Nr. 7.

Jarosław,

Wychodzi: l. i 15.

k ażdego miesiąca.

2) Dla innvch abone ntów: II' miej scu rocznio 3 kor.
z 'prz esy łk ą pocztow ą. 3 kOl', 50 h.
Pre num e rat ę jak 1) ual ety na d sy ł ać wprost do c. k.
Starostw a w J arosła w iu .
Inseraty prąjrnuje drukilrnia I" W1Sniewsklego.

Prenumerata :
I)

Ola :lbonentów uwolnionych od opiaty pocztowej:
rocznie 2 kor.

•

Rok VII.

dn ia l kwietnia 1906 r.

,

•

Zlenni
C.

k. Starostwa

zen
Rady szkoln.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

Część urzędowa.
Kierownik Ministerstwa sprawied liwo ści za m ianowa ł
sekretarza sądowego Emila Norberta MOliera w Samborze
notaryuszem w Pruchniku.
C. k. Namiestnictwo przeniosło asyste nta sanitarnego
Dra Goldstauba z Dobromila do Ja rosławia.
C. k. kraj. Oyrekcya Skarbu przeniosła praktykanta
podatkowego Emanuela Repczyńskiego z Jarosławia do
Krzeszowic.
C. k. Dyrekcya poczt i telegrafów przeniosła asystenta
pocztowego M. Miączyńskiego z Jar osław i a do Lwowa.
C. k. Rada szkolna krajowa p rzyzna ła w II. klasie pł ac
nauczycielskich najwyższy stopień płacy: S tani sł awowi Ba·
row i, Józefow i Czopanowskiemu, Karolinie Mężyk6wnie,
Józefowi G6rnisiewiczowi i Ernestynie Gaberlównie; zaś
wyższy sto p ie ń p ł acy: Józefow i Stei nbachowi, Matyldzie
Held6wnie, Mary i J aglars kiej, Michałowi Kijowsk iemu, Wła·
dysławowi Zawitkowskiemu, Aleksandrowi Nowotarskiemu,
Stęfanowi Wiatrowi, Ambrożemu Kndblochowi i Henryce
Lionównej.
C. k. Rada ukolna okręgowa za m ianowa ła J6zefę
Swirs ką p omocniczą nauczyc i elką szkoł y wPiskorowicach.
C. k. Rada szkolna okręgowa podwyższyła płace tym·
czasowym nauczyc ielom: Bronisławie Burczyk6wnie. Moj·
żeszowi Dreifusowi, Oldze Matiaszównie, Józefowi Fecce,
Antoninie Kearney, Maryi Mikiewiczównie i Janowi-MarkOWi.

Do Magistratu miasta Jaroslawia, wszystkich Zwierz ch ności
gminnych i Prze/ożen stw obszarów dworskich w powiecie.
L. 7364.
J arosław, 28 lut ego 1906.
Z początkiem roku' b i eż'lcego zaczą ł wychodzić we
Wi ed niu, n a kład em księgarni Manza (J\1anz'sche k. und k.
Hol· Verlags· und Universit:itsbuchhand lung, I. Kohlmarkt
20) dziennik urzędowy c. k. Ministerstwa handlu pod na·
zwą: .. Amtsblatt des k. k. Handelsministeriums far die
Hand els· und Gewerbeverwaltung".

okręg .

w

Jarosławiu.

Do nabycia w drukarni L. Wiśniews kiego.

Wydawnictwo to, które rocznie będzie obejmować
lO· 12 zeszytów, ma za cel stworzyć dla władz przemysło wych wszystkich instancyi co do ad min istracy i i judykatu ry pewną i wyczerpującą podstawę, dać urzędnikom
tych wład z możność i zachęcić ich do dalszego kształcenia
s ię i pogłęb ienia swych wiadomości na polu ustawodawstwa przemysłowego, oraz wreszcie zwrócić uwagę wszyst·
kich z administracyą handlu i przemysł u w związku pozostają'l. ych urzędów i korporacyi. jakotez InteresowanyCh
kół przemysłowych na zadan ia i cele tej tak waż n ej gał ęzi
administracyi.
Stosow nie do tego, będz i e ono zawierać: wszystkie
ustawy i rozporządzenia, odnoszące się do spraw hand to·
wych i p rze m ysł owych, odnoś n e traktaty państwowe, nor·
malia ministeryalne jakoteż i ważn i ejsze normalia wł adz
krajowych, orzecze nia t rybuna ł6w ape tacy jnych sąd ów przemysłowyc h , dalej zasadnicze decyzye ministeryalne, zarzą·
dzenia w sprawach popierania industryi i przemysłu, inspektorów p rzemysłowych . wystaw, izb handlowyc h i prze·
mys łowych i t. d., wreszc ie arty ku ł y i rozp rawy O kwestyach
prawniczych, administracyjnyc h i społ ecwo·eko n om i cznych
należących do zakresu dzia łania Ministerstwa handlu, przegląd książek i czasopism, wiadomości osobiste (odznaczenia, nominacye) i t. d.
Rocz na cena abonamentowa wynosi 7 kor,
O tern zaw iadam iam P. T., wskutek reskryptu Pre·
zydyu m ck. Namiestnictwa z d. 16 lutego 1906 I. 2251 pr.
z poleceniem zawiadomienia O tern kół interesowanych.
Jarosł aw, dnia 6 marca 19QP.
L. 5160.
Niejaka Ewa lub Ewelina Symków vel Krajewska,
aktorka teatru prowi ncyonal nego wyłu dza ' na podstawie
certyfikatu pny należ n ości rzekomo przez gminę Wola mazowiecka, powiatu tarnopolskiego wystawionego, znaczne
datki pieniężn e na rachunek gminy ,przynależności.
Poni eważ Zwierzchność gminna w Woli mazowieckiej
odmawia jej przynależności do gminy i twierdzi, że wrę ·
kach jej znajdujący s i ę certyfikat przynależności ma być
sfałszowany, przeto wzywa m P. T., by jej żadnyc h wsparć.
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na rachunek wspo mnia nej g miny nie udziela no, a w razie
zgł oszenia się, \II mowie będący certyfikat p rzyna l eżności
za kweslyonowa no i lu celem stwierdze nia a u tentyczności

