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URZEDOWY

W o j e wddztw a

Sa n d om i e r s ki e go.

w fiadomiu dnia

2.

Sty cznia

»f?31.

Concordia res parva crescunt discordia maxime dilabuhtur.

Rodacy
Wolrj Reprezentniitiw Narodn, na mocy Uchwaty obii Izb Seyrnowvch w dniu 20..
b. tu. z.apadiey , powolany do obi^ci» wtadzv Naywyzszey, przyialem kiernnek
iwierz'hni sit Narodowych w iednvin telu zabespieczenia losu i swo.bdd Oyc».vznv niozey. Odtad, i dopdki wtadta Dyktetora przv mni« pozostanie, wszyatkie chw le moie naleza do Kraitt Pohkivgo, clla niegO Mi walczyc, dla
riie^O ginac mi nakzy. Posinszny woli Narodu gdym przyimowat Dyktatur^,
dz.is w iijuieni» Oyczyznv rdwnego od wazystkich posttiszenstwa wymagam. Znak
eie Rodacy cia(gle na drodze czci , obowiazku i honoru Narodowego.
Za nim postapi kazdy Polak pr«i*y, kazdy dawnych Ovcöw Syn nieodrodny r
dla kt<5rego Oyczyzna iest wszystkiera , ktdry w Jey tylko zbawjeniu , nadzit-i^
zvcia wfrasnego poktada. 1 nie b^dzie takipgor ktdryby wladzy wola Narodu mi

'

swigcemem! Sl£, nie wykpnywat.
,
Jednoscia, porzadkjem i dziai"ni«m e iednego srodka kierowanym, zapewnic tnoiemv skutek naszego Powstania. Kazat uii N»r6d stamjc na swoim cze1« , i bydi gtownym sjl Tpgo Dowddzra. Jestero nim , a £e obowi^zku mego
dopetni^ , ze z.dnego niedopusz<*zaiao »boezenia,. w.<oystkich kn iednemn cdowi
i w iednostaynern dqzeniu poprowadz^ i ntrz^mam; To uroczyscie przyrzekara.
i na to Bogu i Ovcz^znie przy si^gam..
w VVarszawie dnia 21. Grudnia 1830' r.
chlopicki.
Wydzjal Adminisfra; Sekcy» Oswircenia Nr. 70,430.

KOMMISSYA WOJEWÖDZTWA SANDOMIERSKIEGO.
Kiedy iuJ nikomu z mieszkaiacych n» ziemi Polski4y nieiaoze bydz taynjrs
sprawa , za iak^ zn^kani uciskiem i przemoc^ Polacy powstali , kiedy na gios

6?

W kazdvm Powiecie stawa pod broni^ z gof.o*oscia albo zwyci^/ac , albo poledz

skutki nad'iei naszych , skoro wszyscy n»ie.szkoricy kraiu iedhyin d.y,enienri przeigci , bedsiemy czuteini na glosy Matki Naszf'y Oyczyzny , i nieza.«
ofTiar, inkich , po uns dzisi'eyszv stan rzeczy wvmaga , od Was Duchowni wszel-

ZC , oprdez bowiern osobistego poswiecenia sie , kray nasz iako w wieikitn celu

szych swobod

przvio/.yc

sie

mozeiuy.

Wystawcie

zgrönudzonenin do Do>nn

ktdrev od napadu obcych, przodkowie nasi krew przelewali, niechay kazdy sklada offiary na Ottarzu odradzaiqcey «’? Oyczymy.
Duchowni! wzbudzaycie ciagle w ludach ktoryin w zasoszeniu modtow do

i wezwan Rnjdn do ogdtu czynionych, tak w pismach publicznvch utjiieszczonych, iako tei ezczejo Io wo do ogtoszema podawanych, wczein z Wtadzami miey■’ ‘
D----- Duchowni wszystkich Wyznan, ze powasza uwalnia was od osobistey obrony kram,

