Nr. II.

Jarosław,

Wychodzi : I. i 15.

dnia

1,

2) Dla innych abonentów: w miejscu rocznie 3 kor.
z pn:esylk!'j pocztową 3 kor. 50 h.
Prenumerato jak 1) należv nadsyłać wprOSI do c. k.
Starostwa w Jarosławiu.
Inseraty przyjmuje drukarnia L. Wi ś ni f' w s ki e2"o .

każdego miesiąca.

Prenumerata :
Il Dla nbonen t6w uwolnionych od
rocznie 2 kor.

oplat~·

•

Rok VII.

czerwca 1906 r.

P(lcztowci:

,

•

zen

lenni
C.

k. Starostwa

Rady szkoln. okręg. w Jarosławiu .
Do nabycia w drukarni L. Wiśniewskiego.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

Część urzędowa.
Do Magistratu miasta Jarosławia, wszystkich Zwierzchnoś c i
gmianych i Prz eł ożeństw obszarów dworskich w powiecie.
L~

16638.
Jarosław, dnia 14 maja 1906.
Wskutek reskryptu c. k. Prezydyum Namiestnictwa
z dnia 13 kwietnia 1906 I. 5.J 11 pr.- j 5278 pr. podaje niniejszem do wiadomości stron interesowanych takSy na leżące się niektórym zagranicznym I>onsulato m za widymowanie dokumentów metrykalnych i paszportów podróży ato:
A. Konzulowi francuskIemu należy się za legalizowanie:
J) mf'tryki urodzenia i śmie rci 2 K. 38 h. 3 frk. 2) metryRi ślubu 9 K. 60 h.
10 frk. 3) metryk i ślubu w połą
czeniu z legitymacyą ni eślub n ego dziec ka 9 K. 60 h.
10 frk. 4) Św i adectwa zapowiedzi 1 K. 92 h.
2 frk.
5) podpisu 11 K. 52 h.
12 frk. i za wizę paszportową
9 K. 60 h_
10 frk.
B_ Królewskiemu konsu latowi norweckiemu za legalizowanie dokumentów wszelkiego rodzaju tudzież za wizę
paszportową 5 Kor. 25 hal.
L. 17937_
Jarosław, d nia 15 maja 1906.
Dnia 9 kwietnia br. wyłowiono z Wis ły w Branicach
zwłoki mężczyzny lat około 35 mieć mogącego śred ni ego
wzrostu, dobrze zbudowa nego i odżyw i onego, włosów na
krótko ostr-Lyżonych czarnych, łysawego, wąsów czarnyc h,
brody zgolonej na nowo porastającej, oczu ciemnych.
Przy zw łokach znaleziono chustkę do nosa z literami
F_ S. lub F. H.
Tożsamość osoby moż n a stw i erdzić za pośrednictwem
c. k. Starostwa w Krakowie.
L 19042.

Jarosław,

dnia 17 maja 1906.
Według reskryptu c. k. Ministe rstwa rolnictwa z 17
marca 1906 l. 705, intymowanego reskryptem c. k. Nam iesstniclwa z dnia 31 marca 1906 l. IX 987/31 ogłoszone bę
dzie w najbliższym dzienniku ustaw państwa wskutek dodatkowej umowy zawartej w dniu 25 stycznia 1905, między
austro-węgierską mo n archią a Państwem niemieckiem roz-

porzadzenie ministeryalne, na którego podslaw ie żywe karpie hodowane w stawach mogą być eksportowane do
Niemiec bez op łaty cła, jeżeli posyłka będzie zaopatrzoną
w poświadczenie, że karpie rzeczywiście ze stawów poc h odzą.
Do wystaw ienia takiego poświadczenia upoważnione
sł g miny i obszary dworskie, w których obrębie położone
s, stawy. z których wys ł ane karpie pochodzą.
•
Poświadczenia takie zawie r ać mają imię i nazwi!~k(}
właściciela stawu i stwierdzać okoliczność, że w stawac h
jego karpie się znajdują, i że przeznaczone do eksportu
do Niemiec karp ie rzeczywiście z tego stawu pochodz:j.
Poświadczenia te mają być wystawione w język u
niemieckim i potwierdzone przez c. k. Starostwo.
Odnośne formularze należy zamawiać przez c. k.
Starostwo.

