Nr. 9.

Jaroslaw. dnia l maja 1906 r.

Wychodzi : I. i 15.

każdego miesiąca.

2) Dla innych abo ne ntów: w miejscu rocz nie 3 kor.
z przesyłką pocztową 3 kor. 50 h.
Prenumerat ę j ak l) nalcty n a d syłać wpros t do c. k.
Starostwa w Jaros ław i u.
Inserat y przyjmuje drukarnia L. WiśniewskIego.

Prenumerata :
I) Dla abone ntów uwolnionych od opiaty pocztowej:
rocznie 2 kor.

•

Rok VII.

,

•

en

ennl

C. k. Starostwa i Rady szkoln. o~ręg. w Jarosławiu.
Do nabycia w drukarni L.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

Część urzędowa.
Do Magistratu miasta Jarosławia , wszystkich Zwierzchności
gminnych i Przełożeństw obszarów dworskich w powiecie.

L. 14997.

Jarosław,

dnia 6 kwietnia 1906.

Ponieważ mimo ciągłych u$tnych pouczeń oznaczenie
przyczy n śmierci przez oglądaczy zwł ok jest nader wa dl iwe
albowiem często nawet na świecie nie istniejące choroby
bywają podawane, widział się tutejszy .ck. lekarz powiatowy
spowodowany do wydania drukiem pouczenia w którem są
pOdane objawy chorób n ajczęściej .panujących, które
z.wykle są przyczyną śmierci.
Oglądacze zwłok przy pomocy tego pouczenia i wypytując się rodziny o objawy choroby będą mogli z łatwo
ścią w większej części wypadków śmierci, przyczy n ę tejże
trafnie oz n aczyć, przez co i wykazy statystyczne o rodzajach śmierc i zyskają na wartości.
Wzywam Zwie rzch n ości gmin ne, ażeby do dni 14
zakupiły po dwa egzempla rze powyższego pouczen ia i udzielenia jede n og l ądaczowi zw łok, drugi zastępcy. poleca j ąc
im dokładne zaznajomienie się z pouczeniem i zastosowanie się do wskazówek w nich wymienionych, przy wydawaniu kart śmie rc i.
Pouczenia wspomn ia ne są do nabycia dla ZwierzchnOści gminnych w biurze sanitarnem c. k. Starostwa po ce
ni e 25 hal. za egze mplarz.

L. 12962.

Jarosław,

Wiśn i ewskiego.

częściowego odpisania pOdatków rządowych z powodu kll;:sk
elementarnych, odpisywa ł (a) także w tym samym stosunku i dodatki gminne.
--------~-------------

L. 4441.
Jarosł aw, dnia. I l kwietnia 1906.
Jan Trybaiski wniósł tu poda nie O konsens na urzą
dzenie łazienek na Sanie pod Jarosł awiem. Celem zbadania
czy urządzenie tych ła zienek jest dopuszczalne i wysłuc h a
nia ewentualnych zarzutów stron interesowanych wyznacza
się termin na dzień 2 maja 1906 o g. 10 przedpołudniem.
Później wniesione zarzuty nie będą uwzględnione.

--

L. 13728.
Ja~osław. dnia 11 kwietnia 1906.
Wolf Katz wniósł podanie o zezwolenie na urządze
nie łazienek na Sanie pod Skołoszowe m . Komisyjne dochodzenie celem zbada nia czy przeciw zamierzonej budowie niema przeszkód ze względów publicznych i celem
wysł uc h a n ia zarzutów stron interesowa nych odbędzie si~
w dniu 2 maja 1906 o godz. 3 popołudniu .
Zarzuty ewentua lne wnosić należy do komisyi.
Później podniesione zarzuty nie będą uwzględnione.

L. 8109.
Jarosł aw, dnia II kwietnia 1906.
Fanny Sc hmalzbach wniosła tu podanie O ko nsens
na urządzenie łazienek na Sanie pod Jarosławiem na parceli Ik. 1723. Celem zbadan ia, czy urządzenie ł azienek jest
dopuszczalne i wysłuchania ewentualnych zarzutów sl ron
interesowanych odbędzie się dochodzenie na miejscu, którego termin wyznacza się na dzień 2 maja 1906 o godz.
10 przedpołudniem .
Później wniesione zarzuty nie będą uwzględnione.

