Nr. 6.

Jarosław.

Wyc hodzi: 1. i 15.

Rok VII.

dn ia 15 marca 1906 r.

każdego miesiąca.

2) Dla innych abonentów: w miejscu roczn ie 3 kor.
z przesyłką pocztową :I kor. 50 h.
PrenumeratE; jak I) nlllet.y t1adsyla~ wprost do c. k.
StarosIwa w Jarosławiu.
Inseraty przyjmuje druka rni a L. WiSnie\\'sklego.

Prenumerata:
l) Din abonentów uwolnionych od opiaty pocztowej;

rocznie 2 kor.

,

••

lenni
C.

zen

k. Starostwa

Rady szkoln.

okręg .

Numer pojedynczy 12 halerz)".

Jarosławia,

Jarosławiu.

Do nabycia w drukarni L.

Część urzędowa.
Do Magistratu miasta

w

wszystkich

Zwierzchnoś c i

gminnych i Prz e 'oż e n s łw obszarów dworskich w powiecie.
L. 5723.
Jarosł aw, dnia 6 marca 1906.
Tegoroczny główny po~ór wojskowy odbędzie się:
a) w J aros ła wiu w dniach 2, 3, 4. i 5 kwietnia br. w lokalu stowarzyszenia "Gwiazda'" jak w roku poprzednim
dla okręgu sądowego Jarosław, b) w Pruchniku w dniacII
6, 9 i 10 kwietnia br. dla okręgu sądowego Pruchnik w
w tamt. urzęrłzie g minnym, c) \II Radymnie w dniach 18,
19, 20 i 21 kwietnia br. dla okręgu sądowego Radymno
w tamtejszym Urzędzie gminnym, d) \II Sieniawie w dniach
23, 24, 25 i 26 kwietnia br. w lokalu tamtejszego Urzędu
gminnego. Zawiadamiając O tern P. Naczelnika gminy pclecam co następuje:
1) Wezwania do poboru (losy), które w tych dniach
zostaną przesłane, a na których dzień asenterunku dok ł a
dnie jest oznaczony, ma p. naczelnik g miny bezzwłocznie
doręczyć popisowym \II tych wezwaniac h wym ienionym.
Wezwan ia te są dla I. klasy koloru białego, dla II. klasy
koloru żółtego, dla III. klasy koloru niebieskiego.
2) Popisowych \II gminie nieobecnych należy zaw iadomić O terminie asenterunku w sposób właściwy, t. j.
przesł ać im wezwan ie do gminy miasta pobytu lub lei zawiadomić rodziców lub krewnych popisowego.
3) Każdy popisowy ma wezwanie swoje (los) przynieść ze sobą i oddać kom isyi asenterunkowej. Ci, którzy
losów nie będą mieli przy sobie zos ta n ą ukarani na miejscu karą 24 godzin aresztu.
4) Naczelnik gminy ma czuwać na.d tern, aby popisowi stawi li się przed komisyą w stanie trzeźwym i w czystej bieliźnie, a najmniejsze w tym względzie uchybienie
karane będzie na miejscu grzywną lub aresztem.
5) Popisowych [la chorobę zakaźną nie n ależy przystawiać do komisyi.
6) Asenterunek rozpoczyna się codziennie o godzinie
8 rano. Obowiązkiem jest Naczelnika gminy popisowych
na czas do komisyi przystaw i ć .

Wiś ni ewskiego.

7) Przed komisyą asenterunkową mają stawić s i ę
ojcowie, którzy synów reklamują i m łodsi bracia
reklamowanych, którzy rozpoczęli 18 rok życia, a to dla
zbadania ich z d o l ności do pracy i zarobkowania.
Wszystkich popisowych ma naczelnik gminy osobiście przystawić i sam przy asenterunku musi być bezwarunkowo obecny dla sprawdzenia tOżsamości osób popisowych. Pisarz gminny sporządzi na osobnym arkuszu spis
w n ystkich popisowych, według liczby losów i klas poborowych, a p. Naczelnik gminy przyniesie ten spis ze sobą.
do kom isy i.
9) Rozporządzenie niniejsze należy w gnllme bezzwł ocznie ogłosić, a za ścisłe wykonanie czyni~ p. Nacze lnika gminy osobiście odpowiedzialnym.
Dla pojedy nczych gmin powiatu wyznaczam następu·
jące terrnina do przystawienia popisowych do poboru:
rÓw n ież

