Nr. 13.

J aros ł aw.

Wychodzi: l.

j

15.

2) Ola inn ych abonentó w: w miejscu rocznie 3 kor.
z p rze s yłk ą pocztowfj 3 kor. 50 h.
P,'cnumc ra te j ak l) na leź.y nad sył ać wprost do c. k.
Staros twa w J a roslaw;iu.
Inseraty przyjmuje drukarnia I.. W i śniewskiego.

każdego miesiąca.

Prenu m erata:
1\ DIn nl'lonenló w IlwolnionyrJl od opiaty poczto we;:
roczni e 2 kor.

•

Rok VII.

dnia l lipca 1906 r.

,

•

lenni
C.

k. Starostwa

zen
Rady szkoln.

Część u rzędowa.

dnia 9 czerwca 1906.

Prezydyum c. k. Namiestnictwa reskryptem

z dnia

1 czerwca 1906 I. 7840/ pr. udzieliło Wydziałowi Czytelni
ludowej im. Kościuszki w Bieczu pozwolenia na zbieranie
składek dQ.browolnych w drodze piśmiennyrh odezw, na
budowę domu dla biblioteki publicznej po ko niec czerwca
1907 roku w Galicyi, z wykluczeniem kwestowania od
domu do domu.
.
O tern zawiadamiam P. T. celem właściwego zarzą
dzenia.

-----------------------dnia 12 czerwca 1906.

L. 22898.

Jarosławiu .
Wiśniewskiego.

wiatowym mają być dostarczane podwody za wynagrod zeniem według dawnej normy t. j. po 6 hal. od konia i ki lo-

Do Magistrat u miasta JarosJawia, wszystkich Zwierzch nosc i
gminnych i Prze łożeństw obszarów dworskich w powiecie.
Jarosław,

w

Do nabycia w drukarni L.

Numer po;edynczy 12 halerzy.

L. 24788.

okręg .

Jarosław,

Według odezwy c. k. krajowej Dyrekcyi skarbu we
Lwow ie z dnia 24 marca 1906 L 25800 wyslósowanej do
c. k. Namiestnictwa we Lwowie napotykają urzędnicy ewidencyi katastru podatku gruntowego jeszcze ciągle na trudności przy uzyskiwaniu podwód, za które mianowicie gminy żądają wynagrodz~nia wedle wymiaru z ustawy z dnia
22 maja 1905 dz. u. p. Nr. 86.
Niektóre gminy oświadczają wprost, że nie będą dostarczały urzędnikom ewidencyjnym podwód za wynagrodzeniem, ustanowionym dla podwód cywilnych.
Skutkiem tego ci urzędnicy często oplacać muszą za
podwody lub wynajęte fury daleko wyższe należytości jak
te, które krajowa Dyrekcya skarbu według obowiązujących
przepisów przyznawać im może.
Ztąd powstają liczne zażalenia urzędników ewidencyjnych, znajdujących się w obec oporu gmin rzeczywiście
w bardzo przykrej kolizyi.
Wskutek tego przypominam P. T. tutejszy okólnik
z dnia 17 sierpnia 1905 I. 3871, w którym wyraźnie zaznaczyłem, że nowa ustawa O podwodach z dnia 22 maja
1905 Dz. p. p. Nr. 86 dotyczy wyłącznie podwód wojskowych w czasie pokoju, natomiast cywilnym urzędnikom po-

melrą.

L. 25219.
Jarosław, dnia .12 czerwca 1906.
C. k. Ministerstwo skarbu wydało reskryptem z dnia
22 listopada 1905 l. 75282 nową instrukcyę co do postępo
wania przy zamawianiu i wydawaniu kopii, odpisów i wyciągów z operatów katastralnych.
Najgłówniejsze postanowie nia tej instrukcyi są na s tę
pujące:

