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Do Magistratu miasta Jarosławia
I wszwstklch Zwierzchności gminnwch.
Stosownie do postanowimi ustawy 7. dnia 23 maja 1873
Dzp. Nr. 121. polecam P. '1'. n:.leby natychmiast przystąpil (a)
do ułożeni:! pierwotul';' listy Sf'diiów P'iJlsi!JgZ.ych na r. I nOl.
Aby ułatwić dokładne sporządzeui!:' tej listy, podaję
w streszczeniu najważniejsze post.anowiellia powołanej ustawy, odnoszące się do uk ładan ia pierwotnych list, a miauowicie:
Do pierwotuej listy sę:dziów przysięgłych mają być
wciągnięte następujące o8oby:
l) które opłacają najmniej 20 koron podatku bezpośredniego bez dodatków;
2.) Które ukończyły 30 rok życia, umieją czytać i pirać i są poddanymi austryackimi;
3) adwokaci, notaryuaze., lekarze i aptekarze.
Osoby nie posiadające zdolnosci do piastowania urzę
du sędziego przysięgłego wskazane są w §. 2. powyższej
ustawy.
Na sędziów przysięgłych nie mogą być powolani urzę
dnicy, księża, nauczyciele i wojskowi.
Uwolnione są od tego urzędu osoby, kt-óre ukończyły
GO rok życiJl. i posłowie w ' czasie trwania sesyi.
Zestawiona z uwzględnieniem powyższych prawidei li·
sta. ma być w Urzędzie gminnym wyłożona przez 8 dni ce·
lem wnoszenia reklamacyi, a następnie zaopatrzona stosowną
klauzulą, podpisem Naczelnika gminy i llieczęcią urzędową
i przedrożona c. k. Starostwu.
Osoby zamieszkałe na obszarze dworskim fi. mające
kwalifikacyę na sędziego przysioglego mają być również
wpisane.
Lista pierwotna ma obejmować następujące rubryki:
a) liczba porządkowa,
b) ilDię i nazwisko.
c) zatrudnienie,
d) miejsce zamieszkaniu,
e) wysokość opłacanego podatku bezpośredniego,

g) uwaga.
Do przedłoż~ia listy pierwotnej c. k. Starostwu wy.~maczam nieprzekraczalny termin do 10 września 1900.
Jarosław

L' 22869.

25. lipca 1900.

Do Magistratu miasta Jaro"aw••
wszystkich Zwierzchności gminnyoh
i Przełożeństw obszarów d.or.kioh.
Tegoroczne jesienne premiowanie koni w połączeniu
ze subwem'yonowaniem pry;.vatoych ogierów Iicencyonowanych w Galicyi wschodniej odbędz i e się według naa~pują
cego programu:
W ~ółkwi

6 września 1900

.. Drohowyżu 7
•
•
• 2abnem
10
•
•
• Tłumaczu 1 4 "
•
W każdej z powyżej wymienionych miejscowości
dą premiowane klacze w kraju wychowane a to:
l) klacze rozpłodowe ze źrebiętami.
2) młode klacze
3) źrebice.
Jako nagrody państw-ow-6 rozdaw-ane będą.
I. kategorya.
a) jedna nagroda pieniężna " kwocie 70 koron
b)
•
•
40
•
•
•
80
e)
•
•
•
•
d) cztery nagrody pieniężne w kwocie po 20 koron .
n. kategorya
a) jedna nagrodl\ pieniężna w kwocie 40 koron.
b).
•
..
•
80 koroa
c) dwie nagrody pieniętoe w kwotach po 20 koron
m . kategorya
a) jedna nagroda pieniężna w kwocie 50 koron
b).
•
•
•
40 koron
c) cztery nagrody pieniężne w kwocie po 20 koron
Nadto rozdane będą w każdej z tych trzech kategoryi
srebrne medałe państwowe za chów koni.
Warunki:
A) Klacze od piątego roku wyżej i bez ograniczenia
co de. ,maksYD,lRlnego wieku, jak długo są: zdrowe, silne i