trzeby żad n yc h wsparć nie udzielano, a w razie przydybania pos t ąpiono z nim w m yś l o b owiązuj ących przepisów
O włócz~gac h.

p rzesł ano.

L 7739.

J aros ław,

dnia 20 marca 1906.
C. k. Namiest nictwo reskryptem z dnia 16 lutego
ot rzyma ło polecenie za rzą d zenia P91906 l. 179 165 zmie n ia j ąc osnowę §. I regulamin u dla
szukiwa ń za:
targów bydlęcyc h , w J aro~ ław i u w brzl11 ie niu reskryptu
l) miejscem urodzenia i przy n ależności urodzonych z 22 w rześn i a 1905 I. 15934/,101 ' posta n ow ił o, że paragraf
na Węgrzec h Juliusza Augenblicka syna Fisc hla, Mary ten opiewać ma następuj ąco:
8pzańskie j córki Franciszka, Anny Kula córk i Ma lyasza i
"W gmi nie J arosławi u odbywają się z mocy przywiMaryi Dziama córki Tymoleusza, t udzież za miejscem przy- leju ces. Ferdynanda I. z I paźdz i e rn i k a 1836, rozporządze·
należnośc i zmarłyc h na Węgrzech Stefana Slachulskieg O
nia c. k. Namiestnictwa z 6 październ ika l. :~ III , dekn~·
Tomasza Kurzeli i Józefa Buchsbauma.
tu gube rnialnego z dnia 15 wrześ n ia 1833 i. 48266 i kan·
2) za miejscem pobytu popisowych: Jana Skarupki, cesyi c. k. Starostwa w Ja ros ławiu z 22 kwietnia 1904
Rudolfa Pizaka, Franciszka, Rudolfa Reinelta, Karola Hlad· l. 15388, cztery ja rmarki po 8 dni trwające , któ re roz pokiego , LeopO lda Hybla i pospolitaka J ana Pa ncy.
'czynać się
mają w dniach
19 marca, 13 czerwca
3) za miejscem pobytu skazanych na grzywny: Moj·
15 sierpnia i 8 w rześ n ia a nadto targi tygod niowe co
żesza Józefa 2-im . Gr(lnera z Trzebini pow. Chrzanów,
piąt k u.
Pi nkasa Grunberga z (\'\szańca pow. Husialyn, Izaka Leiby
Przedmiolem obrotu targowego są także zwierzę ta
2· im. Brechera z Husiaty na, Karola Melnyka z Buczacz.a, domowe, (bydło rogate, konie, owce, kozy, nie rogacizna" .
Herscha Riemera z Dukli i Arona Haselmanna recIe Oru·
O tern lawiadamiam P. z wezwaniem, aby powyższą
ckera z Liska.
zmia n ę w sposób w gminie praktykowany po ~ a ł a do po·
4) za miejscem pobytu zarobnika Grzegorza Medyrlwszechnej wiadomośc i .
skiego, lat 35, z Woli czarnokonieckicj pow. Husiaty n.
Wzywam P. T., aby zbadał(a), czy która z poszcze- L. 10461.
Jarosław, dn ia 2 1 marca 1906.
gólnionych osób z tamtejszej gminy nie pochodzi, względ
Wskutek rekwizycyi c. i k. Komendy Korpusu mary·
nie r.ie jest lam p rzynależną lub też tam nie przebywa i
narzy \V Pol i wzywam P. T., ażeby jak najobszerniej ogło
O dodatnim wyn iku dochodzenia doniosł(a) do końca Rwiesi ł w sposób w gminie praktykowany, że obec nie dozw()Inia 1906.
lony jesl aż do da lszego zarządze n ia dobrowolny wstęp
Wreszcie ostrzegam przed niżej wymienionymi wł ó
do marynarki wojennej każdemu popisowemu, lub m łod
częgam i i symulantami, którzy już to wył udzają wsparcia
szemu c hłopcu, który się do tego Korpusu zg ł osi i uzna·
na rachunek swoich gm in przynależności, już to udają cha·
ny zostanie za zdalnego.
rych i nadużywają zaopalrzenia szpitalnego, a lo: Rozalia
Gacek z Tł uczańc, Józef fOrlhaler lat 23 z Obcrndorf, Jo·
Jarosław, dnia 22 marca 1906.
L. 1184.
han n Schmidt 19 lat, Józef H0rwal 25 lat, Jan Cestarić
Odnośnie do tutejszego okó lnika z dnia 25 lutego
21 lat, Lubomir Medić 32 lal, Zofia Milianow icz 33 lat,
1905
I. 9796 ogłoszonego w Dzienniku rozporządzeń c. k.
Mikoł aj Slakić 21 lat i Mile Stojnić 25 lat.
Starostwa z dnia 15 marca 1905 Nr. 6 wzywam P. T.,
Powyższym osobom nie naleiy udzielać
żadnych
aby zał ączony blankiet wykazu szkód wynikłych z potarów
wsparć, wyjąwsz.y .wypadki niezb~dnej potrzeby, lecz prze·
i gradobicia w roku 1905 wypeł ni ł jak n ajdokł adn i ej we
ciwnie w razie I>rzydybania której z nich postąpić śc i śle
wszystkich rubrykac h i po zaopatrzeniu go podpisem p.
wed le obowiązujących przepisów szu pasowych.
Nacze ln ika gmi ny, względ n ie p. Przełożonego obszaru
dWOr!~k i ego, tudzież pieczęcią urzędową, przedłożył c. k.
Jarosław, dnia 15 marca 1906.
L. 99 15.
Starostwu do t5 kwietnia 19 06.
Marceli Mikoś urodzony w roku 1883 w Łowcach,
W rizie, gdyby w roku t 905 nie był o żadnego wypadku
wyznania rzym. kat. stanu wolnego z zawodu bronzownik
szkody z powodu pożaru lub gradobicia n a l eży wykaz w
legitymujący się książką robotniczą z daty 15 maja :904
od n ośnyc h rubrykach wypu n ktować i wypełnić tylko rubryki
bez liczby, wydaną przez gminę Łowce, nadużywa wsparć
dotyczące straży pożarnej i il ości sikawek.
rozmyślnych w miastach w ca łem Państwie austryackiem
Przelpżeństwa obszarów dworskich sporządzą dla
i tak: dnia 8 stycznia 1906 Magistrat miasta Krakowa
każdej
miejscowości względn i e d la każdego folwarku oudzielił mu wsparcia w kwocie 2 K. 70 hal. dnia 9 sty·
sobne
wykazy
w którym to celu załącza się odpowied n ią.
cznia 1906 Magistrat miasta Tarnowa udzielił mu wsparcia
ilość
druków.
w kwode 3 kor., - dnia 29 stycznia Magistrat miasta
Przy zestawieniu wykazów trzymać się należy śc i śle
Przemyśla udzielił mu zapomogi w kwocie 3 koron.
wskazówek,
umieszczo nych na dole formu larza.
Po n ieważ Marceli Mikoś naraża przez to gminę przy·
Za każdy arkusz druku zwrócić ma P. T. c. k. Stanależności na wielkie wydatki, przeto wzywam P. T., by
Mikosiowi wyjąwszy wypadek stwierdzonej rzeczywistej po· rostwu 4 halerzy.

