Nr. 3.

Rok VII.

Jaroslaw. dnia l lutego 1906 r.

Wychodzi: l. i 15.

l'oczni;-;-;:~I

każdego miesiąca.

2) Dla innych abonentów; li! miejscu
z przesyłką pocztową 3 kor. 50 h.
Prenumeratę jak l) należy nadsyłać wprost do c. k.
Starostwa IV Jnroslawiu .
Inseraty przyjmuje drukarnia 1.. Wiśniewskiego.

Prenumerata:
11 Dl:\. abonentów uwolnionych od opiaty pocztowej;
rocznie 2 kor.

•

,

•

Zlenni
C.

k. Starostwa

orz zen
Rady szkoln.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

P. Namiestnik zamianowa ł praktykanta budownictwa,
Dymitra Kaszubińskiego, adiunktem budOwnictwa.
P. Namiestnik przeniósł starszego komisarza powiato-

wego, Zenona Głażewskiego z Jarosławia do Stanisławo
wa, zaś kOmisarza powiatowego, Stanisłwwa Podwińskiego
z Mościsk do Jarosławia.

Część urzędowa.

okręg.

w

Jarosławiu.

Do nabycia w drukarni L.

Wiśniewsk i ego.

dyrektorka praw. teatru urodzona w Krakowie, 8) Bazyli
Dónatzer z Bozen,. 9) Wasyl i Marya Briszko przynależni
do gminy Dz i bułki. 10) Jakób .skiślowicz z Artasowa,
II) Kajetan Haubenhofcr z Hofkirchen, 12) Antoni i Marya
Pe terhaus z Schrittenz, 13) Pro kop Loużecldj z l\\irouchowitz, 14) Andrzej Topoli z Castclunovo, i 15) Józef Bergmann z Unterloibl w łóczą się po kraju i wyłudzają wsparcia na dalsza drogę lub inne datki na rachunek gmin
przynależności.

wszystkich Zwierzchności
gminnych i Prze łożeństw obszarów dworskich w powiecie.

Do Magistratu miasta

Jarosławia ,

L. 692.
J arosł aw, dnia 12 stycznia 1906.
C. k. Trybunał adminislracyjny wyraził w swojem orzeczeniu z dnia 28 stycznia 1905 I. 982 zasadę, że przysł ugujące gminom w myśl ustawy gmin nej prawo wzbronienia obcym pobytu w gminie, obejmuje jedynie zakaz
zamieszkania, a nie przemijającego się zatrzymania w gminie. Zgodnie z tern zapatrywaniem prawne m powyższego
Trybunału oznajmiło c. k. Ministerstwo sprawiedliwości
wszystkim Nadprokuratoryom, że osoby, jakkolwiek wydalone z gminy, nie mogą być pociągaJle do odpowiedzialności karnej za pobyt w dotyczącej gmi nie, jeżeli ten ni e
wykazuje znamion sta ł ego się osiedlenia.
J arosław, dnia 14 stycznia 1906.
L. 56499/05.
C. k. Starostwo otrzymało polecenie zarządzenia poszukiwań za miejscem urodzenia i przynależności: Jerzego Polijaka, Maryi Jambusz, Emilii Kurasz, Zuzanny Gemza,
Jakóba Hriczaja i Sebastyalla Polaka. Wzywam P. T., aby
zbadał i doniósł, czy która z powyższych osób w tamtejszej gminie się nie urodziła, względnie tam nie jest
przynależną. O dodatnim wyniku dochodzeń należy mi bezzwłocznie donieść.

Zarazem na prośbę odnośnych gm in zawiadamiam
P. T., że l) Ludwik, Stanisław i Roza'lia Nawój z Węglik
pow. Łańcut, 2} Jędrzej Siuta z Glinika chorzewskiego,
3) Jan Bria z Wiednia, 4} Potapiusz Piłat z Tarnawki,
5) Alojzy Triebe z Pragi, 6) Edward Stamcar i Henryk Premer z Rudolfswerl, 7) Józefa z Piaseckich Cypcerowa, była

