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zen

lenni ro
c. k. Starostwa

Rady szkoln.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

Część urzędowa.
Do Magistratu miasta JarosJawia, w szystkich Zwierzchności
gminnych i Przełoż e ństw obszarów dworskich w powiecie.

L 22469.
J arosław, 25 maja 1906.
Z polecenia c. k. Ministerstwa rolnictwa przeprowa·
dzi w bieżącym rok'll, a to w drugiej połowie maja, w
czerwcu, lipcu i pierwszej połowie sierpnia referent staty~
styczny c. k. Towarzystwa gospodarskiego we Lwowie Dr.
Jan Paygert, badania typowe zużytkowa ni a roli w gminach
okręgów sądowych Jarosław, Pruchnik, Radymno, Sicniawa.
Poleca się panu Naczelnikow i gminy, aby za wstawie~
niem Dra Paygerta udzielił mu na żądanie mapy katastralnej i protokołów parcelowych i wyda ł ludności odpowie~
dnie poucze nie, aby mu nie przeszkadza no w obchodzeniu
parcel rolnych i ewentualnych pomiarac h, przyczem należy
·wyratnie zaznaczyć, że badait tycb nie przeprowadza się
wca le w celach podatkowych.
L 2203 1.
Jarosław, dnia 28 maja 1906.
Dnia 19 kwietnia 1906 wybuchł w Śniatynie pożar
z nie wy ja śnionej d otąd przyczyny i obróci ł w perzynę ca łą
dzielnicę miasta. Zgorzało 145 domów przeważnie z ca ł em
urządzeniem i wszystkiemi ruchomościami tudzież 195 budynków gospodarczych z wszystkimi zapasami paszy dla
bydła, zborza i na rzędziami rolniczemi. Ogólna szkoda wy~
nosi przeszło 400.000 kor., z k1órej nawet czwarta część nie
by ła ubezpieczoną.

Klęska pOżaru dotknęła

190 rodzin liczących przeszło
900 głów, w największej części ludzi biednych i nieubez~
pieczonych od ognia, nie tylko nie posiadających środków
na odbudowa nie spalonyc h domostw lecz nie będących w
możności s llraw i ć sobie i rodzinie naj ni ezbędniejszej odzieży i nie mających nawet co jeść.
Najjaśniejszy Pan raczył wprawdzie na pierwszą wiadomość O klęsce pożaru udzielić 5.000 koron z prywatnych
funduszów na dorafną pomoc pogorzelcom i c. k. Prezydyum Namiestn ictwa asygnowa ło zapomogę z funduszów

okręg.

w

Jarosławiu.

Do nabycia w drukarni L.

Wiś ni ewskiego.

państwowych,

lecz na odbudowanie domów brak jeszcze
potrzebyc h funduszów (dla wie lkiej ilości) pozbawiollych
mienia i dachu mieszka nców.
Wobec tyc h rozmiarów klęski wzywam PT, O zarzą
dzenie dobrowolnych sk ł adek na pogorzelców śniatyńskich.
Zebraną kwotę na l eży przesłać w swoim czasie na
ręce lutejszego c. k. Starostwa.
L. 22032.
Jarosław, d nia 28 maja 1906.
C. k. Starostwo otrzymało polecenie zarządzenia poszukiwań za:
I) miejscem pochodzenia i przynależności:
a) urodzonych na Węgrzech, Zuzanny córki Marci na
Dudka i Karola syna Józefa Bechera.
b) zmarłych na Węgrzech, poczmistrza Stanisł awa
Oszczewskiego w wieku lat 64, syna Feliksa i Józefiny,
urodzonego w S łonem, Irena Simowicza syna Józefa i
Maryi z domu Selep, Józefa Surkowskiego przynależnego
rzekOmo do MocJlOatego w Galicyi.
2) miejscem pobytu:
'
.
a) popisowych : Stanisława Nowolnego ur. 18S3 w 1(0ł odziejówce, Józefa Nowotnego ur. 1884 w Oknie, Chaima
Silbera false Eisnera ur. 1884 w Tarnobrzegu, Józefa Żaka
recie Zaczka ur. 1884 w Preszburgu, Augusta Junaceka
ur. 1884 we Wiedniu, Jana Jascheka ur. 1885 w Wiedniu
Antoniego Kroczdiry ur. 1884 w Smichowie, Ferdynanda
Jerzego Lindera ur. ł884 w Wiedniu i Rudolfa Krejcego
ur. 1884 w Wiedniu.
b) pospolitaków Alojzego Raczka ur. 1887 w Oło
muńcu , Józefa Baranowicza cygana ur. 1886 w pOlu pod
SI. POllen, Wiktora Schmida ur. 1886 w Kasten, Karola
Dopplera ur. 1886 w Kirchberg, Antoniego Ungera ur. 1886
w BabeIJstein i Karoia Foltina ur. 1886 w Oberndorf.
c) skazanego na grzywnę Antoniego Wronskiego byłego naczelnika orkiestry zdrojowej w Szczawnicy.
d) by ł ego handlarza owoców i starzyzny, Chaima Lejby 2·im. Mareckiego lat 44 ze Lwowa.
e) Anieli Sirze leckiej ur. 1880 w Och ladowie, która
ma być przesł uchaną w sprawie swej przyna l eżności i ko~
sztów leczenia.
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f) Matyl dy Kadte i k,żo n y Alojzego, ur. w. Dub w Morawie,