•
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dobrze odt ywione, muszą posiadać własności dobrych klaczy
rozpłodowych i winny by ć przedstawione komisyi ze żre·
bietami BBllicemi lub odlączone mi, które muszą być uznane
za udatne; przyczem należy udowodnić pochodzenie źrebię
cia od ogiera rządowego albo od prywatnego licencyonowanego, ewentualnie od własn ego ogiera właściciela kluczy.
B) Młode klacze a to : trzechletnie niestanowione,
czteroletnie stanowione albo nieat3nowiooe i pięcioletn i e klacze stada krwi gorącej (der Ocatiltsscblagel) ostatnie jednak
tylko pod warunkiem jeże li będzie udowodnione, te w roku
premiowania zostały odetaoowione przez ogiera rządow ego ,
prywatnego licencyonowanego lub też przez ogiera whum6gai klacze te musz ą być dobrze odtywione i starannie chowane i muszą rokować te bęcłq dobrami klacza.mi rozplodowami.
C) J ednoroczne i dwuletnie ź rebice muszą być przez
wllł ~cicie la dobrze odchowane i rokować dalsze pomy61ne
roz winięci e się i w y kształ ceni e tak, te mOŻDa się spodzie·
w ać, że będ ą, kiedy ś dobremi klaczami rozpłodowemi .
D) Matki mu szą być przed oźrebieniem się, młode klacze przynajmniej od roku a jednoroczne i dwuletnie od
czasu ich urodzenia własnośc i" ubiegającego się o nagrodę .
Młode klacze, które jako trzyletnie były w roku przeszł y m premiowane, nie mogl\ w roku bieżącym otrzrmać
premii, natomiast cztero i pięcioletnie klacze premiowane
w roku zeszłym , będą ty lko w iym razie premiowane, je·
żeli przedstawione zostanI} jut jAko klAcze rozpłodowe ' ze
ź rebi ętami i j eteli będą odpowiadać w zupełności warunkom
oznRczonym W punkcie A.
E) Każdy whl8cic.lel klaczy lub źrebicy premiowanej
pieni eżnll n agrodą rządo wą musi się zobowiązać przez podpisnnie rewersu, że ją jeszcze ZAtrzyma przez cały rok we
własnej hodowli i przedstawi ją , jeżeli będzie żyła, w roku
następnym w miejscu premiowania.
W razie niedotrzymaoia przyrzeczenia aawartego w rewersie, winien bez oporu zwrócić otrzymaną nagrodę pie.
nięt OJl: Zarządowi stadników rządowych w Drohowytu.
Przy premiowaniu kinezy rozpłodowych ze trebiętami
s8ącemi lub odstawionemi obowiązek niesprzedawania premiowanega konia nie tyczy się Ł,1kże żrebięcia premiowo.nej klaczy, ponieWAŻ nie ź rebię lecz tylko klacz jest pre miowaną. Gdyby przedstawienie premiowanej klaczy komimisyi Uli. miejscu premiawania poł~c20ne była .ze względu
na znaczną odległość lub z innego ważnego powodu z wieikiemi truduościami , winien właściciel t..1klej klaczy przysłać
c. k. Zarządowi stadników fZl\dowycb w Drohowytu ś wia
dect wo wydane przez Zwi e rzchn ość gminnę, a stwierdzają
ce, że klacz ta po upływie roku od c.zasu premiowania, znajduje się w jego posiaf1:lniu.

z dnI. 15. sierpnia \900.