Przed powyższymi włóczęgami ostrzegam P. T. i wzywam, aby im żadnych wsparć nie udzielano, wyjąwszy wypadki niezbędnej potrzeby, lel:Z przeciwnie, w razie przytrzymania którego z nich postąpiono ściśle wed te obowią
zujących przepisów szu pasowych.
L. 904.
Jarosł aw, dnia 18 stycznia 1906.
C. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych zawiadomiło
reskryptem z 17 grudf!ia 1905 I. 50949, że firma Dr Wa·
gner i Martier w Berlinie puszcza w obrót preparat leczniczy "Dr. Wagner!i Antipesitin" jako środek do usuwania
otyłości. Ponieważ zagraniczny tcn środek leczniczy nie
został dotąd przez żadnego z tutejszo·krajowych aptekarzy
zgł oszony w przepisany sposób do ogólnego obrotu w aptekach, ani też nie został do takiego obrotu przypuszczony
przez c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych na podstawie
rozporządzenia ministeryalnego z 16 kwietnia 1901 dz. p. p.
I. 40, przeto obrót tym artykułem w tutejszem państwie
jest wzbronio ny.
L- 1638.
Jarosław, dnia 18 styczn ia 1906.
C. k. Komisya asenterunkowa koni Nr 4 w Rzeszowie podaje do wiadomości, że ou 15 maja począwszy
nabywać będzie w drodze kupna 3 letnie źrebięta dla wojskowych zakł adów chowu koni. Źrebięta takie muszą być
zdatne pod wierzch, i być wysokie przynajmniej 158 ctOl.
I<toby zatem chciał sprzedać takie trebięta powyż
szej komisyj, zechce się zgłosić do niej wprost listownie,
podając swoje miejsce zamieszkania, Nr. domu, imię i nazwisko, jakoteż ilość źrebiąt, do sprzedaży przeznaczonych.

OZ IENNII( ROZPO R ZĄDZEN z dn ia 1 hl lc.R'O 1906 .

2

L. 2435.
Jarosł aw, dnia 18 stycznia 1906.
C. k. Starostwo otrzy m a ł o polece nie zarządzenia poszukiwa{l : l) za miejscem urodzenia i przyna l eżności Eugeniusza Plosci syna Aleksandra.
2) za miejscem pobytu: a) popisowych: Ferdynanda
W01fa, Franciszka Rihoscka, Edward:!. Sleigera, ]{arala
Majerhofera , Franciszka Tausa, Andrz eja Istwona , Emanue la Wacława Woraleka. Franciszka ](aldy, J ana Pety, Alojzego !(onec;mego, Pawia Kondelka, Rudolfa Musi la, Juliu'
sza Huschaka, Ka ro la Franciszka Vichly, Jana Hawclki,
Franciszka Burdy jArona Barenzweiga rekle lłosenberga.
b) taksisty Pawła Fries la. c) aresztantÓw: Jana 1(llrzawy,
28 lat, Pawł a Schitly 27 lat, i Leopolda Pietraslka 34 lat,
zb i egłyc h z aresztów Magistratu w Wadowicach. d) włó
częgów: Izaaka Schneidera, J ózefa Burgera, Józefa Laurego, J ana Satznagla, t\hrcina I<rocyi, Dmytra Maksymcia z Stanmi powiat Bohorodczany, Jmbro Seńkowicza,
Stefana Teś l i , Floryana Palijana i Piotra Delisimunowicza.
Wzywam P. T., aby zbada ła, czy która z powyższyc h
osób w tamtejszej gminie się nie urodzi ł a, względ n ie nie
jest tam przynalei n ą, lub też tam nie przebywa i o dodatnim wyniku doniosła do końca lutego b. r. Wreszcie ostrzegam P. T. przed włóczęgami wymienionymi pod d) i wzywam, aby im żadnych wsparć nie udzielały, wyjąwszy wy_
padki niezbędnej potrzeby, lecz przeciwnie w razie przytrzymania którego z nich p ost ąpiły ściśle wedle ob o wiązujących
przepisów szu pasowych.
L. 876.
Jarosław, dnia 20 stycz nia 1906.
Marya Astner, licząca 28 lal, rodem z Salzburga,
rzym. kat wyznania, prywatna, zamieszkała u blok mistrza
Jana Pawlika przy placu powystawowym w Stanis ławowie
d o nosi, ze uległszy perswaąom Henryki Pietrusińskiej
żony Aleksandra gimnastyka cyrkowego, i spowodowana
przykrymi warunkami finansowym i oddała wyżej wymienionej swego 6 letniego syna Aleksandra Astnera w miesią
cu maju 1905 podczas pobytu Pietrusillskich we Lwowie.
Obecnie stosunki jej familijne się zmieni ł y na korzyść i zamierza w obec tego odjechać do Salzburga do brata, lecz
Pietrusi{lska nie chce jej oddać dziecka.
Na Pietrusillskich, którzy jeżdżą po kraju jako akrobaci, należy zwrócić uwagę, względnie odebrać od nich
rzeczone dziecko, czyniąc rownocześnie doniesie nie do
c. k. Starostwa. Dodać na l eży, że Aleksander AsIner urodził się i chrzczony był w Brodach.
L. 983.
Jarosł aw, dnia 22 stycznia 1906.
Okólnikiem z dnia 5 stycznia 1906 188235 I. zaw iadamia c. k. Namiestnictwo, że od roku 1898 wałęsają się
bez zajęcia, przy n ależni do gminy Żółkwi Ferdy nand Markus i Dawid Barasc he, wyłudzając pod różnymi pozorami
datki na rachunek gminy przynależności. Przed udzielaniem im jakiegokolwiek w3pa,rcia, z wyjątk i em nagł ej
potrzeby najusilnie j się przestrzega. W razie przydyban ia
powyższych , na leży ich przytrzymać
odstawić do najb li ższego c. k. Sąd u.

