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DZIENNIK. URZĘ_DOWY 
WOIEWODZTW A KALISKIEGO„ 

Kl,f, ART AL lsr.y. 

w Ka!isz11 dn·ia z5. Sty,znia 18~·9 .. 

Wydział i Sekcya. Administracyina,, N.ro. ~ -Hł ł• '.li !.i S. •·· ----.... ..., 
KoMMISSYA WorEw6nzTWA KALISKIEGO. 

Pvdaie do- publi('zney windomośd, iŻ Pan Jgnn('y Zaremba, w mie~cie Ko-
n.inie zamieszkały, udowo<l'wwszy przez Rx:amen zdolność swoią, otrzymał od Rady 
Admiuistracyinćy Królestwa Polskiego pod duiem 6. Listopada v. z. Nro. -Hł PGtent: 
Wł 1.eo?Uetrę w cał6m Króleslwie Polskićm. 

w Kaliszu . dui~ 11. SLy('zuio 1828 roku. 
Radca SUU1u1 Prezes P rFfr Nr o K 1. 

Sekł:e.torz, Gene11alny,. ff/ eurwwic~, z. 

OB ,v IE SZCZEN f'E . 

.ltdminirt'racya Docliod6w Konfftme9in!feh 
ll!iarta 117 ar ,zawy i Pragi~ 

W skutkn Reskryptu Kommissyi Rządowfy Przy('hodów i S1'arhu z dnru 1 1· •. 

Gt·udnia r.b. Nro. 82,302. ogfosza ninicyszem, ze dnia 21.Slycznia 1828 odliywot: 
aię bę,dzic w Biót·ze AclminisLracyi licytarya iu minus na doslawę do Składó,v iey 
w Warszawie wódki garn('y 8Lo sześćdldesiąt siedm tysięcy olwwily 9i proby Magiera, 
ze zboza paloney, właściwego odoru i smoku·, pocJ naslępniącemi1 glównieysz.c1J1i w~
a,unk:ami: 

1) Do licytacyi przypuszczeni' będą sami' tyllfo posiadacze Dóbr i Gorzelni,. 
o.ry Dzierzllwcy dóhr Rządowych', w ktt5rych dochód z GorzeHH anszlogiem 
t~t 9bi«.ty; kaidy przet~ z tych J.łOSi łlaczy .i Dzierzawców ,;. z,Y.czący sobie: 



hydź przypuszC'zonym do 1icytacyi, zaopntrzyć ' siq mu1en \V świądeC'IW0 
Ko1rnuissnrza w!aściwego Ohwoclu, obeymownć ninh1rn 11nzwisko D(>br dzic
chic;,,11ych lub Rządowych, nazwisko posinrhc-7.a tyC'i1ze )001· I i Że ' w łyd, 
c.luhrnd1 znaydLue się Got'zelnia, a co <lo Dzi ·!'ZnWC'Ów thihr R;r,ąd<my"11 , 
z:101),1t1·;r,yć siQ 11ndlo obowi,prnni w świndt:t'll\'o Ku1111ui:;~\·i \1\-'oie'.rucJzkifr 

• ,I • ) 

in ku d,Jc·hód z Gorzelni nu,izlagiem iesl. QhiQI y. 
2) '.l, :1kup 1 ·udek un lieylncyi odbywać się b~cl_,:ie czli~<'i: mi w len spu~0h, że 

od id11cgu Licytauta nie WiQkszn pnrtya, iak chrn ty~i,:ce garncy, nic· nn1iey
sza zaś, i · k 500 garncy okowily zaknpioną, hydź moze. - Z lego pt,,Yucln 
calu ilość okO\\;ty garncy 167,000 do licylacyi przyięla p0dzieli ~ię 11ft 
pnrtye po 5 oo garncy, i każda z łych pnrtyi odchiel.iiie licylowa11ą ' bę<lzie. 