L. 98 10.
C. k. S tarostwo

Jarosł aw,

dnia 9 marca 1906.

,
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Jarosław, dnia 22 marca 1906.
Niejaka Wanda Miller z zawodu kucharka rzekomo
z RadgoslcZY p. Dąbrowa (powiat TarnOwski) ostatn io

L. tt 730.

Krakowie zamieszkala, wydaliła się \V niewiadomym kierumu. W zywam P. T. O zarządzenie za nią poszukiwarl
j zawiadomienie O dodatnim wyniku.

\V

L. 10851.

Jarosław,

C. k. Ministerstwo spraw

wewnętrznych

zawiadomiło

w stanie zutytkować je dla siebie i pOnOszą rażące szkody.
Tak np. agent potJrożny jednej wiedenskiej firmy narzucił peWneUlll ubogiemu kowalowi wiejskiemu posiadają
cemu tylko jedną krowę 200 paczek proszku dla bydła za
cenę 333 Koron a lO pod pozorem, że rozchodzi się tylko
o sprowadzenie czterech półpaczek tego proszku.
O tern zawiadamiam P. T., wskutek reskryptu c. k
Namiestnictwa z 7 marca 1906 J. III. ~~ i zwracam uwagę
na oszukańcze postępowanie wspomnianej wyżej kategoryi
agentów podrÓżnych celem uchronienia ludności przed
tego rodzaju wyzyskiem.
Jarosław, dnia 26 marca 1906.
w Nr. 176 Dz. pp. z r. 1905 rozporzą
dzeniem ministeryalnem z dnia 23 listupada 1905 wydane
zostały na podstawie §. 74 ustwy z dnia 8 marca 1885
I. 22. Dz. p. p. ogólne przepisy tycząt,;e się ochrony życia
i zdrowia robotników zajętych w przedsiębiorstwach prze-

L. 803.

Ogłoszonem

mysłowych.