Strony mogą czynić zamówienia w Archiwum map
we Lwowie, wzgh:dnie w odnośnym urzędzie podatkowym
lub u urzędnika ewidencyjnego ustnie lub pisemnie.
Strona może żądać, by zam ówiony akt przysłano jej
pocztą na jej koszt i niebezpieczeń s two.
Wydanie zamówionego aktu mole nastąpić Iylko po
uiszczeniu przypadającej należytości, którą odnośny urząd
lub funckyonaryusz ewidencyjny "stronic oznajmi.
Ta należytość ma być uiszczoną w Archiwum lIlap
wzgtędn : e w odnośnej kasie rządowej , ni;:dy zaś na ręce
urzędnika ewidencyjn ~ go, a to wprost albo przekazem pocztowym lub czekiem pocztowej Kasy o s zczędności. Strona
może też żądać, by przesłano jej zamówiony akt za pobraniem pocztowem.
Tendencyą nowej instrukcyi jest, by strony prędko i
w sposób dogodny mogły przyjść w posiadanie potrzebnych kopii. odpisów lub wyciągów z operatów katastralnych.
Do tego polecono odnośnym funkcy onaryuszom, by
stronom okazywali najdalej idące względy przy przyjmowaniu i ekspedyowaniu zamówień. O czem zawiadadamiam P. T. wskutek reskryptu c. k. Namiestnictwa z dnia
2 czerwca 1906 l. 67856/XV z pol eceniem należytego ogło
szenia.
Jarosław, dnia 13 czerwca 1906.
L. 22161.
Prawomocnem orzecz~niem z dnia 13 września 1897
I. 50392 skazał Magistrat krakowski Wincentego Łobodę
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za przekroczenie §. 14 ustawy przemysłowej popeł nione
przez trudnienie się kaflarstwem na własny rachunek bez
karty przemysłowej na grzywnę w kwocie 20 Kyron, kt6~
rej dotychczas nie zapłacił i której nieściągnięto wskutek
niewyśledzenia jego miejsca zamieszkania.
Wzywam P. T. o zarządzenie poszukiwań za wyżej
nazwanym i doniesienie c. k. Starostwu o dodatnim wyniku do

końca

lipca 1906.

L. 26030.
Wzywam P. T.,

Podob nie jak corocznie za łożone zostaną i w roku
w czasie od 12 lipca do I sierpnia 1906 wojskowe
telegrafy polowe w obrębie tutejszego powiatu. Odwołując
się na okó ln ik z dnia 3 lipca 1905 L. 31141 wzywam P.
T., aby zarządzenie niniejsze pOda ł (a) do publicznej wiadomości i przestrzegał(a) ludność, że każde samowolne
uszkodzenie lub kradzież przewodów telegraficznych będzie
surowo karana, a każdy podejrzany o przekroczenie tego
zakazu odstawiony będzie przez Kornend~ oddzia łu telegraficznego do najbliższego posterunku żandar m ery j celem
odstawienia go do Sądu.
C. k. Żandarmeryi pO leca się równocześnie czuwać
nad temi zarządzen i ami.
bieżącym