dnia 10 kwietnia 1906.
Zdarzają się wypadki, że niektóre gminy śc i ągają dodatki gminne, pomimo, że podatki rządowe i podatki kraJarosł aw , dnia II kwietnia 1906.
jowe zostały wskutek klęsk elementarnych zupeł nie lub L. 4 ~45 .
Mathias Flusser wniósł lu podanie o konsens na urzą
częściowo odpisa,ne.
dzenie łazienek na Sanie pod Jarosławiem poniżej moslu
Po ni eważ postępowanie takie sprzeciw ia się postanow ieniom § 17 ustawy z dnia 12 lipca 1896 d. u. p. Nr. 118, krajowego. Celem zbadania na miejscu czy urządzenie
przeto wzywam P. T. wskutek reskryptu c. k. Ministerstwa . tych łazienek jest dopuszczalne i wysłuchania ewentual nych
spraw wewnętrznych z dnia 12 marca 1906 I. 9825 inty- zarzutów stron interesowanych wyznacza się termin na
mowanego reskryptem c. k. Namiestnictwa z dnia 23 marca dzie{\ 2 maja b. r. o godz. 10 przedpołudniem.
Późn i ej wniesione zarzuty nie będą uwzg l ędni o n e.
1906 I. 35542, aby na przyszłość w' razie zupełnego lub
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L. 4442.
Jarosław, dnia t l kwietnia 1906.
Marya GrOnzeug wniosła tu podanie o konsens na
urządzenie łazienek na Sanie pod Jaros ł aw i em powyżej
moslu krajowego. Celem zbadania na miejscu czy urzą
dzenie tych ł azienek jest dopuszczalne i wysłuchania ewenhtalnych zarzutów stron interesowanych wyznaeu się termin na dzień 2 maja" o godz. 10 przedpoludn:em.

P6tniej wniesione zarzuty nie

będą uwzględnione.

Jarosław, dnia 17 kwietnia 1906.
L. 16616.
W miesiącu maju 1906 rozpocznie się w całym po-

wiecie szczepienie ospy ochronnej, do którego mają być
dostawione wszystkie dzieci urodzone od l kwietnia 1905

do l marca 1906.
Rownocześnic mają się stawić celem powtórnego szcze·
pienia Ij. rewakcynacyi dzieci dziesięcioletnie urodzone od
l stycznia do 31 grudnia 1896. Prócz powyższych dzieci nal eży wezwać wszystkich; którzy dotychczas albo wcale nie
byli szczepieni, albo szczepieni z ujemnym wynikiem, by
również zgłosili się LI delegowanego do szczepienia lekarza.
Wykazy dzieci przeznaczony..:h do szczepienia i rewakcynacyi przeszle Naczelnikowi gminy delegowany lekarz
wraz z uwiadomieniem o terminie szczepienia a mają one
być lekarzowi przy szczepieniu zwrócone.
Naczelnik gminy po otrzymaniu uwiadomienia O terminie szczepienia, wykona następujące zarządzenia:
I) Uwiadomi bezzwłocznie o terminie szczepienia:
a} Wydział powiatowy, b) miejscowego duszpasterza, c) wszystkich rodziców, wzywając ich, aby w oznaczanem miejscu
i czasie dostawili przeznaczone do szczej>ienia dzieci.
2) Oznaczyć miejsce zborne, które ma być położone I
przy drodze publicznej, o ile moź.ności w środku gminy I
przyczem należy uważać, że szczepienie ma się odbywać
przedewszystkiem w kancelaryi gminnej lub w szkole a w razie niemożebności otrzymania tych lokalów, w innym
obszernym budynku.
3) Osoby podlegające obowiązkowi szczepienia z rewakcynacyi mają się zawczasu zgromadzić i oczekiwać przybycia lekarza, albowiem lekarz ma ściśle oznaczony czas
i nie może się dłużej w gminie zatrzymywać.
Osoby sp6iniające się, będą na równi traktowane
z temi, które wcale nie stawią się·
4) Wszystkie dzieci przeznaczone do szczepienia muszą być dostawione dobrowolnie tj. do szczepienia i rewizyi. .1
S} W razie zaniedbania dostawienia dzieci do szczepienia, rewakcynacyi i rewizyj będzie w myśl istniejących
ustaw zarządzone dodatkowe szczepienie na koszt opieszałych rodziców, względnie opieszałego naczelnika gminy.
6) Przy szczepieniu musi być obecnym Naczelnik
gminy, wzg l ędnie tegoż zastępca i ściśle się stosować do
polece(\ delegowanego lekarza i temu być pomocnym.
Za ścisłe wykonanie tych zarz'ldze(\ jest osobiście
p. Naczelnik gminy odpowiedzialnym.
Z uwagi, że ospa okazuje się w niektórych powiatach
kraju i tylko SZCZepienie może powstrzymać szerzenie się
tejże, mam nadzieję, że p. Naczelnicy gmin dołożą wszelkich starań, ażeby szczepienie odbyło się w porządku i
wszyscy przeznaczeni do szczepienia sta ..... ili się·

maja 1906.

Jarosław, dnia 24 kwietnia 1906.
bardzo często, że niektóre gminy nie wykonują poleceń c. k. Starostwa, albo wykonują je dopiero
po kilkakrotnych ponagleniach, a nawet dopiero po wysła
niu posłańca karnego.
Aby . na przyszł ość uniknąć niepotrzebnych korespondencyi i narażenia P. T. na koszta posł ańca, co zresztą
opóźnia czynności c. k. Starostwa, wzywam P. T., aby na
przyszłość każde polecnie było najda lej do dni 10 wykonane, a to pod osobistą odpowiedzialnością P. T. W razie
niemożności dotrzymania powyższego terminu należy w każdym
wypadku usprawiedliwić zw ł okę, osobnem sprawozdaniem.