3) Dla 7.achownuia potrzebnego porządku pomi,,dzy Lkyl,111l.1mi Ol\\'orz~mu bę
dzie ,,. Biórze Admiuistrncyi trzema dufomi pr1,cd ler111i11cm W) zćy ,,·:,kaz,1-
llJtn do li('ylncyi K.siQga DcklnrnC'yinn, do kl ,; rey po oJrzyl.iniu i podpisn1Jin 
Will'llll~ÓII' JiryLnC'yi11ych, tncJzjez wnnmków c!o UlllOIVJ, kn1.dy p;·zybywaiący 

w ch,.;ri podi<Fia się clostawy wódki I wpisze wfosnorc;c-r.llie ~we itllie i nnz
wis1rn, mieyscc ?.aruicszknnia, zfozy kwaliEbcyą Artykułem pienvs:1.ym '\'\"ska
:,;nrni, i wyrnzi w przygolownnych t1n to rubrybd1, <",1,y ied11e, dll'ie . !n:y 
lub <'illery pai lye po 500 garncy Artykulcm clr11giu1 ,1.,l:nzriuu, ~p ·zt,;Jnć i 
do s!:b·kw Admiuislrncyi \i\"arnnwskićy . w oi11ac:t) : się nu,iąc::m < z:i•ie 
dosl:mić iesl g.,luw. 

4) Nadio k:tźdy Licylnnl przy zilpisnniu si~ do rzec1,011e.)' rmn Żt'y t:•·i~)ki 
Deklnrneyin<'.:y zfozyć wi11icm vnc.lium w gotuw_y<'li p icmiqdznch 1119 w I .i<.1d1 
za. lnw11.1ch 1 li tząc po gr<.>~zy pol~kich pięlunt:de J)(t bzdy garniec, k:,·,._ d: 
ilu;~ \\' K.0 iqdze Jckl,11 nryi11ey O~ll(l('Zył. 

.5) Do k.1Ż1lyd1 sin g,H·ncy oko,l'ity duslawi,iiq1·_v docla1': hQcl~ic 11i, :i•~ •1 ri11 

nschnii,,·ic po gnrncy Jwa i póI hezp!aluie i bez 11oy1111Jicyszcp;u wyu:1d;rrn
dwni:1. 

11) \\) priypn•lkn nd:ybie1iia ummvil wyznaczyć si,, m 1i ,1ccgo l.inn111u du.~lnwy 

lub dosl1wie11ia \\·:,;dh w uioodpowicclnim golnd.:1, ,1·.-hlki1; zł ,; d dlu .Ad111i11i
.al1\)cyi wy1:ik11.1ć 1rn,g-11ce szkody, d<,slnwca z:·pL1l'i<: li ,·d. it: uh(11 i,p,;a?1y pod 
ry1{0l'Cll1 cx:ek1;c·yi :\dtniuistJ'aCyinćy, klÓrey l'i .; d. !-r<JWo]11ie po,Jt\.iii:. 

7., \\ terminie Jicylncyi po odebraniu ,ntliów ,,. pi,·u11<:: hc;clą cłu Pl'OtCJkntn li-
cylaC'_vi111;go ·,\'s1,yslkic w1H·n11ki i wszyscy Dekl ,r,mci 1ym !'.'.Im~ m por„c1dlciC;rn, t 
w inki111 si,; do Ksi 1gi Dekl:1rnryi1Jey !iami 1,npisnli, a nas1qp11ir. wy ,nibną 

7.0liłnnie C'cna, od kló1·~y zacznie się licytacyn i:1 mi11w: 110 p.irlyc• ptmklem 
2. w~b17.~11w. - LicylullC'i o ofor~y z kolei pylnni hQcl<1. 
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8) Po lrzech-krolnem na licytacyi głośnem powtorzeuiu ceny uaymniey poda>-· 

