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Wychodzi: 1. i 15.

I
I

każdego

-

2) Dla innych aboncutów: w miejscu rocznie 3 kO I"
z przesyłką pocztową 3 kor. 50 h.
Pren um eratę jak l) IIlIle1:y n:ldsyłać wprost do c. k.
Starostwa w Jarostawiu.
Inseraty przyjmuje druka rnia L. Wi f> nle wsklego.

miesiąca.

Prenumerata :
1\ nIn

Rok VII.

Jaroslaw. dnia 15 maja 1906 r.

:lhon('otń", \lw(l1nionrch od opIaty

rocznie 2 kor.

•

pocztowej:
--

•

ennl
C.

orz zen

k. Starostwa i Rady szkoln.

Część urzędowa.
Do Magistratu miasta Jaroslawia, wszystkich Zwi e rzchności
gminnych i Prze łoże ńs t w obszarów dworskich w powiecie.
Jarosław,

okręg.

w

Jarosławiu.

Do nabycia w drukarni L. Wiśniewskiego.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

L 17861.

,

dnia 26 kwietnia 1906.

Wskutek resk ryptu c. k. Ministerstwa spraw wewnętrz

nych z dnia 22 listopada 1905 I. 20969 i na podstawie §.
6. ustawy z dnia 29 lutego 1880 Dz. p. p. Nr. 35 i 36 oraz
§§. 2 i 13 ustawy z dnia 7 września t905 Dz. u. p. Nr. 163
i 164 c. k. Namiestnictwo reskryptem z dnia 21 kwietnia
1906 L. 11625 za r ządzi ł o poznaczenie markami usznemi
i wciągnil;:c i e do katastru nierogacizny w całym powiecie
jarosławskim.

Na pOdstawie powyższego reskryptu c. k. Namiestni·
ctwa zaprowadzony b ę d zie w każdej gminie i na obszarze
dworskim w tutejszym powiecie jakoleż w mieście Jaro·
sław iu kataster świil i każda świnia będzie opa trzoną marką
usz n'ł;.

Kataster prowadzić się będzie na drukach, które c. k.
Starostwo be zp łatni e wyda, jak również wydane zostaną
marki uszne. Do prowadzenia katastru obowiązani są na·
cze ln icy gmi n (Przełożeni obszaru dworskiego). Ponieważ
jednak nie ws~yscy naczelnicy g min są biegli w piśmie,
przeto poruczone może być prowadzenie katastru og lą da·
czom bydła gminny m. Og lą dacze ci w tym celu będą osobno zaprzysiężeni w c. k. Starostwie i o ni takie będą
mieć obowiązek prowadzenia katastru świń na obszarze
dworskim w obręb i e jego siedziby leżącym.
Za czynność prowadzenia katastru i markowania świń
pObierać będą oglądacze byd ł a wynagrodzenie z funduszów
gminnych (częściowo z obszaru dworskiego), które im Rada ' gminna ma uchwalić.
Po n ieważ dla zamówienia we fabrykach dostatecznej
il ości marek usznych dla świń potrzebna jest dokładna
wiadomość o ilości świń w każdej miejscowości, przeto
polecam Magistratowi, Zw i erzch n ośc i gm. (Przeł. obsz.

