DZIENNIK
DEPARTAMENTOWY RADOMSKI.
W Radomiu dnia iggo

Kwietnia 18^2.

Nro. 33/6. Prefekt Departamentu Radomskie go.
t^ekret Nayiaśtlicyszcga Pana z dnia 14 Lutego 1812 Roku zapadły, dochodów Skarbo
wych z Podadku Patentowego, tyczący się; w treści nallępuiącey:

” Wypis z Protokołu Sekrctaryatu Ytanu. W Pałacu Naszym w Drezdnic dnia
14 Miesiąca Lutego '1812 |roku.
FREDERYK AUGUST z Bożey Łaski Król Saski,
Kiąże Warszawski, &c. &tó
W zamiarze wykonania przepisów prawa o podatku patentowym na dniu 20 Grudnia
1811 zapadłego, za przełożeniem 'Miniilra Muszego Przychodów i Skarbu, i po wysłucha
niu Naszey Rady Stanu, poftanowiliśmy i flanowiewy:

1. Każdego roku w pierwszych dniach miesiąca Liftopada robiony będzie spis osób
podatkowi patentowemu nlegaiących, w miailach przez Prezydentów lub Burmiiłrów, po
Wsiach przez Woytów łub ich zatlępców. respecliye miafta lub gminy wieyskiey. Do po
mocy przy takim spisie w miailach, użyte bydź maią członki Rad respec\.ipe municypal
nych, lub wieyskich, na wsiach zaś członki Rad wieyskich.
§ 2. W każdym jroku uaypożniey aż do dnia 15 Grudnia, spis ten podług wzo
ru od Miniilra Przychodów i Skarbu ułożonego robiony, zupełnie ukończonym bydź po
winien, Odmiany zaszłe względem roku upłynionego wyrażone w nim będą.
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i'e gminy,
ra złoży;

sy których Prezydent lub Burmiftytz pod bezppśrzeduią Prefekta zoflaią dyrekcją, zatwier
dzać będzie Prefekt respeetiae Departamentu; z niiifl zaś, które ppd bezpośrżeębiią Po.dprefcklów Powiatowych zatają dyrekcyjj Podprefekt reepestiye Pp wiata zaświadczać, a Pre?
fekt respeclire Departamentu zatwierdzać mą.
§• 4. Prezydenci i Burinifty-ze miaft, a w gminach wiejskich Wgyci lub ieh Zaftępcy, są każdy z nich reępectioe z osób i maiątku odpowiedzialnemi, tak za opóźnienie, ią.r
ko też za niedokładność zrobionego spisu osób, podatkowi patentowemu ulegających.
§. 5. Rząd, do którego miafto należy * determinowany tbędzie z oflatniego fpisu tyir'
dnośei.
,
.’
T Y T U Ł D R U (J I.
*1 .
•
Urządzenie przesyłania do Władą. Patentów i Poboru podatku patentowego.
J. 6. Uregulowanie flopniów opłaty, do możności uboższych Kontrybuentów z artyku
łu 4 Uchwały Seymowey wypływające, Rady municypalne i miejskie w miaflach i, 2-j
3 rzędu uczynią w tym sposobie, iż do uboższych Kontrybuentów podług ftopnia ieh mo
żności zaftosuią opłaty, jakie dla niższych rzędów miaft w teyźe klassie prawem są oznąezone.
7. Ka^dy Prefekt respectioe Departamentu mieć będzie do swey dyspozycyi przesła
ną od Miniftra Przychodów i Skarbu potrzebną na Departament ilość patentowy z któryety
wżycia zdawać powinien rachunek roczny.
8. Prefekt respectioe Departamentu przesyłać będzie dla miaft ilość patentów flosowną do odebranego, i przez siebie zatwierdzonego spisu, wraz z jednym excmplarzcin Or
nego do Prezydentów lub Burmiiłazów, jeżeli ci pod bezpośrednią Prefekta zoflaią dyrek
cyą. przesyłać ąaś będzie lakowe patenta do Podprefetytów dla tych miaft, których Burmiftrze pod niemi zoflaią, yównie jak i Patenta dla wsiów potrzebne, do Podprefektów
przesyłane bydź maią, z załączeniem iednego exemplarza zatwierdzonego przez Pre
fekta spisu. Kassy Powiatowe odbierać będą od Prefekta respectiye Departamentu ieden
cxcmplarz zatwierdzonego spisu, celem usprawiedliwienia powinności wpływu kassowego,
§. g. Podprcfekt respectioe Powiatu odebrane od Prefekta patenta do miaft swego Po
wiatu przesyłać takowe tyądzie’, wraz z jednym excmplarzem zatwierdzonego przez Prefekta

spisu, Burmiflrzom miafl, a spisy osób do podatku, patentowego będących na wsiach przez
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Prefekta zatwierdzone przesyłać będzie Podprefckfc do Woytów, lub ich zafłępców respecit-