ney na dostawę iedney partyi i wyraźnem zapytaniu się, rzyli klo nizszey 
ieszcze nie pocla ceny, nastąpi przybicie zakupu teyżc parlyi. - Skoro zaś' 
ieclen Licytant otl'zyma przy hicie tylu partyi, na He il'i sam w Księ_<lzc za
dcklaro\yał, . tem samem przeto do dalszego liry to wania nie maiąc pra w3, 
Protokót odbytey co do niego· li ryta cyi podpis.ze, i oczekiwać bq<lzie przy.: 
zwania go du podpisania umowy oheymować maiącćy, oprócz niufoyszycb 
WaL'Uuków, termiua dostawy, sposób w pialy przypadaiącćy nnlezytości, i 
ilość zfoźonego p1·zy licytacyi vadium, które się zatrzyma inko kaucya na 
pewność dotrzymania umowy ze strony Kontrahenta. Kaucya takowa, 
ieiliby złożoną byia :w gotowiŹnie, zwracaną będzie w propon:yi dostawy 
wó<lki, licząc po gr. 15 od garnca. - Zfoźona zaś kaucya YI Listach za
sta w,1y<'h zwracaną bę(faie w miar~ clostawioney Lakiey ilości wódek, za iaką 

List zastawny w naturze· bez podziału cl[: sie zwrócić. 

9) G1l_vby się zdarzyio, Że nie wszyslkfo partye oclstrnvy wódki przez Licy
tautów rozebrane bq<lą; w Ln kini p1·zypadku rcsztuią<'e pnrlye Adminisl rator 
ma prawo kupić od tych Licytautów, k.Ló1·zy podiąw zy się iuz po czlei'y 
pa1·tye czyli po garu<'y '.l ooo oclsla\\ ić, od <lal. zc:EJO lirylommin odstąpić 
musieli. - O do(folk·>we lym sposobem o<lst.nwy, ocJzielno umowy spisane 
będą i Kootrahm1ri dodatkowe kaucye w slósuuku _•\rtykufom 4. przepisanym, 
zlozyć b~dą obowićprnni. 

10) Gdy licyLacya tego rodz11iu wymaga, aby li.-zhn Lic,;tanłÓ\\· }) l'ZC ,·.)zszafa 
znacznie, a przynaymnićy o pułowę ilość wysLnwionycb w1 lic) !aCYiJ partyi· 
wódek, rarlrnicic na kazclq osub(l <lo 2000 garncy, a zntt11, gcl_, hy tyle· 
Licytantów nie pl'zybyYo, ile poc.Uug tego pru,1idl· n:. całą pow) Ższą iluśc 
parlyi wypada, uaten C'zas wtey r.amey proporcyi ilo'ć wy U1\1ionych pHtyi 
zmnieyszollą zoslauie tak, nhy zawsze ilo 'ć partyi wynosiła 11ie wi ·cey, iak 
pot..i\\'Q p1·,1eciwku liczbie Ku11kurrenl0w·. 

11) Skulki li<'ylacyi obowiąznią LicyLn11Lów, zan1z po podpis,wiu flrotukulu Li
cytacyi11ego ," a AdminisLrncyą dopict·o po icgo znlwicrclzcuin pru·z Konimis
syą Rzącl•.nvą Przychodów i ' '/,nrlli1. 

L 2) O prócz powyższćy ifo.' ei, ;1,11kupi icszczc A<lmiui:lr.:.Lor z wulm'.·y ręki FIJ) 

ośmnaścic tysi~c·y garncy oko\\ily. 

w. VVarsz;awie cluia. 14. Gruduia 1827 „ 

Adm i uistru tor: 
(podpisano) L. Newacho'.llic~. 
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OBWIESZCZENJE, 
l'irarz Trybrmaln Cywilnrgo pierw1z€y 1,utrmcgi 

Woiew6dztwa Ka/;ikirgo 
Puduio cło 1>uhlicznGy wiadomości, iż Dobra Zakrzyn z przylcgiemi Hollca