dworsk.) ażeby mi do 8 dni przed ł ożył (przedłożyła) wykaz, w którym mają być padane: Nr. domu, imi ę i nazwisko
w ł aścicie l a domu i ilość świń w tym domu się znajdują·
cych. Nadto przedkładając taki wykaz na l eży donieść, ile
paszportów na świnie wydano w roku 1905 w tamtejszej
gminie (mieście, obszarze dworskim).
W razie nie n adesł a ni a takiego wykazu w oznaczanym
terminie wysłan e będzie ponaglenie za pomocą posłańca
karnego.
Uwaga! Reskrypt te n nie tyczy s i ę gmin: Aclamówka,
Cieplice, Oąbrowica, Oobcza, Dobra, Krasne, Majdan, Pawł owa, Piskorowice, Rudka, Słoboda, Wy lewa, w których
już jest kataster za ł ożony i świnie poznaczone markami.
L. 15151.
Jarosł aw, dn 'a 28 kwietnia 1906.
W ś l a d tutejszego okólnika z dnia 28 marca 1906
I. 11 414, którym zwróci łem uwagę P. T. na rozporządzenie
c. k. Namiestnictwa z 'dnia 29 grudnia 1905 I. 188S27, '0gł oszo n e w dzien niku rozporządzen krajowych Nr. 6 z roku 1906 w sprawie udzie lania licencyi na jazdę au tomobilami i motocyklami polecam zbadać i donieść tutaj w cią
gu 8 dni, kto posiada w gminie automobil wzg l ędnie mo'
tocykl.
Zarazem zwracam uwagę P. T.. że po myśli §. 12
rozporządze n ia ministerya lnego z dnia 28 września 1905
Dz. p. p. Nr. 156 do ruchu mogą być dopuszczone tylko
takie pojazdy motorowe, które poddane były urzędowej
próbie i uznane zostały za odpowiedn ie, pozwolenie zaś
na jazdę mogą stosownie do przep isów §. §. 23 i 24 tego
rozp. min. otrzymać tylko takie osoby, które zł ożyły przepisowy egzamin.
J arosław, dnia 9 maja 1905.
L. 19964.
Wedle doniesienia Zw. gm. w Szklarach w powiecie
rzeszowskim z dnia 4 maja 1906 l. 87 wyda l i ł się dnia
23 marta b. r. z domu swych rodziców f'ranci szek Pluta
syn Szymona Pluty rolnika ze Szklar pow. RzeszóW liczą
cy lat II wzrostu średniego, o twarzy okrągł ej o w ł osach
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jasno blond i oczu siwych. Wyż nazwany miał się udać
w okolic«: Kańczugi, a następni e do powiatu jarosł awskie
go i wyłudza wszędzie pieniądz e i wsparcie przedstawiając się pod różnemi nazwiskami.
Poleca się przeto P. T., aby w razie, gdyby Plutę
przydybano natyc hmiast go przystawi ł a do tutejszego c k.

Starostwa.
L. 19198.
Jaros ł aw, dnia 10 maja ~ .1,906.
W zagrodzie j\'\ikolaj a Perykaszy u 2 jego ogierów
otręt na częściach płciowych wskutek czego
ogiery fe wykluczone zostały na czas choroby od slanowien ia. O tern Zwierzchność gminną (Przeł. absz. dw.)
zawiadamiam celem należytego ogł oszen ia i uwiadomienia
hodowców koni.

sprawdzono

L. 15811.
C. k. Starostwo

Jarosł aw,
otrzymało

dnia 10 maja 1906.
polecenie zarządzenia po-

szuk iwa ri za:
l) miejscem pochodzenia i przynależności urodzonych
na Węgrzech J onasza nieślubnego syna Hany Sonderling
Marka syna Samue la Klaftera i Anny nieślubnęj cÓrki Katarzyny Mierek.
2) miejscem pClbytu: a) popisowych Kaspra Hrapeco
nieślubnego syna Anny ur. 1884 w Targuwickach powiatu
Krosno, Karola Aschauera ur. 1882 w Krems, Edwarda
Blauersteina ur. 18i5 w Donaufeld powiat I{rems, Aleksandra Eibla ur. 1872 w Bernie, przynal. do Langenlois pow.
I(rems, Jana Fischera ur. 1869 w Osldorf powiat ){rems,
Karoll Friedla ur. 1877 w Wiedniu przynal. do Hadersd orł powiat Krems, Friedrycha Gentile ur. 1869 w Lichtenau powiat I(rems, Leona Hagn ur, 1883 w Scheideldorf
powial Zwettl przyn. do Furth powiat Krems, Aleksandra
Hofbauera 1877 w Paryżu przynal. do Rossatz powiat
Krems, Edwarda Kaltenbrunnera ur, 1875 w Klagenfurt
przynal. do Marbach (Spitz) powiat Krems, Karola I{ irchnera Uf. 1869 w Wiedniu przynal. do l{rems, Rudolfa J(ohm
ur. 1883 w Wiedniu przynal. do Felling 110W. J(rems, Rudolfa Kruckerer ur. 1883 w Wiedniu przynal. do J(rems,
Leopolda Novaka Uf. 1876 w Wiedniu przynależn. do
Krems, Antoniego Celi ur. 1875 w I(rems, Filipa Pohornego ur. 1877 w Elsarn pow. Krems, Jana Radda ur. 1874
w Wiedniu przynal. do Wollenburgu powiat I\rems, Józefa
Scheibenf!ug ur. 1878 w Pandorf pow, I\rems, Józefa
SchOdela ur. 1883 w Unter-Plank pow. !(rems, Leopolda
Stockera ur. 1875 w Nieder GrOnbach pow. Krems, Leopolda Stockera ur 1869 w Marbach (Ofohl) powiat I\rems,
Floryana Wagnera ur. 1871 w Heizendorf powiat Krems,
Józefa Waltera ur. 1882 w J(rems, )(arola Winkiera ur.
1881 w Angern powiatu /(rems, I\urola Zinnera ur. 18i3
w Rastenfeld pow. !(rems, Ludwik Zinner ur. 18i8 w Raslenfeld pow. I(rems. b) pospolitaka Oswalda Buchty ur.
l88i w Prerau. c) skazanych na grzywny za rozmaite
przekroczenia Mojżesza Aszkenazego i Benjamina Deutscha
z Sta Ujhely, Szabsy Miesera fotografa z Horodenki. Antoniego Krawca z Chorostkowa. i Chaima Narkusa Schenkcl bacha false Ooldenberga z Husiatyna, d) Franciszka Bayera rodem z I\rakowa.

