,

Jarosław, dn ia 16. marca 1909.

Nr. 2.
Wychodzi 16.

k aż d ego mi esiąca.

PRENUMERATA:

.

1) Dla aboncm6w uIVollllonych od opiaty

•

•
pOC1.lQwej:

x.

2) Dla innych abOnent6w 7 w miejscu rocznie
J kor., z przesyłl<ą pocztową 3 kor. 50 hal.

•

Prenumeratę

jak l)

nal~ty nad5yła~

c. k. Starostw,: w

rocznie 2 kor.

wprost do

j;lrosławiu.

Inseraty przyjmuje drukarni" S. 8aumgartena.

•

c. k. Starostwa i Rady szkoln.

okręg.

w

=
Numer pojedynczy 6 halerzy.

Jarosławiu.
==

'·'i

Do nabycia u S. Baumgartcna.

Wysocko, Zab lolCe, Zalllojsce. Za miechów i in ne gminy mogą
na zakupno zboża zapomogowego o tyle reflektować o ileby
powyżej wymienione gminy przeznaczonego dla nich zboża
wcale albo w części nie odebrały .
Zboże w terminie nie odebrane zostanie sprzedaife

•

innymzg taszającym się.

Częsć llrz-ędowa.

Dział

O terminie wyznaczonym do odbioru ząwiadomrę interesowane gminy osobnemi awizami.
prócz OW~a i jeczmienia 1Ji . . :~rzr-':nat Pan Namiestnik
innych gątUlUt6w zboia dla tul. powiatu.

Zarządzenia

admini·stracyjny.
L. 5122.

Do Magistratu miasta
ności

Jaro sławia.

wszystkich Zwierzch-

gminnych, Przełożeństw obszarów dworskich
i c. k. Posterunków Żandarmeryi .

Obdzielenie z gmin zbożem
zapomogowem.
L. 10754.

Jaroslaw, dnia 13. marca 1909.

Prezyd um c. k. Namiestnictwa nie mogło przy,znać dla
tutejszego powiatu owsa i jęczmienia w takiej ilości aby
wszystkie gminy powiatu tern ziarnem obdzielić można- dlatego też szczup ła ilość przyznanego zboża a mianowicie
owsa i jęczmienia przyznano tylko tym gminom które jak
urzędownie stwierdzono klęskami elemenwrnymi najbardziej
dotknięte zostaly, gminami tern i są: Boratyn. Bystrowice,
Ciemiezzowice, C hłopice. Chorzów, Czelatyce, Dmytrowice,
Dobkowice. Dąbrowica. Ha włowice górne. J odłówka, Kaszyce
Kramarzówka. Łowce, Lutków, Ostrów , Pruchnik wieś, Rozwienica, Radymno. Rud ołowiec, Rokietnica. Sko ł oszów, Tuligłowy, Tyniowce. Węgierka. Wola wegiersl\a, Wlęckowice.

weterynacyjne.
Jarosław ,

I

dnia 20. lulego 1909.

Zdarzyło się w jednej miejscowości tutejszego powiatu
naczelnik gminy pozwolił jednemu z rzeznrkow na bicie
bydła w lokalu nieodpowiednim, wbrew wszelkim względbm
sanitarnym i weter-policyjnym.
Ponieważ takie zezwolenia ze stroiłY Zw. gminnej
sprzeci~ają się przepisom normującym rzez bydła (rozp.
c. k. Namiestnictwa z 28/6 7888 L. 6ÓSQi. Ot;. u. k. Nr. 74)
przeto wzywam Zw. ~rn. (Przeł. Ob5z. dw.) ażeby nie pozwala ła w ' gminie nikomu kto się trudni wyrębem m ięsa
(przemys łowo) lub przetapianiem wyrobów mięsnych bicia
bydła w lokalach nieodpowiednich.
że

L. 6774.

Jarosław.

dnia 28. lutego 1909.

