Nr. 5.

J arosł a w.

Wychodzi: l. i 15.

dnia l marca 1906 r.

każdego miesiąca.

Pr e n umerata :

n

Ola abonentów uwolnionych od opIaty pocztoweJ:
rocznie 2 kor ~

•

Rok VII.

2) Dla innych abonentów: w miejscu rocznic 3 kor.
t przesyłką pocztową 3 kor. 50 h.
Prenumerauj jak 1) nnlety nadsyłać wproSI do c. k.
Starostwa w Jarosławiu.
Inser:uy przyjmuje drukarni .. L. Wtśl.lewskielo.

,

•

lenni

zen

c. k. Starostwa i Rady szkoln. okręg. w Jarosławiu .
Do nabycia w drukarni L.

Numer pojedynczy 12 halerzy.
Kie r ownik Minister stwa sp rawie dliw ości przeniósł se·
kretarzy Sądu Kazimierza Brzezińskiego z Radymna do
Przemyśla i Feliksa Slotwińskiego z Tłumacza do Radymna; zamianował sędzią powiatowym adjunkta Józefa Mirona Hordyńskiego z Jarosławia w Haliczu i Ja na Wisłoc
kiego z Trembowli w Sieniawie.

C zęść urzę d ow a.

-

Do Magistratu miasta J aros ławia, wszystkich Z wierzch n ości
umlnnych i P rze' ożelis ł w obszarów dworskich w powiecie.
L. 5599.

Jarosław,

Wiśniewskiego .

cina, Surochowa, I{on:aczowa i Szówska, z wyjątkiem
miejsc ograniczonych ulicami i nlacami w samem mieście
Jarosł awiu .

Sporządzenie podobnych zdjęć może na s tąpić tylko
za wyratnem pozwoleniem c. i k. wojskowej Komendy
stacyjnej w Jarosławiu.
Przekroczenia pow yższego przepisu karane b~dą
grzywną od 2 do 200 koron lub aresztem od 6 godzin
do 14 dni nie przesądzając ewentualne m dochodzeniem
k.lfno-sądowem według §. 67 ust. kar.
Tak iej samej karze podlega chodzenie pO gruntach
twierdzy oznaczonych kamieniami granicznymi.

dnia 14 lutego 1906.

Obwieszczenie.

c.

k. MinisterstwO obrony krajowej w porozumieniu
z c. i k. Ministerstwem wojny, wyznaczy ło reskryptem z 8
grudnia 1905 I. 54101 XVI. ex 1905 stosownie do §. 51,
ustawy z 1 t czerwca 1879 Dz. li. p. Nr. 93, wynagrodzenie płacić się mające przez Skarb wojskowy w czasie od
l stycznia do końca grudnia ł 906, za objad, który podczas przemarszu należy się żołnierzowi od ponoszącego
kwaterunek, począwszy od zastępcy oficera aż do najni!szego stopnia w następujących kwotach: a) pięćdziesiąt
siedm (57) halerzy dla miasta Lwowa, b) pięćdziesiąt trzy
(53) haleny dla miasta Krakowa, c) trzydzieści dziewięć
(39) halerzy dla wszystkich innych stacyi przechodowych
To się podaje do powszechnej wiadomości.

L. 26928/03.
Jarosław , dnia 19 lutego 1906.
W celu ochrony wojskowych tajemnic, jakoteż poło
żenia tamy szpiegostwu, zakazuje się na podstawie §. 7.
cesarskiego rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1854 Dz.
II. p. Nr. 96 wykonywania wszelkich zdjęć fortyfikacyi w
Okolicy Jarosławia sporządzanych za pomocą fotografii,
rysowania, malowania lub instrumentem mierniczym, jak
również zdjęć budow li ziemnych i budynków około fortyfikacyi położonych a to na całym obszarze gminy Jarosławia, Kruhela pawł osiowskiego, Kruhela pełkińskiego,
Wierzbny, Tywonii, Pawłosiowa, Kidałowic, Muniny, Sobie-