3) za 13 lelnią pastuszką Maryą Bocek córką Jana
i Anny Bocków z Millikau na Śląsku, która wydaliła si ę;
z domu jeszcze 25 lip ca 1905 i dotychczas nie powróciła.
4) za pochodzeniem i przynależn ością, wzglę;dnie za
spadkobiercami marynarza Roberta, urodzonego rzekomo
w r. 186ł w Tryjeście, który zginą ł zeszł ego roku na okręcie "A leino ns".
5) za miejscem pobytu Lacha lat 39 liczącego, stolarza z Jordanowa. który jeszcze w grudniu ł 905 pozostawi ł samą S-cio letnią chorowitą córkę Rozalię bez opieki
w Jordanowie i nie troszczy się wcale o jej utrzymanie_
6) za miejscem pochodzenia i przynależności urodzonej na Węgrzech Chai Brunstein córki Estery, zmarł ego
na Węgrzech Simona Ooldsteina i zaś lu bio n ego na Wę
grzech Jana Świetkowsk i ego, t u dzież za miejscem pobytu
włóczęgi Piotra Haasa urodzonego 1861 w Kremsalpe.
Wzywam P. T., aby zbadal(a} czy ktÓra z powyższych
osób nie pochod.d z tamtejslt'j gminy względnie nie jest
tam pzrynależną i O dodatnim wyniku d\l ch .:: dleń doniósl(a)
do końca czerwca 1906.
Wreszcie ostrzegam przed niżej wym ien:ony mi włó
i symulantami, którzy już lo wy ł udzają wsparcia
na rachunek swoich gmin przynależn03 ci, jużlo udaja chorych i nadużywają zaopatrzenia szpitalnego a to: Salko
Dzimowicz z Moslaru, Jan Fritz cteladnik piek arsld lat
22 z ViIIach, Henryk Kirseh rze~omo lat 36 z Sroche n-.
tha l, Józef Herau l furman lat 31 z Wiednia, Feliks I\:urznik
lal 34 z Gutenstein, Filip Oorszczak lat 34 z J::tśkowy.
Szymon Seroglicl lal 39 z Nowej Bukawicy. Mikoł.ij Bodencie cze ladnik Krawiecki lat 43 z Brasiczy, Gjuro Poljak masarz lal 63 z Kasiny, Georg Puhak lat z Broowcą,
Piotr Tuczac lat 77 z Felkomac, Jakób lak Olat 28 z Niska
i Marceli Mikoś bronzownik lal 23 7. Lowiec,
częgami

Powyższym

osobo m nie nal eży udzielać żadnych
do szpitalu, wyjąwszy w wypadkach
niezbędnej potrzeby, lecz przeciwnie w razie przytrzymania
klórej z ni ch postąpić ściśle wedle obowiązujących przepisów szu pasowych.
wsparć

ani

przyjmować

L. 20282.

Jaro sław,

dnia II maja 1906.