starsi"a rolnictwa z dnia 17. listopada 1899 I. 2ł547 dobrze zbudowane i typowe huculskie ogiery źrebce (ogierki
Abspannhengstfohlen) ze sfery koni huculskich h "J,j\\)d1.
a to dla wychowania tych ogierków w st..'\dninie hU(' II! l' ','j
w Łuczynie pod RAdowcami 01\ stadniki krujowe, HI.!.: (' 1
czego po:l::ądanem jest, aby ogierki te przyprowlld ):oll .J dll
~abnego w mozliwie wielkIej ilości,
C. k. Minister8two rolnictwa reskryptem z 11 11 ; I 10
sierpnia J896 I. 16.462 przyznało c. k. g alicyjskiemu 'I'U .I;I·
r:Ilyatwu gospodarski emu we Lwowie i c. k. Townn:ystwu
rolniczemu w Krakowie na przeciąg 6·ciu lat, począ\\ ~:-.y od
roku 1897 subwencyę w równej wysokości , jak ją przyzn6ł
sejm t. j. w kwocie ł,\cznej 5000 złr. na popllrcie rhowu
koni włościańskich i koni roboczycb.
Subwencya ta ma być użyta na subwc1Icyot1owa llie
pryfl.:atllych Ilcencyollow.n)'ch ogierów, a to: w edług zatwierdzonych przez c . k. Ministerstwo rolnictwa warunków
uchwałonycb przez komitet doradczy dla apraw chowu koni w porozumieniu z wymienionemi Towarzystwami. W m yśl
tych wltrunk6w 8ubwencyonowanie to ma s ię odbywać na
wiosn~ i w jesieni w terminach i m iejscowoBciacb, w których się odbywają doroczne rZl\dowe premiowania 1.:oni.
Obecnie przeto subwencyonowanie prywatnych ogierów licencyonowanych odbę.dzie się w t.ólkwi , Drohowyżu ,
t.abnem i Tłumaczu w terminach wytej podAnych.
O subwencyą można się ubiegać tylko dla takich ogierów, które uzyskały Iicencyę do stanowienia cudzych kla·
czy od właściw ej komisyi licencyjnej. Subwencye mogą
byc przyznane z reguły tylko nA przeciąg S lat, w": kwotach po 150 złr. i wypłAcane w dwócb ratacb a to na wioanę i w jesieni ka:l:dego roku.
Wypłaty subwencyi mają dokonywać organa c. k. Towarzystwa gospodarskiego we Lwowie względnie c. k. '1'0 warzystwa_rolniczego w Krakowie w porozumienil.l z komitetem doradczym dla spraw chowu konL
Przy Bposobności objazdów podejmowanych przez cz łon 
ków komitetu chowu koni, będą Iwłaściciel e subwencyono·
wanyeh ogierów obowiązani na Uidanie cz ł onków komi tetu
przyprowadzać te ogiery do oglądnięcia na wskazanem im
miejRCu.
Program ten winna ZwierzchnośC gminna (Przeloże lj 
stwo obszaru dworsk.) jak najobszerniej oglosi ć.

L. 24697.

Jarosław ,

dnia 3 1. lipca 190\).

Zwierzchność gminnA w Michałówce uprAsza o umieszczenie w dzienniku rozporządzeo następującego ogł osze n ia :
Zwierzchność gminna w Michałówee prosi wszyst·
kie Urzędy parafialne ohu obrządków w powiecie JarosłA'
wskim o odszukanie metryki śmierci Wall'1/tl'go LIICłJd,
przybyłego do tutejszej gminy przed 15 laty ze wsi Hadel
powiatu Łańcuckiego - u to za wyuagrodzeniem 10 Kor.
W razie gdyby którykolwiek wie I. U rząd pamfialny
odszukał takową metrykę upraSZA się zaraz z "wi ado mi ć
o tem wprost Zwierzchność gmino!} w Michalówce.

Osądzenie, c"y wedłog stanu rzeczy to ś wiadectwo
wyswrc.z:l. pozostawia się komisyi premiującej.
Oprócz dokumentów !lochollzenia (kart stanowienia)
klaczy i źrebiąt przyprowadzonych do premiowania,: nalety
przedło tyc tfikże prze pisane paszporty bydlęce.
Przy sposobności premiOWAnia koni w Żabnem dnia
10. wrzeQnia b. r . będzie Komenda Zakładu ogierów rzlldow)'ch w Drobowy.żu zakupywać w skutek re.kryptu Mini- I_ _=~~~~=~_~~=_=_==__~~_

a

DZillNNIK ROZPORZ",DZEN z dnia 16. sierpnia 1900.
Jarosław

L. 25202.

Do wszystkich

dnia. 8. sierpnia 1900.

gminnych
obsz:u6w dworskich.

Zwierzc hn ośc i

Przełożonych
Z powodu sprawdzonego pomoru świń w gminie Eiazach

i pp.
r.amkniQto

llierogacizną

h2'fii" os

i ObSZfit' dworski w bazach dla obrotu
na 48 dni, licząc od dnia- 3J lipca b.r.

gminę

Zwierzchności gminnych
c. k. Sądy powiatowe w tut. powiecie użalają się nie jednokrotnie w c. k. Starostwie, że większość Zwiel'zchnolici gmilwych w sposób nadel' opieszały doręcza stronom
wezwani:\ w sprawach karnych, nie odsyłając Sądom dowodów doręczenia tych wezwań a nie jednokrotnie nawet sporządzają fałszywe sprawozdania o nie obecności wezwunych
w gminie. Szczególnie odzn:1cza się pod t)'łn względem
Zwien!:chność gminna w Zaradawie, gdzie fałszywe relacye
są na pOl'z~dku (Iziennym.
Ody takie opieszale traktowanie spraw poruczoll)"ch Zwiery.chuosciom gminnym musi Sllowodo wai! nie potrzebuy zastój w slll'aWl\ch karnych i utrudnia w wysokim stopniu zadanie sędr.iego prowadzqcego sprawy kame, któl'Y
li tego powodu nie potrzebnie licznemi terminami jest obarczml)"-przeto poci:lgając oa razie do odpowiedzialności
tylko Naczelnika gminy w Zamdawie; - wlIywam wszystkie
Zwierzchności gminne, aby nie narażając się na podobne
skutki jnk powyższy opieszały Naczelnik gminy'- wezwania
c, k. Sądów (>owiatowych natychmiast [)o ich otrzymaniu
doręczaj.\' skrupulatnie adresatom i odsyłały natychmiast dowody doręczenia, gdy;;' wszelkie przekroczenia w tym wzglę
dzie będę ~cig{\1 z cali} surowością. prawa.
~

