D O D ATES

.

do Nru Is”' Dziennika Urzedowego.
Wojewddxtwa Sandomierskiego.
w Radomiu dnia 12

Grudnia i83o rcku.

OB W I E S Z C Z E N I E.

Nro 55,98ö/c9>56°' ^'rdziai Skarbowyy Sckaya Ddbr Ekonomiczna.
Koxnmissya Woiev. ö'dztwa Plockiejjo.
Gdy licytacyä na sprzcdez Dcbr Po^wi^tnr w Ekon.omii Guiricc Obwodzie Piockirn poiczonych pod dniem 24 Lipca r. b prztz Nrr s.38. 23g. i ©4:1.
Gazety VFarstawskiey Oro 017. 218 2 9
DziennBa powastchncgo h«icwego tudziez Nro 35. 34. Dzienn.ka Wcie wdazkitgo cgioszona w Urmirie dnia
85. m. b. wyznaczonym nir.dot.tia
Komroissya W oitvi öczka pr: tio pcdaic do
wiadorncsci is wynaiemon? D.?bra na accy Dekretu nayiaänieynzt go Paria z
dnia ig/51 Sicrpnia. 1828 roku mrgj bydz zwolney r?ki sprzedane i fr Prctendenci do ich nabycia mog$ s<p »gloßic z eweriii deklaracysmi bfcz to
wproft da Kommissyi Rz.ydowey Przyt.hod6w i Skarbu b$dz tt-i do Kcromiscyi Woie^odztwn Piochirgo. — Flock dnia flö. Fesdzicrrikn ’83° rcku.
Radca Stauu Pretas F. KOBYLHtiSKI.
Sek: Jiny F, hoskoiviki.

Nro 6446/4543-

VFydzial Skarboivy, Sekcya Ekonomiczna«.

0 BW 1ESZC ZE N IE.
K om m is s y a W oj ewqdzt wa August0wskiego;
W wykhnaniu rozpor??dzeKia Ixomajissyi Rz.jdow^y Przychcddw i Skars
bu z dnia 25.Sierpnja r. b. Nro 62,265/13^77. z r. 30. gruntui§cego si^ neDrkrecieNayiainiey szcgo Pans w Odessia pod duiem jg/51 Sierpni« 1828 rolu zepadlffgo , podaie dp pub’iczney wiado&csci; ii w dniu ja Lutrgo 1831 poczpwszy od godxiny dtiesia’ey z ran« edbywfc sieb?dzie w Biorze Kctsmisgji
Woiewbdztwa Augustowskiegd w Sali Sessyonainej publiczna licytacya na
sprzedai ddbr Rz^dowych .SteyniBzki w Ekonoxnii Michalin Obwodii« Mnry«
Etnpolskim poiozonych,skiGdaiacych.ai^ z wsi Bslsupie z Karczirg z fdwaxku
* ws» Steyniszki. — Przestrzeri cgdlna Ddbr tych wyncsi viiok 65 moigdw 4.
pr?t6w 105. miary nowopol&kiey. — pjcetium od ktörcgo licytacya zeczynad
si? b?dzie czyni:
a) same prcetium
—
—
—
—.
Zlp. 54,417. gr 10.
b) Procent emortyzacyiny za Jjt 5. Towarzystwu

Krcdytowemu przez Skarb optacony
—
Zlp. 5,7"4- gr »<)•
Rarem
Zlp. 6o,isa gr g.
V iTßbrze albo Listacli zastawnycll kolorn biaiego nominalney wartcsci. —
Opröcz postjpioney na licytacyi Butrmy.’ t bowi^zany bfdzie plus licytBni
corocxnio oplacad Skarbowi w dwdch ratsch Zlp. 2780. gr 05. Ranonu, z wci»
aoäcij Udnak spiacenia takowego moactg bizfczgr.j.