L. 6858.
Jarosł aw, dnia 22 lutego 1906.
C. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohobyczu u dzielił
p. Józefowi Podhoreckiemu przemysłowcowi we Lwowie
ogólne pozwolenie do poszukiwań górniczych w my ś l powszechnej ustawy górniczej na okręg tutejszego powiatu
politycznego.
Zawiadamiając O tern P. T. wzywam, aby wyżej nazwanemu nie robiono w jego czynnościach żadnydl
przeszkód.
L. 5740.
J a rosław, dnia 24 lutego 1906.
C. k. Starostwo otrzymało polecenie p oszuk iwań za:
l) miejscem urodzenia i przynależności urodzonych
na Węgrzech Juliusza Stadlera syna Leona, Julianny Kaska córki Julianny, Józefa Kretzera syna Jana, Franciszka,
Edwarda Tegelmanna, syna Alberfa, Gabryeli Frankel, córki Joela, Meinharda Oiwiora, nieślubnego syna Barbary;
zaślubionej na Węgrzech Stefanii Reuter · i zmarłego na
W~grzech Ludwika Bary.
2) za miejscem pobytu: a) popisowych. Hilarego
Feliksa Bronarskiego ur. 1884 w Iławczu, Franciszka Nezwala ur. 1881, Józefa Stehlika ur. 1882, Leopolda OOtzla
ur. 1884, Marci na Burdy ur. 1883, Jana Vonicki ur. 1884,
Augustyna Straki ur. 1881. Viktora Pawlicka ur. 1884,
Mozesa Hanusi ł a false Eisbrucha ur. 1884, Schu lima FeJdmanna zwanego Baral ur. 1884, Allera Eisbrucha false
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Risplera ur. 1884, Henoclla l<a nigla false Sc h a ńa ur.
1883, Arie Dan n zwa nego Pe ige les ur. 1884 , Chaima

który

Feiw la

n a.leż n ośc i.

Fisc hlera

ur. 11884,' Józefa Stallka

ur.

1884

Media Lannera false Rebkuna ur. 1884, Aro na Hersc ha
Kleina false Manbera Uf. 1884. Jakóba Herscha Bei na fa l·

se Kanigla ur. 1883, J ak6ba Hersc ha Oembauma ur 1883,
Mosesa Efroima Issma nna ur. 1883, Markusa Natana Ede lsiei na fa lse Oompfa ur. 1883. Ozyasza Leiby Fuchsa false

Dcmbauma ur. 1883, Wasy la Charkalisa ur. 1883, Samuela
Wigdora Steinschussa f. Eisbruc ha ur. 1883, Herscha Izraela GulIma nna f. Winiera ur. 1883, Hersc ha Scharfa ur.
1882, Salamona Bre itkopfa ur. 1882, Jana Michalaka ur,