L. 2233.

Jaros ław, dn ia 24 stycz nia 1906.

Po n ieważ w ostatnich czasach stwierdzono w Tarno-

wie, Krakowie i powiecie mieleck im O i pę, któ rą została
zaw l eczo n ą przez wychodtców z królestwa polskiego, wzgl~
dnie z Rosyi, wzywam Zwierzchnośc i gminne, ażeby bJCZIlą
zwraca ły uwagę na stan zdrowia wsp J mnia nych w}'c hodlców i O k ażdym wypadk u choroby podejrzanej bezzwło
czn ie c. k. Starostwu donosiły.
Cele m u ł atwienia koniroli m ają być przepisy meldunkowe co do przybycia obcych do gminy jak n::i.jśr.i
ślej wykonyw,me.
J arosław, dnia 24 stycznia ł "'06.
za dzien nik ustaw państwa, którą na ZtlS<ł
dzie §. 9. ustawy z dnia 10 czerwca 1869 dz. u. p. N. 113
gmi ny i obszary dwo rskie uiSlczać maj:J. wyno5i na rO:(
1906 jak dotąd cztery korony za jeden egzemp larz roclllik;1.
Wskutek reskryptu c. k. Namiestnictwa z dnia J O
styczn'a 19)6 l. 18768') wt.ywam P. T., ażeby powyższ:).
należyt ość zapłacił najda lej do końca marca b. r., gdyi:
po bezskutecwym up ływie terminu musiałbym zarządzić
przymusowe ściągniecie wspomnianej kwoty. Równocześnie
należy także uiścić prenum e ratę za dziennik rozporLądzell
c. k. Starostwa i Rady szkol nej okrę5'owej na rok bieżi\CY
w kwocie 2 I<or.

L. 2696.

Przedpłata

Jaros ł aw, dn ia 24 stycznia t 906.
L. 26 10.
Ju lian Zawilithki, były sqnkarz zale.;ra d~tychczas z
opłatq na fund usz propinacyj ny miast za I pó ł r. w Brod Ich
1904 w kwocie 20 koron wraz 6% odselkam i zw łoki.
Ponieważ ·wspomniany Julian Zawilińs ki wyprowadził się z Brodów w niewiadomym kierunku, przeto wzywam P. T. O stwierdzenie, czy tenże nie przebywa w obrę
bie tamtejszej gminy (miasta) a w danym razie o ściągn i ę
cie od niego kwoty 20 koron wraz 6010 odsetkami zwłoki
od dn ia J stycznia 1904 do dni" rzeczywistej zap łaty , liczyć się majqcem i,
nadesłanie takowych do tutejszego
c. k. Starostwa.

L. 1988.

J arosław,

dnia 25 stycznia 1906.

Odwoł ując się do tutejszego rozporządzenia z dnia
9 marca 1905 I. 1210 1 ogłoszonego w dzienniku Nr. 6
zawiadamiam P. T., że w Bernie ustanowiony zoslał ponownie argentyński Konsulat honorowy i że konsulem mianowany zosla ł podda ny niemiecki Karol Trostorf, który otrzym a ł exequalur Na j wyższem postanowien iem z dnia 11 grudnia 1905.

::.:.--

Jarosław, dnia 25 slycznia 1905.
L. 2308.
Dnia 2 1 grud nia 1995 w nocy złapa ł wartownik koście l ny Michał Sierakowsui na drodze Przemyśl - Pruch ni k.
w Rokietnice w ieprzka o sierści bia ł ei. wartości oko ł o 3)
koroo Wieprzek ten jest w przeChowaniu II Walentego
Maja w Rokietnicy aż do zgł oszenia się jego w łaścic i ela.

