DORA T R K
do Nru 12. Dziennika Urzędowego.
W o j e w ó '.I r. t w a Sandomierskiego.
w Radomiu dnia 13. Marca 1831 roku.

w Radomiu dnia 6. Marca 1801 roku.
DYREKCYA SZCZEGÓŁOWA
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego H'dziwa Sandomierskiego.

Nro 277.

Do
i
Stowarzyszonych Woiewudztwa Sandomierskiego
Zawiadomią Stowarzyszonych, iż czynności swe, na nowo rozpoczęła, i zara
zem wzywa,, aby Ratę zaległa, do Kassy Dyrekcyi Sżczególowey, która iest cią
gle otwarta, wnosić zeclicieli. — W razie bowiem przeciwnym, cxekucyi prawem
wskazaney ulegną..
Prezes A. SUCHODOLSKI.
Pisarz Januszewicz.

Kro 4703.

w

DYREKCYA
Towarzystwa

Warszawie dnia 15 Lipca 183° roku. ’’

GŁOWNA

Kredytowego Ziemskiego.

Stosownie do 'Art: 124. Prawa Seymowego o Towarzystwie Krędytoxvem Ziemskjem ogłasza, iż Listy zastawne sztuk 50. litera E. Nro 141'842..
441,«43. 141,844. 141,845- 14M46. 141,847, 141,848. 1’41,"849* HD85O;,
141,851. 141,852. 141,853.- 141,854* HM55* 1411856.141,857- >4rr«5K141,859, 141,860. 141,8.61. 141,862.. 141,863. 141,864. 141,865. 141,866.
141,867.
141,865. 141,869. 141,87°- 14D§7i. 141,872. 141,873* MM74141,875. 141,876. 141,877. 141,878. 141,879. 141,880. 141,881- 14MSS.
141,883.
‘4-,5Ir- 142,51-- H2,-5i3; J4 = ,514- 142,515. i42,5t6.. 142,517.
141,518. wraz z 6ciu kuponami Maryana Cissowskiego własne,- pfzy poża
rze w Mcu Maiu r. b. wydarzonym we wsi Długiem w Powiecie i Obwodzie
Lipnowskim Województwie Płockiem położoney miały spalić się i dia tego
właściciel ich zaniósł żądanie ’do Dyrekcyi Główney o wygotowanie dla
niego duplikatów, wzywa się zatem wszystkich którzyby do własności wspomnionych Listów prawa iakowe rościli, aby z takowemi do Dyrekcyi Głó-,
wney w Warszawie w przeciągu roku iednego od dnia 15 Września, r. b.
iako daty pierwszego ogłoszenia niezawodnie zgłosili się, inaczey rzeczo
ne Listy zastawne umbrzonemi, a na ich mieysce duplikaty wydanemi zo
staną.
Senator, Wojewoda, Prezes,. Cpodpisano y Miqczyfiski.
Pisarz Dyrekcyi Główney (podpisano) Drewnowski*

----

200-

■celiaryi Ziemiańskiey W.btwa S«ndomierski--go sławić się * prswo,swoie , stoso-wnie do przepisu praw* hypotec>n*go Art:i2Ó, 1 dalszych: udowodnić.
Madom dui* 18 M*i« 1800 roku.

Walenty Rutkowski Reg-nt.
Do powszechne? podaie wiadomości, iż po śmierci Jana i Appolonij mał
żonków Zielińskich Obywai-li Miast* Wojewódzkiego Radomia i wbśriciell nie
ruchomości w Mieście tymże Nre-m poli. y 1 n ęm 45. bypoteczny ni i53- ozne-ezoney
otwarte zos alb posiępowame spadkowe: każdy więc, prawo lakowe'do spadku
mieć eię sądzący ma się stosownie do Prawa hypolecznego Art. B 2g 1 dalszych
w Czesie przepisanym roku iednego od daty tu wyrażone? rachować eię maiacego
w Kanc-łlaryi Ziemiańskie? Woiewództw* Sandomieiskiego to iest :>a. dzień' U.
Kwietnia 1801 roku nadgłosić się i pr>«» swoie przedstawić.
Radom dnia 1. Kwietnia iSóo roku. — Walenty Rutkowski Regent.

Do pnwszechney podsie wiadomości po raz czwarty, iż po śmierci Józefy« Pigłowskich Steczew iczow ev właścicielki summy 1,5oo. Zip. ria Dobrach Golę*
biów zwanych w Powiacie 1 Województwie Sandomierskiem położonych Nro 15
zapisane? odbywa sę postępowanie spadkowe: każdy przeto prawo do spadku
t-go maiący obowiązany iest w czasie roku ładnego stosownie do prawa b?po-->
tecznego Art: 1 20 1 dalszych w Kancellaryi Zie,m-ańskie’y W. S. stawić się i pra
wo swoi* w dmu u5 Kwietnia 185i roku w Księdze wieczystey Dóbr rzeczonych
■udowodnić— Madom dnia 2Ó. Kwietnia i85o. roku.
Walenty Rutkowski Regent,
raz czwarty pod*ie wiadomości, iż po śmierci Łukasz*nieruchomości miey.skiey Redom--,
skiey Nrem poi: 02. hyp: 145. oznacżcney,. otwarte zostało postępowanie spadko
we z terminem stawiam* się w Kancallaryi Z emiańskiey Wdztwa .Sandomier
skiego przed Księgę Wieczystą nieruchomości pomienioney na dzień niżey w da-*
cie wyrażony 15 Kwietnia 1851 roku, każdy’ więc prawo do spadkowości tej?
maiący stosownie do prawa hipotecznego Art: i*5. w terminie oznaczonym stad
-wić się i prawo sne okazać obowiązany.— Radom dnia i5. Kwietnia 180O roku..
Walenty Rutkowski Regent-

Do publicmey

po

1 Eleonory małżonków Jaworskich właścicieli

Do publiczrief podme wiadomości

po

raz

czwarty, iż po śmifrei Bsrnardą

i Maryanny małżonków Orzechowskich, właścicieli summy 1000 zł’- na dobrach
Kroć zowie innieystem 1 t- B. W. Puławskiego dziedzicznych, w wyhzie hyp. dzia

le IV. Nr. 11.. zapisaney, toczy się postępowanie spadkowe, K«ży więc prawo
do spadku tego maiący obowiązany iest w terminie roku iadnegood daty niżey
wyrażone? zaczynającego się, to iest nadzień 20 Czerwca 185 z rou w Kancellaryi
Ziemiańskie? Wditwa Sandomierskiego Stawić się i na skutek p>w* hypoteczne-go Art. 1*5 prawo swoie udowodnić.

Radom dnia 10 Czerwca i85o roku.

Walenty Rulkdski Regent.

Do pubłiczney po raz. drugi podsie wiadomości, iż poimierci s- P-. Włg’daleny z Bielskich Dtierżbickiey właścicielki nieruchomości:* w Radomiu przy
Ulicy Spacerowe"? Krem poi: 61. hyp: i»6. oznaczoney , to<f »*? postępowaniespadkowe; każdy więc prawo do spadku tego maiący< obow3ar>y iest stosowni*
do prawa Se'ymowego w dniu id Czerwca i83o r. zapadgo> przed Księgą
Wieczystą nieruchomości leyże w Kancellaryi Ziemiańskie Województwa San*domierskiego od d*ty wyżćy wyrałoney *a Miesięcy sześ/czyli dzień 3- Mc*.
M*ia t63i r. stawić się i prawa swoie okazać.
Radom dnia 3. Listopada i83o roku,
Waleni Rutkowski Reg*Dt*