kwirował .

Jarosław

8. sierpnia 1900.

00 wszystkich Zwierzchności gminnych
w powiecie.
Wszystkie wojska należące do 15 dywizyi obrony krajowej odbędą w czasie od '27. sierpnia do 5. września b. r.
ćwiczenia w okolicy Pruchnika. Wskutek tego zarządzam
na pl'08b~ c i k. komendy 10 korpusu co następuje:
l) li:wentualue szkody powstałe wskutek tych ćwiczeń,
winni poszkodowani zgblflzać bCi1.wloci'lie na mie/scll
wojskowym komiS[\I'zom (oficerom) do wynngl'odzenia
szkód, którzy objeżdżać będą pola w towarzystwie kaw!\lel'zystyoznaczonego czerWOIl[l chorągiewką·
2} Gd.\'by dotycząca szkoda w drodze dobrowolnej umowy
z powyższymi komisarzami wojskowymi nie została wyrównaną - ma. poszkodowany donieść o tem Zwierzchności gminnej.
3) Zwicn:chności gminne winny wszystkie takie niewynagl'odzone szkody wciągnąć do w)'kazu (na który blankiety można otrzymać w c. k. Starostwie po cenie ł h.
od arkusza) i wykaz ten przetliożyć do dnia 4-go wrze~ni:\ c. k. komendzie powyższej dywizyi obrony krajowej, którl\. będzie miała w czasie ćw iczeń swq kwaterę w Pl'ucliniku, - po tym doi u zas, najpóźniej jednak
trze!!iego dnia po powstaniu szkody, c. k. Starostwu;
Puil/ic/Sif' iII/osimit' nic bCdą uWfglcdniolll.l.
ł) Należytości za drzewo, słomę, siano, wiktuały tudzieź

Jarosław

L. 21)810.

Jarosław rl-;;~'I.- 8~.~~'i~e-'~I-)~n7ia~1"'90"'O"'. .00 Magistl'atll w

Do wszystkich

L. 2[,211.

za. kwatery i podwody, nie należą do kategoryi iZkód
przez ćwiczenia; należytości tych zatem
o ile natychmiast nie ~ostały wyrównane, n aleły się
domagać u komendy tego oddziału. który dostaw~ .zarezrządzonych

nych i

8. sierpnia 1900.

J arosław iu, Zwierzchnośo i

Przeło:i;eństw

gminobszarów dworskich.

Zawiadamiam że w gminie Mun inie sprrt.wdzono wście
kliplf 11 psa a wskutek tego zarządzono tamże trzymanie
psów na uwięzi przez trzy miesiące, licząc od dn. 1 sierpnia 1900.
Jarosław

L . 26164,

12. sierpnia 1900,

Do wszystkich Zwierzchności gminnych
w powiecie.
bm. przytrzymano na przedmieściu Garbarzach
obłąkaną kobietę, niewiadomego nazwiska i
pochodzenia, która wedle orzeczenia lekarza miejskiego odwiezioną być musiała bezwlocznie jako bardzo niebezpieczna dla osób i mienia do krajowego Zakłału dla obłąkanyah
wKulparkowie.
Powyższa liczyć moźe około lat 30, jet wzrostu śred
niego, ubraua w spodnicy brudoej perkalowej jasnej, w koszuli perkalowej niebieskiej i chustce popielatej w czarne
kraty, bosn, o długich ciemno blond włosach, oczach siwych
zęby ma .cokolwiek naprzód wystające.
Gdy od pnytrzymanej nie można dowiedzieć si~ jej nazwiska i pochodzenia, wzy{vam wszystkie Zwierzchności gminne, aby bqiwłocplie sprawdziły, czy wyi .opisana"obłąkana nie pochodzi z której z gmin tutej. powiatu, a gdyby rz eczyw iście
tak bylo, doniosły o tem bezwlocznie c. k. Starostwu.
Dnia