A) Jaroslaw
dnia 2 kwietnia gminy: Boratyn, Ch ł opice, Cieszacin
mały, Cieszacin wielki, Jankowice, I<idałowice, Koniaczów.
Kru hel pawł., Łapajówka, Łowce, Makowisko, Munina,
dnia 3 kwietnia miasto Jarosław,
dnia 4 kwietnia gminy: Morawsko, Ożańsko, Pawło
siów, Pełkinie, Pełnatycze, Piwoda, Roźniatów, Roźwienica
Rudołowice, Ryszkowa Wola,
dnia 5 kwietnia gminy: SObiecin, Szczytna, Surochów
Szówsko, Tuczempy, Tywonia, Wierzbna, Wola roźwie
niecka. Zarzecze, Żurawiczki.

B. Pru chnik
dnia 6 kwietnia gminy: Bystrowice z Więckowicami.
Cząstkowice, Czelalyce, Czudowice, Jodłówka, Kramarzówka, Pru ch nik wieś,
dnia 9 kwietnia gminy: Rączyna, Rokietnica, Rozbórz.
długi, Rozbórz okrągły, Pruchnik miasto,
dnia 10 kwietnia gminy: Hawłowice, RzepIin, Świe
bodna, Tuligłowy, Tyniowice-Chorzów, Węgierka, Wola
węgierska,