L. 14561.
Zdarza

się

L. 16895.
Jarosław, dnia 2S kwietnia 1906.
Dla zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom zdarzają
cym się przez n ieumiejętne. obchodzenie się ze znalezionymi po ćwiczeniach artyleryi pociskami i nabojami armatnimi, zwracalo uwagę ludności miejscowej, że dotykanie
wydobywanie z ziemi i podnoszenie naboi armatnich połączone jest z n iebezpieczeństwem życia.
Zna lazca, który postrzeże tego rOdzaju pocisk arłyle
rzycki, winien zaraz zawiadomić O lem n ajbliższą władzę
wojskową, lub też donieść Posterunkowi żandarmeryi,
wzglt:dnie Zwierzchności gminnej, albo też ck. Starostwu,
które w interesie jak najspieszniejszego usunięcia niebezpieczeństwa, mają zawiadomić O tem najbliższą komendę
artyleryi, albo też wojskowy zakład rekwizytów arty ler.tyckich (Artillerie-Zeug'i-Depot) do dalszego zarządzenia.
Za zawiadOmienie O znalezieniu pocisku, względnie
także zaprowadzenie na miejsce w · którym pocisk leży,
wypłacać będzie oficer zarządzający strzelnicą arlylerzycką
wzgh;dnie najbliższy zakład rekwizytów artylerzyckich wynagrodzenie w kwocie l korony.
Polecam p. Naczelnikowi gminy, aby rozporządzenie
niniejsze jak naobszerniej w gminie ogłosił i z treścią jego
zapoznał ludność miejsco~w~.~._ __
L. · t7132j06.
Jarosław, 26 kwietnia 1906_
W dniu 8 kwietnia 1906 przyprowadził żandar m do urzędu gminnego w Makowie powiatu Myślenickiego, męż
czyznę około 18 lat l iczącego, średniego wzrostu (I'SO m.)
twarzy pociągłej, śniadej, nos spłaszczony szeroki, oczy
bure, dolna warga grubsza, zęby rzadkie, włosy ciemne,
głuchoniemy, chętnie. się

uśmiechający, zdradzający głup

kowatość, ubrany w czapkę czarną, w koszulę białą, z wą,
zkimi niebieskimi paseczkami, bluzk~ poda r tą i spodnie
płótniane białe.

Ponieważ nie można się od tej osoby dowiedziet,
skąd

pochodzi, przeto w~ywam P. T., o zbadanie, czy poosoba nie pochodzi z tamlejszej gminy i doniesienie c. k. Starostwu o dodatnim wyniku do końca maja br.

wyższa

Jarosław, 27 kwietnia 1906_
L. 18121 09.
Reskryptem c. k. Namiestnictwa z dnia 19 lutego 1905
L. 23S t 9, zarzadzone zostało, że bydło rogate i świnie,
przyprowadzane na targ lub do transportu kolejowego,
mają być kryte pojedynczymi paszportami Ij. na każdą sztukę osobno.
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MimO to zdarzają się wypadki, że niektóre zv:,ierzc~- I z nich postąpić ściśle wedle obowiązujących przepisów
gminne - przcłożeństwa obszarów dworskIch me szupaSOwYC!I.
.
.
slosują się do tego zarządzenia i wydają jeszcze zbiorowe
W koncu zawiadamIam P. T.~ że poszukiwania z I
paszporta f. j. na kilka sztuk razem.
pOpis?wym Rudolfem Net ~auseręm I pospolitakiem Janem
Wzywam przeto Magistrat, (Zwierzchn. gmin., PrzeJ. Peteklcm zoslały zastanowlanc.
~
__
ności

obsz. dw.), <lżeby bezwarunkowo w przyszłości nie w}'slawiał(a) paszportów na bydło i świnie na kilka sztuk razcm,
lecz pojedynczo na każd" sztukę z osobna.
Paszporta wystawione zbbrowo będą konfiskowane,
a wystawiający paszport będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