JO

w Jarosławiu

Jarosław,

L. 25738.

dnia 12, sierpnia 1900_

Do wszystkich Zwlerzchnośol gmlnn,oh
I Magistratu miasta Jarosławia.
w nocy na 1. bm . skradziono w Chłopicach z pastwiska a konie a to na szkodę Józefa Jaworskiego: lO-letniego
ogiem i 6-letniego wałacha maści ciemno kasztanowatej łl:\
cznej wartości 200 kor. Na szkod~ Antoniego Wlazły ztW
klacz dwuletnią, jasną kasztankę warto~ci 140 kor.
Wzywam P. T. aby zar.ządził(a) bezzwłocznie poszukiwania za skradzionymi końmi względnie za sprawcami
kradzieży i o wszelkich w tym względzie sp o st rzeżeniach
doniósł(a) bezzwłocznie c. k. Starostwu.

C. k. Radca Namiestnictwa i kierownik Starostwa
Szczuro'1lll'aki.

Część nieurzędowa.

Kronika powiatowa.
Kaledarz

łowiecki. 'Przez cały

sierpień wolno

polować tylko na jelenie, kozły (rogacze), przepiórlci i dzikie gołfJbie, dropie i pardwy, ptactwo hłotne i ptactwo wod-

ne, a od 16 lierpnia na kuropatwy i batanty.

DZIENNIK
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Kalendarz rybac ki. W sierpniu wolno łowić W8Zy atkie ryby i raki, złowione sztuki mUlz" mieć jednak przopis&OIl
miaro_ Przekroczenie tego przepisu ma być karane grzywoą
od 10 do 200 K. & nawet kar~ aresztu do 10 dni.
Wiadomości osobiste.
C. k . R ada si/w/na o kągowa

zami anowała na posie dzeniu :r. dnia 8. bm . prowizorycznymi nauczycielami, 19'zglOdoie nauczycielkami na posadach samoistnych pp. AleksalUlra
C iep t11lowskicgo dla Grabown&, !dieta S {/{qak a dla Rzepli08., Hele n ę M ilk4wllf dla S uroobowa i \·V/adysława Pietrusrkę dla Zaleskiej Woli; dalej 00. Jlo8adacb podwładnych nauczycieli : Em ilię Waciówlt f dla Laszek. He/en ę Pie!ras6Wllę

dla Zarzecza, Micha liłl t! G ie ru lan kę dla Dobczy, Mar)'t! .1ilslal/owskq dla Tuclęp i l·Vład)'sla wa. Płoslumia dla
PawJoaiowa. W końcu przeniosł a. niesamoiste OII.uclycielki:
Ka larVllę Sabar6wllę z Dobcty do Piskorowic, Henr)'kr
Zapelówllę z Tuclęp do Jodłówki, Ka1/mier( Dy mnick q

20 Pawłosiowa

z dnia 15, sierpnia 1900.