§' 3, Takowy spis coroczny na trzy iednobrzmiące cxemplarze przepjsaęy. z rpiast
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w kafsie swego Powiatu za kwitem Kafsye-f

§■ 103 W miaflach pod dozorem Prezydenta luty Huriniflrza, poborem podatku paten
towego żmiaft zatrudniać się będą trzymający kafsę miejską,' po'wsiach zaś WoyCi lub ich
źaflępcy. Zebrany od Kontrybuentów podatek patentowy oddawać będą' do' Kafs respeclide Powiatu za kwitem Kąfsyera.- Zaf złożenienTprzeż Wójta' inty* zaftępcę7 do Kafsy Po-'
śśiatowcy podatku' patentowego,’ Woyt lub źaflępca' patenta zKifsy odebrawszy, takowe

Wydawać ma ty.n Kontrybnćntoirf, którzy iemu podatek patcittowy zapłacili.
§.11. Kafśyerówie PóWiatowi z odbieranej z ńiiafl i o'd Woytów lub zafląpców sum
my podatku1 patentowego Wypłatać będą za kwitem' respećiioe BnrńiirfrzóW i Woytów, wi
zowanym przez Podprefekta, część taką, iaką Uć&Wała 'Seymowa w artykule' lgtyrn mia-

ftolri podług ich rzędów’, miaftoin' żadnych funduszów niemaiącym i wsiom naznacza.

§. 12. Trżymaiący kafsę micyską odpowiadać będą z kaucyi swey z osoby i z maiątku
fa' Całość pobranego podatku.

§. 13.

Ta sama odpowiedzialność rozciąga się i do Woytów.

Prezydenci' i Burmiftrzć w miaflach, a Woycr lub zaftępcy po wsiach', flarać

śię powinni o to, aby podatek patentowy na Konfrybuentacli nie zalegał, a pobrany ażeby
Ża opóźnienie' się z pobow czasie przyzwoitym oddawanym bjł do kafsy Powiatowej-.
ććin, za' przetrzymanie lub nadużycie’ pobranego podatku/ będą tak odpowiedzialnemi', iak-

ićft wskazano wyżey §• 4 r litym.
§. 14. Kafsę utrzymuiącym’ w mieście'/i Woyfonilub ich żaflEępćom' po wsiach, służyć bęrfą do poboru' podatku' patentowego za iedyne prawidło spisy osób' temu podatkowi ulega

jących, przez Prefekta zatwierdzone.
tych spisów.'

Ńie powinni’ wzbraniać Kontrybuchtom przcyrzenia

§. t5. Prefekci rispectipe Departamentu doglądać będą przez iMprcfektow' Powiato
wych,' aby pobor podatku tego szedł z wszelką regularnością; ich' obowiązkiem przeto ieft
pospieszać tym końcem przesyłanie do władz potrzebnych .patentów.
§ 16. Patenta roczne na fundamencie spisu’przygotowane, wykńpótśalie bydż powinny

p?źCd początkiem miesiąca Minta.
I
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Patenta zaś dla wsiów nadesłane,
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Wyrażono w nich będzie do czego i komu patent służy na który rok, i za faką opłatą ielł wydany, oraz kiedy ta opłata nąftąpiła, Biorący dla siebie patent podpisze się ua
nim w minysen nn lo pr • zmacnćm własnoręcznie, a gdyby pisać nictimiał', tedy ten, kto

patent za opratę wydalę, wyrazi to na patencie.
5. 17. Opożniaiący się z wykupieniem patentów, gdy tein samem sprawuią kunszt 1
handel, rzemiosło, etc, .bez patentu, podpadać będą karze podług przepisów §f 4 Prawa
Seymowego,
f
.
■
.1
§ 18 Naypoźttiey aż do dnia 1 Lutego Prefektci respectire Departamentu podawać
będą corocznie Miniltrowi Przychodów i Skarbu, podług wzoru przez niego przepisanego,
dezjgnacyą pndatku -patentowego, iaki na fundamencie spisów zatwierdzonych do Kafs
wpłynąć będzie powinien,
TYTUŁ TRZEĆ I.
O patentach na szczególne, żądanie Kontrybuenlów w ciągu roku wydawanych.