1882, Jana Romanowsk iego ur. 1883, Teodora Chaja ur.
1883, Wasy ł a H u k a ły ur. 1884, Noy Reiwcra f. Forsta ur.
1882, Wasy ł a Fedora ur. 1882, Michała Ku neca ur. 1882,
Iwana Bablaka ur. 1882, Maksyma Jeremija Demusa ur.
1883, Teodora Ł awryka ur. 1883, J ana Wierzejskiego ur.
1883, Matiasa Grossa ur. 1882, Henryka Presc ha ur. 1882,
J akóba Zapfa ur. 1882, J ózefa Hadubiaka Uf. 1884, S tacha
Majtryszyna ur. 1882, Analazego Ł apt u c h a ur. 1882, Jakóba Pefri ur. 1883, Jana Hessa ur. 1883, Jana AlOlera ur.
1882, Herscha Siegmanmt' ur. 1884, Wasyla Zagórskiego
ur. 1883. Izaaka Ja kóba Preisa ur. 1884, Izaka Mozesa
Pompeusa ur. 1884, Dawida Berga, f. Bohrera ur. 1884,
B ron i sł awa Stadnick iego ur. 1884, Karola Bajdowskiego
ur. 1884, Mordka Z ill1mernHmna ur. 1883, Ich iela l\'l ec hla
Wasserste ina false Scilera ur. 1883, Mojżesza Kar pfa false
Majusa Uf. 1882, Abrahama Dembauma ur. 1884, Mich~ ł a
Ga nza ur. 1884, Chaima Sa lamona Tissera ur. 1884, Józefa Klimczaka ur. 1884, Wolfa Sfeinbrucha false Kruga
ur. 1884, Herscha Krobsa fa lse Sensa ur. 1883, Mosesa
Izaaka Sperli nga ur. 1883, Mozesa Widgora Fra.nkla ur.
1883, Micha ł a SOkołows k iego ur. 1883. Tomasza Sawi ń 
skiego ur. 1883, Kal ma na Lando ur. 1882, Piotra Paw!ika
ur. 1882, Piotra Waszaka ur, 1884, Ju rka Kozaka ur. 1882,
Rudolfa Eilmesa ur. 1882, J ena Nowosiad łego ur. 1883,
P iotra Żm i nka ur. 1882 H ryńka Czejka ur. 1884, Dmytra
Siana ur. 1882, Piotra J<obaka ur. 1883, Wasyla Koczana
ur. 1883, Maksymilia na Amba ur. 1883, Henryka Eh re nman na ur. 1883, Marci na Gessnera ur. 1883, .JakÓba E hreuman na ur. 1883, Ka ro la Haaba ur. 1884. Ludwi ka Ma ksa
ur. 1884.
b) pospolitaka J ózefa Bedana ur. 1886,
c) taksisty Sch lo my Aksela syna Peretza z Nadwórny.
d) u m ys łowo chorych: Józefy Podbielskiej lat 34
z Hnilcza i Sy lwestra Oroździaka lat 23 s łu c h acza fi lozofii
z Grybowa,
c) leczonych w szpit alu : Mi koła ja Bobra z Barycza
i Mikoł aja Saga lu ka z Pod hajec.
f) z b ieg łego . parobka Ję d rzeja Se menowicza z Semenowa.
I{) skazanych na grzywny za prze krocz. usl. wojsk.:
Win centego Blauhuta z Ciężkowic i Jakóba S chei na
z C hrzanowa.
Wzywam P. T. aby zbada ł, czy która z p owyższyc h
osób z tamt ejszej gminy nie pocho dzi, wzg l ę dn ie n ie jest
tam p r zy należ n ą lub t eż tam nie przebywa i o dodat nim
wyn iku d oc h o d ze ń d o ni ósł do ko{lca marca 1906.

Wreszcie ost rzegam przed w l ócz~ g 1 Leopold em Loy,
wył udza wsparcia na rac hunek swej g miny przy-

Wł óczęd ze temu nie należy ud zie l ać ż adn ego wspa r·
cia, lecz w razie przydybl nia pos t ąpić z nim ściś l e wedle
przepisów szupasuwyc h.
W ko ń c u 7,awia damiam P. T., że poszukiwaniJ za
pop isowymi Edwa rdem Steigerem I J anem Allarc lll , tudz i eż
za pos politakiem Ludwik iem Hluchanem zosla ły
o d wołane.

'----

L. 5270.
J arosław, dnia 26 lutego 1906.
W roku bieżący m odb~dzie si~ w tu tejszym powiecie
ogólna klasyfikacya koni i konskry pcya zaprz~gów w czasie od 14 maja do 6 czerwca 1906.
B liższe szczegóły pOdane zosla n ą w jednym z n as t ęp
nych dzienni ków.