L. 2504.

J arosław,

dni a 26 stycznia 1606.

D o ł ącz ając do dzisiejszego numeru dzie nn ika obw ie-

szczenie c. k. Namiest nictwa z dnia 3 1 g rudni.:. 1905
I. 166542 t yczące się uslawy z dnia 7 wrześ n ia 1905 Dz.
u. p. Nr. 163 o zapObiegani u i t ęp i e n i u po moru świń wraz
z pouczenie m o objawac h tej choroby, wzywam P. T., ażeby

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ
to obwieszczenie wszechstronnie ogłosi ł , zwrócił ludno ści
uwagę na nowe przepisy pomoru świń i czuwa ł nad ścisłem
wykonaniem tychże.
Poni eważ w myśl reskryptu c. k. Ministerstwa spraw
wewnętrznych z dnia 10 I;slopada 1905 I. 44505 przy komisyi pOtllo rowej oprócz naczelnika gminy m ogą brać
udział 2 mężowi e zaufanta, przeto wybrać należy z pośród
członków I~ady gminnej dwóch takich mf.:żów, trudniących
się rolnictwem a nazwiska tychże podać c. k. Starostwu
do wiadomości. Handlarze bydła, rzeźn i cy są od wyboru
na mężów zaufania wykluczeni.

Wykaz chorób nagminnych w powiecie.
w czasie od 16 do 3 1 stycznia 1906.
Odra:

Płonica:

Krztusiec
Tytus pl.1misty

Boratyn
Czelatycc
Pe/kinie
Rokietll ica
Tapill
DobJa
Cieplice

54 chorych
8

37
40

10

3
59

Duńk owice
Jarosław

2
l

Le2achów

3

"
"
"
"
"

z dnia l lutel!o 1906.

Jarosław, dnia 25 stycznia 1906.
360 Ew.
W myśl § 9, 24, przepisów O organizacyi pc.3politego
ruszenia polecam P, T .. aby na podstawie opi~u urodzonych w tam!. gminie w r. 1887 chlJpcÓW ulJlył na przepisanych dru!{ach alfabetyczny imienny spis pospolitego
ruszenia na rok 1906 w dwóch rówll )brz miących egzemplarzach.
.Jeden egzemplarz należy, jako n<ljmłodszy rocznik dołączyć do tamtejszego operatu pospolitego ruszenia drugi
zaś przedłożyć tutejszemu c. k. Starostwu do 20 lutego
1906. Spis urodzonych w roku 1863 należy z ewidencyi pospolitego ruszen ia wyłąct.yć i prz cchQwać go w aktach gminnych.
Względem założenia now ego spisu i wypełnienia odnośnych rubryk zwraca się uwa g-ę P. T. na rozporządze
nie z dnia 23 stycznia 1905, L 1992, (Dziennik rozparz.
Nr. 3 z l lutego 1905).

L. 2449/06

C. k. Starosta

"
"

9rodzidi m. p.

Wykaz miejscowości powiatu,
__.-~W~k~tó~r~Y~C~h~p~a~n~u~i.~c~h~O~rn~by~,~.a~r~a~il~;w~e~7.,~v~;e~r~,~.~ce~ ____
Epizoocya

Micjscowo!ić

::.rodki Weter. policyjne
z powodu tej z:u-:u;y zarządzone
obowiązuj:l

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kalendarz lowieckl. Pfze~ caly luty wolno polować na:
(rogacze), ci~trle,yie. głu.szcze, pad rwy i dropie, wreszcie na
ptactwo wollne i błotne w og linok!. Na lisy wol no polować przez
cały rok.
Kal endllrz rybackI. W lutym wOlno /Ilwić wszyslkie ryby
bel wyjątku, rllc wojno zai łowić rad .... , zarówno samic jak samców.
Złowione ry by muszą mieć pueplSllnll mhr~.
Przekr.)czenic powy.tszyoh przepi'łów bę;dzie karane grzywną od
\O d J 200 K. wzgJ~dnie kurą areSZlu do ł4 dni.

Ostrów
gm. i obsz. dw.
Tuclcmpy
gm. i obsz. lIw.
J\lunina
gm. i obu. dw.

kozły,

Jarosł aw

Kidalowice
gm. i obsz. dw.
Mo rawsko
grn. i ()bsL. dw. od l /ł
Pawłosiów

3

112

1905 do

III,·.,
..