L. 17454 106.
Jarosław, dnia 26 kwietnia 1906.
C. k. Starostwo otrzymało po lecenie zarządzenia poszukiwań za :
I) miejscem pochod~nia i przynależności:
o) urodzonych na Węgrzech Izydora Kornera syna
Majera, Sali Feit córki Samuela; Maryi Vereslak nieślubnej
córki EllIy; Dory i Maryi Glaltslein vel Glaltschein nieślubnych córek Gizy, Adama I{owalczyka nieślubnego syna
Jadwigi, Aurelii I{oinfcld córki Alara, Oskara Kleida nie·
ślubnego syna Beili, I(rystyny Haus Córki Ludwika, Katarzyny Maryi Liens nieślubnej córki Maryi;
b) zaślubionych na Węgrzech Aladara Kazimier..:a
Bulgiewicza z Rozalią Schadel1;
e) zmarłych na Węgrzech Piolra Chmury syna Stanisława i Wasyla Koczana (l{ucana);
2) miejscem pobytu:
.
a) popisowych Hugo~a Rudolfa Fntza ur. 1834 we
Wiedniu; OOllfrieda Gabriela ur. 1884 w ~arlsbergu; Rudoiła Wicentego Stancka UL 1882 ": Bem!:; J?zefa ROsenkranz<t ur. 1879 w Ze.ltweg; ~llC~ała Francrszka Nodonia syna Waleryalla I FrancIszkI, ur. w roku 1881
..
w Olczanicy powiat Kraków j .
b) pos~o!Jt"k<l Ju1iu~za Bargera Uf. 1836 we Wledlllu;
e) takslsly Jana Majera ur. 1874 w Judenburgu; :
ci) skalanych na grzywny za rozmarte prze~roczellla:
Benjamina Spiry ur. 1880 w Charzewicach pow131 Tarnobrzeg, Emila Czypka z Sereta, Salomona j\\enkesa ur.
lA75 w Brzeianach i Pawła Podoły lal 21 z Jamny pow.
Dobromi!.
Wzywam P. T' r aby zbadał (a), czy która z powyiszych osób nie poch odzi z tamtejszej gminy, względnie
nie jest tam przynale.i;n<ł, lub leż tam nie przebywa i O
dodatnim wyniku dochOdzl"l1 donjc"lsł (a) do kOlka maja 1906.
Wreszcie ostrzegam P. T. przed niżej w}mienionymi
włóczęgami i symuIClnt"mi, którzy juito wyłudzają wsparcia
na rachunek swoich gnllll przynależności, juŻIO udają chorych i nadużywają zaol>atrzenia szpitalnego a to :
Kazimierz Petković od 3 lat zarobnik z Drenowa,
Francisz::k Mosenbichler ur. 1870 w Widznau na Śląsku
i ŻOna tegoż WiJhelmin<l; Józef Cork ur. 1843 w Wacykowic w Czechach, były gajowy, Fryderyk Eisner ur. 1874
w' Gracu i Kasper Kljucevic ur, 1864 w Neudegg w Krainie.
Powyiszym osobom nie należy udzielać żadnych wsparć,
ani przyjmować do szpitalu I wyj<łwszy wypadki niezbędnej
potrzeby, lecz przeciwnie w razie przy1rzymania której

L. 14129.
C. k. Starostwo

Jarosław, dnia 6 kwietnia 1906.
otrzymało pOlecenie zarządzenia po-

szukiwali za:
l) miejscem urodzenia i przynależno~ci urodzonych,
względnie zaślubionych lub zmarłych na Węgrzech a to:
Emilii Klary Maryi 3-ga imion Kralowetz córki Józefa
Mojiesza Beera Freifelda, urodzonego rzekomo w Kariczudze, i\\arcina Filaka i Maryi Michalskiej;
2) za miejscem pobytu skazanych na grzywny: Tomasza Mazurkiewicza z Brusna Nowego powiatu Cieszanowskiego i Sali !{ronengold, zwanej Forlgang z Krakowa.
3) za włóczęgami Markusem Luslerem z Bohorodczan,
Franciszkiem Kroczkiem z Dorofijówki, powiatu Skalackiego, Fryderykiem Taussigiem, aklorem 28 lal z Chrudina,
Arnoldem Schwarzem piekarzem 27 lal z Wiednia, Janem
Mamprossem leśniczym 81 lal z Arriach, Henrykiem Slefanem Friedlem buchhalterem 26 lal z Wiednia, Antonim
Kochwasserem handlowcem 40 lal z Hohenstadt, Józefem
Oollnigiem pisarzem 35 lat z Viii ach, Gligo Staniczem 40
lal zarobnikiem z Dubicy i Jela Pilicem 36 lat zarobnikiem
z Majury.
4) za zbiegłym 11 letnim uczniem Władysławem Orszują z Jasła;
5) za mechanikiem Edwardem Tauberem, który ma
być pociągnięty do świa.dczeń alimenlacyjnych na rzecz
nieślubnych dzieci Franciszki i Julianny Pogantsch;
6) za Bronisławem Słoneckim byłym przedsiębiorcą
r
budowy kolei Halicz-Ostrów w sprawie podatkowej;
7) za Wojciechem Papcią z Brzeska, który ma być
przesłuchany w sprawie przynależności Fr anciszka Papci.
Wzywam P. T., aby zbadał czy która z powyższych
osób z tamlejszej gminy nie pochodzi względnie nie jest
t<lm przynależną, lub też tam nie przebywa i o dodatnim
wyniku dochodzeń doniósł do końca maja b. r.
Wreszcie ostrzegam przed \\ymienionemi pOd 3)
osobami, które jużto wyłudzają wsparcia na rachunek
I swoich gmin przynależności, juito udaj" chory~h i naduży
waj<ł wopatrzenia szpitalnego. Osobom tym me należy udzielać żadnych wsparć, wyjąwszy wypaJki niezbędnej potrzeby, lecz przeciwnie w r<.tzie przydybania której z nich postąI pić ściśle wedle obowi"zujących przepisów szupasowych.

