r. 4.

J aros ł a w .

Wychodzi: I. i 15.

Rok VII.

dnia 15 lulego 1906 r.

2) Dla innych abonen tów, w miejscu rocznic 3 kor.

każdego miesiąca.

z przesy/kq

Prenumerata :

pocztową

3 kor. 50 h.

Pre num e rat ę

jak I) nalety nadsy/af wprost do C~
k.
Starostwa w Jarosławiu.
Inseraty przy jmu je drukllrnia I" wrśnl e ",·~ kl~It:().

n mil IIboncnt6w uwolnionych od optatr pocztowej:
rocznie 2 ko r .

,

•

Zlenn
C.

k. Starostwa

zen
Rady szkoln. okręg . w Jarosła w i u .

Numer pojedynczy 12 halerz) .

C zęść urz ę d ow a.
parafialnych obu ob rząd ków,
Z wierzc hno ści gminnych w J a r os ła w i u .
Jaro sław, dnia 25 stycznia 1906.

Do wszystkich
j ako t eż

u r zędów

L. 2407.
W ostatnich czasach zwrócono uwagę na smutny stan
starych cmentarzy względnie, znajdujących się na nich pomników. Przez zaniedbanie tych ostatnich nie tylko, że się
często wielką szkodęwyrządza dla sztuki ojczystejJ lecz takie
niszczy się pall1ft:ć ludzi, często bardzo dla ojczyzny zasłużonych, dla których w mowie będące pomniki wystawiono. Wzywam P. T. zatem, aby o ile możności stara ł y
się utrzymać rzeczone pomniki i nagrobki w dobrym stanie, co tem ł atwiej da się uskutecznić, skoro l udnOŚĆ nasza
zawsze otacza miejsce poświęcone czcią gł ęboką.
O wydanych zarządzeniach zechce P. T. mię zawiadomić w przeciągu 4 tygodni.
Do Magistratu miasta J arosławia, wszystkich Zwierzchności
gminnych i Przeło ż eństw obszarów dworskich w powiecie.
Jaros ław, dnia 27 stycznia 1906.
L. 3372.
Prezydyum c. k. Namiestnictwa reskrypte m z dnia 15
stycznia 1906 I. 4ISiPr. udzieliło towarzystwu budowy rzym·
kat. Kościoła ~w. Floryana w Zabł ociu pozwolenia na zbieranie składek dobrowolnych na rzecz tej budowy za pomocą tak zwanych cegiełek i pisemnych odezw na dalszy
czas po koniec roku 1906 w ca łym kraju z wykluczeniem
kwesto\\ania od domu do dOmu. O tem zawiadamiam P. T.
celem wła ściwego zarządzenia.

L. 3673.
Jaro s ław, dnia 31 stycznia 1906.
C. k. Posterunek żandermeryi w Cieplicach zakwe·
styonował w mieszka niu zmarłej tam Maryi Ziobro, pł aszcz
uniformowy urzędnika sądowego, tudzież garn itur chłopięcy
z zielonkowatego sukna, pochOdzące prawdopodobnie z kradzieży .

Celem wykazania prawa
należy się

zgłusić

własności

bezpośrednio

I

i odbioru rzeczy
w c. k. posterunku żan-

Do nabycia w drukarni L.

darmeryi w Cieplicach, lub w c. k.
w Sieniawie.

Wiśniewskiego.

Sądzie

powiatowym

L. 4599.
Jaro s ław , dnia 5 lutego 1906.
W Nowem Siole, powiatu cieszanowskiego, sprawdzo no u psa Kundysa, maści czarno-krasej, niewiadomego
pochodzenia, wścieklizn~.
Wzywa się prze to P. T., aieby wdroiył(a) dochodzenia, czy opisany pies nie pochodzi z tamtejszej miejsco~ości. lub czy nie byt-- widziany około 20 stycznia br., a
w razie dod atniego wyniku należy bezzwłocznie uwiadomić
c. k. Starostwo.
L. 4423.

Jarosław,

dnia 7 lulego 1906.
C. k. Ministerstwo kolei żelaznych na prośbę kominiarzy au stryackich i kilku towarlystw kominiarskich zezwo liło, iiby kominiarze w odzieży roboczej za zwykłymi
biletami jazdy mugli używać poc;a -!ó w osobowych z za·
strzeżeniem, że zawsze umieszczeni będą w wolnym osobowym przed zia le wagonu, a w braku lakowego w wozie
s łużbowy m lub też w przedziale służbowym kierownika
pociągu.

