Nr. 14.
Wychodzi: I. i 15.

2) Dla innych aboJlentów;

miejscu rocznie 3 kor.
3 kOI". 50 h.
PI"enUmcmtę jak l) nale:l:.v nadsyłać wprost do c. k.
Starostwa IV Jm"osławiu.
lnsenl1y przyjmuje drukarnia L. WiŚniewslileg •.

każdego mi esiąca.

Prenumerata:
1)

Rok VII.

Jaroslaw. dnia 15 lipca 1906 r.

nit! nhonc ntów \1wolnionych od opiaty
rocznie 2 kor.
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przesy lk ą pocztową
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Zlenni
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C. k. Starostwa i Rady szkoln. okręg. w Jarosławiu.
Do nabycia w drukarni L.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

Część urzędowa.

h) ucznia 2 kI. gimnazyal nej Pawła Palanicy syna O·
leksy z Terpiłowa i ucznia 5 kI. wydziałowej Józefa Go-

dlewskiego z Tarnobrzegu,

Do Magistratu miasta ' Jarosławia, wszystkich Zwierzchno ści
gminnych i PrzeJożeńsłw obszarów dworskich w powiecie.
L. 26207.

Jarosław,

i) szu paśnika Zacharka Pouszaka 25 lat

liczącego

z

NowosiÓłka .

Wzywam P. T., aby dokładnie zbadał(a-o) czy która
z powyższych osób nie pochOdzi z tamtejsze j gmi ny, wzgh;dnie nie przebywa tam lub nie jest znaną w gminIe i o
dodatnim wyniku dochodzeń doniósł(a) c. k. Starostwu do
końca lipca 1906.
Wreszcie ostrzegam P. T. przed niżej wymienionymi
włócz~gami i symulantami, którzy jużlo wyłudzają wsparcia na rachunek swoich gmin przynależności już to udają
chorych i nad używ Jją zaopatrzenia szpitalnego a to:
Jan Ziółkowski zwany Chmielowcem lal 21 z Kolbuszowej (postawiony pod dozór policyjny), Stanisław Emil
lopowclak rysownik ur. 1878 w I(rakowie, Oleksa Gnida
z Magda lówki, Jan Riegler murarz ur. 1866 w J agern doM
Józef Jank ur. 1839 w Zóbriach, Alfred Biza ur. 1881 w
Hoslin, Alolzy Sloss kowal ur. 1883 w Biernbrum, Ig nacy
Zuwa r zarobnik ur. 1858 w Schiones, Jan Silberbauer zarobnik ur. 1881 we Wiedniu, Józef Mader piekarz ur. 1881
w Weilra, Antoni Paulusa ur. 1873 w Hundsdorf.
Powyższym osobom nie należy udzielać żadnych
wsparć ani przyjmować do szp it ala, wyjąwszy w wypadkach niezb~dnej potrzeby, lecz przeciwnie w razie przytrzymania której z nich, pos t ąpić ściśle wedle obowiązują
cych przepisów szu pasowych .
W koń cu zawiadamiam P. T., że poszukiwan ia za
pospolitakiem Wincentym LOschnigiem zosta ły odwoła ne .

dnia 25 czerwca 1906.

Wskutek rozporządzenia c. k. Namiestnictwa i rekwizycyi obcych władz zarzą d za c. k. Starostwo poszukiwa·
nie za:
l) miejscem pochodzenia i przy n a l eżności urodzonych
na W~grzech: Józefa Preszlaja nieślubnego syna Anny,
Joanny Aszkenazy nieślubnej córki Scheindli i nieżywo urodzonej córki J ana Szczurka, tudzież zmarłej na W~·
grzech Anny Orner.
2) miejsce m pobytu:
a) popisowych: Simc hego Lówa ur. 1884 w Radomyślu i Albina Ga łczyńskiego ur. 1893 w Podgórzu.
b) taksist6w Aleksandra Wurzwallnera ur. 1869 w
Miirzuschlag, Antoniego SchOrghofera ur. 1880 w Thurnberg Józefa Fagerera ur. 1872 w Halbeinie, Pa nkr acego
Pichlera ur. 1872 w Kuchl, Antoniego Seilera u r. w Ober·
gau, Leopolda Fuchsa ur. 1877 w Ha\1einie, J a na Hagera
ur. 1875 w Halleinie, Ruperta Brugglera ur. 1876 wAdnet,
Józefa Koniga ur. 1880 w HaUeinie, Mateusza Retala ur.
1879 w Kuhl, J ózefa Gmac hla ur. 1854 w Hallein ie, Ruperta Edera ur. 1873 w Ablenau, Antoniego Ko:rza ur. 1876
w Ablenau, Józefa Krallingera ur. 1874 wAbtenau,
c) skazanych na grzywny Kiryły Barabacha z Chorośniey, J akóba Setzera z Tarnopola, Abrahama Seitla z
R"kowca i Si!Jamona Weissa z N i eż u chowa,
d) powołanego do ćwiczeń wojskowych: lika Gatana
z Glinian,
'
e) zalegającego z opłatą szynkową Mojżesza Helfgotta.
f) umysłowo chorej Ludwiki Cwen, żo n y Piotra z
Buska,
g) głuchoniemego 10 lał liczącego chłopca Michała
W osia ze Skołoszowa,