Wykaz chorób nagminnych w powiecie,
w czasie od 16 do 3G kwietnia 1906.
Odra:
Jankowice
6 chorych
Ciemit:rzowice 4 "
"
Tyfus brzuszny:
Jankowice
l
..
Święte
l
..
"
"
Żurawiczki
l
..
" Krztusiec:
"
Grabowiec
8 ..
Morawsko
34 ..
"
Munina
44 n
"
Zapal. mózgo·rdzeniowe:
Jod łÓwka
2 ..
Rokietnica
1"

"
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Wykaz miej sc ow ości powiatu,

W częściowej konferencyi w Jarosławiu mają wziąć
wszyscy tak stali jakoteż prowizoryczni nauczyciele
..
:>rOaKI weter. policyjne
i nauczyc ielki, oraz katecheci, bez wzg lędu na kwallflkacyę
i\!icjscowoŚć .
1: powodu lej zarazy zaloZącl:,wn c l'
ze szkó ł n ależących do powiatu sądowego sieniawskiego,
obowiązują
oraz do powialu sądowego jarosł awskiego, z wyjąt k iem
Kramarz6wka od t'J / 4
do odwo=1
szkół niżej wyszczególnionyc h :
W konferencyi częściowe j w Radymnie wezmą udzia ł
nauczyciele i nauczycielki z powiatów sądowych radymiań·
s kiego i pruchnickiego oraz nauczyciele następujących miejscowości z powiatu jarosławskiego: 1) Munina, 2) Kidałowice,
3) Mortlwsko, 4) Tuczempy, 5) Łowc(', 6) Boratyn, 7) Ch ł o
pice, 8) Jankowice, 9) Pelnatycze, 10) Roiwienica, 11) Roi·
niałów, t2) Rudołowice, 13) Wola Roiwieniecka.
Zatwierdzając uchwały Wydziału konferencyj nego sta·
wia c. k. Rada szkolna okręgowa na porządku dziennym
oprócz tematu wymienionego w .punkcie 9 na wstępie zacytowa nego rozporządzenia c. k. Rady szkolnej krajowej,
oraz wyk ł adu O aktach szkolnych p oł ączonego z wys ta wą,
następujące temata:
1) Podać na podstawie praktyki, czy i o ile dadzą
s ię ściśle wykonać przepisy co do udzielania nauki rolnictwa, sadownictwa i ogrod nictwa w szko łach ,v iejskic h
Łaty
tak na nauce codzienn ej jako też do p ełniaj ącej, jak ie w tym
Za leska wOla
względzie istnieją przeszkody i co cele m usunięcia tych
przeszkód należałoby zarzą d zić.
Nienowice
2) Podać spostrzeżenia oparte na praktyce co do rozC. k. Starosta
zmysłu estetycznego, jaki dziec i do szkoły przynoszą,
woju
8rodzicki 1/1. p.
, i jak ten zmysł n ależy w szkole kształcić, względnie roz-

w których panują f.:horoby zaraźliwe zwierzf:ce

Epizoocya

R6fa

wągli-

wa u

świń

~

.

udział

190~

wijać.

L. 13826.

Jarosław,

dnia ,20 kwietnia 1906.

Do opracowania drugiego

z

Iych tematów

obow i ązani

są wszyscy nauczyciele(ki) szkół wydzia łowych

i 4-klasowych pospolitych, zaś nauczyciele i nauczycielki wszystkich
W celu położenia tamy kłusownictwu i podniesienia szkół 1, 2, i 3·klasowyc h mają wypracować temat pierwszy.
przez to w kraju sianu zwierzyny zarządziło c. k. NamiestUwolnieni od wypracowania tematów są tylko czł on
nictwo, aby kierownicy szkó ł ludowych rokrocznie przy kowie wydziału konferencyjnego. Kloby oprócz tego chciał
każdej nadającej się sposob n ości wp ływa li na młodzież szkol· ,
na podslawie pu nktu 12-go rozporządze ni a c. k. Rady szk.
n'l, aby, zaniechała samowolnego dr~cze nia i tępienia zwierząt krajowej być uwolnionym od tego obowiązku, m:! wnieść
i ptaków, i należycie karcili spostrzeżone ",ybryki. Zarazem O to prośbę do c. k. Rady szkolnej okręgowe j najpóźni ej
włożył o c. k. Namiestnictwo na PP. nauczycieli obowiązek
do dnia tO maja b. r.
pouczania młodzieży o korzyściach, jakie odnosi społeczeń·
Termina konferencyi oraz inne szczegóły zostaną pM·
stwo i kraj przez racyonalne prowadzenie łowiectwa, niej ogłoszone, zaś temata opracowane mają być przed·
czego najlepszym przykładem są inne kraje koronne, gdzie łoż o ne c. k. Radzie szko lnej okręgowej w nieprzekraczal·
gminy wiejskie mają znaczny dochód z czynszu dzierzawy nym termini e do dnia 6 czerwca b. r.
za prawo polowania na gruntach gminnych. Również i w
Przewodniczący c. k. Rady szkolnej okręgowej
kraju naszym mogłyby zapancwać podobne stosunki, gdyc. k. Starosta
by ludność wiejska nauczyła się wspierać z przekonania
8rodzicki m. p.
usiłowania władz i przestrzegać wydanych wtym wzgh:dzie
do w szystkich z arz ądów szkól ludowych