t1rami Zakrzyi1:,;k.icmi, w Powiccle, Ohwoclzie i \t\'oiewódzlwic Kalis"kiem poioione, 
pie;lctniey Magdaleny Urni11skiey, .(>O niegdy W. Magd,llenie :t Gembarl.11ów 1 mo vot-0 
l 1Jofrowski{:y- 1 secundo Umi11ski"óy pozoslałey córki <lzicclzir,me, w 'którćy imienin J\l\·. 
Jau Nq>omnccn Umi116ki, General vVoysk Polskich, iri°ko oycier 'i na I 11rnl11y opie km~ 
dzfoła I w \\'si './,akt1zynie w Peie Kaliskiem zamiesi kanie o1mn,e maiącey, nn rzr.cz 
V\', Józefa Puchalskiego, byłego Pułkownika \tYoysk Polskich I w wsi Zakrzynie Peie 
Knfo,khu zami~qzkaiego, zaslaw1rngo Posscssora Aktem lradycyi nieruchomości 

przex Komornika przJ Trybunale Cywilnym Wdztwa Knliskfogo, VV. Jakóha . Sfowi ... 
ko wskiego I w dniu 1 6. rozpoczqtym, a w ćlniu 1 7. Si.crp11 ia r. z. ukoAczonym, na 
gruncie wsi Zakrzyn n spis:rnyrn: zaięte, z.i którego ·,,V. J ózcf Gluuhicz Rokossowski, 
PatL·ou Trybull:.Iu Cywilnego V\'<lzlwa Kaliskiego, w Knliszu zamieszknly, w poparciu 
tegoż znięcia stawa. Akt zaięcia powyz6y wzmiuokowany w Biurze Pi arzn Kanccl
laryi Ziemiuri~kićy \Vclztwa Kaliskiego w dniu 4. Październiku r. z., a w Księdze za
regestrowm'1 T1·ylrnna!u Cy~vilnego VV clzlwa Kaliskiego ,v dniu 1 o. legoż m. i r. po-
ąauy .i zal'cgeslrowany został. · 

Rzeczone Dohrn Zakrzyn skladaią o<lclziel11ą Gminę, pod nazwiskiem: Gmina 
:lakrzyu. 

Ro::lcg1o;ć dóbr Zakrzyna z przyfoglemi n0lleuclrarni poding rozmiar!, pt·U:z 
Ur. l'ilipa Durl1i11s1dc~o, zierniomicrrQ przysięgkgo pate11Lowanego, w men K wictnru 
1·. 18 '.l5 usknlcczuionego, iesl n,1sląpnu: 

l) Placów i zahn<lowa1'i. Dworskich 
:i) Ogl'Oclów i Sadów 
3) Gruurów ornych Dwo1·s'k.ich 
4) Łąk Dworskich c:r.yslych 
5) L,ik dito zaro~Iych 
.6) Jlt,ru sorno1rngo 
7) Lasu ol. zyny dnze1 
.8) La~u ,ils1.yny dro-lm~f 
9) ])as! wisk czrtych 

,1 o) <lit o zaros!ych 
l l) ~;muguw 
1 '2) Placów i ogrodów 
12·) Lik i gruntów 
1 4) Plocuw i ogrodów 

rzynszowni\:ów 
elito 

chlop,kich 

Morg. 6 
15 

6Bł 
70 
98 

.1798 
75 

167 
55 
'l ~ 

6'.l 

OP· 9.1 
3-o 
94-
68 
l ~) 

118 
89 

117 
153 

- . 69 



,. 5) 
t 6) 
17) 
18) 
19) 
~o) 
4-1 1) ' 
n) 
~3) 
24) 
25) 
:.l6) 

GruntÓ\'1 / ornych cMopskkla 
Ląk ~hfopskich czy/;Lyctf 

' dilo znrostych 
Ogrodów i niw bot·owych 

-

Łąk dla tychże przeznaczonych 
Placów or,rodów i zabudowań młynarza -

' i:, 

G1·unl·3W ornych lc>goz 
Łąk PL'7.CZ tegoz posindanJ.Ck 
Gm-ntów okupuikó\.,,. 
Ląk seperatnych tychże 
Stawów I sadzawek i wodoch:k6w -
Dróg nicuźytk,,w 