O tem nale ży
g minie kominiarzy

zawiadomić za mie sz k a łyc h

w tamtejszej

L. 4467.
Jarosław , dnia 7 lutego 1906.
Na podstawie prawomocnego wyroku c. k. Sądu powiatowego w Niems (Czechy) z dnia 18 kwietnia 1905
U. ~ł16 5, którym uznano dOI)U szcza lność odda nia Tobiasza
Sesslera, urod,..onego w roku 1880 w Oobczycach (powiatu
Wieliczka) i do Oobc1-yc przynależnego, do zakładu robót
przymusowych, uchwaliła ustanowienia dla zakładów poprawczych pracy przymu sowej komisya krajowa w Pradze,
przetrzymanie powyż nazwanego przestępcy w krajowym
Zakładzie robót przymusowych w Bernie, zaś c. k. Namiestnictwo w Pradze odnosi ł o się pismem z dnia 15 września 1905 I. 211946 do tutejszego Namiestnictwa O wydanie
odpowiednich zarządzeń, celem ogłoszenia Sesslerowi uchwały powyż nazwanej k(Jmisyi i odstawienia go do wymienionego Zakładu robót przymusowych.
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Gdy jednak Tobiasz Sessler według relacyi c. k. Starostwa w Wieliczce w obrębie powiatu nie zoslał wyśle
dzony i obecne miejsce pobytu jego nie jest wiadome,

przeto wzywam P. T., aby poczyni ł (a) najenergiczniejsze
poszukiwania za Tobiaszem Sesslerem i w razie wyśledze

nia

odstawi ł (a)

go

bezzwłocznie

do c. k. Starostwa.

Tobiasz Sessler urodzony w roku 1880 w Oobczycach
i lam przynależ n y. w łóczęga kilkakrotnie sądownie karany,
jest synem Aby Israela Sesslera, hadlarza mąką z Dobczyc
i tegoż żo n y Nachy uradz. Sliel, wyznania mojżeszowego.

L. 4818,06.
'
Jarosław, dnia 7 lulego 1906.
C. k. PrezydylIIn Namiestnictwa reskryptem z dnia
29 stycznia 1906 I. 1260/pr. udzieliło Komitetowi budowy
rz. kat. kościoł a w Nowemsiole pozwo lenia na zbieranie
składek dobrowolnych, za pomocą pisemnych odezw, na
rzecz tej budowy po koniec roku 1900 w całym kraju, z wykluczeniem kwestowania od domu do domu.
O tern zawiadamiam P. T. celem w ł aściwego zarzą
dzania.

L. 5100.

Jarosł aw,

dnia 8 lutego 1906.
Według doniesienia c. i k. Ministerstwa spraw zagranicznych odbędzie się w maju br. w Medyolanie, wskutek
inicyatywy "Federaziane Tecnica lIaliana dei Pompieri" i pod
protektoratem Jeg-o król. Mości Króla włoskiego, między
narodowy kongres straży pożarnych, na który są -:aprosZOne wszystkie korpusy straży pożarnych i osoby interesowane.
O tem zawiadamiam P. T. wskutek reskryptu c. k. Pr&zydyu1l1 Namiestnictwa z dnia l lute,!o 1906 LlIOI pr. z poleceniem stosownego zawiadomienia kół intereSOwanych.

--L. 552806.

•

Jarosław, dnia 8 lutego 1906.
Od pewnego czasu okazują się ponownie przypadki
sporadycllle epidemicznego zapalenia mózgo-rdzeniowego,
a w ostatnich czasach choroba ta na Śląsku i w gminie
Markowej, powiatu przeworskiego, przybrała charakter epidemiczny.
Ponieważ zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w tutejszym powiecie okazują się już sporadyczne wypadki,
wspomnianej choroby, przypominam P. T., że obowiązani
są bezzwłocznie donieść o każdym wypadku
zapalenia
mózgo-rdzeniowego c. k. Starostwu, w przeciwnym razie
ulegną dotkliwej karze.
Dla uniknienia tłumaczenia się nieświadomością przypomina się, że zapalenie m6zgo-rdzeniowe epidem iczne rozpoczyna się nagle silnym bolem głowy do którego przystepuje
wkrótce bolesność, naprężenie i zgięcie ku tyłowi karku.
Gorączka jest mierna, chwilowo okazują się przypady
mózgowe jak wymioty, zyz, majaczenie, przeczulica skóry,
bezse.nność a w kOllCU porażenia.
Chorobie podlegają przeważnie dzieci do 15 lat, ale
i u starszych nie jest rzadkością·
Śmierć w nagłych wypadkach następuje w ciągu 24
godzin, zwykle jednak choroba trwa dłużej, nieraz ciągnie
się tygodniami.
WzorOwa czystość mieszkań i otoczenia domów, usunięcie stojących wód gnojówek, i t. p. zabezpiecza najlepiej przed szerzeniem się tej groźnej ohoroby.