Wskutek reskryp1u c. k. Namiestnictwa z 20 grudnia
1906 I. 7380 111. A. 34 zwracam uwagę P. T. na powyż
sze rozporz'ldzenie, a to celem wezwania właścicieli znajdujących się w gminie przedsiębiorstw przemysłowych, na
które wydane zostały pozwolenia w myśl rozdziału III. ustawy prze mysłowej, oraz przedsiębiorstw, co do których
władza przem)'słowa bada ich siedzibę (§§. 13 i 20 ustawy
przem)'sło wej), aby bezwarunkowo zastosowali w swych
zakładach wyż wspomniane przepisy t}' czące się ochrony
życia i zdrowia robotników w tychże zatrudnionych, w
szczególności, by przepisy te objęli porządkiem robotniczym w swych zakładach.
O ewentualnym braku takiego porządku robotniczego należy ck. Starostwu Jak najspieszniej donieść.
•
L. 12615.
Jarosław, dnia 27 marca 1906.
Przypominam PP. ~aczelnikom gmin, że przystawiając przed komisyą poborową popisowych winni przynieść
ze sobą instrukcyę mobilizacyjną i okazać obecnemu przy
asenterunku urzędnikowi c. k. Starostwa.

Według

Jarosław.

do Sanu w zamiarze samobójczym 19 letnia córka lekarza
kolejowego w Przemyślu Dra Maurycego Pordesa i znalazł a śmierć w nurtach wezbranej wody.
Ponieważ zwł ok dotychczas nie wydobyto, prze lo
potecam wszystkim gminom leżący m nad Sanem, aby zbadały brzegi Sanu w obrębie gminy i w razie pojawie nia
się zw ł ok denatki, doniosły bezzwłocznie o tern ck. Starostwu.

dnia 24 marca 1906.

reskryptem z dnia 22 lutego 1906 I. 7502 c. k. Namiestnictwo, że w ostatnich czasach w różnych powiatach
kraju Czech krążą agenci podróżni, którzy rolnikom, jakkolwiek im wiadomo, że ci nie są wogóle uprawnieni do
handlu towaran1i, pod pozorem próbnych wysył ek (próbki)
narzucają towary \II lak wielkiej ilości, że rol nicy ci nie są

L 12744.

3

-----

dnia 27 marca 1906.

pisma c. k. Starostwa w Przemyślu z dnia
26 b. m. I. 17877 skoczyła w nocy z 23 na 24 marca br.

L. 12384.
J arosław, dnia 27 marca 1906.
Prezydyum ck. Na miestnictwa reskryptem z dn ia 20
marca 1906 I. 4164 Pr. udzieliło Komitetowi budowy koś
cioł a w Kobierzynie pozwole nie na zbie ranie sk ł a d e k
dobrowolnyc h za po m ocą piśmie nn ych odezw w Galicyi
po kon iec roku 1906 z wyk lucze niem kwestowania od
domu do domu. O lem zawiądam i am P. T. celem dalszego zarzqdzenia.
L. 12743.

J a r osław,

L. 11583.

J arosł aw,

dnia 28 marca 1906.
W dniu 28 lutego br. znaleziono w dworskiej stodole w Uhnowie powiatu Żół kiewskiego zwłok i nieznanego
mężczyzny około 20 lat l iczącego, ubranego w cza rn ą
czapkę z daszkiem, niebieskq bluzkę, bia ł e brudne spodnie
i trzewik i.
Ów mężczyzna wyglądający na podróżnego, wszedł
prawdopodobnie do stodoły aby się przespać, gdzie zamarzł
gdy! z rozkładu trupa można było powziąć, że leżał około
2 tygodnie.
Vhywam P. T. aby śledziła za pochodzeniem powyższego denata i o dodatnim wyniku do n iosła c. k.
Starostwu.
dnia 28 marca 1906.

Orzeczeniem ck. Starostwa w J aworowie z dnia 26
lipca 1904 I. 17222 zosta ł Piotr Smerek z Wu lki romowskiej powiatu Jarosławskiego postawiony pod dozór policyjny na przeciąg 2 lat.
Ponieważ tenże wedł ug doniesienia ck. Żandarmeryi
zaraz po sprowadzeniu do gminy przy n aleiności Wulki
romowskiej po raz 2-gi zbiegł w niewiadomy m kierunku,
wzywam przeto P. T. o wyśledzenie go; a w razie przytrzymania oddania odnośnemu c. k. Sądowi celem pociągnięcia go do odpowiedzialności i odszupasowania go
następnie do Wulki romowskiej.

Wykaz chorób nagminnych w powiecie.
w czasie od 16 do 30 marca 1906 .
Tyfus plamisty: Nienowice
brzusz ny: Majda n
"
Dmytrow ice
Odra:
J ankowice
"
Morawsko
Ksztusiec:
Munina

"

6 chorych
6
"
4
"
24
"
27
5

"
"

DZ IENN IK ROZPORZĄDZEŃ z dni a 1 kw iel nia 1905.

4.
Wykaz
Ila n ują

w których
Epizoocya

mi ej scow o śc i

powiatu,

c horoby zarailiwe zwierzęce
~rodklwClc r. polfcYfne-

z powodu tej zarazy zarzqdwne

M i ej sco wość

o bowi ązują

Radymno

gm. i obsz. dw.
Skoloszówgm. i obsz. dw.
Micha ł6wka

gm. i obsz. dw. od
Rozb6rz okrągło
gm. i obsz. dw.
Rozbórz d ł ugi

18 :1
11

190,) do

1111;\

1906

gm. i obsz. dw.
R~eplin

--'_ _ _ _-'g;ucll1. i obsz. dw.
,______
- -t. k. Starosta

8rodzicki m. p.