Wed łe zawiadOmienia c. k. D yre kcyi okręgu skarbowego \V J aros ławiu przemytnictwo koni z lł osy i znacznie
się \\' OSlatnich czasach wzmogło a przyczyny lego szukać
należy w tym, że Zwierzchności gminne nie prowadzą należycie ewidencyi kon i hand larzy i wydają przemytnikom
nie legalnie pa5zporta a przez to ułatwiają im zadanie w ich
występkach przemytniczych.
Zwracając uwagę Zw. gm. na te przewinienia przypominam wydane w tym' względzie reskrypta tUlejsze z dnia 20/5.

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ z dnia 16. marca 1909.
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1906 L. 20995 z dnia 6/8. 1901 L. 24876 (Dziennik fazp.
Siar. Nr. 11. z roku 1906 i z roku 1907 Nr. 16.) i nakazuje
jak najostrzej, ażeby wszystkie nowo wprowadzone konie
do gminy (obszaru dworsk.) był y zawsze przez oglądaczy
byd ł a badane i sprawdzane ich pochodzenie.
Dalej konie handlarzy mają być w ciągłej ewidencyi
a rubryki \V księdze ewidencyjnej należycie wypełnione. Paszporta nowe na konie handlarzy można wydawać tylko w
tenczas, jeżeli handlarz wykaże się starym paszportem skąd
ten koń pochodził i to pochodzenie konia ma być uwidocz-

nione u góry nowe~o paszportu.
Niestosowanie się do powyższych za rządzerl będzie
karane po myśli fazp. minisleryalnego z dnia 30/9. 1857
Dz. u. p. Nr. 198. wzg!. co do naczelników gmin w drodze
dyscyplinarnej.

5. w Woli buchowskiej u gospodarza jana jan asa
2 ogiery pół krwi angielskiej,
6. w Morawsku u gospodarza j ózefa Gwoździa ogier
"Muc" hucuł,
-7. we dworze na Głęboce u. p. Stefana Myczkowskiego
ogier .,Schagya" pół krwi angielskej.

Prostowanie map wojskowych.
,
L. 6645.

j arosław,

dnia 15. lutego 1909.

Celem utrzymania dokładnej ewidencyi w mapach wojskowych i zbieran ia potrzebnego w tej mierze materyalu
dla wojskowego Instytutu geograficznego polecam Zw. gminnej, aby o zakładaniu względnie przelożen iu nowych dróg,
budowie mosłów, kładek, zmian ie w brodach, promach i t.
d., dalej o zmianach stałych w kulturach leśnych n. p.
jarosław, dnia 19. stycznia 1909. . o wyrębie lasów, wreszcie o budowie nowych kościo ł ów
L. 2071.
i cerkwi, oraz postawieniu krzyżów lub kaplic przydrożnych
Według reskryptu c. k. Ministerstwa roln ictwa z 31 { 12
natychmiast zawiadamia ła c. k. Starostwo.
1908 l. 49829. sprawdzono zarazę stadniczą u 4 ogierów
i 37 klaczy w graniczących z Rosyą wschodnio-pruskich
powiatach: Elk (Lyck) i jansborg (Johannisburg) przyczem
przestrzeżenia.
wykryto, że pierwotne ognisko tej zarazy powstać miało
w miejscowości Bajtkowa (Baitkawen) od klaczy wproj arosław, dnia 10. marca 1909.
L. 9698.
wadzonej z Rosyi w obrocie pogranicznym.
Zarząd za się poszukiwania za :
Władze pruskie zarządziły wprawdzie w dostatecznej
mierze środki potrzebne do wytępienia i zapob i eżenia roz- Stanis ławem P rzywarą lal 19, ściganym listem gończy m za

Poszukiwania i

wleczeniu sprawdzonej zarazy, mimo to jednak wskazaną
jest jak największa ostrożność. aby niedopuścić do zawleczenia względnie rozwleczenia tej zarazy w tuL obszarze,ł
zwłaszcza że między Prusami a Galicyą istnieje dość oży
wiony obrót kor'lnli rozpłodpwymi.
W tym celu należy przedewszystkiem przestrzec ludnoŚć, przed wprowadzaniem koni z wymienionych okolic
a dla wykrycia ognisk zawleczonej ewentualnie zarazy zbadać
we właściwy sposób, czy z tych okolic nie wprowadzono
w ciągu roku 1908 do tamtejszej gminy (Obszaru dworskiego)
koni przeznaczonych do rozpłodu lub na ten cel przydatnych,
gdyby zaś taki wypadek istotnie zaszedł należy zaraz donieść
c. k. Starostwu.