•

e) Radymno
dnia 18 kwietnia gminy: Bobr6wka, CiemilOjrzowice.
Czerniawka, Dmytrowice, Dobkowice, Duńkowice, Grabo-
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L. 9806.
Jarosław, dnia 9 marca 1906.
l\1imo licznych tutejszyc h poleceń niektóre Zwierzchności g minne nie przedk ł adają tygodniowych s praw ozdań
o chorobach zakaźnych na dostarczonych drukach i wogó1~
zaniedbują doniesień O chorobach zakaźnych .
Przypominam, że sprawozdania tygodniowe, nawet
tlin, Wysocka, Zabłotce, Zadąbrowie, Zaleska wola, Za mójujemne, muszą być wysy łane każdej soboty, a n ajpóź niej
sce, Zam ie\'!hów,
do
wtorku winny na dejść do c. k. Starostwa.
Dl Sieniawa
Za ni edba ni a wysłania wspomnianego sprawozdania
dnia 23 kwietnia gminy: Arlam6wka, Celula, Cjeplice,_
będzie karane grzywną w kwocie 2 koron.
Czerwona Wola, Dąbrowic3, Dobcza,
W końcu przypomi nam Naczelnikowi gmi ny, że niednia 24 kwietnia gminy Dobra, Dybków, Krasne, Lebezpieczeństwo zaw leczenia cholery dotychczas nie min ~ło
zachów, Majdan sien., Manaslerz, Nielepkowice,
i z tego powodu n a l eży O każdym bezwzg l ęd·nie wypadku
dnia 25 kwietnia gminy: Mo łodycz, Pawłowa, Rudka,
choroby z objawami rozwolnienia, połączonego z wymioSł oboda, Surmaczówka, Wiązownica, Wola pełkińska, Wola
tami, kurczami i sinnicą, bezzwłocznie osobnym posłańcem
buchowska, Wylewa, Zaradawa,
donosić c. k. Starostwu.
dnia 26 kwietnia gminy; Piskorowice, Radawa, Sien iawa.
L. 8765.
Jarosław, dnia 12 marca 1905.
L. 7363.
Jarosław, dnia 28 lutego 1906.
Orzeczeniem tutejszem z dnia 10 marca 1905 I. 6 18
W ś l ad za okólnikiem z dnia 8 lutego 1906 I. 5100 wzbron iono Janowi Podolcowi, naczelnikow i gmi ny w I<ruzawiadamiam P. T., wskutek reskryptu Pana :-"'lini s l ~a spraw helu p awłos i owskim, wystaw i ać paszporta bydl~ce, a poruwewnętrznych z 7 bill. I. 5442, że według doni esienia
czono tę czyn n ość radnemu Antoniemu Susowi.
c. i k. Ministerstwa spraw zagranicznych , Prezydyum mię
O czem zawiadamia m P. T.
dzynarodowego kongresu i popisu straży pożarnych, odbyć
L. 8926.
Jarosław dn ia 17 lutego 1906.
się mającego w połączeniu z wystawą przyrządów do za·
Do wszystkich Panów Nauczycieli i kierowników szkół
pobiegania i gaszenia pożarów w czasie od 27 maja do
wydziałowych i ludowych w powiecie.
3 czerwca br. w Medyola nie, zw róciło się do tamtejszego
W myśl i stniejących przepisów wzywam wszystkich
c. i k. Konsulatu z prośbą o spowodowa.nie, aby austryack ie zawodowe i ochotnicze straże pożarne wzięły udzia ł Panów kierowników szkół, ażeby zbadali dzieci szkolne,
czy mają ~idocz n e znaki s:zczepienia ospy ochronnej, oraz
w tem prz e d s ięwzięciu .
czy dzieci starsze ponad 10 lat są powtórnie s'lczepion e.
Ostateczn ie ustalone programy kongresu i popisu
• O wyniku badania n a l eży do 14 dni tutaj do n ieść.
można otrzymać w komitecie międzynarodowego kongresu
względnie przedłożyć:
w Medyolanie via Ausperto 4.
1) wykaz dzieci nieszczep ionych,
Zgłoszenia udzia łu w kongresie i popisie należy wnieść
2) wyka.z dzieci liczących ponad 10 tat nierewakcyodo 31 marca br.
nowanych, t. j. powtórn ie szczepionych.
O tem zawiadamia m P. T., wskutek reskryptu c. k.
Wykaz każdy ma obejmować n astępnie podziały:
Prezydyum Namiestnictwa z dnia 16 lutego 1906 l. 2252/ pr.
a) liczba porządkowa, b} imię i nazwisko ucznia, c) wiek,
z poleceniem zawiadomienia O tem kół interesowanych.
d) imię ojca, e) miejsce zamieszkania.
Jarosław,
dnia
5
marca
1906.
L. 8 194.
Do L. Nam. IX. 463 I.
Lwów, dnia 22 lutego 1906.
c. k. Prezydyum Namiestnictwa reskryptem z dnia
37
23 lutego 1906 I. 2-151 pr. przed ł uży ł o polskiemu cenrat·
Ogłoszenie.
nemu Towarzystwu gospodarczemu Wielkiego I<sięstwa
Program
i warunki
poznaJiskiego ważnoŚć pozwolenia na najem około 1.000
jarmarków
na
źrebce
z
r.
1906
dla komisyi asenteru nkowej
robotników po koniec r. 1906 z ograniczeniem jednakże do
remont
we
Lwowie
Nr. 3.
powiatów: cieszanowskiego, przemyskiego, jaworowskiego
w
miesiącu
kwietniu
i jarosławskiegp i pod warunkiem ścisłego przestrzegania
28. sobota, w Stanisławowie ·o 10 rano (targowica).
zastrzeżeń podanych w pozwoleniu.
w mi es iącu maju
O tem zawiadamiam P. T., celem stosownego za·
17.
poniedziałek, w Kurowicach o godzinie 3 po południ u,
rządzenia.
8. wtorek, w Przemyś l a n ac h o godzinie 8 rano, 11. pią
-------~
-L. 8354.
.Jarosław, dnia 5 marca 1906. tek, w Rawie Ruskiej o godzinie 3 po połud n iu, 14. ponieC. k. Wyższy Sąd krajowy we Lwowie w porozumie· działek, w Tarnopolu O godzinie 11 rano (targowica).
n iu z c. k. Nam iestnictwe m zamianowa ł Stanisława Rut- 18. piątek, w Oleszycach o godzinie 12 w po łudni e, 21.
kowskiego, budowniczego miejskiego w Jarosławiu, znawcą poniedziałek, w Brodach o godzinie 9 rano, 26. sobota.
na rok 1906 dla oszacowania przedmiotów i g runtów mo- w Sokalu o go~zinie 11 rano.
w miesiącu czerwcu
gąCycIJ.l uledz wyw łaszczen i u na rzecz kolei żelaznych oraz
2.
sobota,
w
N
i
żn
i
ow
i e O 3 po połudn iu. 5. wtorek, w Zana ce"e regu lacy i rzek, tudzież dla wywł aszczenia praw
łuiu
o
10
rano,
7.
czwartek,
w Firlejówce o 8 rano, II.
budowli wod nych.
wiec, Kaszyce, I<orzenica, Łazy, Lulków.
dnia 19 kwietnia gminy: Laszk i, Michałówka, M i ękisz
nowy, Miękisz stary. Nienow ice, Nowa grobla, Oslr6w,
dnia 20 kwietnia gminy: Radymno, Skoł oszów, Sośnica.
dnia 2 1 kwietnia gminy: Święte, Tapin, Tuchla, Wie-
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poniedziałek, w Mościskach O 11 rano, 13. środa, we Lwowie O 8 rano, 25. poniedziałek, w Dornfeld O 9 rano, 26.
'wtorek, w Gródku o 9 rano, 28. czwartek, w Kałuszu o
12 w południe.