L. 683. R. S. O.

Jarosł aw,

dnia 16 marca 1906.
Do wszystkich Dyr ekcyi szkól w y dzi a ło w y c h i Z arz ą d ó w
szkól lud owyc h w powiecie.
C. k. Rada szkolna kra jowa reskryptem z dnia 6
kw ietnia 1905 L. 34408 poleciła ks i ążkę Dra Eugen iusza
Piaseckiego p. t. "Zasady wychowania fizycznego" Kraków
1904 do zaku pna dla bibliotek nauczycielskich, tu d zież do
bibliotek dla uczniów.
Wzywa się Dyrekcye i Zarządy szkół, by książkę tę
wp i sały do spisu d zieł doz,wolo nych na premie dla m ł o ·
dzieży szkół ludowych.

Jarosł aw, dnia 22 marca 1906.
L. 420. R. S. O.
00 wszystki ch Rad szkolnych miejsc. ok ręg u j a r os ła w s ki eg o .
Krajowy związek przemysł owy we Lwow ie zwrócił
się do c. k. Rady szkoln ej krajowej z prośbą O zalecenie
wszystkim zarządom szkół , by celem zwalcza nia coraz
groi niej rozszerzających się chorób piersiowych zaprowadz iły w izbach szkolnych spluwaczki hygien iczne w miejsce
dotychczas używanych spluwaczek n ape ł nianych piaskiem.
Kra jowy związek przemysł owy za ofiarował rów n ocześ n ie
hygie ni czne spluwaczki fabryki SI. Su Bkowskiego, które
zost ały już zaprowadzone w licznych urzędach rządowych ,
krajowych, powiatowych i miejskich, a które obok praktyczności i trwał ości, zalecają się też bardzo niskiemi cenami hlirtownemi, a mianowicie: spluwaczka hygieniczna
z żelazne j blachy , emaliowanym lakiem angielskim polewana 1 IC 55 h. za sztukę loko fabry ka w Dęb n ikac h bez
opakowania, które liczone będzie po najniższych cenach
wł as n ego kosztu.
Przewodfliczllcy c. k. Rady szkolnej okręgowej
c. k. Starosta

8rodzicki m. p.

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kal endarz IfllI'ieekl. Polować wolno przez ca1r kwiecień tylko
na cietrzewie i głusz c e, a do 15' 80 na padrwy l dropie, tudzle!
ptactwo wodne i błotne .

.. . Kal e nd a r ~ rrba ~ k f.. W kwietniu nie wolno łowić bolenia, czopa,
IIple rua, głowa CI Cy, ŚWll1kl, wy rozuba i sandacza, tudziet rakOw zaró wno sarnie jak sarnców.
Zło wion e ryby mu s zą mieć "rzepisaną miarę.
Przekroczenie powy ~ szy c h przepisów będzie karane grzywną od
\O do 200 K. względnie karą aresztu do 14 dni.
Wiadomo śc i osobiste. Przyrzeczenia z ł ożyli w c. k.
Starostwie: Jędrzej Gamracy naczelnik gm iny, Jan Walcza k zasl. nacz. gm., Anto ni Świt a i Iwan Drzewko, <tsesorowie z Za miechowa. Jan Rojek, nacz. gm., .Antoni Nosek, zasl. nacz. gm" Karo l Kędziora, J an Dziad, i Wojciech
Król, asesorowie z Żurawiczek. Piotr Mielniczek, nacz. gm.,
Maciej Kajatowicz, zasl. nacz. gm., Tomasz Blacharski, asesor z Wierzbnej. Mi('hał Król, nacz. gm., Michał Bazylak,
zasl. nacz. gm., Wale nty i\\aćkiewicz, asesor z Tyniow ic
i Chorzowa.

