D O D A T E K Iszy
do Nru* 2. Dziennika Urz^dcwego •
Wojewödxtwa Sandomierskiegc
w Radomiu dnia ig Grudnia 1850 roku.

Odezwa Dowddzcv Gwardyi Ruchomey
Woiewocklwa Sandonnerskiego.
Sandonnerz.a n ie!
W ehwiii ki«dy wybiia godzina przesilenia si$ nieszcz^sc neszych, kiedy
sromotny Pespotyzm be»karnie pravva,; niepowieni iuz ewoböd Konsty«
tuetin?t ch, niweczacy, «I« nawet pravva lndzköici gnebiacy , ustqpic nm«
sitl ; okupion^y wiasnemi piersiatrii wolriosci. W chwiji m6wi^; kiedy nie iuz
tylko cT.uc ; al*
«le i dziaiac dla dobra Oyczyzny nana wolno — zaszczytnem znala«
dla sieb:« , pomczone mi formowanie Gwardyi Ruchomey Woiewidztwa
flandornu i’skie.gr. —- Przeigty ognietn swi^t^y mitosci Oyczyzny , nie iuz zasta«
naviuc sie nad rodzaiem zatrudnienia , ale pospisszyc z dziaianitm prawego Pot>ka , uznalem bydz obownpfeiphiv
Ziane mi dobize prawogc post^powania Waszego, Wasze przvwipanie do
Oyczyzny , i la nieul«>gfosc Diicha Narodowego, w ktorym pomimö wszelldch
nsitowan do priyttomiania dazqcych wy trwaliscie, byly dla mnie dzielhej r^koy-.
wda pozadanego skullen. —Niezawiodly mi« oczekiwania; usknteczniony W tych
dniach przeglad zsktaddw fortnni.'jcvch Bataliony Piechoty i Szwadrony Jazdy,
ntwierdzil w przekonaniu , ze ukrdtce zdoiamy stanjjcf w azeregach strasznego
dla nieprzyiaoiela Woyska , bo ozywionego iednosci^ , a podnosz^cego Or^l
dla przywrdcenia wolnosci, tak nikezemnie Natur wydart4y.
Bracia Sandomierxanie! g-d^ißkolwiek teraz znayduipy si§ , a tenr zaszczytne'm Jnrienidm. chlubic si§ mogqcy, pospieszcie do nas tpzeie si§ z Nami, podayrny sobie dton bratnia ; zgoda, iednosc i wtasciwe Narodowi Polskiemu
«two , niech b^dej hastem nasz&n. — Silq wzmacniaycie hufca oasze, nietracci«
czasu i niczego nieszcz^dzeie dl« powstai^c^y Oyczyznv, wspieraymy si^ wzaiemnie.
Nieograniczona ufnoac w Bogu i w dobrdy sprawie , niech b^dzie godiem
powstania, a
przei^ci; — Orgi ui^ty
naszQ, zapewni wewn^trz kraiu ,
przyiwoity porzqd«k , a zewn^trz MS&ni od nieprzyiaoidt che^cych przeszkadza^.
“trwaleniu bytu Narodowego.
W Radomiu dnia IT. Grudnia 1830 r«.

Gustaw Hr: MA.LACH0WSKI. Dowddzca Gwardyi Ruchomdy
VYoiewödztwa Satidonüerikiego.

. Wydziat i Sekcya Skarbu Nro. 66,461.'
KOMMISSYA

WOJEWODZTWA SANDOMIERSRIEGO.;

Podaie do pubticzney wiadomosci, iz w dnia 20. Grudni« r. b. od godziay 9. z raaa i w dniaeh nast^pnych w Biörze Komory Roniiimowey w R.idoraitl odbywac si^ b^dzie pnbliczna licytscya znacznieysz^y ilosci towar6w defraudowauych. — Sprzedawane tam'.e b^d;j towary iokciowe i niektöre krotkie
ozyli kramarskie iako to: ptutno lniane, w rdznych gatunkach, karton, parkal
biaty i kolorowy, tadziez drukowany, nankin i dvma kolorowe, tr.kiez plueit>nko, baryz, basaik, rabek, i t. p. daley chnstki bawatniane b’.U?, drukow.m« ,
pasy, pendzle, tasieniki Iniane biale i kolorowe, tskoz welnian«” i bewetniane
kolorowe , drut, noze skladane, oldwki, paciorki , guziki i t.
Ohwi» fz^zenle
Qbecne, Burmistrze i Wdyci Giuin w swych ^ystryhtach ogiosic sa obow;^?,ant.
Radom. dnia 29. Listopada i83o r.
Prez. DEBOLL
Sekretarz J]ny R: JRwzkowfki,

Wydziai Woyskowy Sekcya Policyina Nr. 65,50'7.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA SANDOM1ERSKIEGO.,