Wiśniewskiego.

L. 18593,06.

I

Jaros ł aw,

dnia 21 czerwca 1906.

Stanisław Blacha z zawodu kelner, urodzony w roku 1865 w Bochni i tam przynależny, włóczy się po kraju
i wyłudza wsparcia na rachunek swej gminy przynależności.
Wzywam P. T. by wyżej wymienionemu nie udzielono zapomóg na rachunek gminy przynależności.

2

L. 28904.

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ z dnia 15 lipca 1906.
Jaro sław,

dnia 7. lipca 1906.

C. k. Prezydyum Namiestnictwa reskryptem z dnia
30 czerwca 1906 I. 9313 pr. udzieliłu Stowarzyszeniu "Czytelnia Pro świ ty" na Iyczakowskiem przedmieś c iu we Lwowie, pozwolenia na zbiera nie sk ładek dobrowo lnych na bud owę w ła s n ego domu, zapoOlocą lak zwanyc h cegiełek
i przez ogłaszanie odezw w ruskic h dziennikach krajowych,
po koniec czerwca 1907 r. w całym kraju , z wykluczeniem
kwestowania od domu do domu i pod warunkiem, ii wynik sk ład e k ogła szany będzie w jedny m z ru sk ich dzi enników krajowych.

O lem zawiadamiam P. T. celem
dzenia.
L. 28903.

Jarosław,

właściwego

zarzą

dnia 7 lipca 1906.

Reskryptem z 9 listopada 1905 l. 14282 Prezydyum
Nam iestnictwa udzieliło na prOśbę komitetu budowyochron·
ki w Prusach niejakiej Helenie Huza r pozwolenia do zbie·
rania sk ł adek na rzecz budowy tej ochro nki.
Gdy si~ jedn;lk okazała , że la osoba nie zas ług uje
na zaufa nie, cofnę ło Prezydyum Nami estnictwa reskryptem
z dnia I czerwca br. l. 7449 to pozwolenie.
Zaw iadamia jąc P. T. O tern, pOlecam na wypadek,
gdyby Helena Huzar pojawi ła się w tamtejszej gminie
i usiłowała zbierać składki na podstawie wyda nej jej ksią·
żeczki legitymacy jn ej, odebrać jej t~ k siążeczkę i przedło
żyć ją c. k. Staro:;twu .
Zauważam przytem, że ta osoba nosi nieprawnie
s trój zakonny.

L. 288\0.

J arosł aw,

dnia 10 lipca 1906.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 23 maja
1873 d. p. p. Nr. 121 polecam Magistratowi m iasta Jarosławia

i wszystkim Zwie rzchnościom gminnym, ażeby na·
tychmiast przystąpił (a) do ułożenia pierwotnej listy sędziów
przysięgł ych na rok 1906.
W ce lu ułatwienia dokładnego sporządzenia tej listy
podaję niektóre ważniej sze posta now ienia powołanej usta·
wy, odnoszące się do układania pierwotnych lisi a m iano·
wicie:
Do listy pierwotnej sędziów przysięgłych mają być
wciągnięte następujące osoby:
l) które ukończyły 30 rok życia, umieją czytać i pi·
sać i są poddanymi auslryackiemi;
2) które opłacają najmniej 20 koron pOdatku bezpo·
średniego bez dodatków;
3) adwokaci, notaryuszc, lekarze, aptekarze, profeso·
rowie szkół średnich, bez względu na wysokość op łaco·
nego podatku.
Osoby, niezdolne do piastowania urzędu sędziego
przysięgłego, wykazane są w §. 2 powyżej ustawy.
Na sędziów przysięgłych nie na l eży powoływać urzę
dników, księży, nauczycieli ludowych i osób wojskowych.
Uwolnione są od tego urz~du osoby, które uk ończyły
60 rok życia, oraz posłowie w czasie trwania sesyi.