1906

gm. i ubsz. dw.
- Szczytna--gm. i obsz. dw.
Tywonia
~ m. i obsz. dw.
Wierzb~

gm. i obsz. dw.
Kruh eJ pawI.
gm. i obsz. dw.
Pełkinie

gm. i obsz. dw.
Zurawiczki - - gm. i obsz. dw.
Łapajów~ od 1/ 12 1905 do 1/11 1906
gm. i obsz. dw. _ _ _ _ _ _ _ __
-Rudka
.
gm. i obsz. dw.
Wylewa
gm. i obsz. dw. od 12/" 1905 do 12/, 1906
Cieplice
g m, i obsz. dw.
Dobra
'-_ _ _--'gm. obsz. d\::.
'.:....._ _ _

Wiadomości osobiste. Złożyli przyrzeczenie w c. k.
Starostwie, Anton i Szko ł a, nacz. gm., Józef Zając, zasl.
nacz. gm., Józef Halecia, aseior, z J .>dlów ki.
Pożar. Dnia 22 stycznia br. spłonęła w Ouńkowicach
gospoda Seweryna Friedmana wraz z urządz~nie rn domowem zamieszkałego w tej gospodzie szynl(arza Hersc ha
Schaflera j znacznemi zapasami zboża i wiktuał:'lw, nal eżących do tamtejszego handlarza zbożem Ch. R<!isbergl.
Łączna szkoda wynosi 680,). Ubezpieczona była je·
dynie gospoda na kwotę 200) koron tud.dei zapasy zboża
do wysoknści 400 koron. Przyctyną pożaru była nieostrożność.

WYKAZ
cen targowych zbo.ta na targu w

Jarnl.ł.wl~

w dniu 26 stycznia 1906.

Pszenica najlepsza 16 krlr. 20 hal. pszenica Śred. 16
kor. 90 hl. żyto najlepsze 12 kor. 30 haL, iyto śred. 12
kor. 00 hal., jęczmień naj lep. 15 kor. 00 hal., jęczmien
śrecln. 13 kor. 70 ha1., owies najlepszy 13 kor. 20 hal.
owies średni 12 kor. 90 ha1., gry:iik pszenny 23 kor. 50
hal., grysik hreczany 43 kor., - hal., pęcak 24 kOr., hal., jagły 25 kor., - hal., groch 21 kor. 5') hal., fasola
32 kor. 40 hal., proso 14 kor., - ha1., hreczka 14 kor., haL. kasza hreczana 24 kor., - hal. kasza jęc·zm . 24 kN.
- hal. kartofle 2 kor. 80 hal., siano wiązane najlep.
4 kor~ 20 hal.. wiązane śred . 3 kor_ 90 ha1., sianO niewiąz.
najlep. 3 kor. 60 h. siano niewiązane śred. 3 kor. 30 hal.
słoma oktot. najlep. 2 kor. 70 h. s ł oma ok ł ot. Śred. 2 kor.
40 hal. s ł oma paszna najlep. 2 kor., 10 hal., średnia.
1 kor. 9,) hal., słoma mieriwa najlep. I kor. 60 h.
średnia I kor. 30 hal. Wszystko za 100 klg. wagi.

•
DZIENNIK ROZPORZĄDZE(, z dnia Ilul ego 1906.
SPĘD BYDŁA

PrzYPE:dzono na targ tygodniowy do Jarosławia dnia

26 slyczuia 1906 : 184

52t. rogac., 501
Płacono: woły od 59-- 67 kor.,
cielęta 50- 67 kor., świnie od 70-

100 kgl.

żywej

szt. nier. , 22 5ZI. cieląl
krowy od 55- 65 kor.
85 kor., wszystko za

prz eglądać

moina w czasie godzin urzfjdowych w kan-

celaryi O. II .

C. k. Sqd powiatowy O. II.
RadymIlo dnia 28 grudnia /905.

wagi.

L.

cz. E. 92615.
7

Część urzędowa

Dnia 6 lutego 1906 o gODZ. I t rano w Sądzie tut.

