Nr.

Ś.

Jarosiaw. dnia 15 kwietnia 1906 r.

Wychodzi: I. i 15.

każdego miesiąca.

2) Ola innych abonentów: w miejscu rocznie 3 kor.
z przesyłką pocztową 3 kor. 50 h.
Prenumeratę jak 1) nnldy nadsyłać wprost do c. k.
Starostwa w Jarosławiu.
InlłCraty przyjmuje drukarnia L. W iś n iewskitło.

Pr e num erata :
I) DIn abonentów uwolnionych od opiaty pocztowej:

rocznie 2 kor.

•

Rok vii.

,

•

Zlenni roz orz zen
C.

k. Starostwa

Rady szkoln.

Część urzędowa.
00 Magistratu miasia Jaroslawh, wszystkich ~wi erlc hno śc i
gminnych i PrzelożeilSlw obszartM dWiir,"lcł( w powiecie.
W nslalnich czasach

JarDsł:;.1
zdarzyło

-:ej

marca 1906.
wł'padków,

które wskazują, te publiczność jei(L;
I~jami albo nie
zna dostatecznie przepisów albo
nowuje zakazu
wyrzucania I. wozów kolejowych przŁlImiotów, któreby
mogły uszkodzić osoby lub rzeczy, pomimo iż zakaz ten
jest objęty wyrażnie przepisem ust. 3 § 22 regulaminu o
ruchu kolejowym z dnia 10 grudnia 1892 D. p. p. N. 207.
Gdy nieprzestrzeganie tego zakazu może łatwo spowodowa,ć ciężkie a nawet śmierte l ne uszkodzenie osób,
przeto po leca się P. T., wskutek reskryptu c. k. Min isterstwa spraw wewn. z 23 lutego 1906 I. 31085 a 1905 aby
zwróci ły uwagę miejscowej l ud(' - Ą ,, ; t1k na istnienie zakazu
powyższego, jak i na możliwe skutki nieprzestrzegania tego
zakazu.
,

L. 11732.

Jarosław,

dnia 27 marca 1906.

C. k. Starostwo o trzyma ło polecenie zarządzenia poza:
I) miejscem pochodzenia i przynależności: a) urodzonych na Węgrzech Ludwika Aleksandra Kurosa, nieślu
bnego syna Maryi Kuros, i Maryi Wł adek córki Józefa,
b) zaślubionych na Węgrzech Pinkasa Griinspana z Chają
Blimą Edelmann, c) zmarłych na Węgrzech Ireny Adamesik, córki Maryi, Józefy Pronza, żony Frydolina Pronzy,
i zmarłej w szp italu w Oersted w Danii Agaty Wneng,
(prawdopodobnie (Wnęk);
2) n1iejscem pobytu: a) popisowych: Józefa Benaceka
s-yna Franciszka ur. 1884 w GOding. Antoniego Koza lki
.syna Jana ur. 1883 w Klo nowitz, Wolfa Schachtera syna
Mortka ur. 1882 w Watramoldawilza, Franciszka Swobody
nieślubnego syna Anny ur. 1883 w Wiedniu, Franciszka
Wawrousa syna Ignacego ur. 1883 W Prerau, Piotra Burszuk iwań

w

Jarosławiu.

Do nabycia w drukaroi L.
x

Numer pojedynczy 12 halerzy.

L. 11793.

okręg.

Wiśniewskiego.

masa, syna Hrynia ur. 1883 w Horożanni.! wielkiej, Franciszka Kiliana, nieślubnego syna Johanny, ur. w 1884
w Bernie, Grzegorza Leszczuka ur. 1883 w Dorofijówce
i Stanisława Hajdy ur. 1883 w Grzymałowie; b) posJJolitaka
J ózefa Bozinowica syna Józefa ur. 1865 w Imotsi ; c) skazanych na grzywnę za rozmaite przekroczenia a to Szymona Mandla lat 25 z Tarnowa, Wincentego Starzyńskiego
lat 32 z Nadwórny, Izaka Unterberga z Podburza i Jakóba
Selzera z Tarnopola; d) Marcina Kellnera lat 44 z Zarol:ichitz, powiat G<tya;-'I'rItlTIl'rza z zawodu, i Teodora Szwaba
lat 55, z Neschowitz, przedsiębiorcy dostawy szutru, którzy
opuścili swą rodzinę i wydalili się niewiadomo dokąd.
Wzywam P. T., aby zbadał, czy która z powyższych
osób nie pochodzi z tamtejszej gminy względnie nie jest
ta m przy n ależ n ą, lub t eż tam nie przebywa i o dodatnim
wyniku dochodzeń doniósł do końca kwietnia 1906.
Wreszcie ostrzegam P. T. przed niżej wymienionymi
włóczęgami i symu lantami, którzy juito wyłudzają wsparcia
na rachunek swoich gmin przynależności, juilo udają chorych i nadużywają zaopatrzenia szpitalnego, a lo:
Jakób Bodziony syn Wojciecha lat 29 z Gostwicy
pow. Nowo Sądeckiego, Aleksander Drozdowski lat 46
z Tarnowa, Franciszek Kroczak lat 37, służący z Dońijówki
powiatu Ska ł ackiego, Stefo Franciskowić lat 76. Petar Kauzlarić lat 36, Jan Cestarić lal 21, Zofia Miljanović lat 33,
Hugo Petrović lat 26 J Szymon Re~ar lat 23, Franciszka
Medved lat 46, Marya Sam3ć lat 25 i Marcin ROlman lat
26, wszyscy z Kroacyi lub Slawonii.
Powyższym osobom nie należy ' udzielać żadnyc h
wsparć ani przyjmować do szpitalu wyjąwszy wypadki niezbędnej potrzeby, lecz przeciwnie w razie przytrzymania
której z nich postąpić ściś l e wedle obowiązujących przepisów szupasowyell.
W końcu zawiadamiam P. T., że poszukiwania za
popisowymi Zygfrydem Fleschem, Eugeniusze m Fabianem,
Ferdynandem WOlfem, Alojzym Lacknerem i Erneste m
Zinnem, tudzież za Józefą Radek zostaly odwołane.