Ponieważ w §. 37 ustawy o utworzeniu włości rentowych w wydaniu polskiem i ruskie m ogłoszonej w dzienniku ustaw i rozporządzeń krajowych Nr. 40 ~zt;śĆ VIl
z r, 1905 zaszła pomył ka, a mianowicie podzielo no mylnie
len §. na Irzy ustępy; podczas gdy §. ten tylko dwa ustępy
obejmować ma, przeto celem sprostowania tej pomyłki zarządzono przedruk powołanego §-fu ewentualnie częc i ą
mianowicie str. t31 i t32.
Przesyłając

za lem w załączeniu przedrukowaną kartdziennika wqwam P. T., aby kartkę tę
umieścił(a) w· zeszłorocznym dzienniku ustaw krajowych
i równocześnie zniszczył(aJ poprzednio myln ie wydrukowane stronicy 131 i 132.
kę dotyczącego

,.
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Wykaz chorób nagminnych w powiecie:

lat sześć, a w miastach
szkołami wydziałowemi przez
lat siedm.
Przewodniczqcy c. k. Rady szkolnf!j okn:go:ł:ej
c. k. Starosta
Srcdzicki m. p.

w czasie od I do 14 maja 1906.
:t(oklusz Grabowiec
6 chorych
Morawsko
Munina

19
"
93
ot
"
SoŚnica
19
"
"
'Ospa wietrzna Chorów 3 ..
.Zapalenie morgordzeniowe Chorzów

"

"
w

któryc h

Epizoocya

- ~

Część nieurzędowa.

I chory
Wiarownica I "

.,
Wykaz

miejscowości

panują

I

zwie rzęce

;:,rodkl weler. policyjne
z powodu tej zarazy zarzqdzone
obow iązują

Ró!a wągli
wa u ~wiń

Kronika powiatowa.

powiatu,

I.:horoby zarailiwe

Miejscowość

=

Kramarz6wka

od

"" 1.

1906 do odwolania

Świebodna

od

II,.

1906 do Odwołania

Radymno
gm. i obsz, dw.

I
l

Skołosz6w
gm. i obsz. dw.
-Michałówka

gm. i obsl.. dw. '
Rozbórz okrągł.

gm. i ohsz. dw.
Rozb6rz dłu gi
gm. i obsz. dw.

Rzepli-ng m. i obsz. dw.
OUilkowice

gm. i obsz. dw.

Zaleska wola

Nienow ice
otręt

Wol;1 peł kińsk"

C. k.
L. 30I , R.S.O.

Kal endarz lowlec:kl. W maju wolno polować: do 20 maja na
i cietrzewie, a od IS-go na kozły (rogacze).
I\alel1dilrz: rybatkl. Do 15 maja nie wolno lowić lipienia, gło
wacicy i ~winki. Od 16 maja: brzanki, buany i cyrty, zaś przez cały
maj wyrozuba, czopa, sandacza I r.ilka samicy. RakI samce wolno 10wic i sprze<:lawać. W maju dobry czai do łapania na węflk..: pslrqga,
1030sia i ja.twicy. Złowione ryby muszą mieć "rzeph.aną m13T1il.
Przekroczenie powytszych przepisów będzie karane grzywną od
10 do 200 K. względnie karą a resztu do 14 dni.
głuszce

Pożary . W dniu 13 kwietnia br. wybuchł popołudniu
w lesie Seweryna, Friedmana w Dunkowicach pożar, który
zniszczył około 11 4 morgów młodego lasu.
Właściciel szac uje sz kodę l1a 6000 koron.
Przyczyna pożaru niewiadoma, ze względu jednak, że
las ten leży obok drogi prowadzącej do Charylan ad Laszki,
przeto prawdopOdOb nie został wzniecony przypadkowo
przez przechodzących drogą.
Akcya ratunkowa utrudniona była wskutek panującej
posuchy i s ilnego wiatru.
Dnia 17 kwiet nia br, wybuchł pożar w domu Jana
Glassera w ~oźwienicy i zniszczył dom mieszkalny, stajnię
i stodołę wraz z narzędziam i gospodarskiemi.
Ogólna szkoda wynosi przeszło 1000 koron, ktÓra
ubezpieczoną była tyłko do wy30kości 700 koron.
•
Ogień wzniecił małoletni syn Gla'lZcza, bawiąc sit
zapałkami.

Łazy

u koni

3

od

I:J/~

Starośta

Jarosław,

do

odwołania

Dnia 1 maja br. w nocy wybuchł pożar w zagrodzie
Omyira Haśka i Piolra Flisa w Manasterzu i zniszczył dom
mieszkalny wraz ze wszystkimi sprlętami.
W ogniu zgorzała także krowa wartości okolo 130 K.
Cał a szkoda nieubezpieczona wynos i około 450 kor.
Przyczyną pożaru było prawdopodobnie wadliwe urządzenie komina lub nieoslrożne obchodzenie się ze światłem.
WYKAZ

Sroazic/ri m. p.
22 kwietnia 1906.

do Rad szkolnych miejsc owych i Zwi erzchności gminnych.

