Nr. 2.

Jaro s ław,

Wyc hodzi : 1. i 15.

dnia 15 stycznia 1906 r.

r

każdego miesiąca.

Pr e num e rat a:
l) ntA ahonent6w uwolnlon)'ch od opIaty pocztowej:
rocznie 2 kor.

•

•

C.

k. Starostwa

gminnych j

mi as ł a

J aros ł aw i a,

Prz ełoż e ństw

wszystkich

Zw ierzchności

obszarów dworskich w powiecie.

L. 55744.
Jaros ław, dnia 2 stycznia 1906.
Prenumera la centra lnego dziennika policyjnego (Zen·
trał·PoHze j -B lat! kosztuje rocznie 6 koron. Ze względu na
użyteczność tego dzj('nnika zalecam P. T. zaprenumerowanie go na rok bieżący. Prenumeratę n a l eży przesłać przekazem na ręce c. k. Starostwa.
O tem zawiadamiam wskutek okólnika c. k. Namiestnictwa z dńia 19 grudnia 1905 I. 181862.

L. 1136.

okręg.

w

Jarosław iu.

Do nabycia w drukarni L.

Część urzędowa.
Do Magistratu

orz zen

Rady szkoln.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

2) Dla innych abonentów: IV miejscu rocznic 3 kor.
z przesyłką pocztową 3 kor. 50 h.
Prenumeratę jak l) "flletv nadsyłać wprost do c. k.
Starostwa \II .Jarosławiu.
Inseraty pl7.yjmuje drukarnia L. Wl~nlu's k lt(o.

,

•

Zlenni

.Jaro s ław,

dnia tO stycznia 1906.

Do w szystk ich Przełożony c h Rad szkolnyc h miejscowych i ki erowników szkól ludowych i wydziałowych w powi ecie.
W my ś l §. t rozporządzc ni a c. k. Ministerstwa wyznań i oświaty z dnia t 9 lipca 18751. 608 1 (Dz. u. kro I. 84

ex 1875), którem wydano postanowienia względem zachowania przepisów sanita rnyc h w publicznych szkoł ach ludowych w Galicyi, mają być izby sz/to lne, schody i kurytarze codzień starannie zamiatane i w· miarę potrzeby, a
1:0 najmniej cztery razy w roku, n ależycie myte. Wizytacye
obecnie przedsiębrane przez c. k. lekarza powiatowego
wykazały, że my cie w znacznej liczbie szkół nie wykluczając i szkół w Jarosławiu i innych miasteczkach, po gruntownym wyczyszczeniu w czasie feryi ma tylko miejsce
w czasie świą t wielkanocnych t. j. raz względnie dwa razy
do roku. Wskutek tego niedbalstwa w szkołach jest nagromadzony proch i błoto zaschnięte w znacznej ilości, które
utrudnia zamiatanic, a działa szkodliwie na narządy oddcchowe i płuca nauczycieli i dzieci szkolnych i jest bardzo
dobrym rozsadnikicm chorób zakainych, a wszczegó ln ości
grutlicy.
Powołując się na wyżej zatytowane rozporządzenie
C. k. Minisleryum ,~yzna(1 i oświaly, oraz instrukcye z dnia
13 kwiet nia 1875 (Dz. u. kro I. 37) co do budowy i urzą
dzenia szkół, zarządzam co następuje:

Rok VII.

Wiśniewsk i ego.