w

powiecie.

zarządzeń.

L. 1115.

Część nieurzędowa.
Jarosław

dnia 29 kwietnia 1906.

- RSO.
Do wszystkich dyrekcyi i zarządów szkół okr~gu jarosławskiego.
W myśl rozporządzenia c. k. Rady Szkolnej krajowej
z dnia t 8 marca 1906 I. 11522 Nr. 7 Dz. Urz. postanawia
c. k. Rada Szkolna okręgowa, że tegoroczna konferencya
okręgowa odhędzie się w dwóch zgromadze niach, am ia·
nowicie w Jarosławiu i w Radymnie.

Kronika powiatowa.
Kalendarz łow ieckI. W maju wolno polować: do ZO maja na
i cietrzewie, a od 15·go na kozly (rogacze).
Kałndarz
rybacki. Do 15 maja nie wolno łowić lipienia, gło
wacic)' i świnki. Od 16 maja: brzanki, brzany i c)'rl y, zaś prlez cilly
maj ' wyrozuba czopa sandacza i raka samic)'. Raki samce wolno lo·
wić i sprze'la~ać. W' n~aju dobry czas do .łapania I~a wlflk~ pstrąga,
lososia l ja!wicy. ZłowIOne r)'by muszą nlleć lIrzepIsaną mIRrę.
Przekroczenie powybzych przepisów będzie karane grlywną od
10 do 200 K. wzgll.dnie karą ilreszlu do 14 dni.
głuszce

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ z dnia
Ni es zczęśliwy wypad ek. Dnia 4 kwietnia br. o godzi •
.nie 3 popołudniu przesuwali dwaj fur mani z Zaleskiej woli
Iwan Laszczak i Mikołaj Czerniawsk i na stacyi kolejowej
'w Radymnie wóz ła d ow n y bez nadzoru j bez upo waż ni enia
ze strony organów stacyjnych.
Wskutek zetknięcia s i ł:: rzeczo nego wozu z innymi

'wozami,

przesuwanymi

na

tym

samym torze

maszyną

pociągu

towarowego, zosiali obaj na wslflpie wym ienieni
furmani si łą odruchową rzuceni na tor, a wóz przez n ich
.popychany przejechał jednemu l ewą a drugiemu prawą
"nogę i zmiażdży ł te zupe ł n i e.
Ciężko rannych zaopatrzył Dr. Malik z Radymna i
następnie odw i ózł ich do szpitalu w Przemyślu.
Samobójstwo. Dnia 19 kwietn ia 1906 koło godziny 8
·wieczór odebrał sobie życie, szeregowiec 10 p. p. Włady
sł aw Mieczysław Brodziński pochodzący z Ruszatyc powiatu przemyskiego, lal 21 liczący .
Samobójstwa dokonał w podwórzu koszar 10 p. p.
wystrzałem skierowanym w usta.
Przyczyną rozpaczliwego kroku była obawa przed
karą·

Poiary. W nocy z 28 na 29 marca b. r. spłonęły w M i ę
kiszu -starym zabudowania gospodarcze Michała Lisa, WoUa
Hensleina i Jana GoŚciaka.
Szkoda wynosząca okolo 7500 koron ubezpieczoną
był a w krakowskiem Towarzystwie wzajemnyc h Ubezpie·czeń na kwotę 4000 koron.
Przyczyną pożaru było prawdopodobnie wyrzucenie
niedopalonego popiołu na oborę.
W dniu 14 kwietnia b. r. ' spł on1{ł w Zagrodach
ad Skołoszów dom Antoniego Demusa wraz z stajnią i sto--dolą i pozostałymi zapasami zboża i s ło m y. W płomieniach
zginęło takie 5 sztuk byd ł a. Szkoda wynOsząca okola 2500
koron ubezpieczo n ą była na kwotę 1600 koron.
Po\~odem było prawdopodobnie wyrzucenie gorącego
Jliedopalonego popiołu na oborę.
WYKAZ
cen ta r gowych

zbo.ła

na largu w Jarosiawiu w dniu 27 kwietnia 1906.

