Nr. 17.

Jarosław ,

Wychodzi: l. i 15.

dnia l

wrześ nia

ka żdego miesiąca.

r
I

Prenumerata:
n nla IIbonenlów uwolnIonych od opiaty pocztowej:
rocznie 2 kor.

•

•

Rok VII.

1906 r.

2) Dla innych abonentów: w miejscu rocxnie 3 kor.
% pne8ylk~ pocztową 3 kor. 50 h.
Prenumeratę jak l) naldy nadsyłać wprolt do c. k.
Starostwa w Jarosławiu.
Inseraty pnyjmuje drukarnia L. Wib l e. 'skl tt • .

,

/11.

Zlenni roz orz zen
C.

k. Starostwa

okręg.

Rady szkoln.

Numer pojedynczy 12 halerzy.

Część urzędowa.
Do Magistratu miasta Jarosławia , wszystkich Zwierzchności
uminnych
Przeloi ens łw obszarów dworskich w powiecie.
Jarosł aw, dnia 13 sierpnia 1906.
L. 3-1 162 .
\V gm:nic Małn owie powiat M ośc iska sprawdzono
wściekliznę u psa maś ci ciemno bronzowej z białą, piersią
i strzępiastym (ligonem (dużego.- kondys::) niewiadomego pochodzenia. Wzywam przeto P. T. ażeby zarządzo n o poszukiwania, czy opisany pies nie pochodzi z tamtejszej micjscowości, a w razie dodatniego wyniku natychmiast o tern
n a l eży d O nieść c. k. Starostwu.

---------------------

L. 35255.
Jarosław, dn ia 14 sierp nia 1906.
Wzywa m P. T., aby tutaj w c iągu dni 8 d on i ósł (a)
czy w tamtejszej gminie nie znajdują s ię popisowi, którzy
obowiązani byli clo stawiennictwa w roku bieżącym, ale
obowiązkowi temu do tej pory zadość nie uczynili.
Donosząc O lem, nalely poclać d o kładn e imię i nazwisko popisowego i rok urodzenia. Gdyby jednak P. T.
wi e dzi a ł (a) o miejscu pobytu nieobecnyc h w gminie popisowyc h, którzy zaniedbali dopełnien i a tego obowiązku należy mi rów ni eż O tern donieść.
L. 34264.
J aros ław , dnia 14 sierpnia 1906.
Dr. Wład ysł aw Gawański wydał podręcznik pod tytułem "G minn e sądow ni ctwo karne", zaw ierający zbiór przepisów karnyc h , zawartych dotyczących poszczególn ych gał ęzi policyi miejscowej. Cena 3 K. Zwraca się uwag~ na
ten podręcz n ik, który może być w słu żbie administracyjnej
gminnej przydatny. Za mówienia przyjmuje c. k. Sta rostwo.
L. 35422.
J arosław, dnia 18 sierpnia 1906.
Tegoroczne jesie nne premiowanie koni ze zakupnem
i s ubwe nc}'onowa niem prywatnych ogierów Iicencyonowanych odbędzie s ię w Galicyi wschodniej w n astępującyc h
miejscowościach i dniach:
I. w Samborze dnia 18 wrz eśn ia
2. w Stryju dnia 19 września

w

Jarosławiu.

Do nabycia w drukarni L.

•

Wiśniewskiego.

Zabiem dnia 24 wrzeŚnia
Koł omyi dnia 26 wrzeŚnia
Skalacie dnia I października
Busku dnia 3 paźd7.iernika
Gródku dnia 5 października .
Bliższe warunki będą do przejrzenia w ogłasza niu
za kratkami c. k. Starostwa. O tern zaw iada miam P. T.
z wezwaniem jak najcbszerniej::.zego ogłoszenia.
3.
4.
5.
6.
7.

w
w
w
w
w

L. 36183.
Jarosław, dnia 21 sierpnia 1906.
Podczas rewlzyl sanitarnej stwierdzi ł c. k. ~ tarszy lekarz powiatowy, że znaczna ilość og l ądaczy zw ł ok nie posiada wcale instrukcyi ani pouczenia poleconej:!o tulejszem
rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 1906 l. 14997 (Dziennik ro z p orządzeń Nr. 9.)
Po ni eważ og ląd acze zwłok nic obeznani z instrukcn
postępują przy oględzinach z\\ łok ca ł kiem nieprawnie a
w braku pouczenia oznaczają przyczyny śmierci ca łki e m
dowolnie wzywam Zwierzchności g min ne, ile dotychczas
pOWOłanemu poleceniu nie uczyni ły 7adość ażeby w ciągu
ośmiu dni zakupi ły dla oglądaczy zwłok przepisa ną instrukcyę i pouczenie.