niesci« w offierze czesc waszych

ahy iezeli nieosobiscie , do czego ich ieszcse Rzad niepowolalto przynnj inni^y
swemi maiqtkami iakie na tey zienai zebrac zdolali, Oyczyzn§ wszystkirn wyznaniom wspdlna wspierali, niech si$ pokaia, z.e pomyslnosc Narodu Polskiego
ktirewo czesc znaczna skhdaia , nie iest dla nich oboi^/na.
Taki iest glos , ktdry do Was Duchowni wszystkich wyznan z woli Rz^du ■ ,
Wiadza Woiewddzka w Juaieniu Oyczyzny Waszey podnosi , W tem spodziewa-

nhi , ze przesybiac do Bog« modly za- porayslno^c wielkich przedsiewzi^sc Narodn Polskiego nieoszczcdzicie nie czembyscie do dobra i swietnosci iego przy-

lozyc sie zdofnli.
Radom dnia 24. Grudnia i85o ri

z

Dodany z strony Obywateli J. N. Jasienski.

Prezes De Loli.

Sekretäre flny R: Roszkowski.

Wydziai i Sekcya Skarbn Nro. 70,165. 70,214.-70,225.

KOMMISSYA

WOJEWODZTWA SANDOMIERSKIEGO.

Na fnndamencie decyzyi Korhrnissyi Rzadowey Przychoddw i Skarbu pod
dniem 11. Grudnia r. b. Nr. 90,139. wydaney , wypusciwszy w 3ch letniq
. dzierzawg od I. Stvcznia 1831 r. pccz^naiaca si^, doeböd koszernego sposobem
pnblicznie odbvtdy licytacvi a mianowicie:
1. Starozakonnemu Levbusiowi -Szayn z okr^gu Ilz.eckiego za summ^ roczn^
Zlp. 2,510.
2. Stsrozakonnemu Moszkowi Wayntraub z okr^gu Zwolenskiego za suinm^
roczna Zlp, 6,024.
3. Starozakonnemu Moszkowi Wislickiemu z okr^gu Konieckiego za sunnn^
roczna Zlp. 29,572.
4. Stäroiakonneinn Moszkowi Aronowiczowi Binenthal z okregu Przedborskiego
za sumni^ roczna Zlp. 10,070.
5. Starozskonneinu L‘ybusiowi Zayde % okregu Przytyckiego za summe roczna
Zlp. 10,220.
zas z wolney r^ki z r«$ztv 24. okr^gdw tegoz Woiewddztwa iako to: z okregn
Radomskiego, Kozienieckiego , Granica , Gniewoszowskiego , Janowieokiego , Ryczy wolskiego, Opatowskiego, Ostrowieckiego, Lipskiego, Sienno, Ciepirlowskiego,'
Sandomierskiego, Zawichostkiego , Ozarowskiego, Klimontowskiego, Tarlowskiego,
Staszowskiego, Iwanickiego, Rakowskiego , Potanieckiego, Bogoryiskiego, Szydtowieckiego, Przysuskiego i Opoczynskiego, Starozakonnemu Eliaszowi Lipszyc dotychczasowemu dzierzawey na powyzszy przeciag czasii za surnrn^ rocznq Zlp.
143,604. o tvm Kommissya Woiewddzka ninieyszyrn WWch Kommissarzy Obwodowych i Urz^dy Municypalne zawiadamia z naymoenieyszym poleceni^m, azebv tychze dzierza’^odw to iest Starozakonnego' Eliasza Lipszyc zaraz, z innych
»«• 5ciu okr^gdw za okazaniem kontraktiw za prawych dzierzawcöw dochodu
koszernego ogtosili, wszelk^ uleglosc w optacie tego podatku tsk samym dzier-
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zawcom iako ter. ich poddzierzawcorn przez wtaspiwego Kommissarza Obwodu po«
twierdzorry m , kontrybuentoiu wyznania Moyzeszowego nakazali, saiui skutku
tego pod swoia osobista i naysurowszjj odpowiedzialnoscia dopilndwali, oraz
vszelka pomoc tyniz« dzierzawcom i poddzierzawcorn lub ustanowionyrn przez nich
a sobie wskazanym Manipulantoia na kazds onych bädz u-stne , badz pismienne
zadanie natychmiast bez nay mnieyszey odwioki czasu udzielali; ile in dochodu
tego catosd zalezac iedynie od spr.^zystego ex«kwowania przepistSvv tak pod 10.
Stycznia 1821 r. Nro. 5 15. iak i nast^pnie wydanych w daisieyszym pötozeniu
rzeczy szczegdlniey wvkonania niezwtocznego tychze wvrns'ga. Wresicie gdy dochdd ten znaczn^ dla publicznego Skarbu nieograniczoneuii nateraz wydatkami na
potrxeby krain obci^zonego stanowi rubryk^ , K.omnoissv» Woiewidzka spodziewa si§ , ze mieyscowe Ufzedy Municypalne i Woyci Gmin od ktörych nagleysza pomoc Zawisla, i ta bydz niot« nayskutecznieysxa , przejeci pötrzeba
dzisievsxa kraiu, o calosc tego dochodu przez trafne wykooanie wydanych przejpisow starac S>£ b^d^.
Oczvm wszystkim Koramissya Woiewddzka dxierzawcdw zawiadsmia.