Ogiery licencyo nowane.
L. 5773.

jarosław,

dnia 15. lutego 1909.

W powiecie jarosławskim znajdują się ogiery licencyonowane prywatnych właścicieli, które jedynie mogą być uży
wane do stanowienia cudzych klaczy w następujących miejscowościach:

1. w Charytanach na folwarku u. p, Antoniego OrzeIskiego ogier .. Dahaman" ,
2. w 5ieniawie we dworze ogier hucuł " Randor
Zarząd dóbr w Sieniawie puszcza tego ogiera dla
włościan darmo a tylko żąda z l ożenia 40 hal. dla służby.
3. w Pełkiniach we dworze u Księcia Witolda Czartoryskjego ogier hucuł" Tetryk",
.
4. w Rakietnicy u gospodarza jakóba Lisa ogier "Pirat"
pó ł krwi angielskiej,
M

,

kradzież.

Zbiegami popisowymi jakóbem Fischerem i Antoni m
Kubeczką.

Skazanymi na kilkudniowy areszt Franciszkiem Za mojskim, rosyjski m poddanym, Karolem Geblem stolarzem
i Romanem Dabalem z Zielonki.
Zbiegłymi z pod dozoru policyjnego Józefem Kosiorowskim i Wincentym Taraczyńskim.
W razie wyśledzenia pQ\.vyższych należy ich tu dostawić;
dalej za zaginionymi Franciszkiem jerzalskim lat 9,
j anem jurczeńko lat 11. Franciszkiem Kowaliszynem lat 16,
janem Terleckim (T uleckim) lat 22, janem Mayerem idyotą,
Ludwikiem Bednarzem ur. w roku 1859 i węgiersk'im cyganem Karolem Karpaczem lat 25, o ewenlualnem wyśle
dzeniu powyższych osób należy tu bezzwłocznie donieść.
Przestrzega się przed Maryą Waldhauser, Konradem
Kupferem, józefem j urcicem, Antonim Cerovacem, Karolem
Albrechtem i Władysławem Dubeckim, którzy w łócząc się
po kraju, wyłudzają zapomogi ze szkodą gmin swej przynależ n ości, w razię ich wyśledzenia, należy z nimi postąpić
jak z w ł óczęgami.

•

L. 9207.

jar osław,

driia 5. marca 1909.

W sprawie robotników rolnych udających
Niemiec za zarobkiem.

się

do

Obecnie udaje się do Niemiec (Prus) i innych krajów
znaczna il ość tutejszej ludności za zarobkiem. Sta rostwo tutejsze dalekiem jest od krępowania kogo!wlek w usiłowa
niach poprawy losu a jedynie ze względu na dobro tutejszej ludności wydaje n astępujące zarządzenia:

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ z dnia 16. marca 1909.
1) Należy przypo mni eć ogółowi ludności, że do Nie·
miee wprawdzie nie jest konieczni e wymaganym paszpOrt,
jednakowoż posiadanie jego, jest dla każdego udającego się
do Niemiec bardzo wskazane m, gdyż tylko. posiadając
paszport można z całą pewnością liczyć na pomoc ze strony
austro-węgierskich konsulatów w Niemczech, w razie pokrzywdzeń, nieszczęśliwych wypadków i t. p.
. 2) Należy przestrzec przed wysyłaniem m łodych dziewc ząt bez należytej o pieki, gdyż te jak to ogóln ie wiadomo
bardzo często zamiast zarobku przywożą do kraju h ańbę
i sro mot ę.
3) Należy rozciągnąć skrupulatny nadzór nad ewentual nem pojawieniem się pokątnych agentów, którzy nic
dbając zupeł n ie o interes tul. ludności gotowi są zwerbowanych przez się robotników wydać na lup niesumiennych
pośredników.