—

i3

—

Nsdto przeymie pozyctk$ od Towrrz.stwo Sredyto-sego Z «mskicgo vy
QUtn-nie Zip. 5i,iot>. zaci^gmoaf , od kto<ey p-iez na>t$pRe 23 lata, v.nosjc
bjdti» da K»ssy t-g;z T »«varzyst^a pr*zreoi Seymu^m z dnia 15 Cxerw»
®a »8*5ust-aow>on£ epiat?.
Opr’öcz podaikb/r 1 cifzardw do tych ddbr |irzywi§izanych, ppiscac sif L§-<
dre tatze now« ust'uiowioay podatek of.ary w msci xip. 844 gr s6.
Kaidy przyatypn^cy do hcytacyi, wiu en zlozyd vadium zip 7,525. gr
21. tnonacis srebruey kurs w kraiu tue <icc ■ , lub w List ch zastawaych —
a nidco, utrzyraui^cy «tr? przy licytacyi, dbowijzany bf jzxc zkraz xiuzyc druga podoba§ ilusc Ztp. 7,525 gr 21. — Kosz<a p,omiar.tr sarnnsf Z(p, 757 gr »9
.wynoMp«. Nowo-uabywci »imbowi zvrdec bydzie oh-r.viez«ny.
O xnnych wicunkach iicy tu-y.ny ch kaid? ch^c kupn> maijcy poxvezmie
wiadocnofic vvB.drte Kummisiyt Woie *ödz ;iey > gizie uawei wamnki. fcupnä
wrax z T .baxla irddi» intraty wykaxiiifCg , na aizeviech przy wey^c.u du
Sakcyi Etonomicxäjdy wywirszone beda.
Woi.io i*si ki;zdsrnu ch^c licyiowaaia msinceniu, o slnni- obrenjm ciöbr
na griinci« prztsxonad siy — Suwslki data 20. PazdzierniAa 1850 roku.
»» Z iscfpstwi« .? rezzsa Nienicwski,
Sek: Jlny kirekuwiki.

6717/4710. Wydzial Sharbu , Sekcya Rkonrmiczrta.
O B W 1 E S Z C Ä E N I E.‘
Kommis-Ha ^'ojewödxtwä Augustowskiezo.
VT rvykonainu rozDorzgdjznvi Ä.otaunssyi Kz^dowey Przychuddw } Sk.«rbti d.’ ty 22 Wrtrsn.a r. b.’‘äwo »7,855/’5>5s‘+ gmatuijcego s:? na Dekrcci«
NayinSaieyszego P’sna v Odessio p>d oaiem 19/31 Sierpnia 18^8 r- lapatii«go, p »dne do pubkexady wiad >m< sei, ;i w dmu 2i Strczoia r. p. 1831- po~
ct.jwszy od godziay 10. z raao odbywsd si^ bpdzis w B örte Kotxmissyi Woiöndditwa Augustowsk:sga
Sali Scssyodainey pubbezn« licycacya na uprzsdi£ Ddbr Ktjdo vych 3 miaao»viciy: g 'iatdfv ZAanych Arcinkiuy vr Eionomn Oaiszk ey Obwodzic K-.l»reryiszina Woietvöditwie Augusto'A«kim poioio*
nych ktorych pr/estrzen ogiina vrynosi wiok 15 morgdw 04 pr^tdv» 294 miary nowopo'sk.ey.
Liöytibyä zaesyhad a ^'bpdzic od BUmrny Zip 7111. gr al. w srebrze r1bo w Listtch zast» vnych kolori biatego aomiaalney trartusci. — Opröcz postcjpioney ai licytacyi «'Um? nb'»»vi§x5a? b^dzie pltib 1 cy tint coroczaio Sker*
bo^vi opiscid <* dwöch ratsch Zlp. 508- gr 15. Kanaan roczaego , e wolao*
£ciji wszikzj splacams takow*’» moneta bri^csjcj. — Nadto pxzeymje pozyczkp od Tuvarzystva Krzdyt >«rego Ziemskiega w aummia Ztp 8,Soo. zscifgnion^, od k’.örey prxet tjsstypne 23 lata wnosic bfdiie do Kaasy tygoi
Towarsys:w« Pra'wem Seymow.tra * dnia 13 Cxcrwca 1825 r u«t«nowtonr. opht?. — Oprdcz padntkd » i cifdsrd« do tych d<5br preywr^«tnych oplacac
b^dzie takte no*o mtanowiany ‘bod.itek of ary w ilfidei Zlp 115. gr 6.