Tak instrukcyę jak i pouczenie nabyć można w c. k.
Starostwie w biurze Nr. 6. pierwszą po ce nie 10 halerzy,
drugie po ce nie 25 halerzy za egzemplarz.

L. 30808.

:::--:--c:-:-:-::-:

Jarosław,

dnia 22 sierpnia 1906'
Według pisma c. k. Starostwa w Tarnobrzegu z dnia
11 lipca 1906. 1. 25782 znaleziono w Grabczycach ad Żabno
W rzece Sanie zwł oki mężczyz n y okolo 35 lat. l iczącego
1 m. 72 cm . wysokiego w koszuli, spod niach wojskowych,
dobrych ch ł opskic h butach, szelkach i pasku.
Uprasza się O zarządznie poszukiwań za pochodzeniem
utopionego i zawiado mienia c. k. Starostwo o do datnim
wyniku.

L. IX.

...
37.

Lwów, dnia 23 sierpnia 1906.

OGLOSZENIE.
Chcąc hodowcom koni
koni skarbowi wojskowemu

ułatwić

z

korzystną

pominięciem

sprzedaż

pośred ni -

.~

DZ IENNIK ROZPORZĄDZEŃ z dnia 1 września 1906.

2

18
20
22
23

ków, c. k. Ministerstwo obrony krajowej postanowi ło zana jesień 1906 re monty. a lO wyłącznie dla c. k.

kupić

obrony krajowej na jarmarkach, które odbędą się w
li cyi j Bukowinie, według następującego programu:

Jarmarki na remonty

Komi sya zakupna remont

I

w
Ko ł omyi

I

I

Ja rosławiu

I Tarnowie

2

..:
:z

'".."
'""'"
..."""
""'"

Tarnobrzegu
Mielcu
Sanoku

-

Jaro sł awiu

i\'1ościskach

~

3

>-

Samborze
I(aluszu.
Rzeszowie
Wadowicach
Nowym· Sączu

~

--

~

-==
-"'="

4

Bia ł ej

I<rakowie
Lwowie
Busku
Tarnopolu
Rohatynie
Stryju

--

"'-

"'"

5

Q

--

Bucniowie
6 Buczaczu
Gródku
Tarnowie
Dywizya (szwadron) tyro ls ki ch Krośnie
(dalmatyńskich)

Bochni
Krakowie

strzelców konnych

odbędą się:

dniu

Rad"owcach

-

Ga-

10

I

miesiąca

w Niźniowie
we Lwowie
w Stryju.

"

"
"

Miejsce oględzin koni, jakotei bliższe waru nk i zakl'pna pOdane są w ogł oszeniu za kraikami c. k. S ta rostw'l.
O tern zawiadamiam Zwie rzchności gminne z paJecen iem podania do wiadomości wszystkim znanym hodow-

L. 36633.
Jarosław, dnia 27 sierpnia 1906.
Z powodu urządzenia targowicy na nowem miejscll
w Oleszycach, zezwoli ło c. k. Starostwo w Cieszanowic
na otwarcie targów w tej miejscowości, o cżem się P. T.
zawiadamia .

22

.

L. 36072.

~

o

-

O>

dnia 27 sierpnia 1906.
C. k. Mi nslerslwo hand lu reskryptem z dnia 30 lipca
1906 t. 11997 oznajmiło, że rozporządzenie ministeryaln :
z dnia 28 marca 1881 Dz. p. p. Nr. 31, którem głoszon f '
zakaz przec howywania niecechowanych wag i c i ężarków
w loka lach przemysł owyc h , dotyczy także miar na płyny.
O lem zawiadamiam P. T. celem stosownego zarządzenia.