dnia 15 czerwca 1906.
do 14 dni po l eciły i przypilnowały oczyszczenie wszystkich studzien w obrębie gminy
względnie obszaru dworskiego się znajdujące a to w ślad
rozporządzenia c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z
dnia 25 stycznia 1892 względnie c. k. Namiestnictwa z dn. L. 25708.
Jarosław, dnia 21 czerwca 1906.
14 lutego 1898 J. 10216.
W wie lu okolicac h kraju praktykowanym jest zwyczaj
Czyszczenie studni nie ma się ograniczyć do wyczerwydzierzawienia
różnych
skrawków gruntów gmin nych,
pania wody i pOdebrania n amuł u, ale należy także z cembryn zeskrobać mech, takowe wymyć, poprawić i zabez- względnie powiatowych a przedewszystkiem rowów przydrożnych i dróg polowych włośc i anom, tym zwła szcza,
pieczyć studnie od dostawania się z otoczenia do wnętrza'
którq
nie mając w łasnyc h gruntów potrzebu j ą paszy czy
wód atmosferycznych.
pastwiska
dla wyżywienia swego inwentarza. W kontraktach
Tak sa mo obow i ązkiem jest zwierzchności gm in nej
takich
dzierzaw
pospOlicie pomija się waru nek tępienia
wp ływać na mieszkaIiców, ażeby studnie zaopatrywali w
chwastów
na
wydzierzaw
io nych przestrze ni ach lub też nie
stałe wiadra, z których woda ma być dopiero wlewana do
określa się go dość wyraźnie i stanowczo, a mi anowic ie,
konewek, a lbowiem czerpania wody za pomocą konewek
zawieszonych na osenkach, a pochodzących z rozmaitych by dzierzawca zajął się tępie n iem tychże, zanim przystąpi
domów jest główną przyczyną szerzenia się chorób zakaf- do jakiegokolwiek zużytkowa nia obiektu dzierzawnego a
nyeh i to przez dostawanie się zarazków chorobowych! zarazem by zobowiąza ł się, ewentua lnie odpowiedn ią kaucyą poręczy ł , że w ciągu użytkowania nie dopuści do zaznajdujących się na powierzchni brudnych konewek do
wiązania się pączkÓW kw'iałowych na ' ostacfi, które nawet
_
wody studziennej.
W koncu nadmieniam, że obowiązkiem Zwierzchno· po obcięciu mogą dojrzeć i wysypać nasienie, przyczyniając się tern samem do zachwaszczen ia kultur rolniczych.
ści gminnej i mieszkańców jest nietylko czyszczen ie stuNie wątpiąc, że pomieszczanie tego waru nku w kondzien raz do roku ale takowe ma mieć miejsce po każdej
traktach
takich dzierzaw przyczynić s i ę zdoła w znacznym
powodzi i w ogóle zanieczyszczeniu stud ni.
stopniu
do
zmniejszenia klęski chwastów, wzywam P. T.,
. Za ścisł e wykonanie powyższych zarządzeń są osoaby
w
podobnych
wypadkach zastosowali się do powyż
biście p. naczelnicy g min i obszarów dworskich odpowieszych
wskazówek.
dzialni.
L. 23790.

Jarosław,

ażeby

Jarosław,

dnia 18 czerwca 1906.
Odwołuj ąc się do tutejszego okólnika z d. 23 kwietnia 1904 I. 16737 wzywam P. T. wskutek reskryptu c. k.
Prezydyum Namiestnictwa z dnia 3 1 5 1906 l. 5269/pr. o
pouczenie ludoości mającej zamiar emigrować do Pańsiw
brazylijskich: Parana i Slo Calhąrina, że ro lni cy, chcący
osiąść w jedne m z powyższych państw powinni posiadać
przynajmniej 1600 K. kapitału, zaś przemysłowcy i ludzie
wolnych zawodów powimi i przedtem upewnić się co do
zajęcia swego albo też mieć ze sobą potrzebne środki pieniężne, by mogli dłuższy czas być bez zajęcia .
O ważniejszych spost r zeże n iach co do wychodictwa
do Brazylii n a l eży mi bezzwłocznie donieść.

L. 23524.
Jarosław, dnia 19 czerwca 1906.
W ślad tuL okólnika z dnia 18 pafdziernika 1906,
L. 45080 ogł oszonego w dzienn iku urzc;dowym Nr. 21 ex
1905 zawiadamiam P. T., że druk wydawnictwa Skorowidza Ligi Pomocy Przemysł owej jest już ukończony.
Jeden egzemplarz Skorowidza w ozdobnej, trwałej
oprawie kosztuje 5 1<01'.

•

L. 26671.

Jarosław,

dnia 27 czerwca 1906_

Micha lina Biehajło żona Jędrzeja wofnicy pozos iają
cngo w słu żbie u Jakóba Hirtha w Jarosławiu napotkała
wieczorem 8 czerwca br. c hł opca liczącego lat 7 błąkają
cego się po· ulicy 3-go Maja i zabra ł a go do siebie.
Po dziś dzień nikt nie zgł osi ł się po tego ch łopczy
ka, ani leż nie zdołan o dowiedzieć się, jak on się nazywa
i z kąd pochodzi; opowiada tylko, że go wołano "Józiu"
ojca nie ma, a matka umarła nie wigdomo kiedy i że gospodarz u którego pasł krowy wypędzi ł go z domu.
Chłopiec ten dość dobrze zbudowany ma ciemnoblond wlosy, krótko obcięte. ubrany po wiejsku i jest religii rzymsko-katolickiej, gdyż pacież mówi po polsku .
Opowiada On, że wsi, w której przebywał jest kościół i ksiądz, a zatem niewątp li wie pochodzić on może
z Wiązownicy, lub z Ch łopie. Ch ł opiec ten zosta ł tymczasowo umieszczony u Stefana Solarza w Ryszkowej Woli.
Wzywam przeto P. T. aby mi doniosła do której gminy chłopiec ten jest przy n a l eżny i czy nie ma krewnych
obowiązanych do jego utrzymania .
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Wykaz chor6b nagminnych w powiecie:
Paw łosiów

Płonica:

lazy

Krztusiec:

Munina

..
..
..
..
Dur brzuszny
..