bŹIENNIJ< ROZPORŻĄDZE~ z dnia i5 kwietnia 1906.
Jarosław,

dnia 28 marca 1906.
Rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z dnia 29 grudnia 1905 I. 188827 ogloszonem w dzienniku ustaw i raz·
porządzeil krajowych Nr. 6 z r. 1906 wydane zostały przepisy tyczące się pojazdów motorowych, wedle których
między innymi ma być każdy automobil względnie molocyk l oznaczony numerem ewidencyjnym, a właściwie ma
L. 11414.

się postarać O Iicencyę.

Zwracając uwagę

P. T. na wspomniane wyżej rozpowzywam, aby wezwał właścicieli znajdujących
się w gminie aulomobilów i motocyklów, by się postarali
O potrzebną licenHę w c. k. Starostwie.
rządzenie

Jarosław, dnia 2 kwietnia 1906.
L. 13436.
C. k. Dyrekcya poczt i te legrafów we Lwowie stwierdzi ł a przez własne organa techniczne, że cz~ste przerwy
ruchu na mi~dzymiastowei linii telefonicznej Lwów-Wiedeń
spowodowane bywają po wi~kszei cz~ści przerwą przewodów telefonicznych wskutek upadku nań drzew rosnących
wzd ł uż gościńca rządowego. na którym przewody te biegną. upadku spowodowanego bądi burzą, bądi też nieostrożnem i Jlieogl~dnem obcinaniem lub wycinaniem tych
drzew.
Między innemi znajdują si~ na przestrzeni między
Radymnem a Jarosławiem w gminach Ostrowa, Tucząp
i Mu niny stare ogromnych rozmia rów drzewa, jak lipy,
topole i wierzby, których ga ł ęzie z natury kruche lada
jaka burza lub wiatr silniejl!lzy łamie i odrywa, a te spadając na przewudy powodują liczne uszkodzenia linii telefonicznej lub nawet zupełną przerwę przewodó.w.
Ostatnia przerwa linii zaszła w dniu 3 marca b. r.,
spowodowaną zaŚ zosta ła nieostrożnem wyrąbaniem drzew,
na przestrzeni między Łańcutem a Kraczkową, która to
przerwa dopiero po gOdzinie 6 wieczór mogła być usuniętą·

Aby więc zapobiedz podobnym przerwom i uskodzeniam tej jedynej w Galicyi międzymiastowej linii telefonicznej łączącej Lwów z Wiedniem, co pominąwszy już
znacz ny ubytek dochodów skarbowych, pociąga za sobą
nieobliczalne skutki tak dla administracyi państwowej jak
j dla świata handlowego i przemysłowego, wzywam p.
Naczelnika gm iny, aby czuwał nad tern, by nie ścinano
I nie wyrębywano drzew wzdłuż gościńca rządowego rosnących. bez uzyska nia poprzedniego zezwolenia od zarzą
du drogowego.
Jarosław, dnia 5 kwietnia 1906.
L. 13707.
Reskryptem c. k. Ministerstwa obrony krajowej z dnia
23 listopada 1905 Praes, Nr. 867 - XIV, intymowanym c.
k. Namiestnictwa z dnia 16 lutego 1906 I. IV ~ J./66 zarządzonem zostało przeprowadzenie ogólnej klasyfikacyj
koni, konskrypcyi zaprzęgów j konskrypcyi automobilów
w roku 1906.
Wskutek tego zarządza m co nast~puje:

A. KlasyflkacYB koni,

·t kt6rą połączone będzie wydawanie nowych kart ewidenc)'jnych koloru różowego, rozpocznie si~ w 1utej!z)'m po-