§• 19. Któ po skończonym rocznym spisie do podatku patentowego rąjjionym , chcący
prowadzić iakowy handel, rzemiosło, profefsyą, kunszt^ lub chcący założyć jaką fabrykę
żądać będzie patentu, ten powinien w celu uzyskania patentu ftosowną do Tarylły opłatę
złożyć za kwitem interymalnym w kafsię respeetiue mialła, Woyta lub zaftępcy , uwiadomi
o tern respectiye\ Prezydenta, |Burmiftrza, Woyta lub Podprefekta, których to respectipe

urzędników obowiązkiem będzie wylłarać się o patent, i takowy f,za oddaniem na powrót
20. Kto nieumieszczony w spisie zaczynać będzie clteiał w ciągu roku sprawowanie
handlu, profefsyi rzemiosła etc zapłaci wprzód po lalek patentowy za czas, iaki po zo/łą-

ie do końca roku, rachuiąc zawsze od początku kwartału, w którwn zaczął sprawować’
Takiemi kwartałami są:

wować inną iaką profefsyą, rzemiosło, handel, etc, osobnego patentu potrzebuiącą.
§. 23. Kontolle Patentów wydawanych,

'za szczcgólnem Kontrybueutów żądaniem

w przypadku wyźey §. 19, 20, 21, 22 wyrażonych,’ Minifter Przychodów i Skarbu prze
pisawszy, Władzom do wykonania wskaźe,
tytuł c z w a r t y.

Urządzenia ogólne.

24. Każdy Artyfta, liandluiący, profefsyonifta, rzemieślnik, fabrykant, podatkrwi
patentowemu ulegaiący, winien będzie okazać w każdym czasie patent swoiey zwierzchno
ści inieysęowey, Ądmipiłracyiney, Skarbowey, lub Policyiney, skoro od iedney z tych o

pokazanie patentu zarekwirowanym zoftanie.
§. 25, Doftrzegać przewinień

w podatku patentowym naybl.iższym obowiązkiem ieft

Prezydentów i Burmiftrzow miaft, a po Wsiach Woytów lub ich zailępców.
Za niebaczność lub pobłażanie podpadać będą karom, a w miarę okoliczności, i od funkcji oddalehi żoftaną,
'
.t

JT. 26 Ktokolwiek doftrzeźc, i doniesie kontrawencyą o podatku patentowym, ten ma
prawo żądać w nadgrodę dla siebie połowę kary, iaka podług przepisów prawa Scymowe-

kwitu interymałnego, wydać Kontrybucntowi. '

handel, rzemiosło, etc.
Marcowy.

§• 22. Tenże sam przepis ściąga się także do przypadku, kiedy kto nieodmicniaiąc
Z
swego handlu, profefsyi, rzemiosła, etc. przenosi się wciągu roku do miafla wyższego rzę
du, lub gdy obok sprawowancy przez siebie iuź prefcfsyi, handlu etc. będzie cliciał spra

Czerwcowy; Wrześniowy, Grudniowy,

§. 21. Kto w ciągu roku porzuca handel, rzemiosło, profefsyą etc. na którą ma patent
a przechodzi do innege rzemiosła, handlu, etc. na którego sprawowanie pat mtn za wyższą
opłatę, w takim przypadku dodanie, za złożeniem mianego patentu i wyższości opłaty , inny
iłosowny patent na tenże sam rok służyć maiący, na iaki wydanybył dawny zwrócony patent, _

■&° §■ 4 od ukaranego ściągnioną zołłanie.

,

27. Ku zapewnieniu podatku, i kary za przewinienie, mogą władze adminiftracyi»ie wkładać rekweftr na nieruchomości własne lego, kto bez patentu sprawował kunszt,
handel, rzemiosło, < tc. Lecz nigdy więcey nieruchomości dłużnika pod sekwelłr zaymowanych bydż nic ma, ia tylko tyle, aby :<h wartość wyftarczala na zapłacenie długu Wsze
lako w takim przvpadku nie wodno zabierać w sekwełłr nieruchomości tych, które prawem
cywilncm obięte ją na przed niot nie podpadający pxekwowauin.

28. Zażalenia a przeciężenie w podatku patentowym rozpoznawane będą w Radach

frefekturalnych respektiwe. Departamentu.