Pszenica najlepsza 17 kor. 20 hal. pszenica Śred. 16
kor. 80 hl. żyto najlepsze 12 kor. 50 hal., żyto śred. 12
kor. - hal., jęczmień najlep. 14 kor. - hal., jęczmień
'Średn. 13 kor. 60 hal., owies najlepszy 14 kor. 50 hal.
()wies średni 14 kor. - hat, grysik pszenny 29 kor. haL, grysik hrecza ny 42 kor., - ha!., pęcak 24 kor., hal., fasola
hal., jagły 26 kor., - hal., groch 20 kor.
32 kor. - hal., proso 14 kor., - hal., hreczka 14 kor., haL, kasza hreczana 24 kor., - hal. kasza jęczm. 23 kor.
50 hal kartofle 2 kor. - hal., siano wiązane naj lep .
.5 kor.- hal.. wiązaoe Śred. 4 kor. 40 hal., siano niewiąz.
najlep 4 kor. 80 h. siano niew i ązane śred. 4 kor. 20 hal.
słoma oklol. najlep. 2 kor. 80 h. słoma oklol. Śred. 2 kor.
20 hal. słoma paszna najlep. 2 kor., 60 halo, śred.ni
2 kor. 20 hal., słoma mierzwa najlep. 2 kor. 50 ha
średnia 2 kor. hal. Wszystko za 100 klg. wagi.
• SPĘD BYDŁA
Przypędzono na targ tygodniowy do Jarosławia dnia
27 kwietnia 1906: 173 szt. rogac.,629 szt. nier., 39 szt. cieląt
Płacono: woły od 62-- 69 kor., krowy od 61 - 66 kor.
cielęta 59- 76 kor., świnie od 79- 94 kor.. wszystko za
100 klg. żywej wagi.

maja 1906.

5

Część urzędowa

II.

C II 43;6
2
EDYKT.
Przeciw Micha łowi Szpotaw i, którego miejsce pobytu
jest nieznane, wniesionym został do c. k: ' sądu tuf. przez
Anton iego Hadziewicza pozew o uznanie w łasności p. gr.
4131, 4502/1 , 4501 w Laszkach. Na podstawie pozwu wyznaczono rozprawę na dzień 4 maja 1906 go~z. 10 rano
Celem strzeżenia praw Michała Szpota ustanawia się
Pana Dra Bermana Adw . w Radymnie kuratorem. Tenże
kurator zastępywać będzie Mic h ała Szpota bezpieczeństwo.
dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie
zamianuje.
C. k. Sqd powiatowy O. II.
Radymno, dnia 18 kwietllia /906.
-~-

Do L. Nam . IX. 463/ 1.

Lwów, dnia 22 lutego 1906.

37
Ogłoszenie.
Program i warunki
jarmarków na i rebce z r. 1906 dla komisyi asen lerunkowej
remont we Lwowie Nr. 3.
w mi es iącu kwietniu
28. sobota, w Stanisławowie O 10 rano (targowica).
w mi es iącu maju
7. poniedziałek, w Kurowicach o godzinie 3 po południu.
8. wtorek, w Przemyślanach o godzinie 8 rano, II. pią
tek, w Rawie Ruskiej o godzinie 3 po południu, 14. pon iedziałek, w Tarnopolu O godzinie II rano (targowica),
18. piątek, w Olcszycach o godzinie 12 w południe, 21.
poniedziałek, w Brodach O godzinie 9 rano, 26. sobota,
w Sokalu O godzinie II rano.
w miesiącu czerwcu
2. sobota, w Niżniowie o 3 po południu, 5. wtorek, w Załuiu o 10 rano, 7. czwartek, w Firlejówce O 8 rano, tJ.
poniedział ek, w Mościskach o II ra no, 13. środa, we Lwowie o 8 rano, 25. poniedziałek, w Oornfeld o 9 1 anO, 26.
wtorek, w Gródku O 9 rano, 28. czwartek, w Kaluszo o
12 w południe.
w miesi ącu lipcu
2. pon iedziałek, w Śniaty nie o I po południu (targowica).
3. wtorek, w Radoweach o 8 rano, 4. środa, w Serecie
o I po p0południu, 7. sobota, w Stryju O 9 ra no (plac
przed dworcem kolei że l aznej).
Źrebc e lepszej rasy krajowej, które mają być zaku"ione, przeznaczone są jako konie służbowe dla kawaleryi
muszą mieć:

I) trzec i rok Sko{lczony,
2) wysokość najmniej 158 centymełrów,
3) ogony mają być naturalnej długości

nie

mogą

być obcięte,

4) pochodzenie przedstawionych irebców ma być
stwierdzone kartką stanowienia (Pedigree),
5) cena zakupna stosuje się do wartości źrebca i wynosi od 600 do 700 K.
,
Ogiery i klacze źrebne są od asenterunku wykluczone.
z c. k. gal. Nlunieslnictwa.

DZIENNIK ROZPORZĄDZEr~ z dnia 1 maja 1906.
Ogłoszenia

,.,..

przyjmuje tylko drukarnia L.