wiecie dnia 14 maja lą06 i trwać będzie do dnia 6 czerwca 1906 włącznie.
Od n ośny pla n klasyfikacyi przesyła się w załączeniu.
Celem należytego wykonania czynności tyczących si~
przygotowania i przeprowadzenia klasyfikacyi koni - a
zawartych w postanowieniach §. §. 1- 16 przepisów wykonawczych do ustawy O asenterunku koni Nr. 35 Dz. p. p.
z r. 1891 na l eży się trzymać następujących wskazówek:
I) Konskrypcya i klasyfikacya koni obejmuje wszystkie konie i zwierzęta juczne znajdujące się w gminie i na
obszarze dworskim. KOnie rządowe oddane do użytku osobom prywatnym, tudzież konie należące do oficerów, a
pot. zebne im do pełnienia sł użby wojskowej są wolne od
konskrypcyi i nie będą klasyfikowane, ani też liczone.
2) Najp6tniej do dnia 30 kwietnia 1906 obowiązani
są właściciele zg[aszać u naczelnika gminy wszystkie w ich
posiadaniu znajdujące się konie i zwierzęta juczne tj. osły
i mu ły.
Zgłoszenia te odbywać się mają w Jarosławiu zapomocą kartek, we wszystkich zaś innych gminach ustnie,
przyczem należy równocześnie podać daty potrzebne do
wypełn i enia klasyfikacyjnego wy l;azu. o
Co do koni i wozów znajdujących się na obszarze
dworskim winien Pan Naczelnik gminy odnieść się do Przełożeństwa obszaru dworskiego z wezwa niem, ażeby mu
w terminie powyżej oznaczonym wykazane zostały wszystkie konie i wozy tamie się znajdujące.
3) Na podstawie zgłoszeń wpisze Pan Naczelnik do
wykazu formularz 2, nazwiska dotyczących właścicie li koni, - tak z obszaru dworskiego jakoteż z gminy, uwidaczniając przy każdym z nich ilość i rodzaj zgłoszonych
koni i jucznych zwierząt.
Wykaz ten ma być sporządzony i u ł ożony według
numerów domu w gminie. W wykazie należy wypełnić
tylko cztery pierwsze rubryki t. j. 1 2 3 i 4, reszt~ zaŚ rubryk należy zostawić próżne, te bowiem dopiero podczas
komisyj klasyfikacyjnej będą wypełnione.
Ponieważ wykaz ten przeznaczony jest do użytku
przez 3 lata, przeto należy wypełnić tylko pierwszą rubryk~ poziomą jego, przeznaczoną na rok 1906.
4) Wykaz ten na l eży sporządzić w dwóch równobrzmią cych egzemplarzach z których jeden egzemp larz ma
być lulaj przedłożonym najpóźniej do 5 maja 1906, drugi
zaŚ egzemp larz przedłożyć należy dopiero przy komisyi.
5) Natychmiast po otrzymaniu niniejszego rozporzą
dzenia wezwie Pan Naczelnik gminy w sposób w gminie
praktykowany wszystkich właścicieli koni i zwierząt jucznych
zamieszkałych w gminie i na obszarze dworskim, aby bezzwłocznie zgł osili u niego znajdujące si~ w ich posiadaniu konie i zwierz~ta juczne, a zarazem pouczy tych
wl aścicięli, że zaniedbanie zgłoszenia będzie karane po
myśli -- przepisów rozporządzenia ministeryalnego z dnia
30 września 1857 Dzup. Nr. 198 grzywną do 200 Koron,
lub aresztem do 14 dni. '
6) Dzień i miejsce przeprowadzić się mającej klasyfi·
kacyi koni oznaczony jest w dołączcn)'m, a na wst~pie
wspomnianym planie.
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7) J etel iby od czasu zgł oszenia do dnia klasyfikacyi
zmiany co do stanu koni znajdującyc h s ię
w gmin ie i na obszarze dworskim, należy zmiany te uwi·
docznić w wykazie formularz 2, pozostałym w g minie, a
następnie przy komisyi zwrócić na nie uwagę delegowanego stąd urzędn ik a c. k. Starostwa .
8) Poniewaf ogól na klasyfikacya koni w roku 1906
po łączo n ą będzie z wydaniem nowych kart ewidencyjnych
koloru różowego, przeto należy w obw ieszczeniu ogłasza
jącem termie klasyfikacyi koni wyraźnie zaznaczyć, że komisya wydawać będzie nowe karty ' koloru różowego, a
ściągać zielone karty, które utracą" waf n ość z c hwil ą wydania nowych, że więc dotychczasowi posiadac:r:e kart maJą je oddać komisyi klasyfikacyjnej zaraz przy przyprowadzeniu konia zaopatrzonego w kartę ewi d e n cyjną.
Zarazem zaznaczam, że w m yśl §. 7 rozporządzenia
ministeryalnego z dn ia 18 marca 1891 Ozup. Nr. 35 uwolnione są od przystawienia do klasyfikacyi n astępuj ące konie:
a) konie słu żące do przewozu poczty, które pocztmistrzowie obowiązani są trzymać na pOdstawie kontraktu,
b) ogiery Iicencyonowane, w posiadaniu gmin lub
osób prywatnych bedące, k tórą IÓ okoliczność należy udowodnić odnoś n ym certyfikatem,
c) źrebce i źrebice, ktÓre w tym roku nie ukończą 4
roku życia,
d) klacze, które oźrebiły się na 8 dni przed klasyfikacyą, lub niebawem oźrebić się mają, ale tylko wtedy,
jeśli klasyfikacya nie odbywa się w miejscu pobytu i wypada dłuższą drogą przebyć do miejsca klasyfikacyi,
e) konie dotknięte chorobą ciężką, lub chorobą zazaszły jakieś

rażliwą,

niezdalne, tj. ś l epe na obydwa
lub dychawiczne w wyso kim stopniu.
Wszystkie wyżej przytoczone powody uwolnienia od
przystawienia do klasyfikacyi - musi - jednak każdy posiadacz koni udowodnić bezwarunkowo świadectwem gminnem,
które przedIożyć należy komisyi klasyfikacyjnej.
Świadectwo to ma być podpisane przez naczelnika
g miny i dwóch właścicieli koni ~ dostawionych do klasyfikacy i.
Konie, któreby z powodu ważnyc h przeszkód nie
mogły być dostawione do klasyfikacyi w miejscu i w
czasie oznaczony m dla od n ośnej gminy, muszą być dodatkowo przyprowadzone do klasyfikacyi do jedn ego z najbliższych miejsc zboruych w planie wyszczególnionych, a
bezwarunkowo do ostatniej sta cyi tutejszego powiatu.
W razie nieusprawiedliwionego zaniedbania doprawawadzenia koni do klasyfikacyi, zostanie później na koszt
winnego ustanowiona odrębna komisya, a nadto winny pociągnięty zosta ni e do odpowiedzialności karnej w myśl
postanowień §. 14 przepisów wykonawczych z 18 marca
1891 Ozup. Nr. 35. Kom isya klasyfikacyjna sk łada s ię
z delegowanego konceptowego urzędnika c. k. Starostwa jako przewodniczącego komisy i, dwóch oficerów, weterynarza wojskowego, oraz nacze lnika o dn ośnej g miny tej,
której konie m ają być klasyfikowane.
Członków tych ma wybrać dotycząca Rada gminna
ze swego grona. Pan Naczelnik gminy lub jego zastępca
f) konie w