Kazdy przy>t?puigcy do licytlcyi whütn ziatyd vidiuia £<p gßj. ar moj

—

’9

—

Becia sr»brney knrs v» krain mai^cey, lub w Lif.tach zastawnych , a nedto u*
trzyir.uijcy sie .przy licytacyi cbo^igzany b^dzie 2«iaz liozjc divg^ podobng
iloic to lest Zip. 961
Oddhnse Po«seHi-y i Dobr ncwerr.ti Nf’-y’-'cy , nestgpi od ßrie i. Czerwca
1831 r* 1 i'-astrjtzri täth dntrz■? zc.t. nie. Dzierza*cy teif.zriey siemu Koctraktu
do doia I. Czcr,» ca 1835 r< H*.
Za poniar gruntöw obovViizarsy b^dzin Nbbywco zopiscid Sksibowi ZU:
pol; x65. a.
to ocbicrzi rrs&pp^ tv.-h Dobr r. Reg s. rm pomisror»jm f n
wszystkich innych werunkach iie-yta-Zinycn oprdcz powyzszych kezdy cbed
kupne mai^by pe-w-tzriii« wiadomvsc >? . Biörze ,Xornt3i»8ji VFoio wddzkiey,
gdzje ro>wet wr-rnnki kupra v-iax 7. T*b«1 g zrdcia imrcty ».ykaxuigcg na
drzw'pch przy »»v^cm do Seb.cyi F.konornic j r V t<y v.itf »ore b$dy.
Woltio i*st kuzctrxu ch^i licyto v-ania rm.ijcexnu o ttauie tbi cnym Dobr
HB gr uiicie przekoned s y.
•Suwnlki daia 31. Pefdriarnika 183° rcku.
w Zastfpitivie Prczesa Nienietuski,
Sek: Jlny Brekctvki.
Nro 74,251/14,805

Wydziol Skarbowy , Sekcya Döbr F.ktnom:

Kotnimissya Wojeuödztw ■ Mazowieckiego.
Na mocy Reskryptn Korproissyl Rxi/d *ey Przy ch« ddw . i $k»rbü, z dnia
00 Styc, nia r. b. Nro as-go/pg. arunti->a< ego siy nn D*krecic N»y iaÄnieyS’ego
Pa na w Odcaaie pod dnicm »g SierpyRa 1888 r. zspeciyn?, SominiRS-ya VVoieWÖdzkn podaie do wiadoirosci publicZney; . i.t sdobra Rzadowe tu rzs n<. wo,w Ekonoocii Brz sc , Obwodzia Ku’r. vu.kjm pclczc-n», c sk$:’cai§ce 819 z fol^’rku i wsi Roszarcvvo,
do nabyca z vicl-.ey r?ki prding vrrsrnnkdw küpna i aprzedazy oglcszonych w piftnach onbiicznych, rnieoöwic e: v Dzi*nniku Powazechnym Krajawym Nro 253, 255. i 257. n Gezacie Polfikiey Nro
»66, »67. i 268- rr Gazecio Korreeppodenta 240. 245. i «46. w Gazecie War«
azawakiev Nro 267 i vr Dzitn;r:ka *4'oi > ddikim.
Eazdy przeto ch$d kupna maiacy, dekUrAcya siroig b^dz wprcrt do Knm«
missyi Rz^dowdy Przychodow* i Skasbu , aibo do Kdtm isyi W oicwddzk ey
podac lechce. — w VJersraröe dii» »6. Pdzdzirrnik» 1830 rcku.
Badea Starn , Pre:cs Kimmisayi
Rad: Sf: 1‘r.zcs KEMBIELIÜSKI:
Za Sek: Jlnego K Nowacki.
Nro 69,504/13,853. JVydtiol S/tarlioipy, Sekcya E.k<mvmiczna.

Koaimissy» VVcjeuorktw a Mazowieekiego.
5V wykonsniu rozpr-.’,zgdr»nia. Nomuii’Mi Rrg^ov-ey Przychcddw i Ster«
bu daty 8 Wrresoia r. b. Nro 52,376/u ,ic(i grüntui$cegr- siy na Dekrecio Nay«
iaänieyssrgo'Paua w Odessie p< d cniern 19 S erpnia jgaß r. zapadiym , pod»«
1« do publicmey wiadoircsei, ii w
örz« Konmiesyi Woie» ddzkiey przy
nlicy Prztiazd w Dcinu Rzjdowym N’-o 646 na prerwat-m p ptrza w Srij
Scssyouainey, odbywac aiy b^dzie publiczna licytacya Da sprzedaz debr Rijg»

(3)

kupna wrazi z Tabelle zrödta intraty wykazuinca na
Rzadowych b$da wywieszone. Wolno iest kazdemu
i^cemu c stanie cbecnym döbr .na gruncie przekönac
Kielce dni? si Pazdziernika 183a roku.
0Lad". Sta. SJad. Prezss WIILLOGi^OGäXI.

drzwiach Sekcyi döbr
chtjc iicytowania rnasie.
Zamoyski Sek. Jlny.

w Wanzärvie dnia 15 Lipca 185a roku.

