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Nro 5,370..
w Radomiu dnia 20 Grudnia 1800 roku.
Dyrekcya Stczegolmott Towarzystwa Urcdytoivngo Ziemskugo
fFotswödzlwa Sandomierskicgo.
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STOFTjRZYSZOftYCH w WOJEWÖDZTITIE SANDOMIERSKIEM.
Zalaczaiac w Kopii Odezwp JW. Kommissarza Pofrzeb Woyskowych
w Woiewödztwie Sandomierskiein, pod dniein 2 5 Grudnia r. b. Nro 5. uczyniona. — Wzywa Stowarzyszonych, aby korzystaiqc z nastr^czaiacey
sie snosobnosci wsparcia usilowan Narodu, spieniezenia produktöw, a nastepnie zebrania gotowizny na oplacenie Towarzystwa i Podatkow Skarbowych, renianenta zbozowe, tüdziez konie i woiy, wzywaiacemu Koniniissarzowi niezwtocznie dostawic raczyli.
Za Prezesa Ant: M1 o d e c k i.
Pisarz Januszewicz.

Nro 5.

hOMMISSARZ POTZEB WOYSKA
w Wojewödztwie Sandoniierskiem
Do
Dyrckcyi Szczegdlowiy Towariystuia Kred/towego Zieniskiego
Fi'ojewodztwie Sandomienk em!
Przyslany od JW. Jntendenta Generalnego Woyska, do iak nayspie-sznieyszego zaopatrzenia Magazynow w iywnosc i furaz, za ktöre zaraz
podlug dobrewolnych ngod gotoweini pieni^dznii placic b^dc, oraz do zakupywania koni dla Woyska. — Marn honor wezwac Dyrekcya SzczegöJowq Towarzystwa Kredytowego Ziernskjego , iz gdy zapewne wjelu z Sto
warzyszonych dotad w oplacie Raty Grudniowey zaleg'a, Tychze iak naymocniey wezwaia do pospieszenia z sprzedaza z'yta, owsa, grocliu., siana,
woJovv 1 koni, przez co uia'wiona bcdq mieli spipsöbnosc zäspokoienia nalezytosci Towarzystwa.
Co do koni raczy, Dyrekcya Szczegotowa Towarzystwa Kredytowego ’
Ziemskiego. zawiadomic Jnteressantöw, iz te nabywarn bez roznicy rnasci
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•eivet kobyly, chojby do lat 8min i dzicwieciu stare byle zdrovre i mocne? cö ulegac bedzie rozpoznanin, przystanego zemnq Officera, _ _
Kazdy chcacy zemna weysc w stosowna ugode o sprzedaz tych Artykuiow, raczy zglosic sie do Biöra Kornmissyi Woiewodzkiey, gdzie si$ o
-mnie, lub o unooowanego olemnie, wypvtac moze. W stosowney odezwie, lub rozporzadzeniii, iakie Dyrekcya Szczeg6Iowa vr skatku obec'ney mo—
jey Odezwy wyda, raczy zwrocic uwäge Stowarzyszonycli ze lepiey ieat
przy tey sposobtiolci pospieszyc z spieniezeniem rzeczonych powyzeyArtykulow i zaspokoic tvm same.ii- nalezytosc To.warzystwa, iak czekac na
zabor przez rektrizycye, ktöre w ter iznieyszych okolieznosciacli lat-.ro nastapic moga, a przez ktore na wieksze straty i nietnoznojc zaspoköienia
nalezvtosci Towarzystwa, wystawic bv sie mogli.
Spodziewam sie po znanycli ini Patriotycznych ncznciach Szanownych
Czionköw Dyrekcyi Szczegotowey, ze racza hieodtnöwic swiey poinocy w
poinvslnym skutkn obecney Odezwy moiey, przez co vr naglacey potrze—
bie Oyczyzny, ivielka sprawia przystuge.
Radom dnia 2Ö. Grttdnia 1800 roku.
(podpisano) WlERZBIGKr.
(podpisano) MioDZlANOWSll.
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Zgodnoic poJwiadcza, Pisarz Dyrckcyi Szczegolowey VV. S.

Januszewicz,
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MuImi dais 18. Grusln a.ilSo rok«.
Tomas« Hasimann Ragasst K. Z. YY.S.