'2
'"

::"

..

w czasie od 14 do 30 sierpnia 1906.
Jaro sł aw

Odra:
Krztusiec:

12
14
12

Manasterz
Tywonia
Cieplice
Wylewa
Zaleska wola

Błonica

Wykaz

w których
Epizoocya

4 chorych
II

Wiązownica

Czerwo nka

~

3

1

miej scowośc i

pa n ują

t.:horoby

Miejscowo!ić

Dąbrowica

,
Róża wągl.
świń

gmina

Jarosław,

I

Laszki (gmina)

Za c. k.

•

zaraź li we zw i erz~ce

~

~roClki weter. polIcyjne
z powodu tej zarazy zarzlłdzon

gm. i obsz. dw.
Szegdy
ad Cieplice
Wiązownica

..
..
..
.
..
..

powiatu,

obowiązują

-'-=

u
dnia 23 sierp nia 1906.
\V miesiącu wrześ niu i październiku b. r. będzie zakup ywać komisya asenterunkowa remo nt Nr. 3 we Lwowie
konie dla skarbu wojskowego w następujących miejsca-

Jarosław,

Wykaz chorób nagminnych w powiecie:

~

Z Namiestnictwa.

L. 35861.

Mościskach

w

com koni.

12
15
17
20
24
12
17
19
24
26
15
18
20
21
12
14
15
17
19
10
12
18
14
17
19
20

października

~

od H/S 1906 do
od

22/8

od w/s

II od

2ł/~

Starostę

odwał.

. .. .
. .. ..
..

.. ..
~OdlDiń8ki

m. p.

wościach:

19
24
25
27
2
3
10
12
16

września

..
•

.

w Śn iatyn ie
w Dornfeldzie
w Gródku

w ' Sokalu
w Kurowicach
w Tarnopolu
w Ta rnopOlu
w Oleszycac h.
w Firlejówce

października

"

.
.
.

L. 1684. R. S. O.

Jarosław,

dnia 24 sierpnia 1906.

Do wszystkich Rad Szkolnych mi ejscowych i
szkół tutejszego okręgu .

Zarządów

Celem szybkiego doslarczt!nia zapasu podr~czników
szkolnych do wypożyczania ubogim uczniom, wzywa się
Zarządy szkół po raz drugi, aby stara ły si~ o ile możnoci odbierać je przy sposobnośc i lub przez inną osobę, za
okazaniem upoważnienia wystawionego przez Zarząd Szko·

DZIENNIK ROZPORZ 'ĄDZEŃ z dnia t wrz eś ni a 1906.
z biura c. k. Rady szko ln, ej ok r ęgowej, ka żdego dnia
'w czasie od godzi ny II przedpołu d ni e m do godzi ny l po-

WYKAZ

ły,

południu.

Przewodniczqcy c. k. Rady szk( Inej
c. k. Starosta
W.

okręgou'ej

z. Podw;nski mpo

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kal endarz łowi eckI. Przez cały wrz esień nie woln o polować;
i spicUki nury głu$zCÓW i cietrzewi, wreszcie zające.
Kalend ll rz r)'baekl. We wrze§uiu wolno ł owić wszystkie ryby i
raki. Od polowy miesiąca zaczyua s i ę jut jednak czas ochrOJly na
lososia i pstrąga. Złowione utuki muszą mieć I,rzepisaną miarę.
Przekroczenie powy2szych przepisów lu;d zie karane gnywną od
.tO do 200 K. wIg-lędnie karą aresztu do 14 dni.