g) ucznia tapicerskiego

legitymującego się skradzioną

książką robot n iczą

Rudolfa Maćeka.
3) za pochodzeniem i i de n tycz n ością umysł owo chorej kobiety, oddanej do szpitala w Cervignaczo powiat Grad iska, mianującej się Mąryą Pelc , nie posiadającej jednakowoż żad n ych dokumentów.
Wzywam P. T., aby zbadał (a) czy która z powyższych
osób nie pochodzi z ta mtejszej gminy, względnie nie jest
tam przyna l eżną i O dodatnim wyniku docho d zeń d on i osł (a)

do kOlka czerwca 1906.
Wreszcie ostrzegam P. T. przed niżej wymienionymi
i sy mulantami, którzy już lo wyłudzają wsparcia na rachunek swoich gmi n pr'lyna l eżności, jużlo u d a j ą
c horych i n adużywają zaopatrzenia szpitalnego a lO:
Kazim ierl Fiołek, na łogowy pijak i próżniak z Nienadowy, J ózef Leg~za kapeluszn ik ur 1856 w Cieszynie, Marya
Sicińska sł użąca z Tarta kowa, Kar01 Janesz murarz ur. 1843
w Laśkach, J an Gó ndle cze ladnik szewski ur. 1879 w Wied ni u, I<arol Zieglebner zarobnik ur. 188 1 w Oberndorf,
Jan Taubler ślu sarz ur. 1874 w Kaloching, Franciszek Bach ·
man parobe k ur. 1883 w Thón ischen, Józef Slreit woŻn i·
ca ur. 1875 w Wied niu, Fra nciszek St iefelbauer ur. 1875
w KOll niitzberg, Marya Stiene bez zajęcia ur. 1868 w Reic henau, Sebastyan Masc ht!rbauer ur. 1872 w S I. Florian ,
Piotr Kolar ur. 189 1 w Slabinje, Oejo Duran ur. 1887 w
Jek in ać, Jan Deja k cze lad ni k p:ekarski ur. 1853 w Unter·
Stei ndorr, Jan Hófflich dyetaryusz ur. 1868 w Krakowie,
Franc)szek I<ernstock ur. 1859 w He idenreichstein, Marya
Leichtag ur. 1878 w Gromow cach, Triwun Sa mać ur. 1870 w
Brestik, Aco I<orecki Ul. 1846 w Balajnicy pow. ZemUJl i Sten O
Alutovdzic ur. 1874, by ły egzekutor podatkowy z Zamościa .
Powyższym
osobo m nie należy udzie l ać żadnych
wsp arć ani przyjmować do szpitalu, wyjąwszy w wypadkach
n iezbędnej potrzeby, lecz przeciwnie w razie przytrzy mania
której z nich , postąpić ściś l e wedle obowiązujących przepisów szu pasowych.
W kO llcu zawiadamiam P. T., że poszukiwania za pop isowym Karole m Steffekiem i w ł óczęgą Jędrzejem Topeli m zos t a ł y odwo ł ane.
wł óczęgami

L. 22749.
Jarosław, dnia 29 maja 1906.
C. k. urzą d górniczy o k ręgowy w Drohobyczu udzielił p. Jakóbowi Vackowi ogólnego pozwole nia do pOSZI)kiwail górniczych w myśl powszechnej ustawy górni czej
na o k ręg tutejszego pow iatu politycznego.
O tem zawiadamiam P. T. z poleceniem ogłosze n ia
i pouczenia ludn9ści, aby wyżej nazwanemu w danym wypadku nie robiono przeszkód.