I) W szkołach, w klórych podcza s św i ąt Bożego Narodzenia nie zostaly wymyte sale szkolne, korytarze i schody, ma czyn n CJść la być bezzwłocznie przeprowadzona
w chwilach wolnych od nauki, a najpóiniej z ukończeniem
kursu zimowego I. j. do dnia 3 lulego 1906.
2) Przed wymyciem n~l eiy usunąć wszelkie prochy
i śmiecie znajdujące się na piecach i za piecem oraz sprlę·
lac h szkolnych.
3) Na przyszłość- cz)liZczenie szkół i mycie podł6g"
ma mieć miej'3ce bezwarunkowo nie tylko w clasie feryi
głównyc h , lecz także podczas feryi Bożego Narodzen ia,
teryi wielkanocnych i w pierwszyrh dniach lisiO pada, a
w razie potrzeby i cz~ściei .
Za ścisłe wykonanie tych zarządzcll są kicrownicy
szkół, oraz przeło żeni rady szko lnej miejscowej odpowiedzial ni i w razie jakichkolwiek przeszkód majll bez·
zw łocznie Starostwo uwiadomić.
Równiai wzywam zarządy szkół, ażeby z dotyczą
ccmj, a .... yż wy mi enionemi przepisami dokładnie si~ obznaj o mił y, szczególnicj z ustępami t yczącym się za miatan ia
codziennego s<lli szkolny~h, ścierania prochu, czyszczenia
ławek szkolnyc h, sposobu przewietrzenia sal szkol nych
przez codziennie otwierani", okien, przepisami co do opalenia sa l szkolnych i jak naj ściś lej do tych przepisów s ię
zastOsowali.
W końcu nadmieriam, że w celu zmniejszcnia kurzu
i ułatwienia zamiatania jest wskazane m, ażeby p o dłoJ,d w salach szkolnych i korytarzach były zapuszczone olcjem ant)'pJło wym (Slauboel). Zapuszczanie takie jest banllO tanim
środkiem i w wysokim stopniu upraszcza utrzymanie czystości .
Tak samo. ze względu na coraz bardziej szerzącą
się grużlicę powinno być plucie na podłogę bezwzględnie
wzbronione, a w ka.idej sali szkolnej powinny się znajdować spluwaczki na ten cel przeznaczone, wYI>cłnione p ły
nem desinfekcyjllym lub przynajmniej wodą.
W celu sprawicnia i pokrycia kosztów zakupna spluwaczek potrzebnych i zapuszczenia podłóg olejem antypylowy m mają rady szkolne miejscowe powziąść odpowiednie
uchwaly, a lO w jak najkrólszym czasie i w razie potrzeby
przedłożyć wnioski c. k. Radzie szko lnei okręgowej.

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ z dnia 15 stycznia 1906.
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J arosław,

L. 888 .

dnia 12 styczni a 1906.

C. k. ge nera lny kOnsu lat w Berlinie zwrócił uwagę
tule jszych władz, że w ład ze pruskie żądają od przebywają
cych w Prusach ausl ryacko-węgie rskich poddanyc h naj śc i
ś l ej wykazania s ię dokume ntami podróży.
Ponieważ ogó lni e jest rozpowszechnione mniemanie,
iż do podró ży do państwa niemieckiego nie potrzeba ża
dnych dokum entów podróży, austryacko-węgier.icy poddani sil w Prusach częs t o narażeni na nieprzyjemności, a w razie zw ł oki w za łatw i e ni u ich prośb O paszporty nawet na
wy dale ni e z Prus, a tern samem na utratę uzyskanej lam

egzy slencyi.
Zawiadamiając

O tern P. T., wzywam , aby o powyż
szym sia nie rzeczy poinformowała lu dn ość a wszczególności osoby interesowane.
Wykaz miej sc owości powiatu,
w których panują l:ho roby zaratliwe zwierzęce

-.------~--~--~------~,~'O~O~K~'~W~O~,o:,~.~PO~I:"~~~..:e'---Miejs cowość

Epizoocya

zarządzone
obowiązują
_

z powodu tej zarazy

Ostrów
gm . i obsz. dWA

Tuczempy
gm. i obsz. dWA
Munina
'gm. i obsz. dWA
Jarosław
Kidałowice

gm. i obsz. dWA
Morawsko
gm. i obsz. dWA od
Pawlosiów
g m. i obsz. dWA
Szczytna
gm. i obsz. dWA
Tywonia
gm. i obsz. dWA
Wierzb na
gm. i obsz. dWA
I(ruhel pawI.
g m. i obsz. dWA

~

"",

1905 do

18i~1

1906

Pełkinie

gm. i obsz. dWA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Zuraw iczki ~
gm . i obsl. dWA
Łapnjówka
od
gm. i obsz. dWA _ _ _ _ _ __ _
Rudka
gm. i obsz. dw.
Wylewa
g m. i obsz. dw. d " / 1905 do '"/ 1906
Cieplice
o
II
- ~
]
gOl, i obsz. dw.
Dobra
_ _~gm . obsz. d.cw"._ _ _ _ _ _ _ _ __

C. k. Starosta

Srodzicki

Jn.

p.

Wykaz chorób nagminnyeh

IV

powiecie.

w czasie od 1 do 13 stycznia 1906,
Duńkowice
Tyfus plami sty:
2
Odra:
Boratyn
86
Czelatyce
67
Pełkinie

38

Rakietnica

57

Płonica

Pełnatycze

2

Ospa wietrzna

Tu czempy

1

L, 6/RSO.

Ja ros ła w,

c..:hor.

,

,"
,
,
,

dnia 7 stycznia 1906.