L. 2960.

Jarosław,

9 lutego 1906.
Ponieważ coraz bardziej mnOżą się wypadki, że gmi ny
wystaw iwszy fo rma lne świadec t wo przy n ależności i stanu
majątkowego, zaprzedają następnie bez powodu prawa przyn ależności tym samy m osobom i 1.niewa l ają Wł adze do przeprowadzania żmudnych i d ł ugotrwałych dochodzeń celem
sprawdzenia przyna l eżności, przeto polecam P. T., aby odtąd dla każdej osoby, dla której wystawi świadectwo przynależnOśc i i stanu m ajątkowego dla ce lów szpitalnych, wystawia ł (a) rów n ocześ n ie forma lny certyfikat przyna l eżności
. i przedkładał (a) go c. k. Starostwu razem z świadectwem.

L. 3572.

Jarosław, d nia 10 lutego ł901i.
C. k. Starostwo otrzymało pOlecen ie zarządzenia poszukiwali za
I) miejscem pochodzenia i przyna l eż n ości urodzonych
na Węgrzech Micha ła Demczyszyna syna Michała, M i cha ł a
Geuraniego syna Andrzeja, Adelajdy Freund nieślubnej
córk i Emmy, Estery CharłOlly Fisel córki Berty i Lorenca
Magery syna Lorenca, Jana Karczmarczyka zaślubionego
na Węgrzec h , zmarłyc h na Węgrzech Rozy Viletel, Karoliny Cziczak i Nechy Judkowicz
2) za miejscem pobytu:
a) popisowego Simona Wolfa Rossh.lin dlera urodzonego
1883 w Korczynie syna Hersza;
b) taksistów:
Hersza Meh lcra z Dobromila ur. 1879, Antoniego
Barańskiego z Wojtkowa ur. 1873, Jana Gużkowskiego
z Nowego Miasta ur. 1871, Kiryły S iwaka z Lachowa ur.
1875 Antoniego Łyska z "'Vójtkowa ur. 1877, Jana Marka
z Huczka ur. 1875, Antoniego Łodziliskiego z Lipy ur. 1875,
Eugeniusza Kopystyńskiego z Wojtkowa ur. 1879, Jakima
Slrileckiego z Trzciańca ur. 1874, Stefana Szczyrby z Krajny
ur. 1876, Luzera Wintera z Birczy ur. 1869, Teofila Folwarskiego z Brzuski ur. 1880, Bazylego Opalu cha z Hu li
brzuskiej ur. 1873, Teodora Masnyka z Lomny ur. 1879,
.JÓzefa Wingerta z Dobromi la UL 1870, Fedora Iwancia
z Krecowa ur. 1876, Dawida Abe Lompena r. Papsta z 00bromila Uf. 1876, Leiba Uhrena r. Kalza z Birczy Uf. 1877,
Mordka Uhrena r. Kalza z Birczy ur. 1879, Mojżesza SChwebera z Rubinfelda z Birczy ur. 1879, Jana. Głuszczyńskiego
z Lipy ur. 1880, Franciszka Urbana z Jawornika ruskiego
ur. 1876, Jana Tkaczyka z Jamny dolnej ur. 1874, O leksy
Żuka z Jamny dolnej ur. 1875, Jana Strzeleckiego z Huwników ur. 1870, Samuela Dawida Sza mesa z Nowego
miasta ur. 1879, Walentego Lewka z Lufczyny ur. 1879,
Mozesa "Herzmanna z Dobromila ur. 1870, Izraela Fischera
(FOhrera) z Dobromila ur. 1870, Jerzy Filipa Eberweina
z Makowy ur. t875
c) byłego nauczyciela ludowego Wasyla ·Koslewa .z Doliny
d) skazanych na grzywny za rozmaite przekroczenia
Hersza Holdera z Markowiec, Josla Mojżesza Badera z
Śniatyna, Stanisława Ralałowicza z Kossowa i Samuela
Hochnera z Żółkwi
3) za miejscem przynależności żmarłej w szpitalu w
Zebrzydowicach żebraczki Reginy Stokłosińskiej.
Wzywam P. T., aby zbadał (a), czy która z powyż
szych osób z tamtejszej gminy nie pochodzi, ' względnie
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nie jest lam przynależną lub też tam nie przebywa i o dodat nim wyni ku dochodzeń d o ni osła do kOllea marca 1906.
Wreszcie ostrzegam P. T. przed niżej wymienionymi
w ł óczęga mi i sym ul antam i, którzy juito wy łudz ają wspa rcia
na racłwnck swoich gmin przyna l etności, ju ż to udają
cho ryc h i n adużywają zaopatrzenia szpitalnego a lO:
J ózef Sviliczic 26 lat, Jank o Gorsa k 39 lat, Magdalena Sal rak 67 lat, Pawe ł Neskowicz 27 lat , Emeric h Suśko
vac 20 lal, Kala Kalie 20 lat, Vc mija Vukin 40 lal, Józef
Horval 27 lal, Kriżevac i Karol Kasunie 76 lat, Julia na
Liebh arl, Andrzej Pienz, J ózef Langegger 24 lat, Ferdynand
Hoppe 3 1 lal, Wincenty Wolke 47 lal, Antoni Poropal 28
i Adolf Laure.
Powyższym osobom nie na l eży udz i e l ać żad n yc h wsparć,
wyjąwszy wypadki ni ezbęd n ej pot rzeby, lecz przeciw nie
w razie przytrzymania której z nich postąpić ściśle wedle
obowiązujących przepisów szu pasowych.
W końcu zawiadamiam P. T., że poszukiwania za
popisowymi J ózefem Frejimem i Karolem Tepsichem tudzież pospo litakam i Włodzimierzem Gopcewiczem i Józefem Jauernikie m został y odwoł ane.
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Wykaz chor6b nagminnych