Manaslerz
Wiązow n ica

w których
Epizoocya

Pomór

świń

Rób u

świń

..
..
..
.
.

8
10

Za leska ·Wola
Wietlin
Tuliglowy
Manaslerz

Ospa wietrzna

I·

17 chorych
2
•
69
29
46

Oą,browic3

chory
I
I

Wyk az miej sco wości powiału ,
.pa nu ją, choroby zarażliwe zwierzęce
Miejscowoś ć

Miękisz

stary

I

.

..

;::,roakl weter. pOlicYJne

za~azy. zarzlłdwnc
obowiązują

;.: powodu tej

od

Piwoda

od

30' 6

1906 do

I

odwołania

18/, 1906 do odwolania

Zaleska wola

I

Wściet
" / •. do ul,
kUzna -.:''-_\_V_ę_g_ic_r..,k-:
a_-':-_ _od
_ _-_ _____ •
C. k. S tarosta

8rodziclri m. p.

Część nieurzędowa ..

Kronika powiatowa.
Kal ll ndarz lowlerkl. PrlC2 caly lipiec wolno polować: na kozly
(rogacze), ptactwo blotne w ogólno~ci i ptactwo wodne.
Kalendan; rybaeki. Wszystkie ryby ludzie! raki sarnce. wolno
łowi ć i sprzedawać. Ziowione sztuki mlls~ą mieć przepisaną miarę·
Raka samicy łapać nie wOlno, a przypadkowo zlowio ne samice naldy
lllltychmiast wrzucić do wody.
PrzekrOClenie powyhzych przepisów będlie karane grzywną od
10 do 200 K. względnie karą aresztu do 14 dni.

Dnia 28 czerwca br. okola godziny 5 minut 22 popomie;:dzy stacyami Radynmem a J arosławiem
Sokalską odnogą, przy klm. 214.736 zas iał zabity przez
przejezdżający pociąg pospieszny Nr. 4 dziesięcioletni Tomasz Mrozowicz syn dozorcy konserwacyi lorów Jana
Mrozowicza zamieszka ł ego w Tuczempach.
Ponieważ persona l maszynowy pociągu Nr. 4 pod-czas przejazdu zabitego na torze nie widział, przypuścić
należy, że tenże niespodzianie na torze w ostat niej chwili
się zjawił i najprawdopodobniej uderzony stopniem wozu
ś m ierć na miejscu poniósł .
Pożary . Dnia 21 czerwca br. wybuchł p ożar w domu
Onufrego Kulla w oąbrowicy i z ni szczył dom mieszkalny
j s tajnie wraz z sprzę t ami gospodarskimi.
W ogniu zgo rzały takie 2 konie i I cielę.
Ogólna szkoda nie ubezpieczona wynosi około 880
koron.
Ogień wznieciła 4-1elnia dziewczynka b awiąc się zapołudniu

pał kami.

W dniu 31 maja br. wybuchł w Lazach w zagrodzie
Zacharka pożar, który zniszczy ł zabudowania gospodarcze: Pawła Zacharka, Jacentego Tomaszewskiego,
Fedka Oiducha, Omy tra Popika, Fedka Bigusa i Fedka
Hnatka.
Szkoda wynosząca około 4600 korOn ubezpieczoną
była za ledwie na kwotę 1700 koron.
Pożar byłby się w krótce rozszerzył na całą wieś,
gdyby nie energiczna akcya ratunkowa prowadzona przez
żołni e rzy 11 kompanii 9 pułku piechoty, którzy w niespeł
na kwadrans po wybuchu pożaru na mIeJscu się jawi1i
i z narażeniem życia nad zlokalizowaniem pożaru pracowali.
Pawła

w czasie od 16 do 30 czerwca 1906.
Odra:

3

WYKAZ
08" targowych zboia na

tar ll ~

w JaroslawiM w dniu 28 ozerw ca 1906.