oczy,

wartogłowy

zupeł ności
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winien przeto jaw ić się punktualnie w czasie i miejscu w
planie do klasyfikacyi koni oznaczonymi, a to wraz z dwo~
ma wyżej wspomnianymi czł on kam i Rady gminnej i pisarzem gminnym.
I
W gminach przeznaczonych na stacye zborne I. j.
w La szkach, Wysocku, Radymnie, Rotwienicy, łiawłowicach,
Pruchniku, Zarzeczu, Pawłosiowie, Jarosławiu, Pełkiniach,
Wiązownicy, Sieniawie i Cieplicach przygotować należy
dla 2 oficerów, weterynarza, podoficera i 2 żołnierzy odpowiedn ie kwatery, tudzież zabezp i eczyć podwody do następ n ej stacyi.
W tyc h samych gminach mają Pp. Naczelnicy gm in
w porozumieniu z obszarem dworskim wyznaczyć stosowny
plac do ustawienia koni, dostarczyć 2 stoły i kilka krzeseł
lub ławek dla komisyi i p oczy nić w ogóle wszelkie ułatw i e
nia możliwe celem wygodnego i należytego pomieszczenia
kon i i szybkiego przeprowadzenia czy nn ości 'urzędowej.
Konie przyprowadzone do klasyfikacyi m aj ą być na
placu zbornym ustawione gmina mi w porządku na planie
oznaczonym.
Podstawą tegorocznej ogólnej klasyfikacyi koni stanowić będą wykazy. F'ormularz 2.
Względem zestawienia Iych wykazów udziela m od~
nośnie do rozporządzenia z dnia 19 marca 1903 I. 9828 i
6 ma ja 1903 I. 15297 następujących wskazówek, do których jak najściślej n a l eży się zast osować, a mianowicie:
W rubryce 4 wykazu ma być podaną ilość wszystkich w
gmin ie znajdujących się koni - rubryce 6 zaś ilość koni
rzeczyw i śc i e przedstawionych do komisyi klasyfika cyjnej.
W obec tego Obydwie te rubryki nie muszą się zga~
dza,ć, chybaby wyjątkowo wszystk ie konie w gminie zgło·
szone do komisyi zostały doprowadzone.
W rubryce 7 i 8 wykazane być mają konie uznape
przy klasyfikacyi za zdatne, a wreszcie w rubryce 9 przekreślić n a l eży sł owo "uwaga" i wy ka zać w niej łą cz ną ilość
koni niemających przepisanej miary, które jednak zostały
uznane przez komisyę jako zdatne do służby wojennej,
tudzież dla ilu zdatnych koni wyslawionó karty ewidencyj·
ne, a to osobno dla koni posiadających przepisaną miarę,
a osobno dla koni poniżej przepisa nej mi ary.
Rubryka 9 "uwaga" ma zate m opiewać:
ILOŚĆ

KONI
-

nobdzielonych kartami ew idencyjnem i
zdatnych niemających przepisa- II
posiadających I niemających
nej miary

przepisaną miarę

a

b

przepisane j miary

l

c

przyczem się jeszcze zaznacza, że konie wykazane w rubryce 9 pod a) mają być wykazane w rubryce 6 pod
" niezdałne " I. j. łączn i e z innym i końmi niezdatnymi, a
więc w rubryce 7 nie powin ny być liczone, tudzież że odróżnia nie w rubryce 9 pod a, b, c, koni "na wierzc howe"
i "cugowe" ni e jest potrzebnem.
Przy końcu wykazu należy wszystkie rubryki ze sumować i wykaz przedłożyć komisyi do podpisu.

·
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Wreszcie zwracam uwagę . że od koni przyprowadzonych do klasyfikacyi ni e nalety myta oplacać, tudzież,
że konie przystawione do klasyfikacyi mają l1yć zaopałrzo·

ne w paszporty
być także

bydlęce ,

przyczem nadmieniam.

wystawione paszporty zbiorowe

kilku '" laścicieli.
B. Co do konskrypcyl wozów I

że

obejmujące

mag,
konie

'
za przęgów.