IV

powiecie.

w czasie od I do 13 lutego 1906.
Odra:

Boratyn

39 chorych

Pełkillie

Krztusiec

Tapin
Cieplice
Morllwska

KOrIY.ikt P. Niepokalanek Glęboka
Tylus plamisty
Letach<iw

C. k. Starosta

"

"

12
.14

"

7

57

3

"

Srodzicki m. p.
L. 447, RSO.

,Jarosł aw ,

dnia 11 lutego 1906.

00 wszystkich Dyrekcy i i Zarz ą dów szkól ludowych.
Wzywa s:ę Dyrekcye i Zarządy szkó ł, ażeby bezwarunkowo do 20 lutego 19 06 nadesł ały c. k. Radzie szkolne j
okręgowej wykaz frekwe ncyi z roku 1904/5 w którym ma
być p o daną ilość zapisanych w drugiem półroczu na po·
jedyncze stopnie nauki, oraz wynik klasyfikacyi wedł ug
stopni i postt;pu w nauce. Wyżej podany termin nie moż e
być bezwarunkowo przekroczo ny.
Przewodlliczqoy c, k. Rady szkolnej okrlfgowej

Wykaz

w których
Epizoocya

p anują

mi ejscowości

choroby

Miejscowość

c. k. Starosta

powiatu,

zaraź li we zwierzęce

_

~kl wele r. pohcy.fiiC--------r
z powodu lej zarazy zarząJwne l
obow iqzuj!ł

Radym:;= od II',! 19;

~·o 'odwolania

Ostrów
g m. i obs]:. dw.
Tu czempy
g m. i obsz. dw.
M,unina
.g m. i obsz. dw.

111.

p.

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kal endarz ł owieck i . Przez caly luty wolno polować na
(rogacze), cietrze.vie, gł uszcze, padrwy i dropie, wreszcie na
ptactwo wodne i b łutne w ogJlnośc i . Na lisy wolno polować przez
caly rok.
,
lialendar r. rybacki. W lutym wolno lowlć wszystkie ryby
bu wyilł1ku, nie wolno zaŚ l owić raków, zarówno samic jak samców
Zlowione ryby muszą mieć przepisanq miarę·
Przekroczeuie powyhzycli przepisów będzie karane grzywną od
lO do 200 K. względnie karą aresztu do 14 dni.
kozły,

Jarosław

Kidalowice
gm. i obsz. dw.
Morawsko
g m. i obsz. dw.
Pawłosiów '
gm. i obsz. dw. od
Szczytna
gm. i obsz. dw.
Tywonia
~m . i obsz. dw .
Wierzb na
gm. i obsz. dw.
Kruhel pawI.
gm. i obsz. dw.

I

8rodzicki

"

'"

Pełkinie

g!!l. i obs:!. dw.
Zurawiczk i
g m. i obsz. dw.
- Ł apajówka
gm. i obsz. dw~
. _ __