1906.
Do wszystkich

Zarządów

szkól wi ejskich.
W m yś l rozpo rząd ze nia c. k. Rady szkoln ej krajowej z dnia 19 maja 1904 I. 17762 podaje się do wiadom ośc i Zarządów szkól, że podobnie jak w latach poprze·
dni ch będzie c. k, Rada szkol na krajowa i nada l powo ły 
wać pewną li c..:zbę nauczycieli na kursa ogrod nicze i pszczelnicze, celem ich należytego przysposobienia do pracy nad
ogro da mi szkolnymi.
I(ursa takie odbywać się będą sta le co roku przez
2-3 tygodni w porze wiosennej i przez jeden tydz ień w czasie
fe ryi szkolnych , jako dalszy i dokoncze nie kursu wiose nnego. Będ q one urzqdzone w liczbie 3·4 w Iych Imejscowościach, gdzie są odpowiedne po temu siły nauczycielskie i zak łady ogrodnicze jak w Krakowie, Tarnowie, we
Lw owie i Zaleszczykach.
Na te kursa będzie c. k. Rada szkol na krajowa powoływać takich nauczycieli sta łyc h , którzy okazują zamiłowanie do pracy ogrodniczej i dają rękojmię, że z kursu
takiego o dn iosą p ożądane kor.tyści i b ędą przyświecać
przykładem na uczycielom w ca ły m okręgu.
Celem wskaza nia c. k. Radzie szkolne j krajowej najbardziej odpowiedniego kandydata z tutejszego okręgu do
powo łan i a na kurs ogrodniczy, wzywa się wszystkich p. p.
nauczycielki i nauczycieli, którzyby pragnę li być p owoła
ni na ten kurs, ażeby zg ł osi li tę chęć n ajpóźniej do k o ń
ca stycznia 1906 w c. k. Radzie szkolnej okręgowej, przytaczając motywa, które przemawiają za ich powołaniem.

L. 8,RSO.
Jarosław, dnia 7 stycznia 1906.
1906.
Do wszystkich Dyrekcyi szkól wydzialowych
i Zarządów szkól ludowych w powiecie.
Celem sporządzenia wykazu ż",dail co do ilości egzemplarzy bezpłatnych książek dla ubogich uczniów, Wl,Ywa się Dyrekcye szkól wydziałowych i Zarządy szkó ł ludowych, by w Ilieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 1906 przed łoży ły c. k. Radzie szkolnej okręgowej wykaz jakich i ile książek polskich i ruskich najbardziej potrzeba dla ubogich uczniów tamtejszej szkoły. W wykazie
tym należy uwidocznić liczbę frekwencyj dotyczącej klasy
~ględnie stopnia nauki.
L. 2486/RSO.
Jarosław. dnia 8 styczn ia 1906.
1905.
Okólnik
do wszystkich Rad szkolnych miejscowyc h.
W myśl ustawy krajowej z dnia 2-1 kwietnia 1894

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ z dnia 15 styczni a 1906.
(Dz. u. i rozp. kro No 49) o kosztach zak ł ada ni a i utrzy·
mywania szkół ludowych i funduszach szkolnych, objaśn i o
nej szczegółowo w instrukcyi z dnia 14 lipca 1894 (Dz.
u. i r. kro No 63) obowiltza ne są Rady sz. m. z końcem
każdego roku u s kutecznić za mkn ięcie rachunków dochodu
i wydatków funduszów szkolnych miejscowych i najdal ej
do dnia 15 stycznia każdego roku przed ł ożyć je c. k.
Radzie szkolne j okręgowej wraz z udokumentowa nymi
rachunkami.
Ponieważ jeszcze wiele Rad szkolnych miejscowych
obowiązkowi temu dotyc hczas zadość nie uczyniło, wzywa
s i ę je przeto, aby stosując s i ę do postanowień powołanej
uslawy b ezzw łocznie, a najpóź ni ej do dnia I lutego 1906
przedłoż,yfy zamknięcie rachunków funduszów sz kolno miejsc.
za rok 1905, nie wyczekując dalszego pon aglen ia.
Przewodniczący C. k. I?ady szkol1/ej. okręgowej
c. k. Starosta
Brodzieki m. P,-