L. 18790.
Jarosław, dnia 19 maja 1906.
Skonstatowano, że od niejakiego czasu uWIJaJą się
wśród ludności wiejskiej agenci firmy "Bracia Braun" w Rima
Szombat, którzy wyłudziwszy podstępnie pieczęć g m inną na
zamówieniach na kosy, następnie wysyłają pod ad resem
bądź wójta bądź ki lku gospodarzy, nawet takich, którzy
wcale kos nie zamawiali, za pobraniem pocztowem towar,
nie mający prawie żadnej wartości, za cenę wygórowaną , a
tych, którzy wzbraniają się przesyłkę wykupić, zmuszają do
tego groźbami wytoczenia skargi sądowej.
Wzywam P. T., aby na szkod l iwą dzia łalność tych
agentów zwrócił (a) uwagęl udności wiejskiej i llad pojawieniem się ich czuwa ła, a przydyba nych ewentualnie agentów
odstawiała do c. k. Starostwa ce lem da lszego POSt11picnia
w szczegó ln ości celem skontro lowania doku mentów, uprawniających ich do zbierania zamów i eń.
L. 21995.

Jaros ław,

dnia 20 maja 1906.
Doszło do mej wiadomości, że handlarze końmi, g ł ó
wnie zamieszkali w okręgu sądowym sieniawskim, przeprowadzają drogami ubocznemi konie rosyjskiego pochodzenia do tutejszego powiatu wbrew przepisom zawartym
w §. 4 ustawy z dnia 29 lutegó 1880 Ozup. Nr. 35 i 36.
W myśl bowiem tych przepisów wszystkie zw i erz.ęta domo-
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we po dl egaj ące chorobom za r aź l iwym wymie nionym w §.
1 powołanej ustawy mają być pokryte świadectwami t. j.
paszportami, urz~downie wystawionem i, które mają stwierdzić, że konie by ły zdrowe w czasie kiedy odchodzi ły
z miejsca pochodzenia i że pochodzą z miejscowości, w której an i w jej okolicy n ie panuje żadna choroba zaraź l iwa
na te zwierzęta się przenosząca. Okoliczność tę mają urzę
dy celne przy wprowadzeniu koni sprawdzić.
Nadto w myś l rozporządzen i a c. k. Namiestnictwa
z dn ia 5 styczn ia 1898 I. 116783 ce lem zapobieżenia zawlekaniu nosacizny u koni z Rosyi do kraju posianowionem
zasiało, że konie wprowadzone z Rosyi do kraju winne być
badane w slacyi wchodowej przez weterynarza na koszt
właściciela.

Odpis powyższych zarządzen n ależy u dzielić handlarzom koni na p i ś m ie i przypomnąć im , że winni przemycania koni oprócz przepadku koni i surowych kar utracą
pozwolenie do wykonywania przemysł u hand lem koni.
Za wykonan ie powyższych przepisów, o czem się
przekonam przez organa weterynaryjno-policyjne i c. k. ża n
dar m eryę, robię osobiście odpowiedzial nym pana Naczeln ika gminy (Burmistrza).
Og l ądaczy bydł a, k tó rzyby nie s losowali się d o powyższych przepisów n ależy usunąć natych miast od urzę
dowania.
Jarosław, dnia 21 maja 1906.
L. 21682.
We WuJce horyn ieckiej powiatu cieszanowsk iego
sprawdzono 30 kwietnia u psa żółtego, średniej w i elkości
obcego pochodzenia, wśc i ek l iznę.
Wzywa się P. T., aże by zarządzi ł doch odzenia, czy
opisany pies nie pochodzi z tamtejszej ' miejcowośd lub nie
był tam widziany. O dodatni m wyniku doc h odzeń należy
tu zaraz don i eść.