1905 do

1813

Automobil w u sługach armii. Dla studyowania i zużyt
kowania automobilu w celach wo jskowych utworzon o przy
III. sekcy i techniczno Komitetu 3 od dział automobilowy.
Ministerstwo wojny zamierza utworzyć przy wspomnianym
Komitecie corOczny kurs automobilowy na przeciąg jednego miesiąca. W kursie tym nabywaliby teoretycznych wiadomości i wprawy praktycznej urzędnicy i ofi cerow ie furgo nów i skł adów zapasów arly lerzyc kich - nadto zaś prości żołn ie r ze wprawiać się mają w obsł udze aul('lmobilów.
I<ierownictwo kursu obejmie szef II I. sekyi technicznego
komitetu wojskowego. Komendantem będzie naczelnik 3
o dd zia łu , instruktorami zaś oficerow ie. Z żołni erzy przeznaczać się będzie głów ni e szeregowców z 1 r. służ by.
I<urs tegoroczny trwać będzie od l do 24 marca. Na
kurs ten odkomenderowani zostan" międty innymi żo łn ie·
rze ze składu materyalów arlylerzyckic h w P rze m yś l u
i z magazynów prowiantowych w Krakowie i w Przemyślu.
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Samobójstwo. W Przemyślu odebra ł a sobie życie przed
kilku dniami Rebeka Nelken, właścicielka realności, posiadająca znaczny majątek, bo około 200.000 koro. W nieobecności swego męża, który wyjec h a ł do Krakowa. odcię ł a sznurek od starów i na sznurku tym, na oknie,
obwiesi ła się. Denatka liczyła lal 40. Na siole zosławi ł a
mężowi kartkę z napisem: "Die Verzweiflu ng mach! den

Schluss" . .
Skazanie wróżbity. Wróżbita, Franciszek Kaczmarczyk
po przeprowadzonej rozprawie w Krakowie skaza ny został
przez trybunał sądu przysięgłych na dziesięć miesięcy cięż
kiego więzienia.
Szkielet wieloryba. W miej scowości Barbolya w poSzopfonia znaleziono w głębokośc i sześci u metrów
w ziemi szkie let wieloryba z odległ ej epoki przedhistorycznej - Wykopany szkielet jest dobrze zachowany. Kilku
uczo nych z Budapesztu udało si~ do miejscowości BorboIya, gdzie pojedyncze części szkieletu zostaną pod ich
nadzorem w jedną całość złOżo n e.
bliżu

Prawo wydalania przez gminy. Mi nisterstwo sprawiedo prokuratoryi rozporządze n ie, w klórem
powołując si~ na ostat nie orzeczenie trybunału admi nislr.
ośw i adcza, że uchwały gmin co do wyda lania poj~te być
mogą w ściś l ejsze m Iylko znaczeniu, t. j. jako zakaz zamieszkiwania na teryloryum gminy. Natom iast z powodu
p rzemijającego pobytu, który nie ma żadnych cech sta ł ego
osiedlen ia się, nie należy wdrażać p ostępowania O przekroczenie §. 324 u. k. (zakazany powrót).
d liwości wydało

Śmierć dwóch robotników przy pracy. Z W ielkiego

W lesie kolo miejscowości Kistalu
wielu robotników ścinaniem drzew. J eden
z podciętych pni runął tak nieszczęśliwie, że przywalił
swym ciężarem pięciu robotników, z którycQ dwóch zosiało na miejscu zabitych, trzech zaś odniosło ciężkie rany.
Warazdynu

donoszą:

zajętych było

Samobójstwo w urządzie c/owym. Dnia 10 bm. około
godzinie 7 wieczór w jedne m z biur urzędu cłowego we
Lwowie, przy pl. Cł owym zastrzelił się urzędnik Józef Kruczek, litzący 36 lal, żona t y, ojciec 3 dzieci. Desperat wykonał zamach w biurze swego szefa, który odwrócony był
w krytycznej chwili od niego, a gdy posłyszał strzał i odwrócił się, spostrzegł Kruczeka, leżącego na ziemi bez ży
cia. Cichy strza ł z rewolweru w prawą skron skierowany,
spowodowa ł śmierć natychmiastową. Na widok trupa szef
rzewnie się rozpłaka ł. Sp. Kruczek był wzorowym urzę
dnikiem i cieszy ł się sy mp a tją. W kieszeni ubrania denata
znaleziono list. Jako powód samobójstwa podał śp. Kruczek niesnaski rodzinne.
Przedstawienie. Staraniem Towarzystwa amatorsk iego
w Ja rosławiu odegraneOl zostanie na dochód ubogiej mł o
dzieży szkOlnej w niedzielę dnia 18 lutego 1906 w sali
Sokoła "Na zawsze" dramat w 4·rec h aktach Lucyana
Rydla.
Znaleziony banknot. C. k. Starostwo w Mościskach
donosi że dnia 15 stycznia br. zna l eźli Nuchim Stach el
i Hersch R<.oab na peronie dworca kolejowego w Sądowej
Wiszni bank nut na 50 koron.

z dnia 15 lutego 1906.

Banknot ten zdeponowano w kasie miejskiej w Sądo
wej Wiszni.
O odbiór należy s ię zgłos ić u tamtejszego p. Naczclnika.