•

L. 23247.
J arosł aw, dnia 30 maja 1906.
Reskryp tem z dni a 17 maja 1906 I. 8. - I. oz n ajmi ło
c. k. Na miestnicfwo we Lwowie, że o dt ąd p rzysł uguje gm in ie Wola peł k i ńska nazwa .. Wulka pe łk ińska."
Gmina winna także używać od t ąd pieczęci urzędowej
z nazwą .. W ul ka peł k iń s k a" a nie Wo la pe ł kińs k a .

L. 23343.
J a rosław, dnia 2 czerwca 1900.
W dniu 18 maja sprawdzono w Ost rowcu w powie·
cie ciesza nowskim wście k liznę u psa obcego, ma'lego

wzrostu, m aści czarnej, pod brzuchem i wszystkie nogi
a pod szyj ą b ia ły.
Za poc hodze niem tego psa należy wd r ożyć doch odzeniea w razie dodatni ego wyniku do n i e~ć c. k. Starostw u.

żó łt e

L. 24480/06.

Jarosł aw·, dnia 5 czerwca 1906.

Obwie s zczeni e .
l
Mozes Broc h wniósł do c. k. S tarostwa podan ie ,o
udzielenie mu konsensu na urządzenie w Mic h ał ówce par,c.
bud. 185 m łyna gazowego. Pla ny i rysunki wył ożone są
w biurze 2 c. k. Starostwa.
Komisyjne doc hodzen ie celem zbadania dopuszczalno·
śc i tego zak ładu p rzemysł owego i ewentua ln ego wysłu 
chania za rzutów st ron in teresowanyc h odb~dz i e się w dniu
22 czerwca 1906 o godzini e 3 popoludniu, co sit podaje do
publi cznej w i adomośc i z te rn, że zarzuty można wnos i ć
także na piśmie przed terminem ko misyi.

L. 22321.

J aros ł aw,

-:-

dnia 6 czerwca 1906.
Wzywam P. T., aby na za ł ączonym formularzu sporzą
dzi ł (a) wy kaz zapasów żywności i ś r odków przewozowych ,
które się znaj d owa ły w gmin ie (na obszarze d wors kim)
w maju 1906 i aby wykaz ten prze dł oży ł (a) c. k, Staro s twu niezawodnie do końca czerwca b. r.
Przy wypeł nian i u pojedynczyc h rubryk n a l eży się ściś le
zas t osow a ć do wskazówek umieszczo nych na form ularzu.
P rzy p adającą należy t ość za druk 4 hal. o d jedn ego
arkusza n a l eży p r zedłożyć przy sposobności innej przesy ł ki
pie n iężnej .
J arosł aw, d nia 6 czerwca 1906.
do dzisiejszego numeru dzie nnika obw ieszcze nie c. k. Namiestnictwa z dn ia 25 maja 1906 I. 675 12
w sprawie ograniczeń weter. policyjnych ze wzg l ędu na
stan zarazy pys k - racicowej w krają wzywam P. T., ażeby
te zarzą d zen i a jak najobszern iej o p ub lik owa ł (a) j cz u wał (a)
nad wykonan iem tychże.

L. 24202.

Dołączaj ąc

L. 24152.
J arosław, dnia 7 czerwca 1906.
Z pOWOdu pojawie nia s i ę epidemii ospy we wsiach
gra nicznych Królestwa Po lskiego wzywam P. T., a by O
każ d y m wypadku ospy tak prawdz iwej jak i wietrznej natyc hmiast osobną re l acyą S tarostwu donosi li.
Rów n ocześnie wzywa m P. T., aby dołoży l i starań, by
do szczepie nia ochronn ego ospy zgłosi li się wszyscy dotychczas ni e szczepien i bez względu na wiek, gdyż ty lko
przez ogólne szczepien ie wy t worzyć m ożna dost a t ecz n ą
oc hronę przeciw szerzen iu się ospy.
L. 24423.