Nro 4.705.

D Y R E XC Y A
Towarzystwa

GL 0W NA

Kredytoivego

Ziemskiego.

Stosownie do Art: 134. Prawa Seymowego 0 Towarzystwie Kredytowem Ziernskiein ogtasza, iz Listy zastawne sztuk 50. iitera E. Nco 141,84z..
-141,843. 141,844. 141,845. 141,846. 141,847- 14G848; 141,849. 141,850.
14M5.G 141,85-- 1 4G'8 53-1 4G 8 5 4-T4G8 55. * 4G 8 56. 141,8 57- 141, «58.
I4GS5?i 141,86o.-141, 86 r, 14r, s 62. 141,863.541,804. 141,865. 141.866.
i4G«67- 145,868. 141,869. 141,870. 141,871. I4G875. I4G-873- 141,874..
I4G«75- I4G876. 141,877-I4G878-'i4G879- 14G880. 141,881. 141,882.
141,883- I4G5IG 142-512.I42,5i3. 142,514. I42'5i5. i4-2,5j6. 142,517.•142,518. wraz z 6ciu kuponami Ma^yanä Cissowskh go wlasne, przy pozarze w Mcu Maiu r. b. wydarzonyni we wsi Dlugieril w Powiecie i Obwodzie
Lipnowskim Woiewödztwie Piockiem poiozoney mjaty spalic si§ i dia tego
wlascieiel ich zaniosl zsjdanie do Dyrekcyi Giöwney o wygotowanie dia
niego duplikatöw, wzywa si§ zateni wszy&tkich ktörzyby do wlasnosci wspomnionych Listöw prawa iakowe roscili , aby z takowemi do Dyrekcyi Giöwney w Warszawie w przeciagu roku iednego od dnia 15 Wrzesnia r. b.
iako daty pierwszego ögloszenia niezawodnie zglosili sie, inaczey rzeczone Lis-ty zastawne umorzonemi, a na ich mieysce duplikaty wydanemi zo—
fitana.

’

‘

Senator, Wpiewoda, Prezes, (podpisana) Mi^cr.yftski.
Pisarz Dyrekcyi Giöwney (podpisano) Dreivnowski.

1

. OBWIESZCZENIA SADOWE.
P I S A R Z
Tr/öwaai« Cywilnego Iszey Jnstancyi i? d&tiva Sandomietskiego
Zawiadamia >z nieruchoinosc mieyska prywatna to jest: Dom maly dretvnia«

ny gontami pokryty , obeymuiijcy po obu stronach wcbodz^c z sieni po izbi«
ä komow , xsnues k*1j co do tedndy polowy przez Tomas« Daiasiynskjego
utray my wanieiii « natura« kweterunku Czyntz oplacai^cugo , a co do drugiey
xostai^dy w dxiacza\iie Taman« Barcikowskiego za ophbj Czynszu Zlp go. rocxnie z placem na ktöryin stoi i placem prsed Odwaphetn bpi^cym , oras z Ogro«

c'em w cxgsci ogrodzonym , drzew frakto^ych starych , to lest ^maxek »3 jablon-ek 2, ijhwek >35, egrestu 10 krzaköw, jasionon 5, obe,tnuiaCym , w cz0ci za$
nieogrodzonym , w 'äxierzavAe Jaböka Bogutiskiego tu -w Hadomiu miestkai^cego
sa oplatij 4.5 Zip. roctuego Ciynszu zostaiaoym, gröntu ornego klasjy agiey

zagonow Staiowysb 17. a pulstaiowych *8, oraz <Sadzawk§ rnf>lq bezrybmj

w so.