OGLOSZENIE.
Chcąc

hodowcom koni u ł a t wić korzyst n ą sprzedaż
ko ni skarbowi wojskowemu z pomini~ciem pośredników ,
c. k. Ministerstwo obrony krajowej postanowi ło zak u p i ć
na wiosnę 1906 remonty, a to wyłqcznie d la c. k. obro ny
~~~II~n~a~i~a~rn~larkacih; ,:k lóre odb~dą się w Ga li cy i według
··Or:ibęd-ą

Kom isya
zak upna
re mont

I

u

w

5
Tarnobrzegu

10
13
17
5

3

Mie lcu
Tarnowie
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Komisya za kupna remo n! dywizy i
ko nnych strzelców
tyrolskic h zak upi
także o k oło 20 remont w wysokośc i
154 - 159 cm. d la
szwadronu kon nyc h s trzelców dalm a t yńskic h w cenie
p rzecięt n ej 560 K.
Wogóle m a być
zakupionych 800
remont w ceni e
pr7.ecięt nej 650 K.

:~
Zwraca się przyte m uwagę , że wOjskowa ko misya zakupn a re mo nt na powyższyc h ja rmarkach zakuJlować ~.
dz ie tylko ko nie w wieku od s k o ń czo n yc h 4 do 7 la l, miary
158 166 cm. a to za ce n ę p r zeciętną 650 K. - Nadto za
konie, które ko mi sya uzna za d os k o n a ł e (vorzllglich) o·
t rzyma hodowca jeszcze pre mi ę w kwoci e 20 K.

Z c. k. Namiestnictwa.
L 150 11 ,906.
III.
OGŁO SZEN IE.

Wiosenny jarmark na konie w Krakowie.
W dniu 12 marca 1906 r. rozpocznie s ię w Krakow ie
wiosenny pię c i od niowy jarmark na konie szlach etne1 gos podarski e i włoś c i a ń s k i e .

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ z dnia 1 marca 1906.
Jarmark na konie szlachetne odbywać się będzie
w krytej ujeżdżalni p. Fe rdyna nda Targoskiego przy ul.
Rajskiej i na placu przed ujeżdżal nią , a konie znajdą po·
mieszczenie w t ejże ujeżdżalni, tudzież w stajniach pry·
watnych, w domach zajezd nyc h i hotela ch.
Dnia 13 marca 1906 (we wtorek) ui:łbędzie się głó
wny jarmark na konie w łościańskie na placu "Groble".
W czasie jarmarku urzędują zazwyczaj w powyższej
ujeżdżalni trzy komisye wOjskowe dla zakupna remont
z wolnej n:ki.
Magistrat sto ł . król miasta I<rakowa
dnia 20 lutego 1906.
Prezydent n-ias la:

3

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kalendarz lowieekl. Przez caly marzec 11101110 polować na
kody, (rogacze), cie tnewie, gł u s zcze, padr.... y i dropie, wres zcie na
ptactwo wodne i błotne w ogJlnoki, Na lisy wotno polować przet
t aly rok.
Kalendar7. r)·ba~kJ. W marcu wolno łowić wszystkie ryby
od połowy m i e s iąca zaczyna s i~ jut jednak czas ochrony dla bolenia
lipienia i glolwacicy. Raków łowić nie wolno.
Złowione ryby mu s zą mieć przepi s aną miar~.
Przekrocze nie powytszych przepi,;ów b~dzie karane grzywną od
10 do 200 K. \VlR I~dnie karą aresztu do 14 dni.

Dr. LEO.
Pożar.

Wykaz chorób nagminnych w powiecie.
w czasie od 16 do 28 lutego 1906.
Odra:
Krztu siec

Pełkinie

Cieplice
Morawsko
Tyfu s plamisty
Letac hów
Sośnica
Zapalenie opon m6zg.·rdzcll.

15 chorych
19
•

"

2
1

•
•

Wykaz m1 6Js coWOSCl powiał u,
w których panui<i choroby zaraźliwe zwierzece
Epizoocya

~Ilej scowość

::,rodki we tcI·. pOlicyjne- I
z powodu tej zal·nz)' zarządzollt'
obowiązują

Ostrów
gm. i obsz. dw.
Tuczempy
gm. i obsz. dw.
Munina
gm. i obsz. dw.

Dnia 13 b. m. oko ł o godziny 10 wybuch ł pożar w zagrodzie Dmytra Chudzika włośc i anina w Omystrowicach pod Nr. 63 zgorza ł a chata i stodoła wraz z całym