Konie wprowadzo ne wbrew powyższym przepisom po·
w m yśl §. 46 ustawy z dnia 19 lutego 1880 Dzup.
Nr. 35 i 36 przepadkowi t. j. konfiskacie.
Przypominając zatem te przepisy wydaję następujące
zarządzenia celem zapobieże ni a przemytnictwu:
l) Konie handlarzy m ają być w ciągł ej ewidencyi a
w tym celu należy za ł ożyć księgę, do której wpisane być L. 21435.
J arosł aw, dnia 21 maja 1906_
mają wszystkie konie handlarzy, jakie zastano przy sporzą
C. k. Starostwo w Dolin ie unieważniło wydaną dnia
dzen iu s,lisu.
15 lipca 1905 l. 22599 Wacławowi Bihunek z Doliny licenOpis koni wciągniętych do lej księgi ma być dokł a
cyę na mniszkarstwo.
dny t. j. ma zawierać maść, wszystk ie szczególne znaki,
O czem Zw. gm. (Przel Ob. dw.) zawiadam iam, ce lem
-wiek i ,:"ysokość w centimetrac h.
odpowied niego zarządzenia.
2) Konie, które wciągnięto do ks i ęgi ewidencyjnej po
J arosł aw, dnia 25 maja 1906_
wyprowadzeniu ich z gmi ny n ależy wykreślić.
L. 16903.
3) Konie świeżo wprowadzone przez ha ndlarzy do gmiWzywam P. T., aby wszystkich popisowych, którzy
ny mają być do 24 godzin od wprowadzenia zgłoszol;le z jakiegokolwiek powodu przy tegorocznym poborze gł ó
w Urzędzie gminnym i poddane oględzinom oglądacza bydła. wnym się nie jawi li, jak równie! przy dodat kowych odstawOg l ądacz ma zbadać stan zdrowotny tych kani i sprawkach w mies i ącu maju br. na plac poboru nie stanę l i, a
dzić legalność paszportów.
obecnie w gminie przebywają lub z miejsca swego pobytu
Przypominam przy tej sposobności, że paszporty tylko. stali się wiadomi, niezwłocz n ie c. k. Starostwu Zw. gm_
jeszcze ważne a zatem nieprzedaw nione mogą służyć na wykazała.
l eg i tymacyę takich koni. Po zbadaniu takich koni i spraRów n ież należy donieść Starostwu o pojawieniu się
wdze niu ważno s ci paszportów ma og l ądacz kOnie opisać w gm inie każdego popisowego, o który m byłoby wiadomem.
dokładnie i wpisać do księgi ewidencyjnej notując dzien zgło
że pow i n n ości stawiennictwa nie dopełn i ł.
szenia, a na paszportach na odwrotnej stronie wypisać
Jarosław, dnia 26 maja 1906.
imię i nazwisko ha~dlarza, miejscowość, gdzie nabył konia L. 21935.
W Lubaczowie sprawdzono 7 maja b. r_ wściek l iznę
wynik og l ędzin, a wreszcie umieścić datę oględzin, swój
u psa czarno krasego, średniej wielkości, nieznanego po. podpis i pięczęć oglądacza.
4) przy wyprowadzaniu koni z gminy przez handlarzy chodzenia. Na l eży wdrotyć dochodzenia, czy opisany pies
nie pochodzi z tamtejszej miejscowości a w razie dod.aln:c-nie na l eży im wystawiać n owych paszportów, jeże l i stare go wyniku zaraz donieść.
,
jeszcze są ważne. Jeże l i zaś stary paszport uległ przedaO g łos z e nie c. k. Namiestnictwa
wnieniu, na l eży wys t awić nowy, ale powoł ać się w nim
zawsze na l eży na pierwotne pochodzenie i podać liczbę
we Lwowie z dnia 4 maja 1906 I. IX. 1249
37
protokoł u i dziell wystawienia starego paszportu.
W
czasie
między
połową
września,
a
połową
paidzier5) Księga ewidencyjna koni hand larzy ma być zapronika 1906 będą sprzedane w drodze licytacyi przez c. j k.
wadzona do 14 dni, O czem mnie Zwierzchność gminna dywizye trenu w siacyach Nr. l w Krakowie, Nr. 2 we
(Magistrat) zawiadomi. Dopóki zaś księga nie będzie zało Wiedniu, Nr. 3 w Gracu, Nr. 8 w Pradze, Nr. 9 w Josefżona i wszystkie konie handlarskie spisane do tejże, nie
stad I, Nr. 10 w Przemyślu, Nr. 11 we Lwowie, Nr. 14
wolno wystawić żadnemu handlarzowi paszportu na konia. w Linzu klacze wojskowe krwi gorącej w wieku do 14 lat,
Stajnie hand larzy kon i ma oglądacz bydła najmniej 4 razy które komendandant c. k. Zakładu ogierów rządowych uzna
za zdolne do celów rozpłodowych, a to osobno od innych
w miesiącu kontrolować z księgą ewidencyjną w ręku.
koni tych dywizyi do wybrakowania przeznaczonyc h pod
Jeżeliby przy takiej kontroli napotka ł inne konie, nii
następującymi warunkami.
są wciągnięte w księdze ewidencyjnej, ma natychmiast zaDo tych osobnych licytacyi kłaczy, przy których cenę wywolania ustanawia się tylko na 100 K. z możnością
wiadomić o tem swoją władzę przełożoną, która konie zapodnoszenia. przy licytowaniu najmniej O l K., dopuszczeni
kwestyonuje i doniesie o tern c. k. Starostwu.
dlegają
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będą wyłącznie
p rzed l itaws~ich.