513 
80 
33 

8 

9 
~ 

80 
24 

815 
8 

~8 
-4 2 

- '87 
I 21 

41 
158 

18 
51 

9 
176 
166 
158 
159 
95 ------

Summa ogólna !forg. 4 7 7 9 OP· 1 65 

"zyl\ llub miary Re1'1skiey 15 9 . morgów g Qp. 165, rachniąc na hub~ po 3 o mo~, 

· ,;v dobrncb Zakrzynie są następni czyns!r.ownic3 , którzy opiacaią czynsz, a 
ruiaJ1ow1c1c: 1 ) Zygmunt ilrnsz złtp. 20, '.l) Godfryd Fechner złlp. 47 gt\ 15, 
3) \Yawrzynicc Leyn.11n1 zllp. 4'.l gr. 15, 4.) Godfl'yd Nuske złtp. 33 gr. 3, 5) 
K1·rtynn Nuske zllp. 33 gł'. :'1, 6) Kl'ystyan Filzncc zrtp. 6 gr. 8 ~ 7) Godlib Nen
m:i l z!lp. 36 gr. 8, 8). Go<lfry<l Jona~ zllp. 43 gr. 23, 9) Godfryd Fahr zllp. 8 
r,1·. 5 1 1 o) l ryslyan Fahr zll p, 33 gr. 3, 11) Daniel Lange i Kryslyan Glaszko 
ztlp. 23 gr. 3, 12) Gollib Gntz zltp. 26 gr. 8, 13) dichaI Glaszkc zrt. 43 gr. 23. 
ii ) Sunme1.T:i110L 7.ltp.3o, 15) Gotlib Menlzel zltp. 37 gt·. 15, J6) AnJrzćy 
V\"crner ztlp. 17 gr. 15, 17) VVoyciech \iYaber zltp. 20, 18) Andrzt;y Mentzcl 
zrtp. 1 o, 1 9)· Godf.ryd Ncyroan zllp. 36 gt', 8, 20) Marcin Neyman zlt. 27 gr. 1 5, 
;;i 1) K1·ys1yn11 Millet' zI1p. 33 gr. '.24, 2::(1 Samllcl Gcring złtp. 5o gr. J 1, 23) 
Go,lfc_yd fcdmer zllp. 23 ge. 10 1 24) KryszlofNeyman zftp. 7 gr. 15, 25) Marcin 
Gtapiniec z!lp. 38, 26) Antoni Migdalski 2Ilp. 37 gr. 15, . 27) Godlih Szermer. 
2!1 P· 2, 2 8) \iVoyciech Plesuicrowski ciesla zitr. 60, . 29) Stanisław rhJgtrniocki 
,zc\ll'C ztt. 4 o „ 3 o) Grzegorz Drzc,viccki wyrohnik złl p. '.lO, 3 1) Sebastyau Dzik 
:6lt. S o. Powyzćy wyl'azeni Koloniści od ro. 1. nz do ~ 8 . oprócz opłacnnych 
uzynszów, zoslaią w obowiązku, w kazdym roku odrobić w zniw:i dni 38. Nro. 32) 
-Jau Lt1ryusz m1ynarz opluca z młyna wodnego zltp. 360, prócz tego za wicprzh 
a.!tp. 4_o, o<ldzielnic z wiatraka opłaca rocznie zitp. 30

1

; nadto z wfalraka winien zemle'C 
,urowcu sztuk 1 o, z rnlyua zaś tyle, ile Dwór potrzebować będzie; wreszcie w clrog~ 
gdzie i ,ok d:ile~O Dwór Zakrzyntl zadyspoouic, w kazJym czasie t na karo, d1spo,. 
~Y"Y!ł _ ~·ysylać powinien. 
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Dobra powyzey wyrażone ma w posiaduniu W, Józef Puchalski, iako za
$lawny Dzierżawca. 

Klo si~ chce o wszystkich szczcgófoch tych D_6br ohiośnić, może w Kanccl
laryi Trybunatu i u Palrono. popierniącego zaięcie przeyr~e:rć, a kto chce Dobra wi
<lzieć' muzo si~ udadź na gruut. 