II.
E. 89215.

w biurze Nr. 8 odbędzie się licytacya 1/2 realności Iwh
430 ks. gr. gminy kat. Nienowice. Nier u chomość ta oce-

9
ni o ną, jest na kwotę, 190 K. Najniższa cena, poniżej której
Dnia 6 lutego 1906 w lul. Sądzie w biurze Nr 8 · sprzedaż nie przyjd zie do skutku, wynosi kw o tę 122 K.
odbędzie się licytacya 3,8 częś ci z 4/8 częśc i realności
50 h. Warunki licytacyjne i inne dokumenla od n oszące
Iwh. 311 gm. Rady mno. Nieruchomość ta oceniona na się do p owyższej nieruchomości, przeg l ądać moi na w kanc_
732 K. Najniższa cena, poniżej której sprzedaż nie przyj- Oddziału II. w czasie godzin urzędowyc h.
dzi e do skutku wynosi 488 Kor. Warunki licytacyjne i inne
C. k. Sqd powiatowy O. /I.
doku men la odno szące się do powyi.szej nieruch o m ości.
Radynmo dnia 29 grudnia 905.
~

Ogłoszenia

przyjmuje tylko drukarnia L.

Kalendarz na rok 1906

30 et.

dla gmin i

kółek

Wiśniewskiego

"Kmieć

w

-.a

Jarosławiu .

Polski"

rolniczych cena tylko 30 et.

30 et.

::~~:;;;::_:,~ nabYCia"w=~;;:r...~:"n"i:;~....~Wi!:;:~!i:~:.~:~::.:~~_::~~~*,**,*_*.*_~*_~_~**.**~**-~~~-~:J

MICHAL MIK08

W Jarosławiu Rynek, .plac probostwa,
~ POLECA, es;;:::
Wszelkie wyroby BETONOWO-CEMENTOWE iak:
rury, posadzki, kręgi studzienne, kamienie graniczne,
slopnie, nadto materyały BUDOWLANE, iak: posadzki, rury i kominki kamionkowe, cement, gips, wapno hydrauliczne, cegły ogniotrwałe, dachówki, płyty
izo lacYine i papę dachową.
Nadto firma podejmuje się wykonania wszelkich
robót betonowych po umiarkowanych cenach.
założony pierwszorzędny

W roku 1892

(Wisłockiego)

POGRZEBOWY
"Concordia"

Józefa Rokiczana
w J ans ln'iu al. Spyt ka I. 2" rynek
tlrządza

pogrzeby od najwspanialszyc h do najskromni,j.

szych. rzetelnie, po nader umiarkowanych ce nach
i ze ś ci s łą punktualnością.
Sklad trumien metalowych,
lakłłd p o d ~i Dluj ll się

Z am6wien ia

za mi ej scowe

dębowych

I z

miękiego

drzewa.

pr.r.e.'tl:1I I spraw. dxn'_ n "lok.

usk utecz nia w na jkr6tszym czasie.

N.aklad I .... suoit e. k. Starolt ... a
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Opatrznością"

1 MAHLA aptekarza w Jarosławiu
- - - UL. GRODZKA L. 16. - - - odu&Czoay meda le_ srebrnym na Dllędz) narodowej wystawie w Pradze
1896 1 w Klrl lbadzie dypiom ~ m lIlIlI nia 1901.
Poleca pnez c. k. Ministerstwo dozwolone ~ rodki przeciw niedokrewno~c i blednicy, wogóle na wzmocnienie po chorohach: Wino telaziste Seravallo 2 K. 30 h., Wino fel. Mikoilt$cha 3 K., Pigułki
8lauda 2 K. Ukier telazno.manganowo-peptonowy 2 K. 40 h. Preparala słodowo-:l:elazne Holla. Kule fel. do kąpi eli 20 h. - Syróp piersiowy Seeburgera ł K. Ziółka Seeburgera 40 h. - Linlmentum capsici (Expeller) 80 hal. Linim. Mentoli (Nervolon) 80 hal. Prxeciw
zRadze i chorobom tOłądka: Krople mariacelskie 2olądk. 8G-1'40 h._
Malaga na Rumbarbarum 3 K. Proszek fiakierski 20 h. Balsam Dra
Rosy po I i 2 K. Ziółka Diellows kie pobudzające apetyt 40 h. - Wzmocniony syróp SarsaparilIan krew czyszczący. Środki przeciw bolowi
głowy, przeciw bolowi zębów. P1asler hamb. przeciw ranom itd.
Wszelkie anal11y gorzel niane wykonlłje Jaknajuybclej.
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Wiśniewskiego
w

Jarosławiu

poleca, listy pospolitego ruszenia,

wyciąg

z listy

pospolitego ruszenia

i wszelkie inne druki
gminne. szkolne i parafialne.
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Jarolla'll'iu. OdpowiedzialIl)' redaktor Zuu Glattwakl.

DnJkiem L.
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Jarosławiu