w

lipcu
.2. poniedziałek, w Śniatynie o I po południu (targowica).
·3. wtorek, w Radowcach o 8 r.a no, 4. środa, w Serecie
o 1 po poł udniu, 7. sobota, w Stryju o 9 ra no (plac przed
miesiącu

-dworcem kolei że l aznej.
Źrebc e lepszej rasy kraj owej, które mają być zak upione, przeznaczone są jako konie słu żbowe dla kawaleryi

Wykaz
w których
Epizoocya

panują

3) ogony

mają

być

naturalnej

dłu gości

nie

mogą

.być obci~te,
źrebców

4) pochodzenie przedstawionych

ma

być

.stw ierdzone kartką stanowienia (Pedigree)
5) cena zakupna stosuje si~ do wartości źrebca i wynosi o d 600 do 700 K.
Ogiery I$lacze źrebne są od asenterunku wyk luczone.
Z c. k. gaf. Namiestnictwa.
Jarosław,

L. 6861.

dnia 9 marca 1906.

Ogłoszenie.
Komenda 16 batalionu polnych strzelców zamierza
(Jbdzielić wysłużonych żołni erzy z r. 1859 pewną prywatną
fundacyą w kwocie 360 kor.
Wobec tego wzywa 'si~ wstystkicłi wojaków, którzy
sł użyl i przy powyższym batalionie i brali udział w wojnie
włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Solferino w r. 1859,
ażeby zgłosili swoje pretensye u komendanta 16 batalionu
w J Agerndorf do 31 marca 1906.
Razem ze zgłuszeniem przedłożyć n aJeży odpraw~
wojskową i poświadczenie Urz~du parafialnego. że doty-cz'lca osoba pozostaje przy życiu.
Jarosł'-aw-o-d~n~i~a--;
6-,-n-a-rca-I~9~06
~.

Ogłoszenie.
Jarmark w Jarosławiu odb~dzie si~ na św.
c:l.nia 19 marca 1906 i trwać b~dzie cały tydzień.
Sprzedawa ne b~ d ą środki żywności, l1arl~dzia
darcze, wyroby powroźnicze, rymarskie, szewskie,
kowe, wyroby wł ościan, odzież, płótno, kożuchy,
naczynia kuchenne, meble i t. p. przedmioty.
Magistrat król. woln. handl. mi asta
Burmistrz:

Wykaz chorób nagminnych w powiecie.
w czasie od l do 13 marca 1906.
Odra:

Ciemięrzowice

Dmylrowlce
Tyfus...plamisty

Dąbrowica

Letachów
Tyfus brzus zny
WieUin
Zapalenie opon mózg.-rdzen. Kaszyce
Radymno
Rudolowjce
WieUin
Wierzbna
Zall"ska wola

2 chorych
9
3
"
5

, ..

3

,,
,
I

4

"
•
•

choroby

gospokoszysukna,

II
.(l.