T1•adyry:i powyzćy z daLy wymieniona w iedućy kopii dla JW. Jana Nepo
mucena Umińskiego w obrnnym zamiaszkaniu w wsi Z~krzynie na ręce Zastępcy 
V\'óyta Gmiuy, Karóla Hoilmnn, w drugićy kopii temuż Karólowi Ho.ll'man, iako 
zas LQpcy \Vóyta Gminy Zakrzynia, w dniu 17. Sierpnia r. z., a w trzcciey kopii 
Janowi S0hiecl10mkiemu , Pisarzowi Sądu Pokoiu Płu Kaliskiego, w duiu 24. Sierpnia 
r. t. wr1:1·;rnu ,ł została. -

Dobro te sprzedane bciclą w rr1.c( T ryhullale Cywilnym vYoit:·,l'ództwa Ka
liskiego, w K,1lisw w Pałacu Sądow) 111 S1;ssye swe odhywaiącyrn, ua Audycncyi pu
bliczuty, luk ink są zai ęt e. 

Pierwsze ogfof,._<.:u ic warunków licytacyi i sprzerforzy w dniu 2 3. Listopada 
r. z. o godzinie I o. zrana na Audycncyi wspom11ion1;~0 Tryhunnfu nastąpifo, drugie 
dnia 7. Grudnfo, a ll'zecie dnia ~ 1. Grnduill r, z. 11 asląpifo, gdzie wyrahiai ący sprzc
.<larz, "Il)' Józef Ptl< h:i lski, p1 1duI .za te Dobra rwnmą dip. 100,000. - Pocz<',m 
t.enmn do tćmczasowcgo przysć1Jzeuiu na dzic1i 8. Lut go r. b. o gocfaiuie 1 o . . zrana 
w1 znnczony został. 

w KnUszu dnia 2. Styczuio 18:lS r, 
Piątki ewie-z. 

Pf'ywiu1.zono 11.a tab/ny w Sali Aaycn
cronalnly 'Tt')'btt1ia/(t ()wi.lU'f(O f j'~ ft/Ja 

Kaliskiego dnirt 1 2 . .Paf.dziermi:a ( 8 2;, r. 
Piątl.-iewtcz. P. T. 

o n vV IE s z Cz E N IE. 
Piforz Trybrmalu O;ioilnrgo pirrwney lnitancyi 

Woiew6dztrva Kali1kiego. 
Po<laiu d,, puhlicznćv wia<lorności, iż Pupiemia Jnriąb zwana iu terrilorio n:a

i,,t no' ei l'r1.v:·~·<JII"' Icżąc:i, do Gminy wsi Krzeczowa Pvwi.ilu Ohwo<ln \i\ 'ieluńskiego 
\Ydztwa r r.lihk ic<ro naloząca, z g1·uutami, rolumi S. i lt. Klu..~sy, ł,1kami zaroslcrni, 
lu6 1:ui, x,1b:•d,Jw,lllit1mi; wud,nui, drogami j niouzytkanli w ogóle okoio 165. Mor
gl1w i 1 :i~ l'Q. miary Roinlu11<l;:kićy wyno.szącomi - tak iak lukową ś. p. Bogu
mił Kiiugc 11b<:rg od \ \' . Józefo l 1~ntskicgo dziedzica dóhL' ziemskich KrzecEÓW, po
dl11g J..onlt·akt11 LTrz1,do"cgo kupna i sprzedazy w dniu 18. Styr211ia 1820. roku za
wai-1<:"'0 c,knpil, uzywal i uzywać by{ moren aktem trnclycyi uieruchomości l_)rzez 
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Leo~rn Nowicrskiego Komornika przy Trybunale Cy\'l'Hnym ,Ydzlwn Kali~kieg:u, 
w dnin '.27· Maia roku 18'.26 na gruncie tćy Papierni 1'pisnllym, ~.ii 1;1a . Akl len 
tratlyryi w Biórze Pisarza J.Jypolecz11cgo Powiatu \ \ i;...1.u.'d ic·go w rl11iu ~- <'z<·1·" ca 

l"(Jkil 1 8'.2 6, a w księ<lze zaregeslrowań Kanrellnryi Tr.) bu1wi11 f'y\\il11<:,go : •. :1~,rn 
Kaliskiego w dniu 16. Czerwca r. 18 '.26 podany i r.Hr.eg-e~trommy. l'npiPl' ·!: L1 
,1ł'zisi<lzi : z11a sukcessorów ś. p. Bog1-imifa Klingenherg, iaku lu dukl11il h: 1) G11, l,,\\a 