Jarosł aw,

d nia 8 czerwca 1906.
c. k. Ekspozytura policy i w Majdanie sieniawskim
do nos i, że wed le i s tn iejących przepisów, paszportowyc h
rosyjskich waż n ość przep ustek wydanych na 28 dn i przez
ck. austryackie w ładze polityczne lub policyjne ustaje, jeże li ich posiadacz w przeciągu d ni 14 l icząc o d daty wy·
stawienia - granicy rosyjski ej nie prlek roczy.
Wzywam przeto P. T. aby w tym kieru nku in formowa ł (a) s t araj ących s i ę O karły legitymacyjne (przepust ki)
do Rosyi na 28 dni z tern , że w razie nie zastosowa nia
się do p owyższego przepisu zosta n ą przez. władze rosyjskie zwróceni z granicy i n arażeni na zawód i k oszta.
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L. 21150.
Jarosław, dnia 13 czerwca 1906.
Prawomocnem orzeczeniem Magistratu we Lwowie
z 31 maja 1905 Img. 36337/05 zasąd zono terminatora rzeź n ick i ego Jana Potocznego za przek rocze nie sanitarno-poli cyjne na grzywnę w kwocie 10 koron - ewentualnie na
karę 24 godzi nn ego aresztu.
Ponieważ J an Potoczny wyda l ił się ze Lwowa w nie·
wiadomym kierunku, a terilźniej3zy pobyt jego Magistralo'wi niewiadomy, przeto wzywam P. T. aby za nim śledzi ł a
i o dodatnim wyniku doniosł a c. k. Starostwu d,) końca
lipca b. r.

Wykaz chorób nagmi nnych w powiecie:
I<rztusiec:

"
"

w czasie od I do 15 ma ja 1906.
j\1anastcrz
46 chorych
Morawsko
19
"
Munina
80
"
Sośnica

"
Odra:

9

"

Morawsko
9
"
Laszki (Charytany)
Pł onica:
2
"
I chory
WieW n
Dur brzuszny
Tyniowica (Chorzów)
2 chorych
Ospa wietrzna
Wykaz m iejscowośc i powiatu.
w których panują choroby zaraźliwe zwierzęce
Epizoocya

I

Pomór

świń

Miejscowość

7.

~rodki wctcr. policyjne
powodu tej zarazy l.arząd:wnc
obowiązują

Miękisz

stary

od

30,[,

1906 do

odwołania

--WęgTerka

gm. i obsz. dw.
Duńkowice

gm. i obsz. dw.

l azy
Zaleska wola
Nienowice
Skoł osz6w

L. 1587 RSO.

k. Starosta

Jarosł aw,

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Ka lendarz lowleekl. W czerwcu wolnO polować: na koz ły (rogacu) od polowy miesiąca na ptactwo wodne w ogólnoSci.
Ka h·nda r 7. ry baCkI. Przez ca ły czerwiec wolno łOwić wszystkie
ryby z wyjątkiem brzanki leszcza i cyrty. Na samice raka trwa jeslcre
czas ochrony. Raki samce wotno łowić i spnetlawać.
Złowione ryby mUSlą mieć przepisaną miarę.
Przekrocze nie powyiszych przepisów b"dlie karane grzywną od
10 do 200 K. wZRt~dnie karl( aresztu do 14 dni.
Po ż a ry. W nocy z dnia 23 na 24 maja 1906 około
godziny 12 wybuchł potar w domu Micha ł a Dzikiego
w Dobrej, który zniszczy ł jego dom mieszkalny, komorę,
stajnię, stodołę, 2 sztuki nierogacizny j wszyskie sprzęty
domowe oraz ubrania.
Pożar wybuch ł wskutek zł ej konstrukcyi komi na.
Szkoda wynosi 3000 koron, a była ubezpieclo n ą na
700 koron.

WY K A Z
cen

łar;owych

zboh na targu w

J arosławiu

w dnl_ 15 curwca 1906.