bie obeymui^cym wrax z przybudo«anym do tegoz domu cblewkiem, rowniez
iak sam Dom dosyc slarym, tu W Miescie Hadoiniu przy Ulicy K.ozienickiey, w
Gminie ’ Okr^gu Alj»st« tegoz pod liczbij pokcyin^ 3i w PoWiicje Radoihskim

stoi^cy , wlasnosii<i Jakob« ftudikiego po niegdy Annie z Sletsiiovsskich 1. tiuc«

kitiy ost.tniego malzeii.twa Zaiipstkowskiey p.ozostaleg, Syna i spa ku po uie’y

Dziedzica , t mieszkÄnia i Xninieszkania ttraznieyszego niewixdimego

zamiesz-

kanie zaS tu w Radotniu w mieysou spadkowego metipku maifcvgo bjd^cy, a, mo

ay Aktu Urz^doviego dnia 8. Sierpnia 181 i- c. przez wyrazomj Aur^ z älexunow.
skicb pod OA' cz<>s Rusieckij zezuarn'go Marcinovsi Ziai^cxkov. skiemu na sntysf«k«

cy^ soinmy 3,000 Z>ip- t procentem po 5/io<j. i kosztöw zaii,ty Protokoleni

K.o-

mornika Jacita Fugielskiago w dniu 27 &wi<rtrii» itJ5o r. sporz^dzonym a dnia ig

Maja r b rxeczonttnu Jaköbowi Ruckie ly dluzrikowi, za4 dnia 18 Czerwca Ale*

S mu Tolinskiemu Prexydentowi Miasta tuteyszago i Stanislawowi Brxozowskie.
mH PisarsO'fii Splu Pokoiu Powiatu Radomskiego zas dnia »5 Listopada r b. do
Ksi$gi Hypotaczney a dnia 6. Grudnia tegoz roku do Ksi^gi xai^c w Kancella»

ryi Trybun.ilu wpisanym na nxstawanie wspomnionego Marcina Zaj^czkowskiego
^bywatsk Kröleatwa Pclskiego w Wsi Komorowie w I’owiecie lladomskim YYoie^

—

24

—

wodztwi« Mazowieckietn m’umkaivego, xa popietaniem Jana Ginalskiego Patrona
tu w Radomiu pod E^rem 3. mieszkai^cego', sporz^dzonym zostanie.

Pierwsia publikacya warunköw licytacyi naslapj w wyrazonym Trybunale;

dnia 18 Stycznie t83i roku o godzinie gtey a rana.
Radom dnia 7. Grudnia »83o roktz.

, Wnorowski Pisarz;.

Z powochj imiaroi na dniu »7 Marca >817 r. nast^pioney Jaköba B^kowskte»-

go dozywotnika praw iakoto: pobierania coiocznie az do smierci po Ztp. aooo oraz

tytulu ordynaryi corocznie po Talaröw 80. pod jXretn 1. i 2. w Dziale III. Wykazu hypotecznego na dcbrach Goszczewicach Lit. a)

w Powiacie Radomskim

Wdztwie Sandomiarskiem poiozonych ubeapieczonych , oglasza si^ wiadomo^c oh
twarcia spadku, z terminam polracznym na dzien 28 Czerwca 185» r. w Kancel-

laryi hypoleczney Woiewödztwa Sandcmierskiego, koncem zgloszenia s!Q inte-^ressowany'ch dla przepisania tytulu wlasnosci na Imiö Spadkobiercow.

Radom dnia 12 Grudnia i83o roku..

Jablonowski Regent K. Z W. 8.
Regent Kancelläryi Ziemianskicy Wclztwa Sandomiers'ki.ogo.
Do publiczne'y po raz pierwazy podaie tviadomosci, ii po Smierci Stefane

Rudzkiego wh^ciciel« summy ZIp. 5ooo. w Wykazie hypotecznem Xieg’ wieczy«-

stey Döbr Domiradzice zwanych, Powiecia Staszowskim Woiewodztwie Sandoa
niierskietn polozonycb Dziale IV. Wro 8. zepi«ftney toczy ei§ pos’.^powanie spad-

kowe. Kazdy zatvm prawo do apadkowoäci tey mai^cy obowi^zany iest ’stoso«-

wnie do Prawa Se'ymowego w dniu 16. Czerwca b. r

zapadlego

w Xancellaryi

Ziaciianskiey Wdztwa 6’andomierskiego przed Xifg^ nadsnienionq wiaczystq 9ta« .

wie si^ i prawo awoie obiawii, do czego od daty ponizey wyrazonoy czas pulro»
czny oznacza »i§ i kazdy Interessant w Hnin 10 Czerwca »831 roku skoroby »igniestawil wi^cey po uplynionym bezskutecznie tym terminie sluchanym niebg«

dzie. —- Radom dnia 10. Grudnia. i83o roku

Walentjr Rutkowski R. K. Z. W. S..