WYKAZ
cen t ar go wych zbota na targu w Jarosiawiu w dniu 9 lulego 1906.
Psze nica najtepsza 16 kor. - hal. pszenica Śred . 15
kor. 90 hl. żyto najlepsze 12 kor. 30 hal., żyto Śred . 12
kor. 00 hal., ję czmieli najlep. 13 kor. 50 hal., jęc z miell
Średn. 13 kor. 20 hal., owies najlepszy 13- kor. 20 hal.
owies średni 12 kor. 90 hal., grysik pszenny 27 kor. 50
haL, grysik hreczany 42 kor., - haL, p~cak 24 kor., haL, jagly 26 kor., - haL, groch 20 kor. O:) haL, fa sola
32 kor. 40 haL, proso 14 kor., - hal., hreczka 13 kor., 70
hal., kasza hreczana 24 kor., - hal. kasza jęczm. 24 kor.
- hal. kartofle 2 kor. 70 ha!., siano wiązane naj lep.
4 kor. 20 ha l.. wiązane śred.3 kor. 90 hal., s iano niewiąz.
najlep. 3 kor. 60 h. siano ni ew iąz a n e śred. 3 kor. 30 hal.
sł oma ok ło!. najlep. 2 kor. 70 h. s łoma okło!. śred . 2 kor.
40 hal. sł oma paszna najlep. 2 kor., 10 ha!., średnia.
1 kor. 80 haL, sł oma mierzwa najlep . l kor. 5:) h.
średnia 1 kor. 20 hal. Wszystko za 100 klg. wagi.
SPĘD

BYDLA
Przypędzono na targ tygodniowy do J arosław ia dnia
9 lute~o 1906: 151 szt. rogac., 445 szt. nier., 28 szl. c i e ląt
Płacono: woły od 59 - -67 kor., krowy od 59 - 64 kor.
cie l ęta 6 1- 81 kor., świ nie od 68-86 kor., wszystko za
100 kg!. żywej wagi.

CZęść urzędowa

II.
E 934{5

5
EdykŁ

Dnia 2 1 lutego 1906 o godzinie 9 rano w biurze
Nr. 8 tutejszego c. k. Sądu odbędzie się licytacya lIs czę
ści realności lwh. 8 ks. gm. kat. Skołoszów błp. Mend la
Heidensteina recte Schustera w ł as n ej.
Nieruc h omość la oce ni oną jest na 50 ko ron. Najniż
sza ce na poniże j której sprzedaż nie przy jdzie do skutku
wynosi 34 koron.
Warunki licytacyjne i inne dok um enta odnoszące się
do powyższej nieruchomości przejżeć m oż na w kanc.
Oddz. II. podczas godzin urzę d owyc h . C. k. Sąd powiatowy Od dz. II. Radymno dnia 24 stycznia 1906.

Edykt.

E. 1059/5
5

Dnia 2 marca 1906 o gOdzinie 9 przedpobdniem
w Sądzie lul. w biurze Nr. 8 odbędz ie się licytacya real-

•
DZIENN IK ROZPORZĄDZEŃ z dni a 15 luleoo 1905.
n ośc i Iwh. 845 i 847 ks. gr. g m. Wieli in. N i eru c h o m ości te
o cenione są na 380 K. , naj nitsza cena, niżej któ rej sprzed aż do sku tku nie przyjdzie wy nosi 253 K. 32 h.
Warunki licytacy jne i inne dok umenta od n oszące się
do tyc h nieruchomości przejrzeć moż n a pOdczas godzin
u rzędowych w kance laryi Oddzia ł u II.
C. k. Sąd powiatowy O. II.

Radymno, dnia 4 stycznia 1906.

L. cz. 11 68,5

-

5

Edykt.
Dnia 2 marca 1906 O godz. 10 ra no odbędzie się
Są d zie w biurze Nr. 8 licylacya 1/:!, częś ci r ea ln ości
Iwh. 9 1 ks. g r. gm. Zaleska wola . N i e ru c h o m ość la oceni oną jest na 760 IC 9 h., a naj n iższa ce na, niżej której
sprzedaż do skutku nie przyjdzie, wynos i 505 1(. 60 h.
W arunki licytacyjne i iime doku menta, od nosz<lce ' się do
lej n ieruchomości przej rzeć maina pOdczas godzi n urzę
dowych w kancelaryi Oddział u 11.

'w tul.

C. k. Sąd powiatowy O. II.
Radymno dnia 4 stycznia 1906.
L. cz. C. 11. 166.

Edykt.

L. 240.
mi n.

5
W i ede ń

w styczniu 1906.

Obwieszczenie
o pok ryciu zapolrzebowani~ ogierów stadnych w Galicyi
przez zakupno ogierów prywatnego chowu krajowego.