tylko w łościa ń scy hodowcy k oni krajów
z okolic chowu .koni krwi 'ciepłej, którzy

przeto sami między sobą będ ą IIcylować.
Za w łoŚciańs k ich hodowców koni będą uwa ża ni tylko
tacy mniejsi rolnicy i właściciele g runtów, klórych podstawę
ulrzymaniastanowiosobisleprowadzenie swegogospodarstwa.
. Każdy tedy z licytantów winien wykazać się przed
kom isyonujący m zastępcą zakla du ogierów rządowych pi·
.semnem poświ adcze niem swej politycznej władzy powiatowej ewentualni e najbliższej komendy zak ł adu lu b stacyi
ogierów rządowych, że rze czy w iście jest włościańskim hodowcą ko ni w Przedlitawii zamieszkałym.
Kupujący te klacze przyjmują na siebie obowiązek zatrzymania Ic h przez przeciąg naj mniej 3 lal i używania ich
do rozpłodu.
Dnie, w których odbędą się licytacye celem sp rzedaży
Iych kl aczy w powyższych miejscowościach zOS l aną z po. czątkiem września 1906 przez c. k. Ministerstwo rolnictwa
-ogł oszone.

Liczba wybrakowanych klaczy' przeznaczonych do sprze·
daży w każdej z wyżej wymienionyc h miejscowo ś ci będzie
mogła być podaną do wiadomości dopiero przy licy tacyi.
Prośby

jak

o prenotacye lub o szczególne jakie ust ępstwa
niemnej sprzed aż klaczy z wolnej ręki nie będą

uwzględnione.
O czem należy zaw iad om i ć

wszystkich hodowców koni

Wykaz chorób nagminnych w powiecie:

IL.
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Jarosław, dnia 30 maja 1906.
Do wuystklch Rad Szkolnych .m:lejscowyCIl I larz,dow ukol

1372.