Zestawiona w powyższy s posób lisia ma by ć w u rzę·
dzie gminnym wyłożon a przez 8 dni celem wnoszenia re·
klamacyi, a następnie po zaopatrzeniu stosowną klauzulą ,
podpi se m na czelnika gminy i pieczęc ią gminną, przedło·
żona c. k. Starostwu.
Osoby zamieszkałe na obszarze dworskim, a ma jące
kwalifika cyę na sę dzi ów przysięgłyc h, winne być rów n i eż
do listy wpisane.
Lista pierwotna ma obejmować następujące rubry ki;
I. Liczba porządkowa,
2. imi~ i nazwisko,
3. za trudnienie,
4. miejsce zamieszkania,
5. wysokość opłacanego pOdatku b ezpośredniego,
6. czy umie czylać i pisać, jakimi wlada językami,
7. uwaga.
Li stę wedle powyższych wskazówek spo rządzoną , prze·
dłożyć należy Starostwu niezawodnie tlo 15 wrzesnia 190G.

L. 28804.
Odnośnie

J aros ław,

dnia 14 lipca 1906.

do tutejszego pOlecenia z dnia 30 czerwca

1874 l. 5288 przypominam P. T. ażeby sporządzi ł jak na j·
dokładniej wykaz gł ównyc h wynikłości preliminarzl gm innego za rok 1905 wed łu g wzoru wydanego w r. 1874 i
aby wykaz ten pr zed łożył c. k. Starostwu oilipóźniej do
końca sierpnia 1906.
.:.

C. k. Starostwo otrzy m a ł o polecenie za r ządzen i a
poszukiwan o
Wojciech Bizio ra vel Świ atow iec z zawodu służący,
urodzony w Misikowie"Bd Brandwica, powiat Tarnobrzeg
w r. 1890, wyznania rzymsko katolickiego, stanu wolnego,
legitymujący s i ę k s iąż eczką sł u żbową wydaną przez g min ~
Brandwica dnia 5 listopada 1904 Nr. rej. gm. 40, włóczy
się po ca ł ej Galicyi i wy ł udza wszędzie wsparcia n adroż n e
na. rachunek gminy przynależności.
Wzywam przeto ze względu na lo, że sta ł się on cię·
ża rem gminy Brandwica o zarządzeni::!, aby żadna z g m in
nie udzieli ł a mu więcej wsparcia, lecz w razie gdyhy się
zgł os ił dostawiła go szu pasem do gminy Brandwica w powiecie tarnobrzeskim.
Józef Sc menowicz z Bohorodczan, lat 3 7, wzrostu
średniego blondyn, małe wąsy blond, oczy siwe, nos zwyk ł y podłużny usta zwyk ł e proporcyonalne, twarzy ok rą
gł ej, mówi po polsku, rusku i żydowsku, znaków szcze·
gólnych żadnych , ubrany po mieszcza nsku, miał książkę
robotniczą jąko garbarz i tkacz, udał s i ę w niewiadomym
kierunku ze S tan isławowa z k ocha nką, narobiwszy długów
i zostawiwszy żonę i 3 dzieci hez utrzymanb
Wzywam p. T. o zarządze nie po s zukiwań za wyż na·
zwany m, w razie przydybania odszupasowanie go do gmi·
ny Bohorodczan i powiadollli~nie mnie o wyniku dodatmm.

DZ I EN~ II{ R O ZPORZ Ą DZEŃ z dnia 15 lipca 1906.
Pożar.