.Ila kozły, cielęta

Wypadek kolejowy. Pociąg pospieszny Nr. 3 przejechał
.;dn ia 17 si.erpn ia br. na przestrzeni między stacyam i RaR,ymno i Zurawica przy kilometrze 2257/8 o godzinie 11.40
~ w południc robotnika konserwacyi przemyskiej Dymitra
Szczurka, który tamże plewił trawę.
Ciężko rannnego przywieziono pociągiem osobowym
Nr. 16 o 12 w poł udnie do Ra.dymna, zkąd po udzieleniu
pierwszej pomocy odwieziono go do szpitala do Ja.roslowia.
Pożary . W dniu 9 sierpnia b. r. spłonę ły na folwar~
ku Adamówka ad Bobrówka cztery stogi zboża t. j. dwa
stogi żyta i dwa pszenicy, b ędące w łasnością dzierzawcy
folwarku p. Jana Stareka. Gorliwej akcyi ratunkowej, prowadzonej przez mieszkańców Ilobr6wki zawdzięczyć należy,
.;i:e ogień zlokalizowano i uratowano dalsze cztery stogi i
.iabudowania tui obok stojące. Szkoda wynosząca około
12000 koron ubezpieczoną była w Krakowskiem Towal'ly:stwie ubezpieczeń na sumę 8000 koron.
Przyczyna pożaru na razie nie wiadoma .
Dnia 16 sierpia br. popołudniu wybuchł pożar \V szopie Chaskla Altmana w Dobropolu ad Majdan Sieniawski,
przeniósł się-wkrótce na sąsiednie budynki Michała Kozu~
ba i Katarzyny Szczur i zniszczył doszczętnie wszystkie
trzy gospodarstwa wt'az z zapa.sami zboża i siana., tudzież
pasieką Altmanna sk ładającą się z 36 uli pszczó ł.
Wskutek tego pożaru poniósł AltmanIl szkodę w wysokości 3000 koron, Kozub i Szczur po po 1500 koroll.
Ubezpieczony był tylko AlImann na 1500 K.
Pożar powstał pmwdopodobnie wskutek nieostroźno~
:ści obchodzenia się dzieci AlImanna z ogniem. Dzieci c hciały
mianowicie podkurzyć pszczoly. ażeby dostać się do miodu
i w ten sposób wznieciły pożar.
Dnia 17 sierpnia 1906 po po łudniu wybuchł pożar
w staj ni Fedka DubE'ńskiego w Wylewie, przenióslsię wkrót-ce na dom mieszkalny Dubeńskiego i sąsied ni e domostwa
Andrzeja Ożgi, Michała Litwina i zniszczył 4 gospodarstwa
wraz z całym dobytkiem.
W ogniu zginęło 1 cielę i 6 świń.
Ogólna szkoda wynosi 13000 kOt'on, z czezo Dubeń
"Ski był ubezpieczony na 1400 koron a Litwin na tOoo K.
Przyczyną pożaru było nieostrożne pbcbodzc!lie się
z ogniem.

3

cen targowych zboia na targu w Jaros la .... lu w dniu 31 s1erpnia 1906.

Pszenica najlepsza 15 kor. 70 hal. pszenica śred. 15
kor. 20 hl. ży t o najlepsze II kor. 60 hal., żyto Ś red. II
kor. 20 hal., jęcz mi eń najlep. 14 kor. - ha!., jęczmień
śred n. 13 kor. - hal., owies najlepszy 12 kOr. 50 hal.
o",'ies średni 16 kor. - hal., grysik pszenny 27 kor. 50
ha!., grysi k hreczany 43 kor., - hal., pęcak 22 kor., ha l. , jagly 23 kor., - ha l., groc h 20 kor. - hal., fasola
;:0 kor. 80 ha!., proso 13 kor., - hal., hreczka 13 kor., 50
hal., kasza hreczana 23 kor.. - hal. kasza jęczm. 23 k(lf_
hal kartofle 4 kor. - haL, siano wiązane nailep.
4 kor. 20 hal.. wiązane Śred.3 kor. 80 hal., siano ni wie,z.
najlep 4 kOr. - h. siano niewiązane śred. 3 ker. 60 hal.
sloma ok/ot. najlep. 2 kor. 70 h. siam a oklol. Śred. 2 kor.
40 hal. słoma paszna najJep. 2 kor., 40 hal.. śred nia
2 kor. 10 ha!., sło m a mierzwa naj lep. 2 kor. 20 hal.
średnia l kor. 90 hal. Wszystko za /00 klg. wagi.
SPĘD BYDŁA
Przypęd7.0no

na targ tygodniowy do Jarosławia dnia
3 1 sierpnia 1906: 196 szt. rogac., 509 szl. nier., 55 szt. cie ląt
d ł aco n o: woły od 60-- 66 kor., ktOwy od 60-63 kor.
cielęta 56- 66 kor., świ ni e od 68-82 kor., wszystko za
100 ki.'!. żywej wagi.