II

powiatu,

zaraźliwe ,zw i erzęce

::>rodki welc r. policyjne
,
powodu tej ~arazy zar.lądzoll{
obowi ązuj~

~strów

)1

I obsz. d w.
T,czempy
gm. i obsz. dw.
Munina
gm. i obsz. dw.

gm.

li

Jarosław

\ Ki~ałowice
gm. I obsz. dw.
1I Morawsko II
gm. i obsz. dw. !
Pawłosiów

gm. i obsz. dw. od
Szczytna
.1
gm. i obs?. dw.
Tywonia
gm. i obs?. dw.
Wierzbna
gm. i obsz. dw.
lo
Kruhel pawI.
g-m. i obsz. dw.
Peł ki n ..-e-

18

1901) do

1906

18

. :J

lU

g.!!l'~sz. d~.

Zu raw iczki II
gm. i obsz. dw.
Łapajówka-'

!____

.gn.:: i obsz. dW..
Radymno
'
1
gm. i obsz. dw.
Skołoszów

I

gm. i obsz. dw.
Michałówka I od
gm. i obsz. dw.

1/ 2

1906 do

Ih

1906

Ławce

gm.

obsz. dw.
C. k. Starosta

Józefa

Dr. Adolf Dietzius.
-=~-

miejscowości

J Miejscowość

muszą mieć:

I) trzeci rok skoliczony,
2) wysokość najmniej 158 centymetrów,

3

8rodzie/ci m. p.

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kale ndan: lowieeki. Przez caty marzec wolno p<llować 1181
kozty, (rogacze), cietrzewie, głu s zc ze, padrwy i dropie, wreszcie na
ptactwo wodne i błotne w ogjlności. Na lisy wolno polować prJez
cały rok.
Kalend arll rybuki. W marcu wolno rowić w s~ystkie ryby
od po łowy m i e s iąca uczy na s i~ juf jednak czas ochrony dla bolenia
lipienia i głowacicy. Raków łO ..... ić nie wolno.
Złowione ryby mu s zą mieć przepi saną miarę.
Przekroczenie powy!szycil przepis ów b~dzie karane grzywną od
10 do 200 K. względnie karą aresztu do 14 dni.

Odznaczenie . Jego Ces. i Król. Apostolska Mość raczył Naj wyższem postanowieniem z dnia 3 marca b. r.
nadać najm i ło ściwiej burmistrzowi miasta Jarosławia, dr.
AdOlfowi D i e t z i u so w i, krzy? kawalerski orderu Franciszka JÓ7.efa.
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Pożar. W dniu 21 lutego br. zniszczył pożar zabudowania gospodarskie Pańka Ilasza w Chałupkach ad Zaleska Wola.

Szkoda ubezpieczona na 1000 koron wynosi około
g d yż

2000 koron,

bydła

oprócz

nic nie uratowano.
Przyczyną pożaru było prawdopodobnie podpa"enie.
Dochodzenia za s prawc ą w loku.
WYKAZ
clIn tar-gowych zbota na tarllU VII Jarosiawiu VII dniu 9 marca 1906.

Pszenica naj lepsza 16 kor. 30 hal. pszenica śre d. 16
kor. - hl. żyto najlepsze 12 kor. 40 hal., żyto Ś red. 12
kor. 10 haL, jęczmień najlep. 14 kor. - ha L, jęczmień
średn. 13 kor. 70 hal., owies najlepszy 13 kor. 70 hal.
owies średni 13 kor. 40 hal., grysik pszenny 27 kor. 50

IM""

hal., grysik hreczany' 43 kor., - haL, pęcak 24 kor., hal., jagły 26 kor., - hal., groch 20 kor. 00 haL, fasola
32 kor. - hal., proso 14 kor., - ha1., hreczka 14 kor., haL, kasza hreczana 24 kor., - ha l. kasza jęczm . 24 kN.
hal. kartofle 2 kor. 40 halo, siano wiązane najlep.
4 kor. 50 hal.. wiązane ś red . 4 kor. 20 ha1., sia no ni ew ią z~
najlep. 3 kor. 90 h. siano niewiązane Śre d. 3 kor. 60 haL
słoma okłot. naj lep. 2 kor. 70 h. s łoma ok łot. Śred. 2 kor_
40 hal. sł oma paszna najlep. 2 kor., 10 haL, średnia.
I kor. 80 hal., słoma mierzwa najlep. t kor. 50 h_
średnia l kor. 20 hal. Wszystko za 100 klg. wagi.
SPĘD BYDLA
na larg tygodniowy do J arosła wia dnia
9 marca 1906: 208 szt. rogac., 527 szl. nier., 34 szl. cie l ąt Płacono: woły od 65 -- 72 kor., krowy od 61 - 69 kor.
cielę ta 62 - 80 kor., świnie od 72- 98 kor., wszystko. za
100 kg!. żywe,j wagi.
Przypędzono .