(
£. 2g, Gdyby kto zgubił swoy paten^, może zyskać powtórną' onego expedycyą zit

złożeniem u Prezydehfa lub Bnrmi/Uża miafta,- a leżeli mieszka na wśt, za złożeniem u
Woyta lub' zaftępcy w depozyt na zabcspiecżenić łSkcrbu od podlłępu iakówego takiey
summy, ile za patent Zgubiony zapłacił. Po upłynieniu roku, na który patent' mu wyda
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^Magazynie przedąie iedynie własną s>vą robotę lub fabrykaty.
Jeżeli zaś utrzymuią
takich sklepów-lab magazynów .otwartych więcey iak ieden, tedy na drugie, .osobne
patenta mieć powinie/. ”
•
ó'- 33. Sakcefsorosyic zmarłego patentowanego artylly, kupca, rzemieślnika, profefsyo-

ny /służył, ieżeli nie okaże się iakowe nadużycie’ patentu podanego za zgubiony, depozyt

pifty, fabrykanta, ieżeli sprawować po nim będą iego rzeąiiósło ctc. używać mogą paten,tu, iąki zmarłemu był dany, aż do upłynięcia ,czasu w patencie wyr.ążonego.

Od fakowncy* poWtórcy expedyćyi patentu' pobieraną tylko'

JT. 34. Posiadanie patentu na sprawowanie kunsztu, pręfefsyi, rzemiosła, hauillo lub

właścicielowi 'oddanym będzie.

będzie' opłata za papier ftępłowy.

§. 3o. Ktoby dla rozmaitości swoich interefsów potrzebował więcey eipedycyi iak ie<Thę’ swego' patentu', może onę uzyskać za okazaniem mianego patentu, na którym zapisaną
Łydż ma piewsza expedycya, na dafizyek ćspedyćyaclr wyrażono będzie: druga. expcdycy<fy

trzecia expedycya, i t. d.
Za każdą naftępną expedycyą patentu płacono będzie za ftępcl po' groszy dziesięć; na1
takich dalszych expedycyach miańego patentu',■ właściciel patentu,- tak iak na pierwszcy ex-’
pedycyi, własnoręcznie podpisać się powinien',
3r. Ci. którzy podług przepisów prawa, wolni są od opłaty podatku patentowego’
odbierać będą patenta gratis 7. opłatą iedynie ceny łłęplóowoy.
$. 32. Obowiązek przez- prawo SĆymowe JT. i/, włożony na kupców do brania tyle'
osobnych patentów, ile utrzymuią oddzielnych handlów, ' uważanym będzie w naftępuiącysposób:'
ą) Kupcy hurtowi, chociażby w iednym’ sklepie lub' magazynie rozmaitego' rodzaiu fo-’
wary prfcedawali, ryczałtem,- czyli en gros, tyle osobnych mieć powinni patentów,ile utrzymuią oddzielnych handlów w taryfile wyrażonych.
A) Kupcy lub liandluiący, którzy W iednym sklepie różnego gatunku towary cząftkowo’

czyli en detail przedaią, opłacać powinni patent z tego gatunku [towarów’,

który

w taryffie do naywyższey od handlu cząflkowego pociągniony ieft opłaty.)

ej Jeżeli kupiec lab handluiący utrzymuie sklepów lub magazynów otwartych więcey
niżeli ieden', tedy tyle,zapłacić powinien osobnych patentów,- ile ma otwartyeh skle

pów lub magazynów.
d) W względzie opłaty podatku patentowego nie będzie za kupca', lub handluiącego uwa
żany, fabrykant,-rzemieślnik lub profefsyonifta, który na sWoy źysk w sklepie lub

Aa utrzymanie fabryki iakiey, nie zasłania nikogo bynaymniey q<1 podległości .urządzeniom
adminiftracyinym, iakic są lub będą od rządu wydane.
,!T. 35. Przepisy Dekretu naszego o podatku patentowym daty 15 ISfarcą 1809 yoku
W czcili przeciwiąe są, pinieyszem ucliylonemi zostaią.
Wykonanie ninieyszego Dekretu, który w dziennikuprąw ma bydż umieszczony, Naszyto
Jkliiiiftrom Kięftwa Warsząwskiago, wczćindo którego najeży, zalecamy. (podpisano)
jFR.EDER.YK AUGUST, przez Kjróla Minifter Sekretarz Stanu Stanisław Breza Zgodno
/Oryginałem Minifter Sekretarz Stanu,

Stanisław Breza. (L.S.)

Zgodno z Oryginałem

Felix Łubieński, Minifter Sprawiedliwość’, .Antoni Joneman, Sekret Jen.
Żlla wiadomości j dokładnego informowania się o tymże UUr. Woytom i JPP. Burmiftrzom
w Dzienniku Departamentowym kominunikuie. Radom dnia 1C> Kwietnia 1812.
(podpisano) Małachowski.
łfafsrnann, Sekretarz Jencralny.

