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11. биение wigledem granvicntl 

горе барон cf Me Co rredow 

SS 

Wydział Lasów › M 41,830 z r. 31 
Sekcya Admtnistracyjna 210 z r. 32 

KOMMISSYA RZADOWA PRZY- 
CHODOW I SKARBU 

DO 

WSZYSTKICH KOMMISSYOW WOIE_ 
"WÓDZKICH. 

Z, powołaniem się do Reskryptu swego z 
dnia 22 Maia 1823 Nro 20,43671,508, pod- 
ług którego skrzynie Kassowe w Urzędach 
Leśnych miały bydź sprawiane kosztem Nad- 
leśniczych, uwiadamia; iż w dniu 10 Listo- 
pada 1830 ad Nro 78,895/5,822 Kommissya 
Rządowa Przychodów i Skarbu postanowi- 
ła upoważnić Kommissyę Woiewódzką do 
zarządzenia sprawienia skrzyń skarbowych, 

„dła zachowywania pieniędzy w Urzędach 
Leśnych, a to z funduszu na Eixtraordina- 

  

(1) Obacz przypisek przy Art. 59 Urządzenia Manipula- cyi i Rachunkowości Lesnéy na stronnicy 257 (P. R)
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ria dla tychże Urzędów leśnych oznaczo- 
nego. 

W tym celu przesyłając Kommissyi Wo- 
iewódzkićy opis skrzyń takowych przez 
Radcę Budowniczego sporządzony, poleca 

ićy, aby skrzynie Kassowe dotychczas po 

Urzędach Leśnych znayduiące się, rozkazała 

Nadleśnemu Jeneralnemu przy objeździe 
Lasów, z opisem takowym porównać, a sko- 
ro znaydzie one podobnelub przynaymnićy 
w podobieństwie zbliżone, aby takowe osza- 

cować, z funduszu wyżćy wskazanego (oile 

będzie wystarczającym przy innych wyda- 
tkach) zapłacić i do Inwentarza sprzętów i 
utensyliów Skarbowych zapisać poleciła; no- 

we zaś skrzynie w zupełnóm zastósowaniu 
się do takowego opisu sprawiane bydź maią. 

WY Warszawie dnia 29 Stycznia 1832 r. 
Radca Stanu Dyrektor Jeneralny 

Prezyduiący 
(podpisano) Brocke. 

Sekretarz Jeneralny 
(podpisano) Леше.
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Opis skrzyni kassowćy. 

1. Co do konstrukcyi: Skrzynia takowa 

bydź ma cala z drzewa dębowego, suchego 

z tarcie 1 1f2 cala grubych, długość ićy łokci 

11f2, szerokość łokieć 1, wysokość wraz 

z wiekiem łokieć 1 1f2 u dołu niezwężo- 

na, lecz prostokątna. Wieko wysokie cali 

4. Głębokość samćy skrzyni bez wieka po- 

dzieliwszy na dwie części, umieścić w dol- 

néy połowie 8 przegród z drzewa sosnowe- 

go na pieniądze mieścić się maiące; w gór- 

nćy zaś połowie urządzić pudło oddzielne 

któreby się wygodnie wsuwało 1 opierało 

na przedziałach do pieniędzy przeznaczo- 

nych, opatrzone dwoma uszami żelaznemi, 

iżby łatwićy takowe wyciągać można by- 

ło; pudło to nietylko Że iest wygodne na 

umieszczenie papierów I xiążek kassowych 

znacznego nawet formatu, ale nadto część 

dolna skrzyni nazachowanie pieniędzy prcze- 
znaczona, lest niejako skrycie umieszczoną. 

2. Co do okucia: Krawędzie wszystkie 
zewnątrz таза bydź żelazną blachą okute, 

z boku dwie antaby szrubami przy mocowa- 
ne, dla latwieyszego przenoszenia z mieysca 
na mieysce. W poprzek skrzynia ma bydź 
trzema żelaznemi pasami obwiedziona, przy 
-Srodkowym pasie zamek z trudnym reie- 
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strem, przy dwóch zaś pasach bocznych maią 
bydź dwa szkobledo dwóch kłodek , każda 
innym klaczem się otwieraiących. Wre- 
ście całą skrzynię kolorem oleynym ciemno- 
zielonym pomalować należy. 

 