Kli11genbcwg dzierza\'vcy Papierni Jarząb, tamzo inl(:rriturio ~·si K1·zc:e:.w,1a Pu11ial11 
\Yido11skiugo bQdąc~y - 2) Maryanny z K.lingenhergów Jana Kurzan-y mtynarza 
zouy, na folwarku Miedno do wsi Ożegowa Powiatu Radomskiego 1rnlc:t1c., m -
3) Karoliny z KJingcubergów Jana Kani miynarz~. źo11y, w wsi Ozug<mie Po\\'iulu 
HaJomskiego - 4) Nieletnich Józefa, .Alberla Klingenhergów pr;1,y Kntal'zynie 
z M0szy1\.skich Klingeubei;gowey wdowie, matce i opiekonce w ·wsi K.rzcczo\\'ie Po
wiatu \ \ ielu1\.skiego, mieszkaiących na rzecz staroz. Lewka Gi•miis i Judy .i\lt,yfo
sza Tobiasza z wfosnych fouduszów si~ u\rzymuiącycb, w mielicie Dzialoszyuie l'o_: 

wialn V\'ieluńskiego mieszkniących, zaięta, za których pocz,1lko'tto Erazm Surhor.<ki, 
a po. iego śmierci Jan Miczke Palron przy Trybunale Cywilnym \i\'dzlw:i Kaliskic.g1J 
lV Kaliszu mieszlrniący, sława. 

Papiernia la iest d<Jsyć w dob1·ym stanie, ma 'tt!lzelkie porządki do r ohiei,ia 

papiern, potrzebne budynki, przy tey icst mtynik <lo melenia mąki, r0zlle domo,H: 
sp1·z<;ly, oraz meble pokoiowe, iak to wszy.~tko w zaięriu ~yspecyfikowa110. G:1!1:-
11.:k k.11poa J11r.i:,1b Papiel'lli icsl pomieszm1y, bo i est cząstka dóbr zicwski:h pr:111 <·m 
w1ns110sci okupio11a, z klórey ic<lnak czynsz d1rnrowi co tocznie się opi.,cn, i:.k(I 
td przy sprze<lazy w obce rqce hierze Domi1~inm Lnudcminm dziesiąty gren, Dzier
fo·,vcu:ni lćy 1~npicrni .Mociey Królikowski i Guslaw Klingeuhcrg poJdzitl'Źimili td:1,
w,1 Juzduwi Lewickieuiu - ogólną Administracyą prowadzi teuze .] C:zcf L0wi1 ki. 
Klo się chce o wszystkich szczegófoch tey Papierni gnmlowuiey obinś1:ić, 1m,zn 
w K.•.: 1rt:l!aryi Tryhullaiu i n Palrona popicrai,icego zai ;cie przfyrzeć, a l:lo < l l, 
l'.ipie:·11i ,; 1_1·idziuć, może r.ię udać na grunt. 

.'.lniQcie powyzóy z <laty wymie11ione w icduey kopii Józefowi Psarski('mu 
'-''oytowi grni11y Krzerzowo, w dniu 27. Maia r. 1826, w drugiey kopii .łn!lu\\·i 
Snlikiey;frzowi Pisnrzowi Sądn Pokoiu Powiatu ,Yielu:1skicgo, w <l11iu '.29, .:\!nia r 
1 8 :i G, tloręc zo11e zuslafo. Papiernia la sprzedaną będzie w Pś. Trybunale Cywil
nyrn lw:zey foslancyi VVdzlwa Kaliskiego w Kaliszu, w Pnfacn Sądowym swe sessye 
'>clbywai,1cym 11a audyeucyi publiczney. 