Nro. 3/12. Prefekt Departamentu Radomskiego.
W skutek wezwania JW. Prefekta Departamentu Kaliskiego podaie się ninieyszy Lift
.Gończy Sądu Spornego Ppwiatu Konińskiego, do powszechney całego Departamentu wia

domości, oraz zaleca wszyftkim władzom Adminiftracyinę-Policyjnym Powiatowym i
, Gminnym, aby .tychże naiczdników i ząboyców w ninicyszym Liście gończym opisanych
naytroskli wiey śledzić, wyśledzonych zaś pod pewną i mocną ftrażą Sądowi rekwiruiąceinu
/oftawić ftaraly się. Radom dnia 5 Kwietnia 1812.
.(podpisano) Małachowski,
Hafemanu, Sekr, Jencralnył

LIST

GOŃCZY

Wydział Sporny Powiatu Konińskiego.
Z wyprowadzoney na dniu 3 miesiąca i roku bieżących Indagacyi na gruncie miaftecz;X* Brudzewa tu w Bo wiecie Konińskim sytuowanego, z powodu nayścia, zrabowania i po-

ranienia Borowych Figiclskich na Folwarku Zapufta zwanym do Dominium tegoż miafteczha Brudzewa należącym w nocy z dnia 27 na 2g miesiąca Lutego dopiero zeszłego naftą'
pionego , przekonawszy, się, iż
1. Nieiaki Owczarek, imieniem Karol,J którego Oyczym pierwey tamże na Zapuście
jako Owcarz przed trzema laty mieszkał, Wzroftu dobrego, cienki i, szczupły, na twarz}'
ospowaty ściągły, oczu czarnych i czarno zarafta, wąsy i brodę goli, ma na sobie płaszcz
sukienny wiśniowego koloru, który pasem rzemiennym ezarnym na klamrę mosiężną zapi
nanym ieft przepasanym, a nagłowie nosi kapelusz czarny, okrągły wysoki', także
2. Jakaś kobieta z imienia i nazwiska niewiadoma, taż wzroftu średniego, w wieku
śrzednim, miała na sobie kaftanik jasno - granatowy sukienny długo zrobiony, spodnik po
dobno sycowy, koloru czerwonego, na nogach miała pończochy białe wełniane i trzewiki
skórkowe, zaś na głowic nic nic miała, gdyż w czasie ucieczki, oney chuftka bawełniana
czarna, i kapka kartonowa biała wyszywana z głowy zdartą i zabraną iey zoftała.
W czasie Rabunku tego znaydowali się i do gwałtu należeli, i ci, za nadeszłą pomocą
Borowym napadniętym zbiegli, przeto Sąd na mocy §. 2^7 i naftepuiących ordynacyi kryminalney—wzywa wszelkie Władze tak policyinc, iako też Admitiiftracyine, tudzież wszyflkich, komu o tćm wiedzieć należy, ażeby powyżey opisanych ^Iudzi śledzili, i tych
schwytanych do Sądu rekwiruiącego ściśle odprowadzili.
Ludzi tych i po tein poznać można, ponieważ pomieniony Karol Owczarek musi mieć
zranioną głowę, gdyż w czasie ucieczki uderzony w nią zoftał kiiem; kobieta zaś bardziey
poraniona bydź musi, i chorowita, ponipważ w czasie iey ucieczki, kilkadziesiąt kiiów otrzy
mała. Dla obiaśnienia tern mocnicyszcgo Szanowney Publiczności to ieszcze Sąd dodaic,
iż z zbrodniarzami pomieniouemi, ieden wspólnik zuaydował się przy tey napaści, który
lat blisko 5o wzroftu średniego tłufty i gruby, twarzy okrągłey, oczu niebieskich, włosów
najgłowie czarnych, wąsy i brodę miał zapuszczoną włosami, iuż siwą trochę, nosa równego
małego, na lewe zaś oko był niewidomy', miaf na głowie kapelusz okrągły tiary, kamize
lę miał' na sobie sukienną granatową bardzo połataną i spodnie sukienne także połatana
boty skórzane ftarc, równic i koszulę flarą,| nosił sakwy płócienne, w których znalezione
zaświadczenie od \Voyta Gminy Osieka wielkiego, Departamentu Bydgowskiego Powiatu
Brzeskiego w Roku przeszłym, w którym' nazwany był Jozef Tylski wyrobnik, któremu
z pobicia przez broniących się życie odebrane na mieyscu zoflało.
'-Konin dnia 5go Marca 1812 roku.
(podpisano) jRodewąfal’, Afscftor Trybunału, Zaftępca Podsędka.
Za Zgodność ("podpisano) Tarchalski.

DODATEK