Pszenica najlepsza 16 kor. 70 hal. pszenica śred. 16
kor. 20 hl. żyto najlepsze 12 kor. 80 haL, żyto śred . II
kor. 60 hal., jęczmień najlep. 14 kor. 00 hal., jęczmie ń
średn. 13 kor. 50 hal., owies najlepszy 15 kor. 50 hal.
owies śred n i 15 kor. 00 hal., grysik pszen ny 28 kor. ,50
ha l., grysik hreczany 42 kor., - hal.. pęcak 23 kor., 50
ha l., jagły 25 kor., - hal., groch 20 kor. - hal., fasola
32 kor. 00 hal., proso 14 kor., - hal., hreczka 14 kor., hal., kasza hreczana 23 kor., - hal. kasza jęczm . 24 kpr.
50 hal kartofle 1 kor. 60 hal.. siano wiązane najlep.
4 kor. 00 hal.. wiązane śred.3 kor. 50 haL, siano niewiąz.
najlep 3 kor. 90 h. siano niewiązane Śred. 3 kor. 40 ha l.
slOma okta!. naj lep. 2 kor. 70 h. sł oma okto!. śred. 2 kor.
40 hal. sloma paszna najlep. 2 kor., 50 hal., śred n ia
2 kor. 20 ha l. , s ł oma mierzwa najlep. 2 kor. 20 hal.
ś rednia 2 kor. 00 ha l. Wszystko za 100 k/g. wagi.
SPĘ D BYDLA
na larg tygodniowy do Jarosławia d n:a
15 czerw. 1906: 257 szt. rogac., 738 szt. nier., 49 szl. c i e l ą t
Pł acono: woły od 62 -- 67 kor., krowy od 62 - 65 kor.
cielęta 55- 65 kor., świnie od 69-91 kor., wszystko za
100 kiJ{. żywej waJ{i.
Przyp~d7.ono

gm. i obsz. dw.

e.

3

Srodzicki m. p.

dn ia II czerwca 1906.

Do wszystki ch Rad szkoln ych miejsc owych i zarząd ów szkól.

Dodatkowo do tutejszego roz p orządzenia z dnia 29
kwietnia 1906 I. 1115. (Nr. 9. Oz. rozp.) wyznacza c. k.
Rada szk. okręg. termin częściowej konferencyi okręgowej
w Radymnie na dzietl 30 czerwca 1906.
Konferencya rozpocznie się wabu miejscowościach
naboteństwem w parafialnych świątyniach katolickich O go;
dzinie 8 rano.
W· przeddzień konferencyi odbędzie się w Jarosławiu
O gOdzinie 11 zaś w Radymnie O godzin ie 10 rano posiedzenie wydzia ł u konferencyj nego.
W posiedzeniu tern obowiązani wziąść udział czł on
kowie wydzia ł u odnośnego rejonu, o raz powo lani przez
przewodniczącego korcferencyi referenci.

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

akręgo;vej

Brat/zje/d m. p.

C Z ęś ć urzęd o wa

II.

EDYKT.
Na żądanie Jaremka Kaszaka odb~dzie się dnia 28
czerwca t 906 O godz. 9 przed pOłudniem w sądzie ni żej
wymienionym w biurze Nr. 8 ("e lem zniesienia współwła
sności licytacya realności Iwh. 488 hs. gr. gm. Sko ł oszów
objętej składającej sic: z parceli budowlanej i domku.
Nieruchomość ta wystawiona na licytacy~ jest oceniona na 489 kor.
Najniższa cena wynosi cenę szacunkową niżej lej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
Warunki licytacyj ne od n oszące si~ do tej nieruchomości dokumenla (wyciąg tabularny, wyciąg ka tastralny.
proto k oły ocenie nia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia przejrzeć pOdczas godziń urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 8.

C. k. Sąd powiatowy O. II.
Radym"o, dnia 10 maja /906.
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ROZPORZĄOZEN z dnia

OZIENNII(

Ogloszenia przyjmuje tvlko
drukarnia L.
.

DIF"

15 czerwca 1906.

Wi śniewskie~o

w Jarosiawiu - . ;

W roku 1892 założony

S. KORNI'\I\NI\

Inżyniera

Koncesyoll owa n y

szczegółowa

mapa
I' OWIAT U JAROSLAW S KIEGO
z

pod.iałem

;

na po,,'ialy

s~lIo .. e,

',bc~ smy$ly~.ne.

Dokładny

ta ..·;.,.

WU)'$I~ie

Dla odczytania

ZAKŁAD

gmin y, d'oj!"i, ,zeki, potoki

Józefa Rokiczana

J a ro sła wia

zawiera wszystkie dzielnlee miasta, uli ee stare i nowe;
zak ł ady, urzt:da i daty statyslyrz ne.
Obie- mapki są kolorowane i siutą do u1)'tku urzędów gminnych,
wlad2, pnel01eństw obszarów dworskich, urzędów pararialnych,
szkól turyst) ki i t. p.
Do nabycla w lisiuarni J . Meinharta.
~ CENA l Kor. ~
(poezt, 10 Qrouy w1łceJl.
I Mapa Q.li.y; i

w

.Jarosławlu

.1. Spy tka I. 2<

r~' nek

urządza pogrzeby

od najy.'spanialszych do n ajskromniejszych, r zetelnie, po nader umiarkowanych ce nach
i ze ścis łą punktual n ością.
Sklad Irumien meta lowych,
Zakład podeimuł e się

Bu~o .. iny ~otoro,,·.na

"'II~tkie ~nie ~~II:unikHyine

POGRZEBOWY
"Concordia"

odl e81~ci podtiat~a.

pl a n orye nt acyj n y

mi as ta

pi e rwszorz ędny

• ""działem na J>O"'iaty _ ,awierająn
- "'Yld,ie , druku bid. mi.~i~r •.

dębowych

i z

miękiego

drzewa.

prtewo1.U I spr owadzania ZI\'lok.