Radom duia 25. Grud/iia i85o r.
Prezes DEBO LI.

Sekretarz Jlny R: Roszkowski.

■;

Wydzial i Sekcya Woyny Nro. 70 552.

K.OMMISSYA WOJEWÖDZTWA. SANDOMIERSKIEGO.

Gdy mimo wydanych pod dniem 8. b. ra. Nro. I. Rozporzadzen Rommissarzom Obwodowym w'zgledem skladania szai'pi lob materyaldw na takowe dot<jd nieotrzymala skutecxnych w tey mierze doniesien co pochodxi zapewne ze
niieszkancy o tem zawiadoinienia nie otrzyraali’, ch^tni bowiem niese ratunek,
wspdtbraciom za swobody nasze walcx^cyin , nieopusciliby sposobnosci zrobienia
w tem prxystugi. Poleca zatem Ko n nissarzowi Obwodowemu w mysl otrxymanego pod dniem 22. b. m. Nro . 1,9.73/ rozkaxu K-oramissyi RxadbwjSy Woyny
«by yvezwania w tey mierxe do Obywateli i Mieszkrncdw swego Obwodu ponowii, a wystawiwszv im koniecznosc w obecnvm polozeniui przysposobienia inn•
• 1
• T. • t
•• T7
•
VwT •
cznCgo zapasu szarpi uwiadomit ich , iz Koiumissya Woiewddxka npowaznion^
ie«t do zakupywania szarpi, i ze odstawiai^cvm t«kow;j ptacic b^dzie bezzwidcznie za font cienki^y po Zlp. 2. za grubsza po Ztp. 1. gr. 15.
Dl« dogodnosci przeciez Obywateli mozna sktadac szarpie na r§ce Rommu8«rz> Obwodowego, do przyi^cia ktorych ninieyszyrn onego upowaznia s zapeytnieniem? iz przypadai^ca nalezytosc podtug ceny wyä yyskazandy za pdeälanietn
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Konsmi’syi

Woiewidzkiey

szarrv

*.raz s likwidaey.^

sktadai^c«go\ Jakowa bez-

swiocznie na re:« ^.Connjissarza Obwodu odeslan.2 b^dzie.

Nienrozna watpic iz ch§c przyniesionia uigi cierpi.’nlomi wspotrodakow sklo«
ni wiele os6b do bejpiitripgo dostawienia tych potrzeb i ta?to*d oltara z w dzi^eznoseia hadz w ßiorza Koin<uissyi Woiewodtkiey balz przez Ko/uiulss'ir1'* V bwodn przyi^t^ b^dzie. Odbioretu prze'ciez n.adsyianych za pienitjdze t»’udnic -ig
Winten Lekarz Obwodowv dia oznaczenia iey wartosci ,
»yk Woiewodzki , stanowic b^dzie szaconek.

tu zas w Radomiu

Radom dnia wj. Grudnia i85o r.
Dodany z grona Obywdteli J'a sie As kl,

Prezes

Deboli.

Sekretarz Jlny R Roszkoivskh
Wydzial i Sekcya Woyny Nro. 69,934.

KOMMISSYA

WOJEWÖDZTWA SANDOMIERSKIEGO.