Koncert pierwszorzęd n ego skrzypka Kocia na odbę dz i e
w sali Soko ł a dnia 3 kwietnia.
Inżyni era S. Kornmanna szczegół owa mapa Galicyi
i Bukowiny z p odziałem na powiaty, kolorowana, II wydanie, - tudzież plan orjen tacyjny miasta J aros ł awia wraz
z dok ładną map<l pow iatu j arosł awskiego wyjdą z druku
w bielącym m iesiącu i będą do nabycia w księga rn i Józefa Mein harta w Ja r osł awiu.
Dnia 26 lutego 1906 skradziono M y k i~cie Perepe łyc i
i Hnatowi Pełechowi z Dobrosina powiatu Żół kiewskiego
dwa łoszaki z podwórza obejścia a mianowicie: jeden
maści czerwono łysej, nogi biał e, o k oło I rok mający, a
drugi maśc i gn iadej, na g rzbiecie łysy lat 3 mający.
Wzywam P. T. o zarządze n ie śledzenia za powyżej
oznaczonymi ł oszakami i zawadomienia mnie w razie dodatniego wyni ku.
Zbiegła klacz. W nocy z dnia 3 na 4 marca 1906
zbieg ł a z obsza ru dworskiego w Nahoczow ie powiatu jaworowskiego klacz kara z pyskiem gniadym.
W razie przytrzyma nia jej na l eży donieść ck. S tarostwu.
Zbł ą kana loszka. Furman z obsza ru dworskiego w Tu·
ligłowach przydyba ł na drodze m iędzy Rozbol"lem a Lo puszką zb ł ąkaną b i ałą l oszkę , którą zabra ł ze sobą do
T uligł ów i zaw i a domi ł O tern m i ejscową Zwie rzchność gm.
Dotyczący w ł aśc i ciel zechce si~ zgłosić u Naczelnika g miny wTuligłowach .
Nagla ś m ie rć. Dnia 20 marca 1906 umarł ' nagle na
udar sercowy w koście l e w Rudo łowicach podczas mszy
w łościan in Jakób Brzuchacz li czący lat 66.
Po ża ry . Dnia 9 b. m. wybuch ł w gmi nie Skoł oszowie
poża r, wskutek ktorego spło n ę ło OŚ lO stodół. Szkody są
następujące:
Szkoda z tego ubezp.
J acko Dziedzic 4 stodo ły 7226 Kor.
1200 Ko r.
Olena Kosteczko' stodo ła
780 Kor.
200 Kor.
J an Samborski stodoła
780 Kor.
300 Kor.
Parańka Szopak sto d oł a
620 Ko r.
400 Kor.
Rozalia Bzeksa stodoł a
668 Kor.
400 Kor.
Razem 10074 Kor. - 2500 Koron.
Przyczy na p ożaru niewiarloma. Prawdopodobnie był o
ni ą nieostroż n e obc hodze nie si~ z ogniem.
Dnia 11 marca 1906 wybuch ł w Rokietnicy p o żar
w stajni J ana Skupienia zdaje si~ wskutek n i eostrożnego posię

DZ IENN IK ROZPORZĄDZEŃ z dnia t kw ietnia 1906.
rzucenia papierosa przez tegoż S kup ienia. Spali ły się stajnia
i spichl erz Jana Skupienia wartości 1200 Kor. nadto są
s iedni dom, stajnia i siada ła Antoniego Skupienia wartości
1600 Kor. Szkoda nie by ła ubezpieczona.

WYK A Z
ce n ta rgowyc h

z boża

na ta r gu

\II

JarosJawill w dniu 9 marca 1906.

Pszenica najlepsza 16 kor. 40 hal. pszenica śred . 15
1I:or. 70 hl. żyto najlepsze 12 kor. 20 hal., żyto śred. 11
kor. 80 hal., jęczmieli najlep. 14 kor. 50 halo, jęczmień
"Średn. 13 kor. 70 hal., owies naj lepszy 14 kor. 50 hal.
owies średni 14 kor. - hal., grysik pszenny 28 kor. 50
halo, grysik hrecza ny 44 kor., - haL, pęcak 24 kor., haL, jagły 26 kor., - hal. , groch 20 kor. - haL, fasola
.32 kor. - hal., proso 14 kor., - halo, hreczka 14 kor., halo, kasza hreczana 24 kor., - IHil. kasza jęczm. 24 kor.
hal. kartofle 2 kor. 40 ha!., siano w i ązane najlep.
·4 kOL 80 hal.. wiązane śred. 4 kor. 20 hal., siano ni ewiąz.
najlep. 4 kor. 60 h. siano niew i ązane śred. 4 kor. - hal.
s ł oma ok ł o!. najlep. 2 kor. 80 h. słoma ok ł o!. śred. 2 kor.
hal. sł oma paszna najlep. 2 kOL, 60 hal., średnia.
2 kor. - haL, s łoma mierzwa nailep. 2 kor. 40 h.
średnia l kor. 20 hal. Wszystko za 100 k/g. wagi.
S P Ę D B YDŁA
Przypędzono

na larg tygodniowy do Jarosławia dnia
9 marca 1906: 208 szt. rogac., 527 szlo nier., 3-l szt. cieląt
Płacono: woły od 65 -- 72 kor., krowy od 61-69 kor.
cielęta 62- 80 kor., świnie od 72 - 98 kor., wszystko za
100 kgl. żywej wagi.

Część urzę dowa

II.

L. 3181.

5
Rzeszów, dnia t O marca 1906.

Ogło s zenie

konkursu.

Celem obsadzenia posady zastępcy prowa d zącego
metryki izraelickie w Rzeszowie rozp isu je się niniejsze m
konk urs do dnia 15 kwie tnia 1906.
Ubiegający się o tę posa d ę wi nie n w powyższym terminie wnieść do tu l. ck. Starostwa prośbę własnoręcznie
przez siebie nap i sa n ą w które j ma wy k azać dokume ntami
rodzaj zatrudnienia i stopień wykształce n ia.
Urząd len nada ny będzie zaufan ia godnemu własno
wolnemu izraelicie, który jest obywatelem państwa austryac kiego i stale mieszkać będzie w Rzeszow ie jako siedzibie urzę d owej.
Ub i egający winien' wykazać się znajomośc i ą języka
polskiego i niemieckiego w sł owie i piśmie i poddać się
egzam inowi z przepisów o prowadzeniu ksiąg metrykalnych.