Pierwsze ogtoszenie warnnków licytacyi i przedazy w dniu 3., drugie dr nu 
1 7 •, a trzecie clnia 3 1. Sierpnia roku 18 2 6. nasląpi1o, gdzie wyrabiaiący przed:1Ż 
podali za le uiernchorności Summę Dziesiqć tysięcy ziotyrh polskich - 1,orz(m z•l
•tal lcr111i11 <lu 1 em czasowego przy.~ądzeuia na <lzici1 1 3. Paździeruika roku 1 8 :;i o go· 



.. 
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a'·ti'n~ 1 o. z ralld oznaczony, w lló1·y111 Papiernia wspomniona Patronowi popiero.iłf" 
cf!mu przedaź Erazmowi Suchorskiemu ~a suinrnfc Dziesi"ć tysięcy złotych polskich 
tem<'zas-owic przysąd:toną została , i \e1·miQ do oslatecznego przysądzenia ua dzicll 
3o. Listopada. 18 '.l 6. ,·okn godzinł) 1 o. ~ rana był oznaczony - w tym iednak dl~ 
lu·akuiąctiy taxy ostalecznio przedanlL uie była, i oszacowanie onćy nakazanćm zo-
1itiuo; po zatwierdzeniu taxy oznaczony został Wyrokiem z dniu 7. Stycznia r. b. 
t-ei:min cło oslalocznego przysądzenia ll!l dzień ~ o. Lu Lego r. b. o god.zin~ 1 a. z l.'lll)a. 

w K.aliszu dnia. 7. Sl,yc.zuia 1t 8 ~8. roku. 

O Il WIE S Zr. ZE N IE. 
Eomornif. pU,j' 1„ybr' · al~ Cyu•iln:xm lf' oiew6clztwa Ralzslirgo. 

Zawiadomfa, ii w < nil: l &. tJtyczni~ 1-. b. o godzinie 1 o. zrana w Katiszu 
przed domem Urz~<lu • fonicypalneg '> · przedaue b<td,1 ruch<;nności. meble pokoiowe, 
zeg_ary ścienne i kieezonko'\Ve, wi~cey duiącemn, plucie nalychmiasl :r;io .przyhii;io. 

'\'f K:ili.szu dnia. 1 !l, Stycznie~ i ~ 8 roku~ 
Leon Nowitr1ki,. 

< B~' TES~CZENIE 
Kom om.i/.; 7r,r::,"ł '11;• 1wnal1 Qywiln_rm PVoiewództwa Kalisl:iego-

Podaie do publicznćy windomo.;ci~ iz w dnin 3. Lutego r, b. o godzinie 1,, 

po południu w mieście! >laszknch 0clbywa,; si~ będzie sp1•zcclarz sądownie zalradowa
nych obieklów, to icst: koni I owiec, wołów rohocaych, krów, jałowizny, kartofli 
wiert. 15 oo i :i,mych l.'llClłOmo;ci. 'h~ć wi~o kupua mniących z goLowcmi pie11i~z„ 
mi zaprasza. 

w Kaliszu dnia 1 !l. Stycznia t 8 :i 8 1.'\ 

:J. Slowikow1kt 

,rv ?: \1\7 .\ .N l E. 
Wszystkich Wic-..zydeli do '! foss, Konktmowćy Kniei.ima. Milewskiego ll>ic

&mących si~, mum honor wezwad do stawienia się na dzic11. 28. Lutego reku hiczą
~ego o godzinie 3ciey pu południu w mie, scu zwyklćrn posicdzm1. T1·ybunafo, pr:.:ed 
Wnym Chubicliw, Sędzią, 'RcfoL'cnJ em t{yie Maisy, a to ko11ecm naradz nui sią 
względem sprzc<larzy Dóbr riiernchomj eh, oraz przpyrzcnia rachunków tćyze Moss 
i. t. J. 

~afuz dnia 9. Styczniu 18:18 r. 
Felix WifcŃ.oul!!ii, 

ltw.·alof Massy Kajetana Milewskiego.i 
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