Konskrypcya zaprzę g ó w odbyć się ma równocześnie
koni. Tu należy się śc i śle t rzymać następu
jących wsknzówek:

z

klasyfikacYą

l) Przez "zaprzęgi" rozumie się środki przewozowe,
dla któryc h istnieją zwier7. ęta (kon ie i woły) zaprzęgowe,
2) Uwolnione są od konskrypcyi zaprzęgi , których
konie w myśl §. 7 lit at b, c, d, e, ustawy z dnia 16 kwietnia 1873 Nr. 77 Dzpp. zwolnione są w razie mobilizacyl
o d obowiąz k u stawien nictwa, o czem przy klasyfikacy i koni jest wzmianka, tudzież których konie w myśl §. 3. ust.
al. lit. d) przepisów wykonawczyc h zwolnion~ są od obowiązku zgł o s zenia wreszcie zaprzęgi, dla których zwierzęta zaprzęgowe wcale nie istnieją.
3) Gdzie jest więcej wozów niż zaprzęgów w jednam
posiadaniu, nelety w pierwszej linii l iczyć wozy zdatne do
transportu ciętarów, a następnie dopiero pojazdy przeznaczone do przewOlu osób, przyC'Zem kierować się należy
zasadą, że jólko pojazdy osobowe uważaĆ moż n a tylko wozy wy łącz n ie do przewolu osób zdatne i umyślnie do tego
celu skonstruowane natomiast wszystk ie inne uważać należy jako wozy ciężarowe.
4) Wezwania do zgłoszenia ilości i rodzaju posiadanych zaprzę~ów ogł oszą Pp. Naczelni cy równocześnie
l wezwaniami tyczącymi s i ę klasyfikacyi koni.
5) ZR loszenie wozów zaprzęgów ma się o db ywać
podobnie jak z,gloszcnie koni , a więc w Jarosławiu zapomoca kartek według formu larza A/ I. półarkuszowych, uży
wa nych w latac h poprzednich, ktÓre wyda gmina właści
cielo m zaprzęR"ów bezpłatnie; w innych gminach powiatu
przeprowadzą Pp . naczelnicy gmin konskrypcyę na podstawie ustnego zgłoszenia wed łu g dat zawa rtych w spomnianym formularzu A/ I.
6) Na pOdstawie dal w powyższy sposób uzyskanych
mają naczelnicy gmin wpisać poszczególnych w łaścic i eli,
tudzież ilość i jakość ich zaprzęgów do wykazu według
formularza A/2 (ca ł oarkuszowego) w porządku, jaki odpowiada stosunkom lokalnym, wykaz te n, który obejmywać
ma zaprzęgi calej gmi ny, mają naczelnicy gmin przedłożyć
c. k. Starostwu do końca maja t 906.
W wyka7.ie tym n a l eży rów n ocześ n ie podać dokładnie
rodzaj wozów (cięiarowy lub do transportu osób) i rodzaj zaprzęgu (parokonny, jed nokonny lub woł owy).
7) Wozy znajdujące się na obszarze dworskim mają
być pudobnie jak konie razem z wozami w gminie się
zn ajd ującymi sp isane.
W tym celu wi nien P. Nacze lnik g miny p orozumieć
się z d otyczącym P. Przełożonym obszaru dworskiego.
8) Wykoz wuzów i zaprzęgów sporządzony być ma
w dwóch egzemp larzach na drukach formu larz A. Jeden
egzemplarz tego wykazu przechować należy w gminie,

drugi zaś, jak ju t wspomniano, należy przedłotyć c. k,
Starostwu.
9. Zaniedbanie zgł oszenia wozów podl ega po myśli
rozporządzenia z 30 wrześ n ia 1857 Dzup. Nr. 98 albo
grzywn ie do 200 Koron albo karze aresztu do 14 dni.
C. Konskrypcya automobilów
przeprowadzoną być ma równocześnie z konskrypcyą zaprzęgów, zastosowując analogicznie wskazówki przytoczone pod B.
Do sp isywania aulomobilów należy użyć kartek według dołączonych wzorów a. 1 i a. 2 (celem odróżn i enia
aulomobilów osobowych od ciężarów), a odnośne rubryki
względnie negatywne retacye przed ł ożyĆ nal eży c. k. Sla·
roslwu do kO(lca maja 1906.
Potrzebną ilość druków do klasyfikacyi koni formularz 2, Oraz dla konskrypcyi zaprzęgów formularz A/2, a
dla magistratu miasta Jarosławia nadto formularz I i formularz A l przesyłam rów n ocześ n ie w załącze n iu.
Za ścis łe i dokładne wykonanie nin iejszego rozporządzenia czynię p. p. Naczelników gmin i pp. Przełożo
nych obszarów dworskich osobiście odpowiedzial nymi.

-

L. J4J49.
Jaros ław, dnia 9 kwietnia 1906.
C. k. Prezydyum Namiestnictwa reskryptem z d nia
30 marca 1906 I. 4539 pr. udzieliło Komitetowi budowy
rzym. kat. kościoła, w Knihininie kolonii, pozwolenia na
zbieranie składek dobrowolnych na rzecz tej budowy za
po m ocą piśmiennych odezw i bloczkÓw, po koniec roku
1906, w ca łym kraju, z wykluczeniem kwcstowania od do·
mu do domu.
O lem zawiadamiam P. T. celem w ł aściwego zarządzen ~
i,:.c-____________c-__c-L. 14661.
Jaros ław, dn ia 10 kwietnia 1906.
Wskutek reskryptu c. k. Min isterstwa obrony krajowe j z dn ia 6 marca 1906 Dyp: XIII Nr. 814 c. k. Na l11i est~
nictwo og ł asza r ów n ocześn i e w Gazecie lwowskiej konkurs
na nadać się m a j ące miejsca w wojskowych za kł adac h
wychowawczych i naukowych tudzież w zakładzie wyc howawczym dla córek oficerów.
Na to ogł oszenie konkursu zwrócić należy uwagę
interesowanych, pouczając ich, że prośby o przyjęcie na
miejsca rządowe wolne i p łatne mogą być wniesione takie
na ręce przynależnej c. k. politycznej władzy powiatowej,
najpótniej do I·go maja br., oraz ż (' star<lj'lcy się O przyjęcie do wojskowych niższych szkół realnych winni wymienić wyratnie siedzibę tego zakładu w którym chcą umieścić aspira nta.
Podania po terminie wniesione nit będą uwzględnione.
J arosław, dnia 11 kwietnia 1906.
do tutejszego rOlpor1.ądzenia z dnia 22
marca 1906 I. 1184 ogłoszonego w dzienniku urzędov.ym
Nr. 7 wzywam te Zwier1.c h. gminne i Przelożcllslwa c.bszarów dworskich, które nie przedłoży ł y jeszcze wykazu
pożarów i gradobicia za rok 1905, aby I)rzedlożyły niezawodnie do L5 kwi etni a br., gdyż po bezskutecznym upły
wic tego te rminu zmuszony będę \\ys l ać po wykazy umyśl
nego posłańca karnego na koszt p. t-:aczelnika gminy lub
Prze łożonego obsza ru dworskiego.