W Jarosławiu Rynek, plac probostwa.
~ POLECA,
e:;;;:::
Wszelkie wyroby BETONOWO-CEMENTOWE jak:
rury, posadzki, kręgi stud zienn e, kamienie g raniczne,
stopn ie, nadto materyaly BUDOWLANE, jak: posadzki, rury i kominki kamionkowe, cement, gips, wapno hydrauliczne, cegly ogniotrwale, dachówki, plyty
izo lacyjne i papę dachową.
Nadto firm a podejmuje się wykonania wszelkich
robót betonowych po umiarkowa nych cenach.

.,.'

-

;E3J ..... -

~

...-

dawniej J . Linka w Jarosławiu
ma na sklad~ie wS7.elkie z i oła księdza Kneippa, wina lecznicze jak chinowe i felazne, artykuły toalelowe, hygieniezne, kosmetyczne, ró1 ne
balsamy i I. p.
Najlańszy sklad w~2elkich farb, lakierów, pokostu, oliwy rzepa.kowej, skład szczotek do ubrań, jakotet do pod ł óg do szurowania, dD'malowania, skła d pęd!!i wszelakich, w ogóle wszelkich przyborów dla
malarzy.
Szlauchy gumowe płótnem obciągn i ete dla gospodarstwa, trokary i szlauchy dla bydła. - Wszelkie opalrunki, bandate, artykuły
gumowe i chirurgiczne dla ludzi i bydła. - Wata. - Rotne Irucizny
na myszy i szczury, jak pszenica zatrula, ciasto fosforowe, cebula
morska.
Waselina Mila na skóry i dla bydła, zupełn i e czysta -- bardzo tania_
Oliwy do maszyn gospodarskich i do szycia.
Ponadto wielka ilość artykułów pnerótnych, lu dla braku miejsca nie wymienionych - wszystko po cenach motliwie najni2szych.

;E.I ... -

L.

DRUKARNIA
OGŁOSZENIE.

ł 4li

w JarosIawiu.

Droguerya W. Brillanta

MICHAL MIKOŚ

....

Wiśniewskiego

Wiśniewskiego

w

Jarosławiu

poleca P. T. Naczelnikom gmin
praktyczne księ g i pastwisk w silnej oprawie,
po cenach zwyczajnych.

Niniejszem zawiadamiam Szan. P. T. Publiczność, że
z dniem 1. kwietnia b. r. powróciłe m z zagranicy gdzie
przez Jat kilka-Jako słype!1dysta w.ys. Wydziału ~rajowe~o
me fachowe wiadomOŚCI u zupełnta ł e m , teraz o.bJął em kte·
rownictwo pracowni

ślusarsko - mechanicznej
mego ojca Jana Dymnickiego w Jarosławi u .
Oprócz robót dotychczas wykonywanyc h p rzyj muję
wszelkie naprawy maszyn pa rowvrn . motorów wybuchowym. lokomobil, pomp, motorów wodnym i L p.
Pod ejmuj ę również przebudowę MASZYN PRZESTARZAlEJ KONSTRUKCYI wedle najnow8zych wymagali i ulepszeń .
Zgłębokiem

powa1aniem

ANTONI DYMNICKI
Ab$Otw~nl

Te.:hnikum w lo\iltwcid •.
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Cernovsky i Spółka
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fabryka maszyn rolniczych
w Czeskim Brodzie
Pragi w Czechach

koło

lilialny

skład

na Galicyę wJarosławiu.

Jedyna w AUłtro·Węgrzech !~ecy!ł n a fabryka narz~dli do lIprawy 1 kvltllry roWn
Jeneralnn reprezentae)'a IlIbr)"kl mnSl)'n '-niwnJch THE PL1\N"O t\.f(i. \II Ch!clIgo.
Poleca P. T. panom gosJ:odanom swoje dOlęd nigdzie co do dobroci nitprześcil nione a
wnędzie pierwsztmi nagrOdami odznaczone n/luędzia do uprawy jakoto : PLEWNIKl do
buraków jednorlll'dowe In ak "A" palenI Cernovskyego. P l EWNIK ł .tnYTlędowe ~o bufaków.
PLEWNIKI i OęSYPNIKI znaku "D" do ziemniaków, kukurydzy i t. p. Plewników naszych
wyrobi1l~my dOl4d HI'yt 40.000 Sl1uk a plewniki te zos!aly uznane za najlepsze na pr6bi..
narzędzi dO upr,\\y buraków cuknwrch w r. 1901 w Pr1(wonku. Kto chce mieć oryginalne plnnikl CtrnoH ky'e,o faoy SI1, zwrócić \\ prost do nas lub na~zei filii w Jarosławiu
Cunikl przesyłamy na i}'Ueft le da rmo I op lala le.
Nakł ad

i

włl1~l1oU: C:.

k. Starostwa", Jaroslawiu_

Odpowiedzialny redaktor Stanlslaw Podwiliaki. Drukiem L.

Wiśniewskie~o

w

Jarosławiu.