zapasem zboża, siana i narzędziami gospodarczymi.
Szkoda wynosi ok oł o 800 K. ubezpieczoną była w
Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie.
Przyczyną pożaru było prawdopodobnie · nieoslrożne
obchodzenie s ię z papierOSal!li.
Samobójstwo. Żołn ierz 40 p. p. Chudzi ck i, który zaledwie przed miesiącem r ozpoczął służbę wojskową powiesi ł się dnia 23 lutego br. z niewiadomego powodu.
Kronika policyjna. Patrol policyjna przytrzymała onegdaj cygankę Katarzynę Zielińską, która operowała od kilku
dni wśród sł ug wyk ł adając "kabały" i zabierając im pró c7.
gotówki, chustki, fartuszki, spodnice, a nawet bielizn~, potrzebną rzekomo do zamawiania czarów.
WYKAZ

Jarosław

cen tarlIowych

Kidałowice

gm. i obsz. dw.
Morawsko
gm. i obsz. dw.
Pa\\·losiów
gm.
- i. I,bsz. dw. Od" , 190 :-, do
/1
SzcJ.Ytna
gm. i obsz. dw.
Tywonia
qm. i obsz. dw.
Wierzbna
gm. i obsz. tłw,
Kruhel pawi.
gm. i obsz. tłw.

18/, 1906

Pcłkinie

w dniu 23 lwiego 19D6.

SPĘD BYDŁA

na larg tygodniowy do Jarosławia dnia
23 lutego 1906: 189 5~t. rogac., 518 5Zt. nier., 33 szt. ciel ąt
Płacono: woły od 64 - - 70 kor., krowy od 6-1 - 68 ko r.
cielęta 6 1- 80 koJr. , świnie od 72- 90 kor., wszystko za
100 kg!. żywej wagi.

Ł apajówka

Radymno
gm. i obsz. dw,
Skoł oszów gm. i obsz. dw. od 1/'1. 1906 do 1( , 19 06

Część urzędowa

Michałówka

II.

EOYKT.

gm. i obsz. dw.
dw . ,

-C. k. Starosta

Jarosławiu

Przypędzono

gm. j obsz. dw. _ _ __

___

na targu w

Pszenica najlepsza 16 kor. 20 hal. pszenica śred, 15
kor. 90 hl. żyto najlepsze 12 kor. 3) hal.: żyto Śred. 12
kor. 20 haL, jęczmieli najlep. 13 kor. 50 haL, jccLmień
Średn. 13 kor. 20 hal., owies najlepst.:y 13 kor. 50 hal.
owies średn i 13 kor. 30 haL, grysik pszenny 27 kor. 50
hal., grysik hreczany 44 kor., - halo, pęcak 24 kor., haL, jagły 26 kor., - hal., groch 20 kor. 03 haL, fasola
32 kor. 50 haL, proso 14 kor., - hal., hreczka 14 kor., hal., kasza hreczana 24 kor., - hal. kasza jęczm. 24 kor.
- hal. kartofle 2 kor. 40 haL, siano wiązane naj lep.
4 kor. 50 hal.. wiązane Śred .4 kor. 20 hal., siano niewiąz.
najlep. 3 kor. 90 h. siana niewiązane ś red. 3 kor. 60 hal,.
sł oma okłot. najlep. 2 kor. 80 h. s łoma okłoL śred. 2 kor.
50 hal. słoma pasz na I1'tjlep. 2 ko r., 20 ha1., śred n ia.
I kor. 60 ha1., słoma mierzwa najlep. I kor. 60 h.
średnia I kor. 30 hal. Wszystku Z tl 100 klg. wagi.

g m. i obsz. dw.
Zurawiczki gm. i obsz. dw.

Ł owce
gm~bsz.

zboża

Grodzic/ci

111.

p.

Dnia 8 marca 1906 O godzinie 9 ra no odbędzie się
w lut. c. k. Sądz i e w biurze Nr. 8 Iicytacya 6i'l8 części realności Iwh. 327 ksgr. gm. Radymno obj ę t ej._ Części tej

DZIENNIK ROZPORZĄDZEr~ z dnia 1 marca 1906.
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realności wysławione

na publi czną sprze d aż ocenione są
na 420 K. 42 h. Najniisza cena poniżej której sprzedaż
nie przyjdzie do skutku wynosi 210 K. 21 h. Warunki licyta cyjne i inne dokumenla od n oszące się do powyiszych
c zę śc i realn ości przeglądnąć można w czas ie godzin u rzę
dowych w kancelaryi Oddz. II.

w biurze Nr. 8 odbędzie się licytacya, realności Iwh. 229'
ks. g r. gm. Radymno objętej wraz z przynależnościami.