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kalendarz lowleckl . Przez cały styczeń wolno polować na: zają
(rogacze), cietrzewie, głuszcze , padrwy i dropie, wreszcie na
ptactwo wodne i błotne w ogólno~ci. Na lisy wolno polować przez
cały rok.
Ka lenda rz r)·baekl. W styczniu wolno łowić wszystkie ryby
bez wyjątku, nie wolno zaś lowic raków, zarówno samic jak samców.
ZłOWione ryby muszą mieć przepisaną miar1j.
,
Przekroczenie powy!szych pr1.epłsów będzie karane gr1.ywną od
10 do 200 K. wzg-lędnie karą aresztu do 14 dni.

ce,

kozły,

Fałszywe zapal ki krajowe. Pomiędzy innemi zapałka
mi, zaopatrzonemi w napis "Wyrób krajowy" a pochodzą
cemi z fabryk niemieckich, pojawiły s ię w ostatnich czasach
zapałki z marką " ł abędź", zaopatrzone napisem .. wyrób
krajowy". Zapałki te pochodzą z fabryki niemieckiej na
W~grzech. Na zapałllach rzeczywiście krajowych wymieniona jest wyraźnie ftrlua i miej scowośc , w której fabryka się
znajduje, a nadto marka ochron na Ligi pomocy przemysło
wej lub Tow. Szkoły ludowej.
Z powiatu ja rosławskiego zostali P) N.Jtani n \ s~jli ów
przysięgłych w roku . bieżącym: Bigo J an, kOnduktor dro,
gowy Jarosł aw, Bigus Wasyl, rolnik WysockJ, Ilirnbaum
Józef, dzierżawca dóbr Piskorowice, BogJanJw;c.l Włady
sł aw, rolnik Rozbórz okrągły, Borys Andrzej, rolnik Wysocko, Cena J?obert, rolnik Morawsko, DO,Jrowolny Franciszek, dzierżawca dóbr Jankowice, Dyda Jan, rolnik Tu.czempy, Dudek Jan, naczelnik gminy Roźwien ica , Dtiedzic
Grzegorz, roinik Wola rożwieniecka, Galewic .l Michał, murarz Jaro sław, Gilarski J an, rolnik Łowce, GÓrski Marcin, rolnik Zarzecze, Greg0r Feliks, kupiec Jaro sław, Gruszka Michał , właściciel realności Skołoszów, Greg )rcGyk
Józef, kowal Niel ipkow ice, Homolacz Emanuel, włakiciel
dóbr Boratyn, Jasiewicz Tomasz, rolnik Tuczempy, Katz
Jakób, d.lierŻawca dóbr Dmytrowice, Ktiszewski Jan, majster stolarski Jar os ław, Kmieć J an, wójt Tuczempy, Koba
Józef, majster szewski Jarosław, Kopystyński Piotr, inży
nier Jarosław, Kornll1ann Samuel, iniynier Jarosław, Krowicki Antoni, rolnik Ostrów, Krupka Jn, wójt CGerwona
wola, Łaslowiecki Adam, dzierżawca dóor Rozniatów, Lury
Szymon, właściciel realno~ci ,Jarosław, Łowicki Antoni,
wł aściciel rea l n Jś ci Jarosław, Łuszpiński WłodGimieu, C. k.
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notaryusz Jaros ław, Maciałek Tomasz, wójt W i ązow n ica,
Majka Franciszek, ś lu sarz J a ro s ła w, Marg ulies Izaak, wł a
ściciel rea ln ości J arosł aw, Mazurkiewicz' Jan, rolnik Tuczempy, Meinhart J ózef, księgarz Jaros ław, Mielniczek Jan,
rolnik Wola roźwieniecka, Miklosz Antoni, rolnik Jodłówk,a,
Misiąg Tomasz, rolnik Tywonia, Myczkowski Stefan, dzie'rzawca dóbr Munina, Muszka Piotr, rolnik WielIin, Neuberg
J ózef.. zegarmistrz J arosł aw, Niemczycki Mlrcin, wójt Rokietnlca. Nowosie leck i Stanis ł aw , rządca dóbr Węgierka,
Pajda Michał, rolnik Pa.wł osió w, Pielichowski Jan, murarz
Jarosław, Popkiewicz Marci 1, burmistrz Radymno, POlc
Józef, kupiec Jarosł aw, Potasc her Eliasz, rolnik Leżachów,
Pretoryus Jan, piekarz Jarosław, Raciborski Łuka sz, wł a
ścicie l dóbr Ciemiężowice, Ramert Dr. Wiktor, adwokat
Jarosł aw, Rebko Iwan, wójt Sośnica, Rosenbloth Leib,
dzierżawca dóbr Cetula, Rożek Teofil, wlaścieiej realności
Jarosław, Schneebau m J uliusz, handlarz drzewa Jaro sław,
Segal Dr. Mak symilian, adwokat Jarosław, Skweres Onysz
ko, wójt Cieplice, Sobie n Krzysztof, rolnik Munina, Socha
Wł adysław, rolnik Kruhel pawł osiowski, Stańko Antoni,
rolnik Pelkinie, Starek J an , dzierż.aw ca dóbr Bobrówka,
Strisover Juliusz, w łaściciel realności Jarosł aw, Struś Michał , naczelnik gminy Pełk i nie, Strzelec Kazimierz, narze lnik gminy Rokietnica, Talent M i chał, wł aśc i c i el realności
Jaro s ław, Terlecki Tomasz, wł aściciel realnoś ci Ja rosław,
Trelka Józef, rol nik Ostrów, Urbanek Jan, dzierżawca dóbr,
Skoloszów, Ustrzyc ki Kazimierz, właściciel dóbr Tapin
Wa laszkiewicz Antoni, naczeln ik gmi ny Wierzona, Wańczyc
ki Mikoł aj, rolnik Wo la pełkińska, Weinberg Berisch kupiec Jarosław, Wein berg Mozes, kupiec Jarosław, Wiełgosz
Jędrzej, naczelnik gminy Kaszyce, Wierzbieniec Jan, wła
ściciel