Zamówienia zamiejscowe uskutecznia

w naj krótszym czasie.

,

W DRUKARNI L. WISNIEWSKIEGO

....
w

Sklep

JarosJawlu , ul. Grodzka (gdz ie apteka Wis łockiego).
_ _ - 00 nabycia : - - ksi ęg a

a.-

-.a

--

ewidencyi koni na by-

tych przez handlarzy.
Po nader niskiej cenie.
v

Kółka rolniczego w Wierzbnie
jest do wydzi e rzawienia

~

po bardzo

przystępnej

ce nie.

~

Wiado m ość u Naczeln ika gmrny.

Cernovsky i Spółka
fabr yk a' maszyn rolniczych
w Cz esk im Brodzie
kolo Pragi w Czec h ac h

lilialny

skład

na Calicyę wJarosławiu.

IJedynal w Austrll.Węll rz ec h 8pecyalna fabryka narzędli do uprawy i kultury ro ś lin
Jencroino rcprelenlac)"tI labr)"ki masz~'n tnillmych THE PLP.!'iO f\ FG. YJ Chicago.
Poleca P. T. ran( m go~ r o(jar~om swoje <!ot ą d nigdzie co do dobroci nieprzdcig-nione 3 .
wszędzie piel wszemi naglo<!ami odznaczone n~rzędlia do upnwy jakolo; PLEWNIKI do
buraków jednonę<!owe zl1ak ~A" paten I Cernovskyego. PLEWNIKI trzyrzędowe do burakÓw.
PLEWNIKI i OBSYPNIKI znaku "D·· do ziemniak6w, kukurydzy II. p. Plewników naszych
wyrobi1i~my dOląd zwyt 40.000 szlu k a plewniki le zosIai)' uwane za najlepsze na próbie
narzędzi do uplawy tUJaków cukr(,wych w r. 190 1 w Prnwonku. Klo chce mief oryginalne p[(v, nl kl Cernov ! ~y ' t,O raczy się zwrócić "prost do nas lub nllszt'j lilii w Jarosławiu
Ce nIliki prr.e~)"lamy na i)'tztnle darmo i o pł a t nie.

Biuro budownicze

Teodora Mielniczuka
w

J a ro s ła wiu , ul. Sobieskiego

I. 5

wykonuje:

plany i kosztorysy,
prlyjmuje

KI EROWNICTWA ORAZ WSZELKIE
ROBOTY W ZAKRES BUDOWNICTWA
WCHODZĄCE.

Nakład

i

własność

c. k. Starostwa w

Jarosławiu.

Droguerya W. BriIIanta
dawniej J . Linka w Jarosławiu
ma na s kładzie wszelkie z i oła k s i~d za Kneippa, wina lecznicze jak chinowe i 2~lazne, arly k u ły loalelowe, hygieniczne, kosmetyczne, rOtlle
balsamy l I. p.
. Najtańszy sk ład wllzelkich farb, lakierów, pokostu, oliwy rtepakoweJ, s kład szcwlek do ub rań, jakotet do podłóg do szurowania, do
malowania, sk ład pędzli wszelakich, w ogóle wszelkich przyborów dla
malarzy.
. Szlauchy g umowe plólnem obciągniele dla gospodarstwa, tro·
kary I szlauchy dla byd ła. _ Wszelkie opalrunki, bandate, artykuły
gumowe i chirurgiczne dla ludzi i bydla. _ Wala. _ Rotne Irudzny
na myszy i szczury, jak pszenica zaIru ta, ciasto fosfo rowe, cebu la
morska.
Waselina tól1a na skóry i dla bydła, zupełnie czysta .. bardzo laniaOliwy do maszyn
i do szycia.
Ponadlo wielka iloSć
przerótnych, lU dla br.aku miej.
nie,,) mienionych cenach mo"iwie