C. k. Starostwo w Rzeszowie.

c.
EDYKT.

Jarosł aw ,

dnia t 2 marca 1906.

OBWIESZCZENIE.
Wydzia ł Pow i1łlowy

w Jarosławiu wniósł do c. k. StaTostwa podanie o udzielenie Koncesy i na prowadzenie robót celem częściowej regulacyi rzeki Szkła począwszy od
mostu pod Charytanami w dół w gminie Laszkach i Lazach
aż do mostu ua Szkle w Lazach (stare koryto WIszni).
Celem zbadania czy przeciw udzieleniu tej koncesyi
nie zachodzą ze względów publicznych przeszkody oraz
celem ocenienia ewentualnych zarzutów stron interesowanych przeciw samemu przedsiębiorstwu i sposobowi jego
wykonania odbędzie się w myśl postanowi eń §§. 83 i 84
kraj. ustawy wodnej dochodzenie na miejscu, którego termin wyznaczam na dzień 3 kwietnia 1906 godzina 9 rano.
Komisya zbierze się na folwarku w Charytanach. W razie
gdyby czynność urzędowa w dniu powyższym ukończyć
się nie dała, ciąg dalszy rozprawy odbędzie się w dniu
następnym.

Plany, projekta i kosztorysy projektowanej budowy
wyłożone zostaną do przejrzenia w biurze Nr. 2 c. k. Sta rostwa w godzinach od 12 do l, począwszy od dnia
dzisiejszego.
Ewentualne zarzuty wnosić wolno przed terminem
komisyi na piśmie do c. k. Starostwa lub zgłaszać ustnie
przy rozprawie komisyjnej u przewod n iczącego kom :;;i.

I.
pobytu

Przeciw Andrzejowi Sitko, którego miejsce
jest nieznane, w niesionym został do c. k. Sądu powiato ~
wego w Radymnie przez Iwana Chomę pozew o 400 IC
Na podstawie pozwu wyznaczono rozprawę na dzień 3 kwietnia 1906. Celem strzeżenia praw Andrzeja Sitko 'ustanawia się Pana Dra Bermana, adwokata w Radymnie kuratorem. Tenże kurator zastępywać będzie pomienionego
w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo,
dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie
zamianuje.
C. k. Sąd powialo:vy O. II.
RaclY/1lf1o, dl/ia 4 lulego /906.

------

L. 6584.

II. 246.

~-

E. 1041 15.

EDYKT.
Dnia 6 kwietnia 1906 O godzi nie 9 rano odbędzie się
w tut. Sądzie w biurze Nr. 8 licytacya l) realnoś ci Iwh.
197, 2) połowy realności Iwh. 198, 3) realności Iwh 987,
4) realności lwh. 728, 5) realności Iwh 1228, 6) realności
Iwh. J 232, 7) połowy realności Iwh. 696 i 8) połowy realn ości lwh. 1145 wszystkich ks. gr. gm. Skołoszów objętych
wraz z przynależn ościa mi realności Iwh. 197 składającemi
się z dumu mieszkalnego. Nieruchomości powylsze ocenione są I) na 3600 1\., 2) na 100 K., 3) na 2400 K.,
4) na 2000 K, 5) na 2400 le, 6) na 3800 K. 7) na 10)0 K.
8) na 1000 K., przynależności zaś na 100 K. Najniższa
cena wynosi ad I) 2466 K. 66 h., ad 2) 65 K. 65 h., ad
3) 1600 K, ad 4) 1333 K 32 h., ad 5) 1600 K, ad 6)

2533 K. 32 h., ad 7) 666 K 66 h., ad 8) 666 K. 66 h.,
poniżej tych cen sprzedaż nie przyjdzie do skutku. Warunki licytacyjne i inne dokum enta, odno s zące się do powyż
szych nieruch o m ości można przejrzeć w godzinach . urzę
dowych w kancelaryi Oddziału II.
C. k. S1d powiatowy O. II.
Radyn1llo, dnia 2 marca /906.

E. 126.

EDYKT.

5.
tul. Sądzie w biurze Nr. 8 odbędtie się dnia J 2
kwietnia 1906 o godz. 9 rano licytacya realn ości Jwh.

w

,

DZIENNIK RO Z PO RZĄ DZEr~ z d nia I kwietn ia 1906.

6
132 -

11 5 - 80
i 60 ks. gr. gm. kat. Zamiechów
wraz z p rzy n a l e ż nościa mi rea lno ś ci !wh. 132. 115

E. 114 8, 5.
8.

i 80 sk ł a d aJącyc h się z domów i s t odó ł. N i e ru c h omości
oce nione Losla ły a lO: rea ln ość Iwh. 132 na 2470
K. t Iwh. 11 5 na 980 K. Iw h. 80 na 1400 K., zaś Iwh.60 na
1500 K" zaś przy n ależ n ośc i rea ln ośc i Iw h. 132 na 240 K.,
Iwh. 115 na 400 K. , zaś Iwh. 80 na 300 K. Naj n iższa ce na
po ni żej której spr ze daz do skutku nie przyj dz ie, wynosi
rea l ności Iw. 132 k wotę 1806 K. lw h. 11 5 kwo t ę 1586 K.
66 h. Iwh. 80 kwotę 1133 K. 32 h. zaś Iwh. 60 kw otę
1000 K Warunki licytacyj ne i inne dokumenta, od n oszące
się do powyższych realności przeglądaĆ można podczas
godzin urzt;:dowych w ka ncelaryi Od d z i a ł u II.
C. k. Sqd powiatowy O. II.
ROllymf/O, dnia 10 marca /906.