Na mocy Reskryptu Konnuissyi Rzadowey Spraw Wewn^trznych i Policyi
’aty 18. in. i r. b. jNro. 7,129/471. usviadainia ninieyszym wszystkich W6yöw Giuin 1 Urieda Mupicypalne Misst w Woie w^dztwie tuteyszym rowiiie iak
)byw«t«li Mieszkanedw ktoryeh przedmiot opstrzenia Woyska Narodowego w
>otrzebna zywnosc i furaz dotykac btpizie* ze dla utrzymänia w nalezytym po»adku tey tak' wazhey rowuie u« przyzwoit« utrzy naanie Woyska iak i stan
Mieszkancdw wptyw inaiacey czynnosoi. XKtaqowiony iest od Rzadu teraznieyaiego do iey kieronkdu Jntendent Jener,.Iny Woyska i gdzt« tego b^dzie poirzeba uZ'nana,, Msgazyny zywnosci i fur*/,u zaiozone bed;j; nadto co iuz dot« d urzadzonyta zostaio od Jutenden'.» Jeaeralnego przezpaczeni sa Konimissarze
Woienni do wszystkich Dywizyi Woyska i Placow; przy povystaniu zas i formuiacych si^ Bttalionach > Sewadronacb, tudziez .gdzi« nie s;j odduelni KomJnissarze Woienni ustanowieni, Koninjendanci Piaeu heda petnic eJuzb^ Kommissarzy; stosownie do Urzeiten przez tego?. Jntendenti Jeneralnego iuz »»pro*
wadzotiych i wydsnych przex Whd^e Naywyzsz,^ odpowi«dnich tvinze rozkazdw
do Woyska, wszelka zywnos’ furaz. ,i podwody dla tagoz., w inieyscach iego stanowisk i stacyach W ularszu a nawet i dis poiGdynczych os6b Woyskowycb maia bydz tylko n kssygnacyaiui sznuroweini i kartanii drozneiui Kommissariy
Woiennvch albo ich obowiatki petnipych , dostarczan«, w raieyscach zas gdzieby niebyto Magazyniw, alh'o od .tyche« nadto oddalonych , Koraraissarze Wymienieni wydawac b^dij Woyska assygnacy« ns potrtehy zywnok'ci i furaz.u na
G m ‘ n Y ktorvm
tvch :: .-n .nanvi ZJ-tlo/Pri^ K .r--i r Lar z i-br-nrir.^

.<
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stawy wyptacac b^dzie ich nalezttösc przy Armü J'*'endent Jeneralny. Ä w o
gilnosci stosownie do z-p»','vnienia p'owolanytn w gdrze Re»kryp{su> RoHl»uissyi
Rzfjdowey Spraw Vy ewnetrzny eh i Policyi uczynionego. Wycf-tnn w powyzszym
eposobie assy^n^cye opntrzone pokwitowanisrxii odbiersiacych Woyskowych, "&*
placone b§da czy to w Banku ciy tei przez Platnika Bankowegö, ktory przy
Gtdwney Kwaterz« Woyska zoatawac b^dzie* — Obok t»kich Urzadzen branie
potrzeb od Objwsteli w Jaden i<iny sposdb nie b<;dzie moglo miec raievsca.
Kazdy za» 3 nreszkancdw kraiu przykUdaiac
wszelkiemi situni do wspdlney
iego dzis sprawy , przyspieazy zspewne w kazdym razie dostawg »rtyknlAw regulowanetn.i do uiego prie« Kommissarzy Woiennych assygnacyarui obietv’ch
o co ich Kommifsva Woi^wodzka wxywa nayhsslniey^
Radom dnia 24. Grttdnia t83o r.
Dodany z Grona Obywateli JasienskL
Prozeß Deboli.Sekretarz Jlny R: Roszkowski,

.

Nro. 74.
Rada ObywMeTska Woiewodztwa Sandomierskiego.