W myśl uchwały Sejmu krajowego powziętej na posiedzeniu z dnia 18 listopada 1905 i reskryptu c. k. Rady
Szkolnej krajowej z dnia 8 stycznia 1906 I. 7 pr. zawiadamia się P. T., że wed łu g postanowienia zawartego wart.
30 ustawy z dnia 23 maja 1895 (dz. u. kro N. 57) dzieci
fizycznie lub umysłowo dostatecznie nierozwinięte mogą
na żąda nie rodziców, względnie ich prawnych zastępców,
rozpocząć uczęszczanie do szko ły dopiero po ukończonym
siódmym roku życia. Żądania te zgłoszone ustnie nauczycielowi lub przewodniczącemu Rady Szkolnej miejscowej
mają być uwzględnione bez zarządzenia jakichkolwiek dalszych dochodzeń. Należy jednak zwrócić uwagę .rodziców
na oko li cz n ość, że dziecko rozpoczynające naukę szkolną
po siódmym roku życia nie skończy jej już 1.a lat pięć,
lecz będzie musiało uczęszczać na naukę codzienną przez

Jarosławiu w dniu I] _aJa 1906.
pszenica najle;lsza 17 kor. 2J hal. !Iszenica śred. 16
kor. 80 hl. żyto najlepsze 12 kOf. 5:> hal., żyto śred. 12
kor. - hal., jęclmieli najlep. 14 kor. - hal., jęczm i eń
średn. 13 kor. 60 hal., owiei najlepszy 14 kor. 50 hal.
owies Średni 14 kor. - haL, grysik pszenny 29 kor. -:hal., grysik hreczan}' 42 kor., - hal., pęcak 24 kor., hal., jagły 26 kor., - hal., groch 20 kor. - hal., lasola
32 kor. - haL, proso 14 kor., - haL, hreczka 14 kor., hal., kasza hreczana 24 kor., - hal. kasza jęczm. 23 kN.
50 ba l kartofle 2 kor. - 1111.. siano wiązane najlep_
5 kor.- hal.. wiązane śred.4 kor. 40 t1al., siano niewiąz.
najlep 4 kor. 80 h. siano niewiąl3'le śred. 4 kor. 20 hal.
sloma okłot. najlep. 2 kor. 83 h. :ilOma okłot. śred. 2 kor.
20 hal. sloma paszna najlep. 2 kor., 60 hal., śred. ni
2 kor. 20 hll., sloma mierzwa najlep. 2 kor. 50 ha
średn ia 2 kor.
hal. Wszystko za 100 k/g. wagi.

cen targowyc h

zboża

na largu w

SPĘD

BVDLA

Przypędzono na targ tygodniowy do Jarosławia dnia
11 maja ł 9Oó: 233 szt. rogac.,650 Sll. nier., 39 szt. cieląt
Płacono: woły od 62 -- 68 kor., krowy od 6 1- 65 kor.
cielęta 56- 56 kor., świnie od 63 - 93 k )r., wszystko za

100 klg.

żywej

wagi.

"
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drukarnia L.
W roku 1892
Inżyniera

S. KORNM/\N/\

mapa
POWIATU JAROSLHVSKIEGO
pooristy """"Wf, .aw~r1l .. szys,k;~ gminy, dmlli, rz~ki, poloki
; •• "ele SI"}S'Yf!nt. Dla odrzylani. odlelIlości pOO.ialka.

,,~ialn, nł

Dokładn y

plan oryentacyjny

mia s ta Jarosławia
:r.alll'lera . 's:r.ystkie dz:i elnlef! miasta, ul ke stare i a.we;
układy, urzęda I da ty Slat)'SI)'ezne.
Obie mapki S ił kolorowane i s i utą do utytku urzędów gminnYCh,
wladl, przeloteń slw ob~urów dworskich, urzędów parafialnych,
szkół turyslyki i t. p.
Do 1IBbytla w ksi(garni J . Meinhuta.
~ CENA l Kor. ~
ł Ma,. O.liry; i lJ.ko.iny ~.Iorow.". ~ pt.d,j.ałem

ni

założony pier\vszo r zędny

Koncesyonowany

szczegółowa

I

Jarosławiu .

po,.'ialy

iUIwieraj,CI

:

ZAKŁAD

POGRZEBOWY
"Co ncordia"