L. 11734.

Odnośnie

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ

5

z

dnia 15 kwietnia 1905.

Plan

--

glównej klasyfikacyi koni w roku 1906.

I

..

IL.

p.

Oznaczenie nueJsca Ozic(\ i gudzina
zbornego (slacyi)

l;lasyfikacyi

Uwaga

dworskie

Laszki

I

Bobr6wka
Czerniawka
14 m a j ą
godzina 8

-

Przydzi elone gminy l obszary

l.

Laszki

przed poludn .

Korzenica
Miękisz nowy

"

Nowa grobla.

Tuch la
Zaleska wola

sia ry

Wysocka
15 m aja

2.

Wysocko

dtto

Łazy

Wietlin
Radymno
Ouńkowice

Grabowiec
16 maja

3.

Radymno

dtto

Michałówka

Nienowice

Ostrów
Sko ł oszów
Sośnica

Świl;te

Ciemierzowice
Dmylrowice

17 maja

4.

Radymno

dtto

Dobkowice

Zadąbrowie

I(aszyce

Zamiechów

Lulków
Tapin

Zamojsce

Zabłolce

-Roźwienica

Boratyn
Ch łopiec

18 maja

-

Ó.

Rożwienica

duo

Jankowice

Rudołowiec

Wola

róźwienicka

Ł awce

Hawłowicc

Byslrowice
Cząslkowice

6.

Hawłowice

19 m aja

Czu dowice

dtto

Tyniowice

21 m aja

7.

Pruchnik

-

dtto

Rozbórz
Rozbórz
RzepIin

długi

Pruchnik miasto
Pruchnik wieś
Czelatyce
J odlówka
Kramarzówka

Tuliglowy

Rączyna

Węgierka

Rokietnica

Wola

okrągły

Świebo dna

węgierska

I

I
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dnia 15 kwielnia 1906.

L. p.

Oz naczen ie miejsca

zbornego (slacyi)

Dzień

i godzina
klasyfikacyi

Przydzielone gminy I obszary
dworskie

U wag a
1

I

Zarzecze

I

8.

Zarzecze

9.

Pawlosiów

22 maja

Cieszacin

godzina 8

Lapaj6wka

przed

pOłudn.

23 maja
dUo

ma ły

Roiniatów
Żurawiczki

Pcłnalycze
Pawłosiów

I

,I

10.

,I~
1

12.

25 maja

J< j da łowice

dUo

Morawsko

Pawlosiów

I

,

Cieszacin wielki

I

I
I
I

Jaroslaw

26 maja
dtto

Jarosław

Jaro s ław

28 maja
dlto

Munina
Szczyt na

I
I

1

I

l\lakowisko

29 m aja

13.

Ożańkos

Jarosław

dUo

Tuczempy

Jarosław

30 mAja
dUo

Sobiecin
Surochów

Koniacz6w

14.

-

Pe łkini e

31 m aja

15.

Pelki"ie

duo

l

16.

Wiązownica

czerwca
dUo

2 czerwca

17.

W iązow ni ca

I
I
18.

dUo

.
5 cze rwca

Sieniawa

dUo

I

Piwoda
Ryszkowa wola

6 czerwca

19.

Cieplice

duo

.

Szówsko

Cetu la
Manaslerz

Mołodycz

Nielepkow ice

Wiązownica

Radawa
Surm2czówka

Zaradawa

Sie niawa
Czerwona wola
OybkÓw
Dobra

I

Wola pełkińska
Wola buchowska

Wylewa

Leżachów

Cieplice

I
1

Kruhel pawł.
Tywa nia
Wierzb na

I

Adam6wka

Pawłowa

Dąbrowica

Oobcza

Piskorowice
Rudka

Krasne

Słoboda

Majdan

biiENNiK ROZPORZĄbzE~
Wykaz chorób nagminnych w powiecie ,
Krztusiec:

Morawsko, Munina

z dnia 15 kwietnia

1906.

7

wszyscy inni byli w krakowskiem Towarzystwie ubezpieczeP asekurowani na ł ączną kwot~ 5900 koron.
Ogień powstał prawdopodobn ie z przyczyny wadliwego komina w chacie Aleksandra Buśka.

..