w s prawie pOplSOW rocznych.
W sprawie zakończenia bieżącego roku szko· negoawydaje c. k. Rada Szkoln a o kręgowa n as tę pujące postnowienie :
J) W szkołach·, w których obc hodzone są świę t a tylko
wed łu g jednego obrządku, rok szkolny k ończy się dnia 28
czerwca, popisy zaś mają oąbyć się w dniach od 22 do
27 czerwca.
2) W innyc h szkołac h k ończy s i ę rok szkolny dnia
14 lipca , popisy zaś mają się odbyć od dnia 9 do 13 lipca.
3) Terrnina popisów ustanowi dotycząca Rada Szkolna
m iejscowa po poruzumieniu s ię z Zarządem szkoły i doniesie o tym terminie c. k. Radzie Szkoln ej okręgowej
do dnia 10 czerwca.
4) Przewodniczyć w popisie ma delegat Rady Szkolnej miejscowej O ile c. k. Rada Szkolna okręgowa w spe·
cyalnyci1 wypadkach osobnem rozporządzeniem inaczej nie
postanowi.

Przewodniczqcy c. k. Rady szkolnej
c. k. Starosta

okręgowej

Sroazicki m:..l'~

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kal endarz

ło,,· leckl.

W czerwcu wolno

polować:

na

kozły

(ro·

w czasie od 16 do 29 maja 1906.
gacze) od polowy miesiąca na ptactwo wodne w ogólności.
Jankowice
6 chorych .
Kalendar1. rybackI. Przez caly czerwiec wolno łowić wszystkie
'Odra:
ryby z wyjątkiem brzanki teszcza i cyrly. Na samice raka trwa jeszcze
Morawsko
9
czas ochruny. Raki samce wolno lowić i sprzerlawać.
"
"
Morawsko
30
Krztusiec
Zlowione ryby muszą miel! Jlrzeplsan, miarę.
"
Munina
90
Przekroczenie powy:tszych przepisów będzie karane grzywną od
"
Wykaz miejscowości powiatu,
10 do 200 K. wzg l ędnie karą aresztu do 14 dni.
w których panują choroby zaratliwe zwie r zęce
Egzamin dojrzałości. Dnia 21, 22 i 23 maja b. r. odII
-::.t·OUKt w..:h::r. I-IOU';YJ I1": - j
był się w c. k. szkole realnej w Jarosławiu egzami n dojrzaEpizoocya
Miejscowośl!
powodu tej zarazy zarządzone
łości pod przewodnictwem c. k. Inspektora kraj. Radcy
"~_~~~_~~~~~o~
bo~w
""
i,~
_z~
,,i~.~_
Dworu Jana Frankego. Przystąpi ło do egzaminu 15 uczniów
Rót, w,gH- n ŚWiebod n, ~ d",. 1906 do odwołanial
publicznych. Egza min dojrzałości złożyl i : Abend Józef
w,,'w;ń '
z odzn., Cham adiss Efroi m, Dobródzki Maryan z o dzn.,
I' Węgierka
Freifeld Markus, Friedmann Abraham, Gehler Vigdor, Ko·
od.
Uh
do
24/8 1906
j'gm_ i IJbSl. dw.
stórkiewicz Roman, J{ru g Samuel, Nebelczuk Michał,
Radymno
Nebenza hl Leopold, Powroźnicki Zdzisław, Talent Maryan,
gm. i obsz. dw.,
Weissmann Leon, Wizimfrski Edward. J ednego ucznia
od t!>/ lJ do u'/t.
przeznaczono do egzaminu poprawczego po wakacyach .
Mkhałówka
gm. i obsz. dw
WYKAZ
Rozbórz o k rągł.
celi tar! o .-ych zbo.ta na targu w Jarosiawiu w dnlll 25 lIIaja 1906.
gm. i obsz. dw.!
Psze nica najlepsza 16 kor. DO hal. pszenica ś red. 15
kor. 50 hl. żyto najlepsze II kor. 80 haL, żyto śred . J t
~
II Rozbórz długi
18
od 18/ , do 1.
kor. 50 ha!., jęczmie ń najlep. 13 kor. 50 ha!., jęczmień
·g m. i obsz. dw.
-~
ś r edn. 13 kor. 60 hal., owies najl epszy 14 kor. 30 hal:
Rzeplin
owies śred ni 14 kor. 50 hal., grysik psze nny 28 kor. 50
gm. i obsz. dw.:
ha!., grysik hreczany 44 kor., - ha!., pęcak 24 kor., I Duńkowice
~
haL, jagły 26 kor., - hal., groch 20 kor. - ha!., fasola
gm. i obsz. dw.
30 kor. 80 hal., pro ~o 14 kor., - haL, hreczka 14 kor., hal., kasza h reczana 23 kor., - hal. kasza jęczm. 23 k(\f.
Łazy
hal kartofle I kor. 30 hal., siano wiąza n e najlep.
II
4 kor. 20 hal. . wiązane śred.3 kor. 80 hal., sia no niew i ąz .
od
2
/.
do
2
/
~ Zaleska wola
1
najlep 4 kor. - h. siano ni ew i ązane ś r ed. 3 kor. 60 hal.
słoma ok łot. najlep. 2 kor. 70 h. słoma okłot. śred. 2 kor.
r Nienowice
40 ha!' s loma paszna najlep. 2 kor., 40 ha!., śred ni a
2 kor. 10 ha!., s łoma mierzwa najlep. 2 kor. 20 hal.
Skoł oszów ,.Ii
gm. i obsz. dw.,
średnia l kor. 90 ha l. Wszystko za 100 k/g. wagi.