Ogloszenia przyjmuje tylko drukarnia L.

W Jarosławiu Rynek, plac probostwa.
~

POLECA, ~
Wszelkie wyroby BETONOWO-CEMENTOWE jak:
rury, posadzki, kręgi studzienne, kamieni e graniczne,
stopnie, nadto materyaly BUDOWLANE, jak: posadzki, rury i kominki kamionkowe, cement, gips, wapno hydrauliczne, cegly ogniotrwale, dachówki, plyty
izolacyjne i papę da c hową.
Nadto firma podejmuje
wykonania wszelkich
robót betonowych po
cenach.

- - - UL. GRODZKA L. 16. - - -

założony pierwszorzędny

~

POGRZEBOWY

Józefa Rokiczana
.' Jaros ławia ul. Spytka I. 24 rynek
urządza

pogrzeby od najwspan ialszych do najskromniejszych . rzetelnie, po nader umiarkowanych ce nach
i ze ścis łą punktualnością . :
trumien metalowych,

Zakład

pod ejmuie

się

dębowych

i z

miękiego

drzewII.

przewolu i sprowadzania zwlok.

Zamówienia zamiejscowe uskutecznia w najkrótszym czasie.

DRUKARNIA
Nak.ta<1 i własność c. k. Starostwa w Ja ros ławiu.

L.

Opatrznością"

odznaczony medalem s rebrnym na m iędzy narodow ej wystawie w Pradze
1896 I w Karisbadzie dyplomem uznania 1901.
Poleca przez c. k. Ministerstwo dozwolone środk i przeciw niedokrewności blednicy, wogóle ua wzmocnienie po chorohach: Wino ~e
laziste Seravall0 '2 K. 30 h., Wino tel. MIkolascha 3 K., Pigułkr
Blauda 2 K. Ukier ~elazl\o·manganowo·peptonowy 2 KAO h. Preparata slodowo-2ela20e Holfa. Kule tel. do kąpieli 20 h. - Syróp pier.
slowy Seebur~era t K. Z i ółka Seeburgera 40 h. - Linimentum capsi.
ci (Expeller) 80 hal. Linim. Mentol! (Nervo ton) 60 hal. - Pneciw
zgadze i chorobom tolądka: Krople mariacelskie tolądk. 80_ 1'40 hi
Malaga na Rumbarbarum 3 K. Proszek fiakierski 20 h. Balsam Dra
Rosy po I i 2 K. Ziółka Dietłowskie p obud~aiące.apetyt 40 h. - Wzmo·
cniony syróp Sarsaparilian krew czyszczljcy. Srodki przeciw balowi
głowy, przeciw balowi zębów, Plaster hamb. przeciw ranom itd.
Wszelkie analizy gorzdn lane wykonuje jaknajszybciej.
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J. MAHLA aptekarza w Jarosławiu

Koncesyonowany

ZAKŁAD

w JarosIawiu.

(Wislockiego) Apteka "Pod

MICHAL MIKO

W roku 1892

Wiśniewskiego

<7S(1'
V Biuro budownicze V
Teodora Mielniczuka
w

n

Jarosławiu ,

ul. Sobieskiego lo 5

wykonujo:

plany i kosztorysy,
przyjmuje

KIEROWNICTWA ORAZ WSZELKIE
ROBOTY W ZAKRES BUDOWNICTW~
WCHODZĄCE.

~~----~~--~1~4~

Wiśniewskiego

w

Jarosławiu

poleca P. T. Naczelnikom gmin
praktyczne wykazy i książki o pobycie egzekutora w gmin ie
po cenach zwyczajnych .
odpołicdzialny redaktor Bronls l. Wizimlrskl.

,,

Drukiem L. Wiśniewskie~o w Jarosiawiu.