C. k. Mi nisterstwo rolnictwa

pragnąc

pokryć

zapotrzebowa nie ogierów stad nych, jakie sit: okaie dla c. k.
stacyi ogierów rządowych po upływie tegorocznego peryodu sta nowienia o ile moż n ości przez zakupno ogierów
pocho d zącyc h z prywa tnego c howu krajowego, zaprasza
wszystk ich hodowców i wł aściciel i koni, aby n ajp ó źn iej do
konc a kwietni a b. r. zgłos il i pisemnie bezpośre d nio do
c. k. Minislerc;twa roln!clwa ogiery, jakie m ają na sp rze d aż.
Wni esione zgłosze n ia będą udzielo ne Komendzie zakła du ogierów rządowych w Drohowyi.u celem zanotowania
zgłoszo n yc h ogierów.
Ewentualne zakupno zg łoszonych ogierów b~dlie
uskuteczn ione. w ciągu jesieni na podstawie osobnego upoważnienia c. k. Ministerstwa rolnictwa przez ](omend~ zakła d u ogierów rządowych w porozumieniu z komitetem
doradczym dla spraw chowu koni w Galicyi, powołanym
do wspó łdzia ł ania w sprawac h krajowego chowu koni, a to
w sposób dotychczasowy w m iarę potrzeby i rozvorzą
dza lnych środków pie n it:żnyc h .
Wniesione zgłosze n ia ogierów do zakupna na ogiery
stadne nie ogr<'lniczaj" właściciela w prawie innego rozporządzenia tymi ogierami w czasie pośrednim tak samo
jak z drugiej strony przyjęcie przez c. k. Minisler:iwo obowiązku zakupna zg łos7.0nych ogierów nawet w Iym razie.,
jeże li ogiery są zupeł nie odpow iednie.
K aż d e z~łosze n ie ogiera ma zaw i erać:
jego poc hodze nie,
miarlY (wysokOŚć),

Przeciw Iwa nowi Pazyniakowi, ro lnikow i z Charylan,
którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony zasiał do
c. k. sądu powiatowego w Radymnie przez Jacka Czemerdę i Mikoł aja Pika, rolników w Laszkach, pozew o uznanie prawa .... łasności i intabu lacylY cia ła hip. objętego lwh.
656 ks. gr. g m. Laszk i. Na pOdstawie pozwu wyznaczono
rozprawę na dzieli 23 lutego 1906 godz. 9 rano.
Ce lem strzeże n ia praw Iwana Pazy niaka ustanawia
s i ę Pana Dra J akóba Spetta, adwokata w Radymnie, kuratorem. Tenże kurator zastępywać będzie Iwana Pazyniaka
w rzeczonej sprawie na jego koszt i n iebezpieczeństwo,
maŚć,
dopóki 00 w sądzie silY nie zgł osi lub peł nomocnika nie ·
wiek i
zamianuje
cen!;:, a dalej miejscowość, w klórej może być obejC. k. Sqd powiatowy O. II.
rzany.
Radymflo dnia 9 lulego /906.
Pochodzenie ogiera tak ze strony ojca jak i maiki
C. I1.176 należy legalnie wykazać.
I
Co do wieku zgłoszonych ogierów zauważa się wyEdykt.
ratnie, że tylko takie ogiery będą mogły być ogl<,dane,
Przeciw Seligowi Heidensteinowi recie Schusterowi ewentualnie zakupione, klóre w czasie ich zgłoszenia jul
kupcowi, przedtem w Skołoszowie zamieszkał emu, którego ukończyły Irl.eci a nie przekroczy ły jeszcze ósmego roku
miejsce pobytu jest nieznane, wniesionym został do c. k. życia.
sądu powiatowego w Radymoie przez Jacka Dziedzica
Zgł oszenia takich ogierów, które tego wieku jeszcze
rolnika w Skołoszowie pozew o 404 K. 56 hal. Na pod- nie osiągnęły, lub wiek ośmiu lal jul przekroczyły, nie
stawie pozwu wyznaczono rozprawę na dzien 22 lu tego 1906 b~dą uwzględnione.
o 9 godz. rano.
Zgł oszenia ogierów, które będą wniesione do c. k.
Celem strzeżenia praw Seliga Heidensteina recie SchuMinistersiwa rolnictwa dopiero po upływie wyiej oznaczostera ustanawia sią Pana Dra Bermana adw. w Radymnie
nego terminu, będą tylko O tyle uwzględnione, o lIeby zapokura l orem.Tenże kurator Lzastępywać będzie Iwmienionego
trzebowanie ogierów co do rodlaju i liczby nie mogł o
w rzeczonej sprawiena jego ko·szl i niebezpieczeństwo, dopóbyć pokryte przez zakupno ogierów wczas zgłoszonych.
ki on w sądzie się nie zgłosi lub;pełnomocnika nie zamianuje.
Z c. k. MinistersllUa roJnicbva.
C. k. Sąd powiatowy O. I/.
Rlldymllo dnia 9 lutego 1906.