Część urzędowa
L. 36 163.

Jarosław,

II.

dnia 24 sierpnia 1906_

KONKURS.
C. k. Starostwo w Dolinie rozporządz.eniem z dnia
17 sierpnia 1906 l. 29230 rozpisuje konkurs celem nadania
kdncesyi na aptekę publiczną w Wołdzirzu.
Ubiegający się o tę koncesyę mają w n ieść do C. k. Starostwa w Doli nie podanie zaopatrzone marką stemp l ową
na 2 kor. w terminie do końca września 1906 dołączając
do pOdania:
I) metrykę urodzenia,
2) świadectwo przynależności,
3) świadectwo t)'rocynialne,
4) dyplom magist ra farmacyi z dowodem uzdolnienia
dJ samoistnego prowadzenia apteki,
5) dowód, że ub i egający się posiada środki wystarc~jące na urządzenie nowej apteki,
6) Doku menta, stwierdzające dotychczasową pracę
l
w zawodzie aptekarskim,
, 7) rewers, którym ubiega jący się o koncesyę, obowi'łzuje się 'nowo otwartą ap t ekę przyn ajmniej przez lat 10
osobiście prowadzić .

około

Licytacya koni.
w czwartek, dnia 20 w r ześnia odbędzie

się sprze d aż

80, dalej w piątek, ' dnia 29 września br. około ł20
wymusztrowanych wierzchowych i pociągowych w drodze
licytacyi na targowicy kO{lskiej w Przemyślu przy Il ~tych
miastowym zap ł aceniu ceny kupn a. Po czątek o godzlJlte 8
rano. Nabywcy koni zobowiązani są złożyć należytość
stemplową wedle ska li 111.
Prz emyśl, dnia 28 sierpnia 1906.

Konkurs
Zarząd

powiatowej kasy dla ch9ryc h w Jarosławiu
rozpisuje niniejszem konkurs na posa.d.ę Iik.widatora z pła
cą mie s ięczną 120 J<. z prawem stablltzacYI po roku.
Od ubiegających się O tę po sadę jest wymagana bieg ło ść w języku krajowym, świadectwo uzdolnienia, oraz
24 rok życia. Termin wnoszenia podań do 20 września 1905
ZARZĄD.

OZIENNII(
~

Ogłoszenia

ROZPORZĄDZEN

przyjmuje tylko drukarnia L.

K S lĄŻ K I

C:·=""'ID

w drukarni L.

Wiśniewskiego .

sklad nut,

Józefa Rokiczana
ul. Spytka. I. 24 rynek

urząd za

pogrzeby od najwspanialszych do na jskrorHniejszych, rzete lnie, po nader umi arkowanych cenach
i ze ścislą punktualnością.
Sk ład

Irumien metalowych, d~bowych ; z mi~kiego drzewa.
p.dejmuje si ę prr.ewclJ:u I s prowadzania z ...'lok.

Zakład

Zal1ówienia zamiejscowe uskutecznia w

I

najkrółszym

c asie.

•

j.....l~

I I I

I I I

KOPERTY
URZĘDOWE
poleca drukarnia L. Wiśniewskiego
w Jarosławiu.

I I I I I I

I

I~

I

JAROSŁAWIU

POLECA P. T. NACZELNIKOM GMIN

=CERTYFIKAT=
Ę

D .Z I N B Y D

Ł

A

=~
Nakład i wlasDOŚĆ

c. k. Starostwa w Jarosiawiu.

książek

szkolnych i przyborów do pisania.