..
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I

I

~

otręt

u koni

Wola

peł kińska

Wola buchow.

SPĘD BYDŁA

od 8/~ do odwołania
od letr. do

C. k. Starosta

Przypędzono

odwołania

Broazicld

fll.

p.

na targ tygodniowy do Jarosławia dnia
25 maja 1906 : 257 szt. rogac., 73~ szt. nier., 49 szt. ciel ąt
ł-'łacono: woły od 62 - - 67 kor., krowy od 62 - 65 kor.
cie lęt a 55- 65 kor., świnie od 69- 91 kor., wszystko za
100 klg. żywej wagi.
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Ogloszenia przyjmuje tylko drukarnfa l,. Wiśniewskie20 w Jarosławiu.

JU'

-.s

lV roku 1892 założony pierwszorzędny
Inżyniera

S.

KOI~NI'\I\NI\

Koncesyonowany

mapa
POWIATU JAROSLAWSKIEGO
szczegółowa

1 podz,alem ]I.

i

ZAKŁAD

u ... ~ra wSlyslk ie gminy. drogi. rzf ki, pOIoki
SIII)'slyc.ne. Dl. g.d~zyta'''a odltgl~d podziałka.

powi~1y 5~cIowe.

,.~Ie

Dokładny

"Concordia"

plan oryentacyjny

Józefa Rokiczana

miasta Jarosławia
zawiera WS7.)'slkie d:r.lelniee miasta, ulice stare i nowe:
z.kłady , ur',ę dll i daty statystyczne.

\II

Obie mapki są kolorowane i siutlI do ul:ylku UTl~dów gminnych,

wla.dz,
,

Jarosławiu

ul .

Spyłka

I. 24 rynek

urządza pogrzeby

przelo1eństw

obszarów dworskich, urzędów parafialnych,
szk Ó ł tu rystyki i t. p.
Do ubycia w ksl~gBrni J . Meinharta.

I

MJIF"" CENA I Kor. -.;a.

10 5touy wltCen.
IMapa (jalityi i Ilukg"iny lotoro.una. pod,ialem na powialy _

POGRZEBOWY

{pocrl~

u",ieraj~ca

od naj wspanialszych do na jskromniejszyc h. rzete lnie, po nader umiark owa nyc h cehach
i ze śc isłą punktualn ości ą.