Dnia 12 kwi etnia 1906 o god z. 9 ra no odbędzie si ę
w Sąd z i e tut. w b iurze Nr. 8 licylacya rea ln ości Iw h. 203
p o łowy o raz 5/60 części z p o łowy rea ln ości lwh. 432 ks.
g r. gm . Radym no. N i er u c h o m ość Iw h. 203 oce ni o n ą jest
na 2700 K. zaś częśc i Iwh. 432 na 13 1 K. 25 h. Najn i ższa
ce na rea ln ości Iwh. 203 wynosi 1800 K., p ołowy rea ln ośc i
Iw h. 432 wynosi 75 K. zaś 5 60 części real n ośc i Iw h. 432w
wynosi 12 J<. 50 h. p o n iżej tych cen sprzedaż nie przyjdz ie
do skutku. W arunki licytacyjne i inn e dokumenta odnoszące s i ę do tych rea l ności og l ądać można w kaocelaryi
O. II. w czasie gOGzin urzę d owyc h.

obję t yc h
powy ż sze

t

D .-

,.

Ogłoszeni a

EDYKT.

C. k. S.qd powiatowy O. II.
Radymno, dnia 18 marca 1906.

przyjmuje tylko dr ukarnia L. Wiśniewskiego w Jarosławiu. - . ;
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MICHAL MIKOS

W Jarosławiu Rynek, plac probostwa.
~

POLEC A,

~

Wszelkie wyroby BETONOWO-CEMENTOWE jak:
rurYJ posad zki, kręg i stud zienne, ka,mienje g raniczne,
stopnie, nadto m at e ryał y BUDOWLANE, jak: posadzki, rury i kominki kamionkowe, cement, g ips, wapno hydrauliczne, cegły ogniotrwate, dach ówki, płyty
izo lacyjne i papę da c h ową .
Nadto firma
. wykonania wszelkich robót
cenach . •
W r ok u 1892

Droguerya W. Brillanta
dawniej J . Linka w

za l ożo n y pi e rwszo rzędn y

Ko n cesyon owa ny

ZAKŁAD

P OGRZEBOWY
"Co ncordia "

Biuro budownicze

Teodora Mielniczuka
w

Józefa Rokiczana
S", .. I. 24 , ,. .. k
o d naj ws pa nial szych do n ajs kro mniejszyc h, r zetel nie, po nader umia rko wanych c e nach

i ze śc isłą pu nkt ualn ości ą·
Sklad trumien metalowych,

dębowych

i z

J ar o sł a w i u ,

ul. S o bieskiego I. 5
wykonuje:

plany i kosztorysy,

.' J."" ...,• •,.

u rząd z a pogrzeby

prtyJm uje
KIEROW N ICTWA ORAZ W SZE LKI E
RO BOTY W Z AKRES B UDO W NICTWA

miękiego

~~:::>
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DRUK ARNIA
wł asnośt

c k. Starostwa w

J arosł aw iu.

~

W C H O DZ ĄC E .

drzewa.

~Z. k l ad , t dt lenule się przn lo'Ou i s prtw. dzaDia n' łe k.

Naklad i

Ja r os ł awiu

ma na skladzie wszelkie zioła księdza Kneippa, wina lecznicze jak chinowe i telazne, a rty k u ły toaletowe, hygieniczne, kosmetyczne, rÓ:l:nc
balsamy i I. p.
Naj t ańszy sklad wllzelklch larb. lakierów, POkOSlU, oliwy rzepakowej, sk ł ad szczotek do u brań . jakotet do podłÓg do szurowania, do
malowania, skiad pędz l i wszela kich, w ogóle wszelkich przyborów dla
malarzy.
Szlauchy gumowe plÓtnem obciuniete dla gospodarstwa, trokary i szlauchy dla byd ła. - Wnelkie opatrunki, bandaie, artyk uł y
gumowe i chirurgiczne dla ludzi I bydła. - Wata. - Roine trucizny
na myszy i szczury, jak pszenica zatruta, ciasto loslorowe, cebula
morska.
Waselina tó łta na skóry ł dla bydJa, zupełnie czysta - bardzo tania.
Oliwy do mauyn gospodarskich i do szycia.
Ponadto wielka il oŚĆ arty k u łów przerótnych. tu dla braku mieJsca nie wymienionYCh - wszystko po cenach motlłw i e najni1szych.

1 -2~_______

L. Wiśniewskiego w Jarosławiu
po łeea

P. T.

Na ezełnik o m

gmin
praktyczne wykazy i książk i o pobycie egzekulora w g min ie
po cenach zwyczaj nyc h.
Odpowiedzialny redaktor Bronil t. Wizimlrskl. Drukiem L.

Wi śnie w8kie~o w Jaros ł awiu .