ROZPORZĄDZEN

do Muniny i He/enę G '1egorra kównę z Mu·
niuy do Laszek.
Posiedzenie Rady powiatowej odbylo się dnia
1. b. m. w Jarosławiu pod przewodnictwem Prezesa ks. Wi·
tolda Czartoryskiego z n~stępnj,cym porz,dkiem dziennym:
1. Odczytanie protOkołu :lO pOSiedzenia Rady z 4. atyc:lOnia br.
2. Sprawozdanie z czynnośc i Wydziału powiatowego za czai
od 4. stycznia b. r.
S. Sprawo~danie komillyi wybranej dla sprawdtenia zamknięć
raobunków powiatowych za r. 1899- referent WP. nr. JahI
•. Sprawa zaciłlgni~cia potyczki 48,000 k. w gal. Kasie
08zczłdn o'ci we Lwowie zamiast w Banku kraj. jak ucbwalono na posiedzeniu dnia 4. utyozuia b. r. - refer.
WP. Dr. Gr~bowski .
6, Sprawa regulacyi potoku Szkła pod .Łazam i
Oharytanami - referent WP, GÓl'8ki.
6. Sprawa rekonstrukcyi drogi powiatowej Jarosław·Bucisko
- referent WP . Górski .
7, Sprawa przyznania datku w wyaoko'ci 'I. kontów na budowę drogi Pawłosiów-Tywonia - re(eren1 WP. Górski.
8. Wnioski członk6w . .
Klęska gradobic ia nawisdziła :dnia 6. b. m, po
południu wiele gmin naszego powiatu. połotonych opodal
granicy rosyjskiej. Szozególnie w Dą b row icy! gdzie ziarna
gradu doohodziły wielkoici gołębiego jaja, zniszczyła tucza
do :szcz~tu wszelkie plony, jakie były jeszcze w poln .
N~e
mniej poszkodowane 8IJI równiet gmin,: Cieplice, Dobcza, MaJdan aiouiawski, Pawłowa, Piskorowice i Rudka. Huragan po'
przewracał w niektórych miejscach nawet budynkI gospodar ·
,kie, w szozególno'ci stodoły, rozrzucajflc zawarte \Ił' nich
zbote. Znaozne szkody skon,tatowano r6wniet w laaach, \Ił'
szczególn ości w lesie Pislr:orowiokim.
Porażenie piorunem. Dnia 6. b. m. około godziny 4.. rano w czasie gwałtownej burzy ud erzył piorun w
stodołę Kazjmieru Szc:lOura, goapodarza w Majdanie sieniaUJskim. Stodoła stantł .. natychmiast \Ił' plomieniach a Szctur
który z cal, rodzinfl spał wówczas Da boisku, zdołał .zcz~'li ·
wie umknlłć tylko z dwojgism dzieci i łoofl - poratonfl lekko w prawy bok od stopy do p)ersi. Natomiast l2-letnia
córka Szczurów, Maryanna, zabita iskrlł elektrycznlł na miej ·
scn, spali ła siO w stodole do szczelu.
Ogień pruniósł się n&8ttlpnie na pnyległą komorę tego
samego wła'ciciela, napełnioną, ruchomościami tudzie! na etodolę sIlsiada Michała Szczura i obrócił oba budynki w pe·
r zyDO·
Szkoda wynosz'lca prze.zło 2000 k, nie była asekurowan"
Ni •• zc z ,'łiwy . wypa d ek. KabUlU.. ~'o,

kilkunasto·lstnia oórka wdowy Maryanny Zajllt' \Ił' Tuligłow ac b
.- pior,c dnia 6 b. m. bieliznę w potoku, dostała ataku e·
pileptycznego i upadła do wody, sk,d wydobyto i, ju:l: na
pół udusZOUIl. Usiłowania. przywrócenia nieszczęśli wej do ty·
cia, nie doprowadziły do pot,da.nego skutku.
Po ż ary_ Dnia 25 lip.::a br. zapalił piorun stodołę
Szymona Gilarskiego w Łowcach. Budynek wraz z przeQbowanami tam nArzędziami gospodarczemi spłonIlił do szoz{ltu,
Szkoda wynosz%ca ' 00 koron była w połowie asekurowan,.
W nooy na 5. bm . wybucbł potar" realności Jakóba
Pastet8kie~o w topojówce i znilzczył wszystkie budynki go.
spodarcze powy!szego włałciciel.. wraz z ząpaaami i oałem urz,dzeniem, pozoatawiajllic jego z 6 osób z}o:l;on, rodzinę bez
dachu i cbleba - bo szkoda wynosz'lica przeszło 3000 kor.
nie była wcale as~knrowan ą..
Pomór świń sprawdzono w gminie Fehlbachu, powiatu Jaworowskiego, graoiozllicej z G8IIzym powiatem, wsku .
tek czego zamknięto cał, te miejsco wo'ć dla obrotu niero .
gacizną, na 48 dni, liczłC od 21 sierpnia br,
Jazda roz. tawna cyklistów krakowskiego Sokoła,
c~lem przeniesi.enia depeszy ze ~wowa do Krakowa odbyła
Się wedle odnosnego programu dnia 12. bm.
Cykli'ci roz .
ltawieni, mniej wiocej co 10 kilometrów, przeJeżdtali przez
tut. powiat między godziną, 12'/, a 2. po południu, odb i erajlłc
jeden od drugiego depeazę w stacyach 'tV Jarosławiu i Radymnie.

W iadomości ekonomiczne I społeczne.
nowej us tawie budowlanej dla wsi i pomniejszych
miast i miasteczek.

o

(Ciąg

dalszy.)