Józefa Rokiczana
w

Jllros ławiu

ul. S,,· tka l. 24 rynek

pogrzeby od najwspanialszych do najskromniejszyc h, rzetelnie, po nader umiarkowanych cenach
i ze ścisł ą punktualn ośc i ą.

urządza

Sklad trumien metalowych,
Zakład

podejmuje

się

dębowych

i z

miękiego

przewozu i s pro wa dza nia

Zamówienia zamiejscowe uskutecznia w
~~~~w~.,:,,:.,:.:,:..~.~.~m"~'~"~'~"~j~~ -::W:'~"~,~
' ,~,;ru~.;"~.;.:..:m:,:.,:,.~..~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~

drzewa.
zwłok .

najkrótszym czasie_

Szan. P. T. Nauczycieli

uprasza się o nadsyłanie prao (treści gospodarozei i li·
terackiei) do kalendarza "KMIEĆ POLSKI" na rok 1907

WYDAWNICTWO
ALENDARZY LUDOWYCH

K

pod adresem,

Wydawnictwo kalendarzy ludowych

:CI.-r-o,-:,-.w-,-u""l."'G-ro""d,:-ka-:I"O'S.

v

Cernovsky i Spółka
fabryka m."zy n rolniozyoh
w Czeskim Brodzie
Pragi w Czechach

koło

filialny

skład

na Galicyę wJarosławiu.

lJedyna w Austro·Węgrzech specyalna fabryka narzędzi do urrawy I kultury ro ś lin
Jeneralna reprezentnC)'a Tnbr)'kl maszyn żniwn)'ch THE P U\NO l'\ FG. w Chicago.
Poleca P. T. j':anom gospodanom swoje dotąd nigdzie co do dob roci nieprześciR'nione a
wszędzie pier wszeml nagrodami odznaczone nMzlidzla do uprawy jakoto : PLEWNIKI dl)
buraków j ednonędowe znak ftAK patent Cernovs kyego. PLEWN IKI trzyrzędowe do buraków.
PLEW NIK I i OBSYPNIKI znaku ,,()o' do ziemnlak6w, kukurydzy i t. p. Plewników naszych
wyr obili~my dotąd lWy! 40.000 sztuk a p l ew lł ik i te zostały uznane za najlepsze na próbia
narzędzi do uprawy buraków cukrow)'ch w r. 1901 w Pr zewor~ku. Kto chce mieć oryginalne plewnlkl Cernovsky'clIO raczy SIli zw r ócić wprost do nas lub flaszej filii w Jarosławi u
Cenniki przesy ł amy na i:yezenle darmo i oplatnie.

'.

Biuro budownicze

Teodora Mielniczuk41
w

Jarosławiu ,

•

ul. Sobieskiego I. 5

•

wykonuje:

plany

kosztorysy,
przyjmuje

KIEROWNICTWA ORAZ WSZELKIE
ROBOTY W ZAKRES BUDOWNICTWA
WCHODZĄCE.

I- I
i

własność

c. k. SlaroS\wa w

Jaro sławiu.

Droguerya W. Brillanta
dawniei J . Linka w Jarosl~wiu
ma na s kładzie wszelkie ziola księdza Kneippa, wi na leczflicze jak chi·
nowe I telazne, art}' k u ły toaletowe, hygieniczne, kosmetyczne, rótne
balsamy i t. p.
Najtańszy S kład w!<zelkich larb, lakierów, pokostu, oliwy rzepakowej, sk ł a d szczotek do ub rań, jakotet do podłóg do szuro .... aIlia, dl)
malowania, s kla1 Plidzli wszelakich , w ogóle wszelkich pnyborów dla
malarzy.
Szlauchy gumowe p łótnem obclągnie te dla gospodarstwa, trokary i szlauchy dla bydła. - Wszelkie opalrunki, bandate, artykuly
gumowe I c hirurgiczne dla ludzi i bydła. - Wata. - Rotne trucizny
na myszy i szczury, jak pszenica za h ula, ciaslo fosforowe, cebula
morska.
Waselina łólła na skóry i dla byd ła, z up ełni e czysta -- bardzo lania.
Oliwy do maszyn gospoda rskich I do szycia.
Ponadto wielka i l ość arlykulów przerótnych, tu dla braku miejsca nie wymienionych - wszystko po cenach m02liwie najnitszych.

Odpowiedzialny redaktor Stulslaw Podwhis ki. Drukiem L. Wi§niewskiep;o w

Jalosławiu.