W razie ich pojawienia się nal eży ich przytrzy m ać
i w raz ze znalezionemi przy nich papierami odstawić bądź
do tut. Starostwa, bądź też do najbliższego posterunku źan
darmeryL
Naturalnie zarządzenie to nie odnosi s ię do agentów,
posiadających legitymacye z tut. Starostwa, ani tei do miejscowych osób, które będąc w poprzednich latach na robotach
rolnych w Niemczech, udają s ię obecnie wraz z i nnemi do
tych samych pracodawców. u których w poprzednich
latach pracowali.
j ed nakowoż

i takie osoby na leża łob y tu odstawić,
gdyby ni e wyjeżdżali do Niemiec razem ze zwerbowanymi
przez się robotnikami , gdyż wówczas oczywistem by było,
źe rob ią to dla zysku, w którym to razie nie dawaliby najmniejszej gwarancyi, że dobro tut. l udności leży im na sercu.
Wreszcie za pokątnych agentów nal eży bezwarunkowo
u ważać tych, którzy po słu giwaliby się drukowanymi czerwonymi kontraktami.
Kontrakty te bowiem nie są wystawiane przez pracodawców, lecz. przez niemieckie graniczne biura pośrednictwa
pracy, które bynajmn iej nie dbają o dobro robotników,
i bardzo często rozdzie lają poszczegól ne partye, i już niejednokrotnie wysyłały gdzieindziej siostrę lub ni eletnic h
chłopców, a gdziei ndziej brata, lub starsze rodzeństwo, tak
że wysiane gdzieindziej młodsze rodzeństwo by ło następnie
pozbawione koniecznej opieki.
Zauważam jednak, że przestrzegam jedynie przed czerwonymi kontraktami które są drukowane na podwójnych
arkuszach wielkości arkusza kancelaryjnego.

INNE

L. 9007.

OGŁOSZENIA .

j arosław,

dnia 6. marca 1909.

\V dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej z dnia 25.
lutego 1909 Nr. 44. ogłoszono obwieszczenie c. i k. Ministerstwa wojny w sprawie przyjmowania chłopców okręto
wych do c. i k. Marynarki wojennej.
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Na to obwieszczenie zwraca się uwa gę imeresowanych
z nadmienieniem, że przyjęcie na stępuje co roku w miesiącu
lipcu, jednak aż do skompletowa nia przepisanego stanu,
można być każdego czasu przyjętym.
Podania o przyjęcie wnosić można do c. i k. powiatowej Komendy uzupe łn iającej, w której okręgu kandydat
mieszka .

L. 9120.

ja ros ław, dnia t S. lutego

1909.

C. k. Namiestnictwo rozp. z 7/2. 1909 1. XV I. 6 16/ 16
i 617/ 16 podaje do wiadomości że kandydaci zawodu łeśno
gospodarczego, zamierzający w roku 1909 przystąpić do
egzaminu pall stwowego dla gospodarzy leśnyc h i egzami nu
przepisanego dla straży i technicznych pomocników w służbie
leśnej, jakoteż do egzaminu przepisanego dla służby och ron nej łowieckiej winni najpóźniej do 3 1. marca 1909, wnieść
do c. k, Namiestnictwa podania zaopatrzone dokumentami
wed łu g przepisów §. 3. i §. 29. rozporządzenia c. k. Ministerstwa rolnictwa z 3, lutego 1903, Dz. p. p. Nr. 30,
wzg ł ęd ni e §. 2. rozporządzen i a tegoż c. k. Ministerstwa
z 3. lutego 1903, Dz. p. p. Nr. 31, a to kandydaci będący
w służbie publicznej we w łaściwej drodze służbowej, inni
zaś za pośrednictwem w łaściwego c. k. Starostwa względnie
c. k. Dyrekcyi policyi.
Kandydaci starający się O uwolnienie od zapłaty taksy
egzaminacyjnej mają wnieść równocześnie w tej samej drodze
podanie zaopatrzone świadec t wem ubóstwa wystawionem
przez Zwierzchność gminną i potwicrdzonem przez Urząd
parafialny miejsca ostatniego zamieszkania, a stw i erdzającem
stosown ie do przepisu §. 47. powo łanego rozporządzenia
Ministeryalnego, względnie §. 14. rozporządzeuia z dnia 14.
czerwca 1889, Dz. p. p. Nr, 100, stosunki przytoczone przez
petenta na uzasadnienie własnego ubóstwa, ewentualnie
ubóstwa osób do jego utrzymania prawnie obowiązanych.
Podania po terminie a więc po dniu 31. marca 1909
wniesione lub niezaopatrzone przepisanemi dokumentami
nie będą uwzględnione.

