interessuiacego , z uwagi
wedlug przepisdw Uchwaty Seymcsvdy z roku 1789. wskazuiqcdy sposdb wyrachowani» podatku offiary, ka/dy 7. wfimieieli Ddbr Ziemskieh lub posiadacz
duchownv mist sobie zwraean^ z 7.»lecenieru kcnu'rwacvi tubell^ szczegdlowa in
trat, ktortj przed Komroissv^ Lustr»e>ina sktadac hyt obowiaz^ny, » tem sarnem
z.e przez zebranio vzymienionych dopiero tabel o ile te w r^ku wfaseicieli Döbr
|nb duchownych dot^d po2ostaia br-k s»m<G ksiegi lustrscyiaey ehoc w ct^sci
dalby si§ zastijpic, Kommiss.ya -W<'i«w6dzk® przeto nieopnszfzaijjc zadnego z
«rodkiw przez ktdrvby Wtadz« Sknrbcwe w tsk koiBeczne do rozpoznau »nia
wich* interesso'* dowodv , rdwnie Rznd i»k prywetnveh dotycz^cych zaopatrzone
bydz mogty, W7,ywn vvszystkich wies irieli i posiedsczy Ddbr Ziemskieh dzie, dzic/nyeh lub dnebow'aych, »bv po&iadntj« w »\s\ ch >cku tabella sz.ezr«dlowyeh
intrat z roku 1789. '♦ orygina-Lch d.-> Bidr» Kcrannv.y7 Wöiewddzkidy nad«•Le «ech»i«’i, a Konrnnssv» Woiewbdzk» vtnoenid*/ upewnia, ze po zrobienin
u siebis kopii orvgiual bez naytvnteyaz*go zatrzywtania kazdemu wiascicielo^i
fowrdei.
dnia t5. H^topada >S3o r,
Prezen D E B O L 1.
.Sekretär2 Jlny bt: Boszko^ski.

Wydziai Woyny Sekcyn Policyin* Nr. *50,097.

KOMMISSfA WOJEWODZTWA SANDOMIERSKIEGO.

Zamiestataiac w Dzienniku Woiewidzkiiu Ob>vinsz^zeni« S.yiu Policyi Poprawcz4y Wydiiutu L^zyekiego z dnij (4. Pazdzier tika r. b. Nro. 14 709^
uwiadomiai^ce o laihi-uiven kosaiaeh Indzki in ptci >. mAiey , upn^szenhtiienie
taköWago ara« dopiin >>vär»in Koumiasy « Woiewddzka Wöyto u G<nin , Prezydentom t «Bunntuistrzoiu Misst ninieyszyin zaleca.

Radom dnia 2g. Pazdziern(ka i85o r.
Prezes DEB OL1,
Sekretär* JLny R: Roszkowski.
Kopia

'

O B WIESZCZENI E.
Sq<J Policyi PopraWczey Wydziahi L^czyckie^o,
Podaie do vyiadooaosci publiczney , ii w duiu 4. Sierpnia r. b. przez p<_
etarzy Wsi Praw^cm w lesic töyzs Wsi w odl*>u t.gci o sto kr<>k«< nd frs ktu
z W«i Prawycin do Al*x indrowa wiod.yeego. w Powieci«» ^Zgierskicn Oh-vodzie
dEifczycküu Woiewodztwie Mazöwieckiesn , pmuitpiz.y da'ouia gdranii i tv.rnze
d^cyru drzerveiu gwierko-vyin, znaleziooe zostaiy ko.sci
pki
rkidy
z ciata przez zwierza ptastwo i robactwo obied.o««, > przy t) h?« f*rt<i h na.
biatym cle w paski czerwone , oraz, kawat ciiustki, z iskich. to kosci zadney
sekcyt i obdukcyi zrobic niemoliia bydo , am przez inkwizyCVB (lotse , co*1v to
za osoba i iaka soiierciq zraarta znaydowafa sif* f doiuyst tvU-o iest
c/,\nft|tl
gwattöwnym zycia pozbawion* zostals, slbowiaiu uinysirii« >nrz.*»£t«>ni g«t^zialui
rnciiftju przykryta byt*; ktobv przeto wiedziai <, bliz.st.vch azcz» «.»fach tea
przAidiuiot wvkazac tnogqcych , raczy S^dowi’ n«sz«inu wiadortjose udzielic.
,w Jj^nzycy dnia 14. Pazdziernika 4 83.0 r.
(podpismo) Kraraki.
Za zgodnosc ninieyszey kopii z oryginalnj m* Obwieszczeniem z urz^du
spisanym poswiadez«,
Sekretärs Jlny K.. W. S. jft: Roszkowski..

oop^rÄi.