S~ład !rumien metalowych, dębowych i z miękiego drzewa.
Zalillld podejmuje

si ~

_
... Zamówienia zamiejscowe
~;;;~'~"~'~,"~"~'~i"~,,~.~,~m~""~"~'~"~,"~';-~'~'~"~'i~.~,~,~,"~.~"~.~,,~_
•.~m~i~"~i'~'~
'.;~~~
.~

,;

pr:r.ewozu i sprolndzania l,,·lok.

uskutecznia w naj krótszym czasie_

Sza.n P. T. Na.uczycieli

WYDAWNICTWO

uprasza się o nadsyłanie prac (treści gospodarczej i iiterackiej) do kalendarza "KMIEĆ POLSKI" na rok 1907

KALENDARZY LUDOWYCH

pod adresem:

Wydawnictwo kalendarzy ludowych

a:-:r-::-os~l:-:-a-w,-u-::-I.-:;G:-I-"-:'l-a-::
16

-

:-:J

v

Cernovsky i Spółka
fabryka ma szy n rolniczych
\\' Czeskim Brodzie
Pra g i w Czechach

koło

Iilialny

skład

na Galicyę wJarosławiu,

lJellyna w AlIs tro-Węllrzerll ~p~cyalna fabryka nllrzędzl do uprawy i kultury r oślin
J enemlna reprezentac)'1'I fabryki maszyn tniwnych THE PU\KO l'\FG. w ChiCI'I90'
POleca P. T. panom gospodarzom swoje dotąd nigrlzie co do dob roci niepne~cignione a
wszędzie pierwsze mi nagrodami odznaczone nflnędzia dO upra~)' j;;koto: PLEWNIKI do
buraków jednOr7ędowe znak .A" patent Cerllovs kyego. PLE W NIK I trzyrzędowe do buraków_
PLEWNIKl i OBSYPNIKI zllaku "D" do ziemnia kvI',', k uk urydz)' i t. p. Plewników nuszyrh
wyrobili~rny dotąd zwyt 40.000 sztuk a plewniki te zos ta ły U2l1ane za najlepsze na próbie
narzędzi do uprawy buraków cukrowych w r. 1901 w Przewoffku. Kto rh,e mi,ć oryginalne plewniki C ernow s ky 'e~o racz)' s ię zwrócić wprost et o nas lub naszej fihi w Ja r osławi u
Cenni ki prle~)' lam)' na tytlenIe dar mo i opłatnie.

~'--B-iu-r-o.-Ab..:...d....ow-.-ni-cz-e-..:::4 Droguerya W. Brillanta
dawniej J. Linka w
Teodora Mielniczuka
Jarosławiu

w Jarosławiu, ul. Sobieskiego L 5
wykonuje:

plany i kosztorysy,
przyjmuje

KIEROWNICTWA ORAZ WSZELKIE
ROBOTY W ZAI<RES BUDOWNICTWA

A

(.g~~______W_C~H.O.D_ZĄ~C_E_·I1'-__~~

ma na. Fk/adzie wszelkie ziola księdza Kneippa, wina lecznicze jak chi110we ł t~lazne, artyku ł y toaletowe, hygienkzl1e, kosmetyczne, rótne
balsamy I t. p.
. Najtańszy Skład w~zelkich fa rb, lakierów, pokostu, oliw}' rzepakowej, s~ lad Szczotek do ubrań, jakotet do podlóg dr. ~zuro~ania do
malowania, sk ł ad pędzli wszefakich, w ogqle wszelkich przyborów' dla
malarzy.
. SZlaUChy gumowe płótnem obciągnie t e dla gospodarstwa, trokary I Sll:,uc~y dl~ bydła. - Wszelkie Opatrun ki, bandde, artykuły
gumowe I .chlrurglczne dla ludzi i byd/a. _ Wata. _ Rotnc trucizny
na myszy I szczury, jak pHenica Zatl u ra , ciasto fosforowe, cebula
morska.
WaseJina MI!a na skóry i dla bydła, zupełnie czysta __ bardzo tania.
Oliwy do maszyn gospoda rskich i d o szycia.
przer6fnych. tu dla braku miejPonadto -:vielka i l o~ć
cenach

Nakład

i

własność

c, k_

.

w Jarosławiu.

Odpowiedzialny redaktor Shllislaw Podwinski.

mOi~Ii~W;;i'!!;';;;!i;~