L. 7339.

j a rosław,

9. marca 1909.

Celem 7.apobieżenia m}'lnemu postępowaniu z telegranadawanymi w sprawie niebezpieczeństwa powodzi
przypomina się postanowienia c. k. Ministerstwa handlu
z dnia 3 1/1 1895 L. 25505 i z dnia 2/6 1905 L. 21270
ogłoszone w dz. rozp. p. i tel. Nr. 78 ex. 1905 oraz postanowienia ordynacyi i taryfy telegraficznej (stronica 71) ex
1005 do ścisłego zastosowania się. Wedle powyższych przepisów wszystkie telegramy, odnoszące się do stan u wody
na rzekach, O ruszani u lodów na tych ż e, względ ni e telegramy nadane przez c k. Władze lub organy tychże przez
urzędy gmin ne albo przez osoby prywatne z powodu niebezpieczellslwa powodzi wskutek ruszen ia lodów, oberwania
chmur, nadzwyczaj wielkich opadów atmosferycznych i t. p.
w celu wdr.ożenia i przlprowadzenia akcyi ratunkowej należy uważać jako telegramy służbowe wolne od opłaty m ające
pierwszeństwo przed wszelkimi telegramami prywatnymi.

I mami

•
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Zbiegły koń.

KRONIKA.

W nocy. na 12. lutego br. zbiegła z Makowiska Hryciowi Ubogiemu dereszowata klacz, licząca 3 lata, wa rt ości
około 200 Kor.

Poż ary.

\V nocy na 26. stycznia br. w Radymnie s p lonąl częś
ciowo dom Berla Schmilowicza, szkoda w zupełności ubezpieczona wynosi okolo 1000 Kor.
Pożar spowodowany zostal wadliwą budową komina
Jedynie dzięki energicznej natychmiastowej akcyi ra:
lunkowej i spokojnemu sIanu powietrza należy zawdzięczać,
że pożar się

nie

,

L. 8208.

dnia 2. marca 1909.

Dnia 13, lutego br. znaleziono w Żurawiczkach pod
sia na, w stanie nieprzytomnym tamtejszego w łościa
nina Jana Lemiecha vel !łzczepańskiego.
Lemiecha wprawdzie na razie ocucono, lecz mimo pomocy lekarskiej zmarł on następnie w kilka godzin,
Lemiech poprzedniego wieczora wracał w stanie podpitym z poblizkiej Łapajówki, przy czem zmęczył siQ niosąc
kawałek skradzionego drzewa, co najoczywiściej spowodowało go do spoczęcia pod stertą gdzie też wskutek m roź
nego wiatru następnie zamarzl.
Styrtą

rozprzestrzenił.

Dnia 7. lutego bL w Koniaczowie sp ł onął na szkodę
Jana Cicholaza dom mieszkalny wraz urządzeniem; łączna
szkoda wynosząca okolo 1000 Kor. ubezpieczona była do
wysokości 500 Kor.
Przyczyna pOżaru nieznana; Cichalaz usiłując wynieść
sprzęty poparzył się na obu rękach.

J aros ław,

I

•

.

•
hUad i

właiDo~ł

c. k. Staroitwa w Jartnllll'ia.

Odpo1l'itdzlalny IItdaktor Dr. TadeusJ: Chmielarski.

DtllkiUI S.

Bau~rarłtnll
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Jarosław •.