Dn ia 22 czerwca br. o godzinie 2 po p ołud ni u
stajnia w przysió ł k u Dąbrowica m a ła ad D ą
browica, wraz ze z n aj du jące mi s i ę w niej 2 k o ńmi , cie l ę
ciem, wozem , sieczkarnia i 3 bronami.
Ł ączna niease kurowana szkoda wy nosi 850 koro n.
Utonięcie. Dni a 4 czerwca br. utonął w k a ł uży w Wall
węgierskie j trzylet ni chłopak, syn B ar tło m iej a Ł uca .

Wykaz chorób nagminnych w powiecie :
w czasie od 1 do 15 lipca 1906.
Krztusiec:

Munina
D ąbrowica

"

Ma nasterz

"

Wiązownica

"

Zaleska Wo la

"

Pł onica:

Ł azy

Dobkowice

Doc" brzuszny

Skoł oszów

3

spa liła

2u chorych
29
"
30
"
15
"
20
"
2
"
4
"
1 chory
1

się

WYKA Z
cen tar Gowyc h ! bota na ta r gu w

J ar~sla,... lu >II

d_l u 13 lipca 1906.

Pszenica naj lepsza 17 kor. 50 ha l. pszenica śred. 17
T uligłowy
kor.
hl. ży t o najlepsze 12 ko r. 50 hal. , żyto śre d . 12
"
"
Wykaz m iej sco wo śc i powiatu.
kor. - ha l., jęczmie ń najlep. 14 kor. hal., jęczm i eń
w których panują choróby zaratliwe zwierzęce
Średn. 13 kor. 50 hal., owies najlepszy 17 kor. 50 hal.
owies śr~i 17 kor. - halo, grysi k pszenny 29 kor. -...
~
~rodki wetcr. policyjne
Miejscowość
z powodu tej zarazy UU-J:lIdzone
Epizoocya ~
haL, grysik hreczany 44 kor. , - haL, pęcak 24 kor., obowiązuj ą
,
haL, jagł y 25 ko r., - haL, groch 20 kor. - ha!., faso la
Pomór ŚWiń~ Miękisz stary "od $O16 1906 do odwołania
30 kor. 00 hal., proso 14 kor., - haL, hreczka 14 kor., ha1., kasza hrecza na 24 kor., - hal. kasza i~czm . 23 ko r.
18
Ró1a u ~wiń
od
/ 6 19J5 do o dwalan ia
hal kartofl e l kor. 80 hal., siano wiązane naj lep.
Zaleska wola
4 kor. 40 ha l. . wiązane śred .4 kor. - hal., s iano n i ew i ąz.
-Wście·
najlep 4 kor. - h. siano niewiązane śred. 3 kor. 80 hal.
Węgierka
od u/t. do H/a
klizna l!
I słoma ok łol. najlep. 2 kor. 80 h. słoma okł o!. śred . 2 kor.
C. k. Starosta
Srodzicki m. p. 50 hal. sloma paszna naj lep. 2 kor., 60 hal., śre d nia
2 ko r. 40 hal., słoma mierzwa najlep. 2 kor. 20 hal.
średn i a 2 ko r. 00 hal. Wszystko za JOO klg. wagi.

I

~

,

I

Część nieurzędowa.

SPĘD BYDŁA
Przypędzono na targ tygod niowy do Jarosławia dnia
...( 13 lipca. 1906: 147 szl. rogac.,377 szl. nier., 42 szt. cieląt
Ka lendarz: ł owieckI. Przez caly lipiec wolno polować: na kozly
Płacono: woły od 60 -- 69 kor., krowy od 57- 65 kOr.
(rogacze), ptactwo blotlle w ogÓlllo~ ci i ptactwo wodne.
cielęta 49- 63 kor., świ n ie od 70 - 84 kor., wszystko za
Ka le nda r z r ybacki. Wszystkie ryby tudzie! raki samce, woJI no
.
100 kil.!. żywej wagi.
łowić i sprzedawać. Złowione sztuki muszą mie Ć przepisaną 1I11arę

Kronika powiatowa.

Raka samicy łapać nie wo lno, a przypadkuwo złowione sumice nalety
natychmiast wrzucić do wody.
Przekroczenie powyfszyeh przepisÓw b~dzie karan e g"f1.:ywllą od
łO do 200 K. wzgl~dllie karą arcntu do 1-1 dni.