Pszenica najlepsza 17 kor. - hal. pszenica śred. 16
kor. 50 hl. ży t o najlepsze 12 kor. 50 haL, żyto śred. 12
kor. - haL, jęczmień najlep. 13 kor. 50 hal., jęcz mi e ń
średn . 13 kor. - hal., owies naj lepszy i6 kOr. 50 hal.
owies Średni 16 kor. - hal., grysik pszenny 28 kor. 50
ha!., grysik hreczany 46 kor., - haL, pęcak 23 kor., 50
haL, jagły 26 kor., - haL, groch 20 kor. - haL, fasola
30 kor. 00 hal., proso 14 kor., - haL, hreczka 14 kor., hal., kasza hreczana 23 kor" - hal. kasza jęcz m . 22 kor.
50 hal kartofle I kor. 60 haL, siano w i ązane naj lep.
4 kor. 00 hal.. wiązane śred.3 kor. 60 haL, s ia no ni ew iąz.
najlep 3 kor. 80 h. siano ni ewiąza ne śred. 3 kor. 50 hal.
sł o ma ok ł o!. najlep. 2 kor. 70 h. s ł oma ok ł ot. Śred. 2 kor.
40 hal. słoma paszna najlep. 2 kor., 50 hal., śred nia
2 kor. 20 ha!., sł Oma mierzwa najlep. 2 kor. 20 hal.
śred ni a 2 kor. 00 hal. Wszystko za 100 klg. wagi.
SPĘD

BYDI..A

Przypędzono na targ tygodniowy do Jaro sławia dnia
28 czerw. 1906: t09 szt. rogac.,296 szt. nier., 40 5zl. c ieląt
Płacono: woły od 58 -- 64 kor., krowy od 53-61 kor.
cie l ę ta 46- 62 kor., św ini e od 64-82 kor.,
wszystko za
100 klK. żywej wagi.

Część urzędowa

II.
524/3

EDYKT.

4

Dnia 16 lipca 1903 z n alazł Walenty Popkiewicz z Radymna po jarmarku na targowicy jałówkę czerwo n o-siwą
gniadą, ktńrą ze względu na wzrastające koszta utrzymania sprzedano a uzyskaną galówkę 96 kor. zł ożono do
depozytu tul. Sądu.
Po myśli §§. 390 u. c. wzywa się właścic i e la wspomnianej jałówki, by w przeciągu roku od dnia ostatniego
ogłosze ni a niniejszego edyktu w powiatowym dzienniku
urzędowym w tul. c. k. Sądzie się zgłosi ł i prawa swe
wykazał , gdyż w przeciwnym razie przechowana ce na kllpna Walentemu Popkiewiczowi na zasadzie §§. 392 i 1466
u. c. na w łas n ość przyznaną zos tanie.

C. k. Sąd powiatowy O. IV.
Radymno, dnia 5 czerwca 1906.
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z nnia l li nea \ C)06.

Oaloszenia przyjmuje tylko drukarnia L.

Wiśni ewskieao w .Jarosławiu

za loż ony pier"'sz orzędny

W roku 1892
Inżyniera

S. KORNM/\N/\

Koncesyon Qwany

szczegółowa

mapa
POWIAT U JARO SLA WSKIEGO

ZAKŁAD

z podzialt n\ na pO"';al)' s,do "'e, ~a ", k r . "'$ !)' SI~i e gm;"y, drogi, fu ki, pololri
i la be le Sll lY8 lyczne. Dla ooczy tania odleHloMi pod.lalka.

DOkładny

Józefa Rokiczana

miasta Jarosławia
zawiera WS7.}'Slkie dzll'i nlce miuta, UIiC,f! stare i nowe ;
7,aklad)'. urz~da I daty stlltyst)'czne.
Obie mapki są kolorowane i sIutą do utylku urzędów gminnych,
władz , przelo1eń s lw obs zarów dworskich, unęd ó w pa ralialnych,
szkól tury sI) ki i I. p.
Do aabyeia w kSit28rni J . Melnharta.
(JIaut~

w

~

~

--

Skład

trumien me talowych,
się

dębowych

i z

mię kiego

drzewa.

przewoz u i sprowadzania zwlok.