DZIENNIK ROZPORZĄDZE rl z dnia 15 lulego 1906.
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Ogloszenia przyjmuje tylko drukarnia L.

Wiśniewskiego w

JarosIawiu.

Kalendarz na rok 1906

30 et.

30 et..

"KMIEĆ POLSKI"
kółek ~d niczych cena tylko 30 ct.
do nabycia w drukarni ~. Wiśniewskiego w Jarosławiu,

dla gmin i

.

Książeczki

Druki gminne.
Z wolnej

ręki

jest do sprzedania lub wynajęcia cały dom . wraz z
dzeniem gospod., sklepem i trafiką w Koniaczowie. .

Bliższa wiadomość

u

Oleksa Hawryśka (dawnego wójta)
w Koniaczowie .

W Jarosławiu Rynek, plac probostwa.

:::::a

POLECAL ~
Wszelkie wyroby BETONOWO-CEMENTOWE jak:
rury, posadzki, kręgi studzienne, kamienie graniczne,
stopnie, nadto male ryały BUDOWLANE, iak: posadzki, rury i kominki kamionkowe, cement, gips, wapno hydrauliczne, cegły ogniotrwałe, dachówki, płyty
izolacyjne i papę da c hową.
Nado firma podejmuje s ię wykonania wszelkich
rob ół beonowych po umiarkowanych cenach.
załoiony pierwszorzędny

POGRZEBOWY
"Concordia"

Józefa Rokiczana
Jaros ł awi u

ul. Spytka I. 24 r ynek

urządza

pogrzeby od najwspania lszych do najskromniejszyc h. rzelelnie, po nader umiarkowanych ce nach
i ze ścisłą punktu alnością .
Skład

trumien metalowych,

Zakład

podelmule

się

dębow yc h

i

z

miękiego

111:
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Opatrz n o ścią "

J. MAHLA aptekarza w Jarosławiu
- - - UL. GRODZKA L. 16. - - odza.cu.y mdale. srebrnym na. m1tdzynarodoweJ wystawie w Pradze
1896 i w ItIrlsbadzle dyplome m uzn a nia 1901.
Poleca przez c. k. Mi nis te rstwo do zwolone ~ rodki przeciw niedobl ednicy, wOR'óle na wzmocnienie po chorohach: Wino te··
laziste S~ravallo :2 K. 30 h., Wino tel. Mikolascha 3 K., Plgulki
Hlauda 2 K. Ukle r 1ela:wo-manganowo-peptonowy 2 K,40 h. Preparala s lodowo-telazne Hołła. Kule tel. do kąp ie li 20 h. - Syróp piers iowy Seeburgera 1 K. Ziólka Seeburgera 40 h. - Linimentum capsici (Expeller) 80 ha l. Linim. Mentoli fNe rvo ton) 80 hal. Prleciw
z!,:"adze i c horobom tolądka: Krople mariacelskie !o lądk. 80- 1'40 h ~
Malaga nil Rumbarbarum 3 K. Proszek fi ak ierski 20 h. Balsam Dra
Rosy po 1 I 2 K. Zió łka Dietlowskie pobudzające apetyt 40 h. - Wzmocniony syrOp Sarsaparllian krew czyuczący. Środki przeciw bolowi
głowy, przeciw bolowi zębów. Plaster hamb. przeciw rauom itd.
Ws ulkle analizy gorzelnian e wykonuje jaknajszy bciej.
krewności

•

Gl.

Koncesyonowany

ZAKŁAD

"*-*",*'•.*.• *-*'**.

(Wislockiego) Apteka .Pod

MICHAL MIKO

W roku 1892

urzą

właściciela

.e,*;t:.","*.**~.*"

w

do modlenia.

+- DRUKARNIA -+

L.

Wiśniewskiego
w

Jarosławiu

poleea, listy pospolitego ruszenia,

wyciąg

z I:sty

pospolitego ruszenia

i wszelkie inne druki

drzewa.

pruwn u I s prowadzania u ·lok.

gminne, szkoln e i parafialne.

Zamówienia zamiejscowe uskutecznia w naj krótszym czasie.
Nutou.L I ... u".uvio.: \: . lot.

;:,ulro~\ w . w

.1 .11.1vliillWlU. uupo wlI: d:r.ialny reuaklor 2.ellon GI.te.,ki.

u. uklcm L.

\'.'iś nlt:wsklcgo

w J a l osławiu.