CZęść urz ęd o w a

II.
z c. Namiestnictwa.

L. 82595.
Lwów, dnia 3 lipca 1906.
C. k. W ł adza morska w Tryeście reskryptem z d nia
burzy poniósł śmierć od pioruna na pastwisku gminnem 16 listopad.! 1905 1. 18310 przysł ała metrykę urodzonej na
w Duńkowicach ll-letni J .;;drzej Przygoński z Duńkowic. austr. okręcie "Georgia" Zofli Georgii, córki Marcina Je50·letn:a Anna Kasprzak odniosł a l ekką ko n tuzyę.
ginak R9-s i J{unegundy Ras przy n ależnych rzekomO do
Pasąca się opOdal klacz Sebaslya na Behata zosta ł a
\{amienicy górnej w Gallcyi. Gdy przynależność tych osób
zabita.
stwierdzona być nie mogł a, poleca się P. T., aby zbadał
Z Laszek donoszą, że w dniu 27 czerwca br. półto · czy Marcin Jeginak Ras u r odzi ł się w tamtejszej gmi nie
raroczne dziecko w ł OŚciańskie tamtejszej I\ta ryi I3ryksa wy- lub jest lam przyna l eżny. O dodatnim wyniku dochodzenia
biegło w czasie gdy matka zajęta była piecze niem chleba ! należy donieść c. k. Starostwu w terminie trzech miesięcy.
do ogrodu i tu wpad ło do dołu pe ł nego wody.
Jaros ław, dnia 15 lipca 1906.
Po chwili dopiero odnaleziono dziecko. niedające ju7. L. 28818.
Śmi e r ć od pioruna. W czasie szalejącej w dniu 19 bm.

oz nak życia.
Anna Rusi nek stróżowa w kamienicy Chaima 1I0rna
w Jarosławiu zamieszkała donosi, że jej syn Franciszek
Rusinek lat 12 liczący zbiegł z domu 4 bm. z obawy prt:ed
kara za strLelanie z procy i po dziś dz i eń nie powró cił.
Chł~piec ten ubrany był w marynarlwwe przechodzone
ubranie koloru popielatego, stary słomiany kapelusz.
Wzywam P. T., aby w razie przydybania wyżej nazwanego chłopca , odstawiono go do Magistr:.ttu w Jarosławiu.

Ogł oszenie.
t

w październiku b. r. odbędzie się licencyonowanie
ogie rów prywatnych w ł aśc·cieli.
Kto zamierza zatem uzyskać pozwolenie stanowie nia
cudzych klaczy s ..... oim ogierem winien si~ zgłosić o licencyę pisemnie lub ustnie w c. k. Starostwie do końca lipca
I~~
.
W zgłosze n iu należy wymie n ić imię, nazwisko i mieJsce za mieszkania wł aścicie l a ogiera oraz podać pochodzenie i wiek og iera.

,
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DZIENNIK

lU

Ogłoszenia

Inżyniera

s.

ROZPORZĄDZEN

przyjmuje tylko druka rnia JJ. Wiśniewskiego w Jarosławiu .
Koncesyonowany

mapa

ZAKŁAD

POWIATU JAROSLAWSKIEGO

.,do_f.

pocI.iIol~m

na l><I"'illY
zaw;~ ... W'lY11k;t gminy. df01!', fuki, polOlo:;
; tabele Illlyslyane. Dl. odr,yl.";s odl'III~(i podziałka.

Dokładn y plan

Józefa Rokiczana
w

Obie mapki są kolorowane i słutą do utytku un:~ów lrIninn)'ch,
przeloteństw

obszarów dworskich,

szkól tury91}ki i

1)0 nabrela

1\'

t.

urzędów

p.

B_lro_my

i ze

kslu;arnl J . Meinha rta.

k(lIGro .... u. Ilod.!:;al'm

na pcr... jal,

od najwspanialszych do najskrom nieJ·-

szych. rzetelnie, po nader umiarkowanych cenach

-

śc i słą

punktualnoŚ ci ą.

Sk ład trumien metalowych, dębowych i z miękiego drzewa.