Powodowana odezwa Kommisayi Woiewddzwa l’odiajtkiego z dwiz 11. Wr**snia r. b. Nro. 33,846. Romtuissya Wouwödzka poleca Wdytoiu G:uin, i’rexydentom i Burmistrzom Misst, aby wedlug doiacsai^eey si^ ponizey Kon»yg<»»cyi skradzionych rzeczy w Miescia -Laskarzewie Obwodzie ^ukowskira ktdrych
sprawca na uczynku ui^tym bydz nieiudgt, tychz« csrnych skradzionych rzeeiy
iako tez i sprawcdw scisle sledzic staraii fi§, e a jvynslezioneaii wcdlug przepi*
postapili.
Radom dnia 26. Listopada 1800 r,
Jdrezes DEB OLI>
Sekret arz Jlny P.: RoszJcovski>

Kopia

K o n s y g n a c y i
Skradzionych rzeczy x dnia 17. na s8. w ncey
Miesiqea Sierpnia 1830 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Chustka tyftykowa na czarnem dnie z kwiatami Ztp. 30.
Chustka na amsrantoweni dnie ^kwiatami Zip. 30.
Chustka czerkasowa ponsowa z franzlami Zip. 23.
Chustka tyftykowa na czarnym dnie w kwiaty drobno Zip, 6. gr.
Chustka biaia z szlakamj czerwonemi Zip. 1« gr« 10.

a
6. Chuslka biafa z szlakami niebieskiemi Ztp. 1. gf« 10»
7. Chustka ciemna w kratki gr. 10.
8. Snrdut granatcwy Ztp- 42.
9. Fr«k czarny z kotnierzem sxamitnym Ztp, 30.

12
13.
14.
15.

'

Kolnierzyk tulowy Z<p. 5.
,
S ikienka zagnatowa biata z Mbana szerok^ i wypustk^ Ztp. 28.
SiiRienka ciemna w pasy z lisem i wypustka biatij Zlp. 21.
Wstaizek 2.' iedna «zeroka zagnatowa, droga ponsowa W mantynie Ztp. 4.

gr' 15’
16. Spodnie czerkaaowe w piseczki cienune Zlp. 9.
17. Spodnie sukienne cienano-sieracikowe male Zlp. 12.
18. Poiiv.zoch wetnianych para I. Ztp. 1. gr. 10.
19. l’viF'Zoch nicianycb p ra I. Ztp. 1. gr. 10.
20. SzV.rpetek welnisnych par 2. Ztp. 1. gr. 10.
21- Spu^nica fianelow» par» 1. Ztp. 7. gr. 12.
22. Stpilka z zlota koronnego Ztp. 4.
23. Kotira tyi’lykowa bez podszycia, w pasy szerokie koloru sinlonego i
maranczowegö Zlp. 13. gr. 10.
24. Dywan do bryczki przykrywania w rozne kolory zastawny.
.25. 3?;eni^dzy w rrebrze, zlotowkami, dwustotdwkarai, dziesiatkawi i pdtzto
tdwkami w kieszortce w paski kldrych nierachui^c bydz iaoglo Ztp. 100.
Inb wi^cdy, ezkoda wyncsi w fantach Ztp. 315. gr. 2. w gotowiznie Ztp.
100. lob wi^cdy, w zsstawnych pod Nr. 10. i 24. w Rublach 10. Ztp. 66.
gr 20 raz«m Ztp. 481. gr. 22.
Zgodnosc ninieyszey kopii z oryginatem bez stempla ewiadcz^;

Wydziat VVoyny Sekcya Policyina Nro. 66,507.

K.OMMISSYA WOJEWÖDZTWA SANDOMIERSKIEGO;

W wykonaniti Woli Jego Cesarsko Krdlewskidy Mosci przy Reskrypcia

bernii Wotynskidy dwdch Mnichdw Starowiercdw poddanych Austryackich Nikutary i Efremii, raczyi naywyzäy rozkazac, aby nietylko wspomnieni, «le i ia<

36

wyzsz^y VVoli, zaleca Wdvtom G'«in. Prazydentotn, Buffnistrzoai Mjast, i komorze eelney graniczney i catey strazy. az.ebv wvmienieni dway M i’chv. i»k

J >

Podaie do publiczn<?y wiadomosd, m duia 23/21. w nocv skridziony za»
«tat Koseiit ParaLnlny w M.^snie- L<gowie Oowodzia Opatowskiin-, prÄeto Kotninissya Woiewddzka wzywa wszystkich WöytdiV Giuirj, Prezydent&w i Burini■trz6w Miast, abv skradzionvch sreber tu ponizey wysxczegölnionych, tudziez
zbrodniarzy popetnioney gwaitowney kradzie/.y sledzic starali «i§ , a wvsledzonych wraz z skradzionemi rekwizytami wiasciw« nu Sadowi odestac niezaniedbali..

Spis skradzionych sreber.
1. Monstrancy^ srebrnjj w promienie I.
2. Kielichdw srebrnych wewnatrz wvztacanych 3.
3. Patyndw srebrnych wewnatcz wyzlacanych trzy.
4. Relikwiarzyk srebrny w znatnienie- male wyztacany ieden.
5. Puszek matych arebrnych od chorych w podobieiistwie tabakierek buraÄW'
dwie.

6. Puszk^ wielkij raosi^/.na wewnitrz i zewnatrz wyztacana, z patynsj z wierzie-

Rostkowskil

OODATIS.