Odra:
Omytrowice, Jankowice
Dur brzuszny: ~laid an
Dur plamisty: Leżachów, Nienowice.
Wykaz miejscowości powiału ,
panują

w których

choroby

WYKAZ

,
zaraźliwe
zwierzęce

.r :,rooki weter. policyjne
Miejscowość

Epizoocya
_
Róta

wUJi- r=

wa u świń

II

ś

.

cen ta rgowych zbota na targu w

z powodu tej zarazy zarządzon e
obowiązują

-'--= =

wlebodna

od

=
H' ł'

-

1906 do odwolania

r
R~dymno
II
gm. I ohsz. dW'I!
Skoł oszów

i

gm. i obsz. dw.

od 1~/s do 1 ~/6

Michał6wka

.,:;<"
c

"
'u
~

:s:

gm .. i obsz. dw.
Rozbórz okrągł.
gm. i obsz. dw.
~ Rozbórz długi
gm. i obsz. dw.

od

L8/ 3

do

18/

0

RzepIin
gm. i obsz. dw.
Duńkowice

Przypędzono

Lazy

!

od

'lIt

do

Nienowice
C. k. Starosta

na targ tygodniowy do Jarosławia dnia
13 kwietnia 1906: 159 szl. rogac.,527 szl. nier., 37 szl. cieląt
, Płacono: woły od 62 -- 69 kor., krowy od 61 - 67 kor.
cielęta 56- 70 kor., świnie od 70- 100 kor., wszystko za
100 kg!. żywej wagi.

2/;

li

I
Srodzicki m. p.

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
. Kal e~da~z łowl ee kl . Polować wolno przez cały kwiecień tylkO
na cietrzewie I głuszc e, a do 15·go na padrwy i dropie, tudzie!
ptactwo wodne i błotn e .
Kalendarz rybaekl. W kwietniu nie wolno łowić bolenia, czopa,
lipienia, głowacic)', ~winki, wyrozuba i sandacza, tudziet rakOw za·
równo samic jak samców.
Złowione ryby muszą mieć prze pisaną miarę.
Przekroczenie powytszych przepisów będzie karane grzywną od
10 do 200 K. względnie karą aresztu do ł4 dni.
Ułonjącie.

Dnia 24 marca b. r. utonął w potoku
w Czudowicach 4 letni chłopak Janek, syn Teodora Krupy
bawiąc się bez dozoru nad brzegiem wezbranej rzeczki.
Pożary. Dnia 26 marca 1906 o godzinie 3 popołudniu
wybuchł pożar w domu Ignacego Lechmana w Dobczy
i obrócił w perzyn~ dom mieszkalny wraz komorą i znajdującymi si~ tamże sprz~tami .

Szkoda nieubezpieczona wynosi okoł o 1500 korOn.
z psoty 6 letni chłopak Stefan Wiczko.
Pożar . Dnia 29 marca 1906 wybuch ł w gminie Tu·
czempach pożar, który zniszczył doszcz~tnie domostwa i
zabudowan ia gospodarskie 9 tamtejszych g03podarzy.
Łączna szkoda wynosi około 12000 koron. Z wyi'łtkiem Aleksa ndra Buśka, u którego wszczął si~ ogień
Ogień pod łożył

w dniu 13 kwi etnia 1906.

SPĘD BYDŁA

gm. i obsz. dw.
Zaleska wola ~

Jarosławiu

Pszenica najlepsza 16 kor. 50 ha!. pszenica śred. 16
kot. - h!. żyto najlepsze 12 kor. 40 ha!., ż y w Śred. 12
kor. - hal., jęczmień najt ep. 14 kor. 50 hal., jęczmietl
Średn. 13 kor. 80 ha!., owies naj lep'szy 14 kor. 50 ha!.
owies średni 14 kor. - ha!., grysik pszenny 28 kor. 50
hal., grysik hreczany 44 kor., - ha!., pęcak 24 kor., hal., jagły 26 kor., - ha!., groch 20 kor. - hal., fasola
32 kor. - hal., proso 14 kor., - hal., hreczka 14 kor., haL, kasza hreczana 24 kor., - ha l. kasza j~czm. 24 kN.
hal. kartofle 2 kor. 20 hal., siano wiązane najlep.
4 kor. 80 ha l. . wiązane śred. 4 kor. _. hal., siano niewiąz.
na1lep. 5 kor. - h. siano niewiązane śred. 4 kor. - hal.
słoma ok łot. najtep. 2 kor. 80 h. s ł oma ok ł ot. śred. 2 kor.
20 hal. słoma paszna najlep. 3 kor., hal., średnia.
2 kor. 20 ha!., słoma mierzwa najlep. 2 kor. 20 h.
średnia 2 kor. - hal. Wszystko za 100 klg, wagi.

Część urzędowa

II.

~-

C II 23/6
I
EDYKT.
Przeciw Andruchowi Sitko z Miękisza nowego, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesionym został do
c. k. Sądu powiatowego w Radymnie przez Hrycia OIeszko
pozew 0260 koron. Na podstawie pozwu wyznaczono audyencyę do rozprawy na dzień 18 kwietnia 1906 o g. 10 rano.
Celem strzeżenia praw Andrucha Sitko ustanawia się
Pana Dra Bermana Adw. w Radym nie kuratorem. Tenże
kurator zastępywać będzie Andrucha Sitko w rzeczonej
sprawie na jego koszt i niebezpieczellstwo, dopóki on w
sądzie się nie zgłosi lub pełn omoc ni ka nie zamianuje.

C. k. Sqd powiatowy O. II.
RadymIlo, dnia 24 lutego /906.
E. 68/6.

EDYKT.
Dnia 3 maja 1906 O gOdzinie 9 rano w tut. c. k. Są
dzie w biurze Nr. 8 odbędzie się licytacya t/s części realności lwh. 44 ks.gr. gm. Kaszyce objętej. Cz~ść tej real·
ności jest oceniona na 366 kor'. 67 h., zaŚ najniższa cena
poniżej której sprzedaż do skutku nie przyjdzie wynosI
kwotę 244 kor, 44 h. Warunki licytacyjne i inne doku men ta
odnoszące się_ do powyższej części realności oglądać mo·
żna w czasie godzin urz~dowych w kancelaryi 0, II.