(pocz!, 10 ,rony .. 1~ClJ).

i

Jaros la\ldu ul. Spytka I. 24 r)'lltk

urządza pogrzeby

pa,alialnych,

~ CENA I Ko r. ~..
I Mapa GalK'}',

POGRZEBOWY
.. Concordia"

oryentacyjny

miast a Jarosławia
:r.:awltr• •·s z~·s lkle dzielnice mlbta, ulice stare i nowe:
zlklady, ut:r.(da i dal)' slat)stl'un t.
wladz,

U i

zalożony pierwszorzędny

W roku 1892
KOI~NI'\"N"

szczegółowa
z

z dnia 15 lipca 19()6.

Zaklad pod ejmuje

..... ifril'e.

Zamówienia
~~::::~'~'~"~"~jt~'~"~;'~"~.~"~"~"~'~Yi~••~-~.,~":'~"~':':'~"~'~'~"~'~"i'."":='.==::~~~~

~

W DRUKARNI L. WiŚNIEWSKIEGO

s ię

przewor.u i spro,,'adxa nla

zwłok.

zamiejscowe uskuteczni a w najkrótszym czasie_

- Książeczki
do

Cernovsky i

Spółka

fabryka m aszy n rolniczych
w Czeskim Brod1.ie
koło

filialny

skład

Pragi w Czechach

na Galicyę wJarosławiu.

Jtdyna w Austro · Węgrzech 8pecyalna fabryka narzędl l do uprawy 1 kultury ro ilin
Jcneralna rcprczcnttIC)'o fllbr)'ki mosz}'" tnlwn}·ch TtlE PU\HO IWG. w ChiclIgo,
Poleca P. T. panom gosFodlTlom ~woie I!otlld nigdzie co do dobroci nieprldcignione a.
""szędlie pierwsze mi nagrodami od20aczone n/lnędlia do upla"y laUolo: PLEWNIKI do
buraków jednor7ęC"oVo·e Ink ~A· patent CernoYsk)'ego. PLEWNIKIITZ)'nędowe do buraków.
PLEWNIKI i OBSYPNIKI znaku "O·' do demniakGw, kukur)'dzy I I. p. Plewnikó\\' naszych
wyrobi1i~my dotąd lw)'2 40.000 sztuk a plewniki te lostaly uzralle za najlepsze na pr6bie
narzędzi do upra ..... y buraków CukrG1Yr.ch w r. 1901 w Przewor!ku. Kto chce mieć oryginalne plewni kl CUJlov.ky·tgo raczy s ę zwrócić .... prost dO nas lub naszej lilii w Jarosiawiu
Cenalki przts)·'allty Dl i)'utnle darmo I op lafn if.

,

Droguerya W. Brillanta

DRUKARNIA

L. WIŚNIEWSKIEGO
W

JAROSŁAWIU

POLECA P. T. NACZELNIKOM GMIN

WYKAZ

WYNIKLOŚCI

PRELIMINARZA GMINNEGO
r.Laklad i wlasnoAt c k. Starostwa w J_rOBlawiu.

dawniej J . Linka w Jarosławiu
na , kładzie wS2elkle złoła księdza Kneippa, whm lecznicze jak chinowe i ieln ne, ar t) kuly toaletowe, hygienłczne, kosmetyczne, rótne
balsam)' i t. p.
Najtat'lszy skład w!'zelkich farb. lakierów, pckOSlu, oliwy rzepakowej. Sk ład slczotek do ubrań, jakolet: do podł óg do szurowania, do
malowania, s klad pędził wszelakich, w ogóle wszelkllh przyborów dla
malany.
Szlauchy gumowe płólnem obciągnie te dla gospodarstwa, trokary I ulauchy dla byd ła. - Wnelk!e oFalrtJl'ki, bandaie, art}ku!y
gumowe i chirurgiczne dla ludzi i bydla. - Wata. - Rotne trucizny
na myszy l szczury, jak pszenica zatulla, cie!MO fosforowe, cebula
morska.
• ' ~":.IJ '
WaseUna tólta na skóry i d18 bydła, zupetntc ·nysta -- bardzo taniaOliwy do maszyn gospodarskich I do S2.ycia.
Ponadto wielka ilo~ć ar t yku łów pnerótnych. tu dla braku miejJ SCI nie wymienionych - wszystko po cen_ch motU",ie najniiszych.
mą

I

Odpowied2.ialny reda ktor

Stuliław

'adwlbki. Drukiem L.

WiśniewskieRo

w Jarosla\\iu.