Zamówienia zamiejscowe uskutecznia w

ul. Grodzka (gdzie apteka Wisłockiego).
Do nabycia: -

ul . SP)·11ia I. 2-1 ry nek

pogrzeby od najwspanialszych do najskronmiejszyc h. rzete lnie, po nader umiarkowanych cenac h
i ze ścisłą punktua ln ością.
Zaklad podeJmuje

W DRUKARNI L. WiŚNIEWSKIEGO
__ -

Ja rosła w iu

urządza

10 ,Nluy wlęetJ).
I Mapa Galicy, i Bukowin y koloro lO'a na z pIldz~łe m na pO"'jały - ~aw;e .... ją~.
wszelkie lin,! kom"nikatyjnt - wYid. ie • drllku bit!. miui~ca .

W Jaro s ławiu ,

POGRZEBOWY
"Concordia"

plan oryentacyjny

ltIIF" CENA I Kor.

~

najkrółszym

czasie_

Ksiązeczki

ksiyga ewidencyi koni naby-

do modlenia
dla młodzieży szkolnej.

tych przez handlarzy.
Po nade r nis kiej cenie.
v

Cernovsky i Spółka
fabryka maszyn rolniczych
w Czeskim Brodzie
Pragi w Czechac h

koł o

filialny

skład

na Galicyę wJarosławiu.

Jedyn a w Au stro - W ęgrzech s pecyalna fa bryka narzędzi do uprawy i kultury rdlin
Jenera lno rcprczentacya Inbr) ki mosz)·n 1niwn)ch THE P LfiNO f1,FG. \\J ChiclIgo.
Poleca P. T. panom gospodarzom s woje dotąd l1igd~ie co do dob r.oci nieprześcignione a.
wszędzie pierwszemi nagrodami odzl1aczone nlluędz l a do uprawy lakoto : PLEWNIKI do
burakÓw jednonędowe znak ~A" patent Cernovskyego. PLEWN IKI trzyrzędowe do buraków.
PLEWNIKI i OBSYPNIKI znaku ,O·' do ziemniaków, kukur~dzy i I. p. PlewnikÓw naszych
wyrobiliśmy dotąd IW}'! 40.000 s~tuk a plewniki te zoslaly uznane za najlepsze. na prÓbi.c
narzędzi do urraw)' buraków cukrowych w r .. 1901 w P newonku. Kto .c~ ~ ~ mleć or}'~
Iwlne plewnik Cunovs ky' ego raczy się zwr~clć wpros t do ".as lub naszej hIll w JarosłaWiU
Cenniki przesylamy na zyeunIe d armo I "platnie.
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Biuro budownicze

Teodora Mielniczuka
w

Jarosław iu ,

ul . Sobieskiego I. 5

wykonuje :

plany i kosztorysy,
przyjmuj e

KI EROWNICTWA ORAZ WSZELKIE
ROBOTY W ZAKRES BUDOWNICTWA
WCHODZĄCE .
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Jarosławiu.

Droguerya W. Brillanta
dawni ej J . Linka w J a rosła\\ju
ma na skladzie wszelkie ziola księdza Kneippa, wina lecznicze jak chinowe i 2elazne, artykuły toale towe, hygieniczne, kosmet)'czne, rÓ2ne
balsamy i I. p.
Najlańszy skład w~zelkich farb, lakierÓw, pokostu, oliwy rzepakowej, skład szczotek do ubrań, jakote2 do podłóg do swrowania, do
malowania, sklad pędzli wszelakich, w ogóle wszelkich przyborÓw dla
malarzy.
Szlauchy gumowe płó tn em obciągnie te dla gos podarstwa, trokary i szlauchy dla bydła. - Wszelkie opatrunki, banda!e, artykuły
gumowe i chir urgicz ne dla ludzi i bydła. - Wata. - Rotne trucizny
na myszy i szczury, jak pszenica zatruta, ciasto losforowe, cebula
morska.
Waselina M ila na skóry i dla bydla, zupełnie czysla -- bardzo tanIaOliwy do maszyn gospoda rskich i do szycia.
Ponadto wielka il ość
t
przeró1:nych, lu dla braku miejnie wymienionych cenach mo1liwie
·i
.
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