C. k. Sqd powiatowy O. II.
Rad)'mllo, dnia JO marca 1906.

DZIENNiK ROZPORZĄDZEr~
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Ogłoszenia

Z

dnia 15 kwietnia 1906,
Wiśniewsk iego

przyjmuje tylko drukarnia L.

Jarosławiu. ""łIG

Droguerya W. Brillanta

MICHAL MIKO

dawniej J . Linka w Jarosławiu

W Jarosławiu Rynek, plac probostwa.
..::::;::;a p o L E C A , ~

ma na. składzie wszelkie ziola ksi~dza Kneippa, wina lecznicze jak chinowe l ~~lazne, arty k u ły toaletowe, hygicnicznc, kosmetyczne, róinc
balsamy l I. p•
· Najtańszy Skład w!:zelkich ~arb . lakieró"', pokostu, oliwy rzepa-

Wszelkie wyroby BETONOWO-CEMENTOWE jak:
rury, posadzki, kręgi st ud zienne, kamienie ~raniczne,
stopnie, nadto mate r yały BUDOWLANE, Jak: posadzki, rury i kom inki kamionkowe, cement, gips, wapno hydrauliczn'e, cegły ogniotrwałe, dachówki, plyty
izolacyjne i papę dac ho wą· '
Nadto firma podejmuje się wykonania wszelk ich
robót betonowych po umiarkowanych cenach.

L.

DRUKARNIA

w

koweJ, S~ład szewlck ~o ubrań,. pkolet rio podłul{ do ~zurol'dlllia, du

malowama, Sk ł ad pędzli wszelakich, w ogóle wszelkich przyborów dla
mularzy.
· Szlauchy gumowe płótnem obciągniete dla gospodarstwa, trokary I szl,auc~y dl~ bydhl. - ~~zelkie oputrunki, bandaie, artyknly
gumowe I .chlrurglczn.e dla ludzI I bydła. - Wala. - Roine Irucizuy
n3 myszy I szczury, lak pszenica zatruta, ciasto fosforowe, cebula
morska.
WaseHna Mila na skóry i dla bydła, zupełnie czysta -- bardzo tania.
Oliwy do maszyn gospodarskich I do s zycia.
· Ponad~o ~ielka ilośĆ artykułów przeró1nych, tu dla braku miejsca nie wym\Cmonych - wszystko po cenach moi!1iwie najnitszych.

Wiśniewskiego

w

Jarosławiu

poleca P. T. Naczełnikom gmin
praktyczne księgi pastwisk w silnej oprawie,

, '@Y

~

,

~~~~~~~~~~~~~~~________________~po~c=e~n~a:c~h~z~w~y~c~z~a~jn~y~c~h~.____~____ _____
\V roku J892 zaJozon}'

pierw szo r zędny

Koncesyonowany

ZAKŁAD

POGRZEBOWY
"Concordia"

Józefa Rokicżana
w

Jarosławiu

plany i kosztorysy,

ul. Spytka 1. 74 r)' nek

urządza

pogrzeby od najwspanialszych do najskronmiejszych. rzetelnie, po nader umiarkowanych cenach
i ze ścisł ą punktual n ością,
Sk ład

trumien metalowych,

d~bowych

i z

mi~kiego

przyjmuj e

' ~ i f1

KIEROW NICTWA ORAZ WSZELKIE
ROBOTY W ZAKRES BUD OWNICTWA

drzewa,

WCHODZĄCE .

Zakład pOd ejmuje s i ę pn:n'o7. u i s prowadzania zwłok.

Zamówienia zamiejscowe uskutecznia w najkrółszym czasie.
v

Cernovsky

•

l

fabryka maszyn

Spółka
rołniczy c h

w Czeskim Brodzie
koło

Pragi w Czechach

filjalny skład na Galicyę wJarosławju.

Jedyna w Austro . Węgrz ec h specyalna fabryka narzędzi do uprawy I kultury ro! lIn.
Jenerl'llna reprezentt'leyl'l 11'Ibryki ml'lszyn żnilunych THE PU\t;O J'\FG. "" Chicago.
Poleca P. T. panom gospodarzom swoje dotąd nigdzie co do dobroci niep r ześcignione a
wszędzie pierwuemi nagrodami odznaczone Mrzędzia do uprawy jakoto : PLEWNIKI do
burakó ..... jednorzędowe znak "A~ patent Cernovskyego. P LEWN1K l trzyrzędowe db buraków.
PLEWNIKI i OBSYPNIKI znaku "D" do ziemniaków, kuku rydzy i l. p. Plewnlków naszych
wyrobili4my dOląd zwy! 40.000 sztuk a plewniki te zostały uznane za najlepsze na próbie
narzędzi d" uprawy buraków cukrowych w r. 1901 w Przeworsku. Kto chce mieć ory~i.
nalne pltwnlki Cernoy,ky'ego raczy się zwrÓcić wprost do naS lub naszej lilii w JarosłaWIU,
Cenniki przesyłamy na żyezenle darmo I op łatnie,

Nakład i wlasnojć c k. StarOltwa w Jarolłllwiu. Odpowiedzialny redaktor Bronl .ł, Wlzlmlr.kł .

Drukiem L, Wijnlewskiego w Jaroęławlu,