Do Obywdteli TP'oiewödztwa Sandonüerskiego.
Odpowiadaiac zadänin Wgo Wierzbickiego Koranjisserza Potrsfeb Woyska
w Woiewddztwo Sandomi■ r«kie delegowanego, uwiadomia wszystkich OhyVatelr
"VVoi>? wddzt*n , iz celem zsopatrz^ni« Woyika Ne.rodowego w ri'zne potrzebv',
a miärtiowicie: w zvt >, grrteb , woty, ow'ies, siano. — \Vny Wierzbicki■ ma sobie
powierzone przer. Jntendenta Jeneralriego zakup -waoie wsponanionych artykuldw
W 'tuteysz<?m Woiew6dzhr:0.
Przekonirra b^dac Rad« Obywatelska, ze zasady szanowania wtasnosci osobisev przyifpe przaz Rzad Kraiowy, iednaiqc nfoosc Obywateli, kiedy mirno
gwattownosoi potrzeb na iakie Kray iest wystawiony, daleki od zaborow lub
bezptatifych rozkbdow, Rz.-jd za gotowe pieniqdze obmysla zasilenie pofrzeb
Woyska, ’ zacheci z«ra:em Obywateli do ustano’vienia cen przyzwoitych, ktöre
wynsgradzsiae prace rolnicza, nie wystawia Rzadn na zbyteczne wydatki. Szanowanie bnwiem gross» publi^znego iest iednq z gotowyeh powinnosei Obywatelskich, lecz prsypömnienie onych, sadzi Rad» Obywatelska zbyteeznym, m<5wiac do tych, ktdrzy tylokrotne dali dowody ze nie nieszcz^dza aby dopomödz
Oyczyznie wolnosc ’ odzyakaiqcey.
Dzioto sif na Posiedzenin Rady Obywa^iskUy W®iewathbw» Sando- mierskiego, dnia 29. Grudr.:
r>»

^rezrrbnaav M-K1 ’

qJV(ijoWski, Potkqfcki, Osnialowzki, J. Koahanowaki,,

Wvdziat i Sekcya Administracyine Nro. 70,238.

KOMMISSYA WOJEWÖDZTWA

SANDOMIERSKIEGO.

Jakliohviek az nadto przekonana, iz ObyoatUe pospieszij z dzielna pomocij

Iustrukcytj przez Proffssor^W Iistytutu Poiitechnicinego utozona, riiepotriehni« tu Kottsmisava Woie<-,-j.-.ka. wystawinc okolieznosoi w. iakieh zostaietuy, 1

Radom dnia 12. Grfidnia i85o r.

I ns trnkcya do wsrabiania Saletry
a roz’ozn Kommrsvi 8zado^ey .v’ovnv
przez Prof'essQröuj Jnstytutii Pölitechnicznego ulozona. — w TFarsztfune i83o r,
K*z.deinu znanq iaht s.«U-tz <*•; uzywMtuy iey w gospodarstwre , niedi cy nia
V» rozniaitych sztukach i rzeniiost«: l«cz w naywieks.iev ilosei bywa potriebowaniozo byc z -do^in inrieru «iateiu zasbapion.'j; s^oveem, f.brvkacvft pro hu bet sa
letry. iest niepodobnq do' usknt<”Cznienia. Jedri kowoz pod rzarlprn zesztv.n ni«
nii^lisnav w kriu ani iedney saletralin , cboeiax produkt teil iriozna byto i> nas
obficie rabi c, «le otrzx»nywalisiu^ go z Ro“«vi , r6«nie i«k proch gptow’y i
bron, staiac si| tyin sposobetu zawislymi od niev w t4rii whsni«, coby n*s dodo odzvsk^pia wolrwsci lub up'iinriieni« sie 0 n»n«. swobody- W dzicidysz^rn poloz.eniu naszdni zrywaiq .’iy tdosifnki handluwe z p< gr-niozn-mi krairtini ; u« wtashey p.-««to tierni szukac hedziemy wsz.eiki<h srobkdw', i prWni ;
ie obywatele pospieszjj 1. dzielna potuocij w zaofjatrtenii». wosska potrz<-han>i
woininensi . podaiemy do publiczney wiadoiuosci spo<6b w ' rabism« s. letrv, wskn»uiac srodki , ktöre wsz^dzie i przez kazdego z ,t«tw<>seia ’DÖga h>c wykonane.
Nie idzie tu bynayni'iiey o twörzenie zskhtdow i»a wielka stope , lecz chcemy
post*wi<£ kazdego ohvwatela vr uioznosei wyrobiariia kiiku lub kilkunastu lu.ntdw, pewni, 7.« ka/.dy dobry Polak nie zanivdba t£y sposohnnsci do okrjania,
ibe sprawa narodu iest mu drog^ i ile dla niey ehe« sie poswie ic
Gdzie si$ saletra znaydtde; Sposoby przekonania siec o iey bytnosci.'
■SaUtra w n.atiirze znavduie si^ iuz znpefriie gotowa >v Egipcie , Indyach ,
Amerye« potudnioxv^v i Hiszpanii: pokaznitj si^ ona na powierzebni zie ui w
Äszt Icio dr >bnvch wioskow; w W^grzfch »nayduia sie zr^dia uinidy wi^cey
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w saletr§ bogate. Lees t* kraiach Europy zimnieyszycb tworzv s’e orts mniZy
obficie. Znaydni# sie r; tynkn i cemencie starvh mur<5w, (Hugo przez ludzi
SBmieszke'tych, szcjegubiidy w
, inipsjkaniach wilgotnycb i <jienany«.h nizszyoh pi^tr,
- - ’■
do vzysoiosci 8. iokci ttpd ziemi^ a do 5. c»li , rachniae od powü rzchni
,
wgtijb, tudziez «■ ziemi piwnie ; ohdr; w raieyscach gdzie skiadaiQ stniecie,.
grioia, ’;os i, ksivaiki wi^sa-i skdr i t. d. Wr«azeie w stavnuch i kloakacii
cz^stokroe pbK'Aitv iey naksitalt zatnrozi widzi?c sie daio. W kraiu’ wi^e nnjsyn rcozemy falze miec aaler^, chp az rt»ni4y. obficie anizeli w klimatach eiepleyazyeh, i kto tvlko pozna srodki, ialtich
t4y mi<>rw uzvc potrzeba , a
przytem dobra ehec przvstuzenia si(£ kraiowi posiada, b^dzie w sfanie 1'3 otriyEJac; a fak w poi^caonych usitowaniacb obvsvt.feÜ moMrny byc pewni, ze i
w przedxuzonym nawei boiu nie zabraknie n»m tego maferyala.