Realność ta oceniona jest na kwotę 408 K., p rzynależno
ści zaś na 1060 K. Najniż sza cena wynosi 802 .1<., poniżej
której sp rzedaż nie przyjdzie do skutku. Warunki li cytacyjne i inne dokumenla odnoszące się do p owyższej realnośc i przeglądać można w czasie godzin urzędowych w kancelaryi oddziału II.
C. k. Sąd powiatowy O. !I.
RadymflO dnia 14 lutego 1906.

C. k. Sqd powiatowy O. II.
Radyn/llo. dnia 10 lutego 1906.

Lez. E. 1033/5.

EDYKT

Dnia 20 marca 1906 O godz in ie 9 rano w tul.

Sądzie

, . . . Ogloszenia przyjmuje tylko drukar ta L. Wiśniewskiego w JarosIawiu.

Kalendarz

a rok 1906

,

30 et.

30 et.

"KMlEC POLSKI"
kółek rolniczych cena tylko 30 Ct.
do nabycia w drukarni L. Wiśniewskiego w Jarosławiu.

dla gmin i

llJF"

Druki gminne. ~

.
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MICBAL MIK 9 8

W Jarosławiu Rynek, plac probostwa.
?:3:a p O L E C A: ~
Wszelkie wyroby BETONOWO - CEMENTOWE jak:
rury, posadzki, kręg i stud zienne, kamienie graniczne,
E jak: posastopnie, nadto materyały B UDOW LAN,
dzki, rury i kominki kamionkowe, cement, gips, wapno hydrauliczne, cegły ogniotrwałe, dachówki, płyty
izolacyjne i papę dachową.
~
Nadto firma
wykonania wszelkich ,
robót
cenach.

Książeczki

<e:«'*~*'-~*,.<~~"'1f.~'*-' ,..··,*i,)k~·.t,..,."'h*'.·*...*:~*~~*-:':!<~·*'..""&r*-*~...,~ *,*~~

(Wislockiego) Apteka . Pod Opatrznością"

założony pierwszorzędny

--

POGRZEBOWY
.,Co ncordia"

Józefa ·Rokiczana
". J a roslu'lu ul. Sp)'lka l. 24 rynek

Poleca przez c. k. Ministerstwo dozwolone $rodkl przeciw niedokrewlloSci blednicy, wogóle na wzmocnienie po chorohach: Wino telaziste Seravallo 2 K. 30 h., Wino tel. Mikolascha 3 K., Pigu łki
Blauda 2 K. Likier telazno.manganowo-peptonowy 2 K,40 h. Preparala słodowo·telazne Holfa. Kule tel. do kąpieli 20 h. _ Syróp piersiowy Seeburgera 1 K. Zi6łka Seeburgera 40 h. - Linimentum capslci (EKpeller) 80 hal. Linim. MentoH (Nervoton) 80 hal. _ Pr7.eciw
zgadze I chorobom tołądka: Krople mariacelskie tolądk. 80- 1'40 hi
Malaga na Rumbarba rum 3 ·K. Proszek fiakierski 20 h. Balsam Dra
Rosy po 1 i 2 K. Zi6łka Diellowskie pobudzające apetyt 40 h. - Wzmocniony syr6p Sarsaparilian krew czyszczący. Środki przeciw bolowi
głowy , przeciw bolowi zębów. Plaster hamb. przeciw ranom itd.

... DRUKARNIA

L.

ZlIkłlld

podejllluje

s ię

dębowych

i z

miękiego

Jarosławiu

poleca, Protokoly do zapisywania wydanych
ksiąteczek sluźbowych

i wszelkie inne druki

drzewa.

gminn e, szkolne i parafialne.

pn:tw olU I sprewadzania %,,·Iok.

la",ówienia zamiejscowe uskulecznia w najkrólszym czasie.
Nakład i wlasnośt

->l§l<-

Wiśniewskiego
w

pogrzeby od najwspanialszych do najskromniej·
szyc h, rz et elnie, po nader umiarkowa nyc h cenach
i ze ścis ł ą punktualnością.
trumien metalowych,

anaUzy lIorulniall8 wykonuje jaknajszy bciej.

•

lIrzą d za

Skład

UL. GRODZKA L. 16. - -

odznaczony medalem s r ebrnym na mi ęd zyn a rodow ej wystaw ie w Pradze
1896 I w Kari sbadzie dyplomem uznania 1901 .

Koncesyonowany

ZAKŁAD

Jarosławiu

J. MAHLA aptekarza w

Wszelkie

W roku 1892

do modlenia.

~

-'l.:=.::!

c. k. Starostwa w Jarosławiu. Odpowiedzialo)' redaktor Zeaoa Głuew skl .

.'=::

Drukiem L. Wiśniewskiego w Jarosławiu.