Prakryczny adwokat dla u~z~dów gmin, K, 5'50 z przes, 1\-50Ustawa o ochronie własno~ci polllcj . - '43
,, - '46
"
budownicza dla ws i i pom, miast - '60
" - iJ3
"
gm inna, wydanie czwarte
]'20
J.3().
"
ł owiecka dla Oalicy;
. . • . 1'20
"
1·4C).
"
lasowa (ces, pal.) z 3 gr. 1852. 3-20
3'ÓO
Pi eśn i narodowe . , . . " . . .
-' 10
-'13Ż mudzki: Za świ~tą spraw~ i mow~
. -'20
- '23Sewer: Maciek w powstaniu 1863, . . - '30
"-'J3.
Sm;atowski: Pod Wiedniem, . . . . -'40
-'43Moskwa wobec Unii i Polski , " . , - '50
,,-'5o.
Czytan ki polskie z His\. pol. dla ludu i m ł. -" lO
,, - '12
1·2!).
Dr. K, Miczyński: Rolnik wzorowy . ,1-20
Dr. T. Ciesielski: Warzywnictwo , . . - 'ÓO
- 'ó5
-'6!)'
Dr. Emil Merczyń ~ ki: Zdrowie dzieci ,-,50
Kublcki: Welerynarya (wyd, 2). , . . 1- l '\()
Belu: Królowa ko rony polskiej . . • -'30
,, - '35M_ Moraczewski: O budowie zagród wlośc. - --lO
- '4bDr. Barański , Konie gospodarskie , . _ '20
- '23
. . - 'SO
- '50Sienkiewicz, Za chlebem, , .
Barlek zwyci~zca .
. , - '40
,, - 'S5
Swi~ty Piotr w Rzymie
,l-().ł
- '-Ib"
"
Na polu chwaly czas.Sobies. 13' 13'14
limanowski, Sluletna walka oniepodle·
głość Polski
" 4- " 4-30
Brzós ko, PszczelniClwo . . , . . . 2'60
2'80
1·3C).
Ks, Wujko, Lt kcye i Ewangielie, . ,1-20
Ks. Fas, PSłoł1eU) k dla modłllcyc h . . 1'50
1'60
Ewan~elie i liSI)' rn~ki Zbawiciela , ,--72
,,-'82
Znaml~ przez Boga na Kaina wl010ne - '40
,,-'45

Wielki wybór książeczek do modlenia, obrazów iw. oprawnych i nieoprawnych, figurek , koronek, krzyżyków po niskich cenach.
Adres zamówień Józef Meinharl, księga r·
nia, J aros ław ul. KrakOv.ska.
2.2ó.

A,--"A'--,JA___A''--JA,.........,)

dawniej J . Linka w

L. WIŚNIEWSKIEGO

O G L

V

Droguerya W. Brillanta
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Księgarnia,

W roku 1892 zalożony pierwszo r zędny
Koncesyonowany
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września

Wiśniewskiego
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naby ć można

z dnia 1

Jarosławiu

ma na s kła dzie wszel kie zioł a k si~dza Kneippa, wina lecznicze jak cl'inowe i ;lelazne, artykuły toale towe, hygieniczne, kosmelyczne, ró:l:ne
balsamy i I. p.
Najlafiszy sk ład w!'zelkich farb, lakierów, pokoslu, oliwy rzepakowej, s kład szczolek do ubrań, jakolet do podłóg do szurowania, do
malowania, sklad p~dzli wszelakich, w ogóle wszelkich przybo rów dla
malarzy.
Szlauchy gumowe plótnem Obciągnie te dla gospodarSlwa, trokary i szlauchy dla bydła. _ WS2elkie opatrunki, bandate, artykuly
gumowe; chirurgiczne dla ludzi i bydł a. - Wata _ _ Ro:l:ne trucizny
na myszy i szczury, jak pszenica zatruta, ciasto fosforowe, cebula.
morska,
Waselillll Mila na skóry i dla bydła, zupeł nie czysta -- bardzo taniaOliwy ~o maszyn gospodarskich i do szycia.
Ponad lo wielka ilo~ć artykulów przeró:l:nych, tu dla braku miej·
su nie wymienionych - wszystko po cenach motliwie najni!szych.

Odpowiedzialny redaktor Stlllslaw Podwlislti. DrukieDl L. WiśmcwskieJl;o w JarosławIU.