Budujqcy j ednak {wy k/y, parlerowy dom w lościal i
ski (mieulr:alnylub gO'lpodar..ki) lub Prreislac{ajqG)' ta lu" dom
lIie potrrebuje pisemnego podania o IWI/.sens i P'1ed klada ć doklad1t)'ch plaJ/ów, leCi wolno mu ustnie wnieś,,! proś bę o kow;etts i potrrebuje P'1edło{>'ć Zwiet"ichJtości gminlIej tylko prosty sl.kic budOUJY i sikic sytuacyjny I.j. llwidaq niajqC)' ropniary i poło:jenie p rtys{ łego budynku tndii!!f jego odległość od budowli sąs ia da i d róg publiq1lJ'ch a nawet te siqegóty podać ustnie,
Obowillizkiem Zwier.zobno'ci gminnej jelt, jak toju! wytej powiedzieli'my, tak prośbo jakot8:1; ustnie podane szcze·
góły, bąPlatnie protokolarnie spisać i dalej co nalety 7.0. rz,dzić . Po wniesieniu przez strone powytazej czy ustnej,
czy pisemnej pro'by o konsens jest obowiązana Zwierzchność
gminna do 6 dui powołać komisyę na miejsce zamierzonych

ro*

n~n.

lIIlYKAZ
cen targowych
w

Piątek

zboża

na t argu w

Jarosławiu

dnia 10. Sier pnia 1900.

Pszenica Ił K. - h. - 15 K. - h. Żyto 12 K. 25 h. - 11 k.
2ii h. JQczmlofl 12 K. _. h. - tiK. - b. Owies 12 K. - h. - K. II 6Gh
Groch 17 K. - b. Fasola 16 K. - h Proso- K. - Hrocll łm 1tl K. 00 h.
Kartofle 4 K. 2ó b· Siano wilłzsne a K. ~ h. - <1 K. 20 h. Siauo
niewiązane a K. 25 - a K. 50 SIorna oldotowa 2. K. ·lO h. - 2 K. 50 h.
sloma paazlla 2 K. 20 h. - 2 K. 30 h. l'llicrllwll 1 K. 90 h. - 2 K.
WS"t)'atko za 100 ki". ",agi,

Sp,d bydł a . Dnia 10. Sierpnia br. przypedtono na
targ tygodDiowy do Jarosławia 14.5 sztuk bydła rogatego
i 612 sztuk nierogaoizny Płacono: woły 62- 66kor. _ kro54.-60 - ś winie 68-70 k. Wszystko za 100 kI. żywej
wagi.

w,

DZIENNIK

ROZPORZ ĄDZEN

Handel korzeni, win,
i delikatesów

Książki
kupować, sprzedawać

A. Tumidaj skiego
/-.

Jarosławiu

poleca Szan. P. T.

stare Wina

Publiczno ś ci:

hiszpańskie

z dnia 15. sierpnia 1900.

5

sZKolne
I

zamieniać można

w antykwarni

Ignacego Rafla w Jarosławiu
Hotel Warszawski

"Bodega"

jakot o:

Portwein, SCherry, Madera, Malaga, Marsala
Taragona I Wermouth
jakotet

; C. k. uprz. 'l'owarzystwo
ubezpiecZeń

Austryacki Feniks

węgierskie,
szampańskie, włoskie i reńskie.

Wina austryackie,

...... 'Wied.iu

Stare kuracyjne miody i koniaki.
P ortery: angielski i iywiccki,

Agell ey•• u p. Wilhelma Spatza w Jarosławiu

Herbata rossyjska Brac i Poppow z Moskwy.

przJjmuje zabezpieczenia
wszelkiego rodzaju.

rynek

Wi elki wybór kawioru i marynat.
Sery w różnych gatunkach

Filia

20.

......iederoska

Heilmana Kohna i Synów w Jarosławiu ul. Krakowska
poleca na

kaMą

por'ii roku swój obficie zaopatrzony

'ubrań męskich ' i

dziecinnJch.

Wielki wybór mundurów dla pp. Studentów i c. k. Urzędników.
Z~1mÓlVie1Jia n a miarę uskutecz ja się

w jak najkrótszym czasie z doborowych tHlłteryal6w.

S. Baumgarten w

Jarosławiu
Hurtowny skład papieru
I przybor6w szkolnych I kancelaryjnych.

Sklad druków parafialnych rz. i gr. kat., sądowych
szkolnych i g minnych.
Wy /q'! /lY skład tutek CJwarctow)'ch "!Jwobu kraj. f abryk
Rudo/lI H /' rltci ki W Krakowie j S. W. Niem ojowskiego

we Lwowie.
Własny wyrób wszelkiego rodza ju słampiglii kauczukowych.
Skład zosz~tów szkoln~ch włftan~o wyrobu, z nlljle pszego pa pieru.
znstoBOwllJlycb

ścl.ślo

pod lug plan u szkol nego.