realności

J arosł aw,

Wisłocki

Stanisław,

l eśniczy

Wola roiwieniecka, Wlazło Mi c ha ł, naczelnik gminy Chło
piee, Wolski Eustachy, właściciel dóbr H aw ł owice, Workun
Iwan, rolnik Łazy, W owkonowicz Franciszek, leśno Surmaczówka, Wronko Hryć, rolnik WielIin . Wysocki Sebastyan
naczelnik gminy Piwoda, Younga Adam, właściciel dóbr
Surmaczówka, Zabierzański Jan, dzierzawca dóbr Cząslko
wice, Zalasiński Stanisław, właściciel dohr Cieszacin mały,
Zamoyski hr. Adam, właściciel dóbr Wysocko, Zastawny
Iwan, rolnik Wiązownica, Zaworski Antoni, rzeźnik Jarosław , Zgryźniak Tomasz, rolnik Kidalowice.
WYKAZ
cen targowych

zboża

na targu w Jar osIawiu w dniu 12 atycznia 1906.

Pszenica najlepsza 16 kor. 50 hal. pszenica śred. Hl
kor. 20 hl. żyto najlepsze 12 kor. 8J haL, żyto śre d. 12
kOr. 40 hal., jęczmień najlep. 13 kor. 80 hal., jęczmieu
średn. 13 kor. 50 hal., owies najlepszy 13 kor. hal.
owies średni 12 kor. 70 haL, grysik pszenny 28 kor. 50
hal., grysik hreczany 42 kor., - hal., pęcak 24 kor., ha L, jagły 26 kor., - haL, g roch 20 kor. - hal., faso la
30 kor. - hal., proso 14 kor., - hal., hreczka 14 kor., hal., kasza hreczana 24 kor., - 11a1. kasza jęczrn. 24 kN .
- hal. kartofle 2 kor. 80 hal., siano wiązane najlep.
4 kor. 50 hal.. wiązane śred.4 kor. 20 haL, siano niewiąz.
najlep. 3 kor. 90 h. siano ni ewiązane śrt'd. 3 kor. 60 hal.
słoma okłol. najlep. 2 kor. 70 h. sloma oklot. śred. 2 kOr_
40 hal. sło ma paszna najlep . 2 kor., 10 haL, średnia.
I kor. 90 hal., słoma mierzwa najlep. l kor. 60 h,
średnia I Kor. 30 hal. Wszystko za /00 t/g. wagi.
SPĘD BYDŁ-A
Przypędzono

na larg tygodniowy do Jar osławia dnia
12 stycznia 1906: 181 szl. raga c., 556 szl. nier., 23 szt. cie ląt
Płacono: woły od 62-- 6S kor., krowy od 60 - 66 kor.
cielęta 56 - 70 kor., świnie od 67 - 8 -ł kor" w5Zy.:>lko za
100 kg!' żywej wagi.

nZIENN[K ROZPORZĄDZEi~ z d nia 15 styczn ia 1906.
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•

O~łoszen i a

druka ~nia

przyjmuje tylko

1.. Wi'niewskiego w

Jaros ławiu .