W ttäieyscach powyzdy wymieniönych , hez zadnego starania, jama si§ tworzy ssletr»; iecz wiedziee pofrzeba, iz sztukjj lnoz.^a znaeznie ulntwic i4y two_
rzenie sie, i ilose powi^kszyc. Zakiady , w kförych
to uskutecznia, »nine
sa pod nazwiskieiu salefralni sztucznych ; o ni h pdzniey b^dzie mowa, ter«Z
zas zast.tnowimy S!£ tylko nad sposobami , lakieh uiyc nalezy , chc^c saLtr*£,
w wspomnianych wyzey materyatach iuz przvgotowana, wydzielic.

Maifjc zierci^ lub inne materyaty,
ktorych spodziewac si§ mozna saletry,
nast^puiacych uzywa si^ aposobdw do i4y wysledienia.
JdzeÜ si^ znayduie obficie , pozna sie z intwdsci^ po wiasciwym i4y snnku , albo tez, biorsje cz^sc t*ki4y ziemt, doskonale wysusznney , na koniec rto-za i na w£gl* rosz<!rzon« rzucaiqc; w tym bowietn razie iskry z zywern p» Io
niern si§ pbtrzed si^ dedzij. Mozna tikze o bytnosci iey priekonnc «i^ prjtz
wyiugovyanie ziorni. V7 tyra celu , g-rsc t4v osfafrtiey, wrznca si£ do naczynia
szklcnnego , nalews wodr4 gorac^ , aby
zup Ine pokryta, a po ustaniu rnacia
»iy w roaeieku p»p'er ni^kleiony (bibul^). Jezeli w nwey zietni znayduie si^
saletra , p»p:er? po wysusaoniu powinian ptonac iak hubka riasaletrowana , lub
prochem netaita.
Proby tp polar,oiä tylko, ea\li saletra znaydtiie si^ lub nie; w wielkich.
zas zelHdecb , wrsqdconveb dla otrsym»ni» pi-'ni^znvch korzysci, p 'rteba nadto priekonad ni^, 'iak wielka "«ast idv ilose « ztemi , ktöra si£ nta bigowac.
W takich fabrvkach i «alatraluiseb sztuaznyah uwazaitj, Jz zienoia mo/.a bvd£
z korzyseia tugowana, gdy stop» idy kubiczna 8. luto* snletry wydaie. Leen
robiQc w nuDODyfTfiÄ
Alex«-». -*** - -