~

•

DRUKARNIA ~
LUDWIKA WIŚNIEWSKIEGO
~

Jarosławiu

w

poleca P. T. Panom Na czelnikom g mm

PRAKTYCZNE

oprawne w

do przec hCl wywani a roczników dzi enn ika

TECZKI
~==

m.-

Rynek, plac probostwa.
..::::=:a"'pii ~·t:C!A , ~
k ręgi

studzienn e, kamieJ) ie g ran iczne,
stopnie, nadto materyały BUDOWLANE, jak : posadzki, ru ry i kominki kamionkowe, ce ment, gips, WA-

pno hydraul iczne. cegł y ognio t rwa ł e, dachówki, pł y ty
izolacyjne i papę d ac h ową .
Nadto firma podejmuje s i ę wykon ania wszelkich
robót betonowych po umiarkowa nych cenach.

-

Cerno"sky

~

•

WYKONANIE STARANNE.

-

Wszelkie wy roby BETONOWO-CEMENTOWE jak:

•

cenach.

l MAHLA aptekarza w Jarosł awiu

.w Jarosławiu

v

przystępnych

r ozporządze ń

(Wi słockiego) Apteka . Pod Opatrzności ą;'

MICHAL MIKOS

.....

pO

_....

-~~

ru ry, posa dzk i,

-płótno,

- - UL. GRODZKA L. 16.

odz nac zony meda lem arebrn ym na m iędz y n aro d owej wyst aw ia w Pradze
I S9fi I w Karis badzie dy plomem uzna nia 190 1.
Poleca przez c. k. Ministers two doz wolone ~ r od ki przeciw niedokrew" o ~ci bledni cy, wog óle na wzmoc ni eni e po choroha ch : Wino telazis te Seravallo 2 K. 30 h., Wino tel. Mik oł llsc h a 3 K., P ig ułki
Bla uda 2 K. U kie r !elazl1o-manganowo·peplo now y 2 K. 40 h. Pre pa.
rata slodowo-Ie lazne Holla. Kule leI. do kąpieli 20 h. - Syróp pi. rs iowy Seebu rge ra I K. Zi ó ł ka Scc bu rge ra 40 h. - Linirn e ntu m ca pl! Pr7cci w
ci (Expeller) 80 hal. Unim. Mento li (Ner voton) 80 hał . z~ad ze ł chorobom !ołądka: Kr opi c ma ri ace lski e !O ląd k . 80 - 1'-10 h_
Malaga na Rumba rbarum 3 K. Proszek fiakierski 20 h. Balsam Dra
Rosy po 1 i 2 K. Zi ółka OleHows ki e pobud zającc ape tyt 40 h. - Wzmo·
cniony s yróp Sa rsa parilian kr ew czyszcz ący. Środki przeciw bolowi
g łowy, przeciw bolowi zębÓ w. Plas lcr ham b. przeciw ra nom IId.
Wszelki e a nalizy gorz el ni an e wykonuj e jaknajszybciej.

SpółkCl ~~

I

FA8R)'KA MASZYN ROLNł CZY C II
W Czeskim Brodzie
koło

fili alny
J"1" w

s kład

na mitjlCu

kupne.,.

Cennik i li R

30 et.

prz es yłamy

darm o I

ollł a r~ne.

Gali c y ę

w JarosIawiu

Autn.Wurn t b _,ecy. r.. fa bryh

o dobroci nasll'ch ",a..
""yn ",,,lna ~I( prnkonić

Pragi w Czec hach

na

prl<d

Kto chce m leć orYIII.
nalne narz ~dzia Cer·
nowsky'ello TaCzy 81 ~
zwroc ió wprostdo nas
lu b nasze) filH w
l aroaławiu l ni e dać
e i~ wprowa dzi ć w
M,d prz ez allentów
firm konkurencyJn) oh.

"' UJ"

rotn t.ye_.

Poleca P. T. Panom Gospodarzom swoje do.
t ąd nigdzie n iep rze śclll n io n e a wuędzle pler wsz e.ml nag roda mi odz naczone narzędzia rolnI.
cze rako ł o: plugi, brony, sioczkarnie. m łoc arn ie.
buraczarki, kie raty. młynki do czyszczenia zllo.
.ta i t. p.

Kalendarz na rek 1906 "Kmieć Polski"
dla gmin j

kółek

rolnjczych cena tylko 30 et.

•

30 et.
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Nakła d i ..... la 6noś~ c. k. Staros lw.a w Jar osławiu Odpowiedzial ny rcd a klor ZI IIOO GI.lewak..

Drukiem L. Wi śni e ws k iego w Jarosł aw i u