Na "Ildanie wysyla si~ wzory i cenniki gratis.

I'ozpom:~cicm ~ozonu kąplolowego

l'. T. Przlld
zwróei(o U W/lg~ SZlIII. P. T. Publjc:wości lIa

mn my

Handel towarów żelaznych,
mo siężiiych i wyrobów ślusarSkI'ch
M. Wassermana i B. Gabla
W Jarosławiu ul. Sobieskiego Nr. 3.
(dawniej proplna.bJa.)

poleca: rótne gatunki telaza, gwoidzi, okucia do okien, drzwi
i w8zelkie w zakrel tego handlu wchodzIlce toW&rr
. . . . . jak naj taniej.

:U••

ZI l!I:t.C!Z~y:;-t-h~E55E~~~~~~~~ai~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ubezpieczenie
ruchomości wszelkiego rodzaju i koazło ..
wności przeciw kradzieży i włamywaniu

aię.

Nad or 11181.:10 obUczcnio ta r~ fy prcmio weJ o ra)'; cornz t"zęs\.8zo wy·
p"dk.i lobkrni!ania pomieszkań, zwlnazCZII podezas nloobccnOl!cl wl llAcicleli.
powinny s.po wodowllć k llżdego dbającego o swoj o dobro, by ruch om ości
swoje przeciw krnddo~y ubezpieczy!. - Bllżazych wlarlomol!o! ud:dela
ora z za mó w ienia prz)'jtouje główna ageno)'. podplilllllCgO TO,,"Ilr7,)'stwa
u p. WILIIEI.~IJ\ ~W,l 'ł".M w JarolI lIIwiu U)'lI ek 1. 20.

•
ie

Nowo z.ło~ony

P ierws z e aust ryacki e
Towarzystwo ub ez piecz eń przeciw kradzieży we Wiedniu.

JÓzef'a.
W

Jabłońska

Jarosławiu

s~kół gimnazyalnych
lub realnych na 8tancY!).
Zanewnia utrl'umall ie dommce, obeiŚcie
'I"
v
..,
in te!t~ełltlle, oPiekr i nat4ór rodrJcie/ski.
przyjmie kilku uezniów

Wllulo lllość w

apteee Wgo J. I•. WIs iockiego.

DZIENNnC ROZPORZĄDZEN z dnia 15. sierpnia 1900.

o

"Pod

złótem

piórem"

" p od

Herman Aker

FARB, POKOS TÓW,

lV Jarosławiu

LWEMu ul. Grodzka Nr. 13.
Pierwszy i wyłączny skład
LAKIERÓW, MASY DO ZAPUSZCZANIA

_ i wszelkich

pol e<.'E\, swój ułłjwiększy s kłud
pHpicl'U, przyuorów szkolll'jd\
i kn nccl fll'yjnyth lit) pi snni<L i ry sownnill.

PODŁOGo

prz,.borów malarskich.

Główny skład

Cementu, Gipsu, Papy, Carbolineum i materyałów budowlanych,
Jedyny skJad piwa butelkowego i 95-prc. spirytusu
denaturowanego do palenia po 28 centów za litr.

,*,;a;"""",...,",,",~,,",",,",,,,,""x

-

~~~y,~~"-:!"";:':"io";!'r.~~~y,

-

Cen,*, kamieni betonnWJch do robót studzietl nJch.
I

.

Za 1'00 m. w świetle wewn. a 15 centym. grubOŚCI ściany, metr głęb. 11 złt' , Za 1-25 m. w ś wietle
wewn., ~OctlD. grubości ściany, rutr. głęb. 18 Zll'. Ceny te rozumieć na.Iety na mie.jscu w Jal'Oslawiu

a

. . . . Dla łatwiejszego przewozu wyrc..bia s ię kawałki \V dowolnej wielkości.
D
Podpi,any poleca nadto wszelkie artykuły buda"! ~ ne iakaLo: rury kana.ławe, ka.mienie na nagrobki. schody, kamie·
nie na kot.oary " każdej ilaści i w rótnych kolorach, w.zW.łko po cenach umiarkowanych.
Zamówie nia przyjmuje maj s ter wyrobó w betonowych

A N T O N I P L A M I T Z ER

Protokołowana
,

'" Jarosl.w;u przy ul. Pelki.lskiej l. 780.

firma

I

I

..

Oziasz Moritz &Sandig
w

i

firma

protokołowana

istniejąca

~orzenn~

wiHualn~

główny skład

soli.

Jako wyłącz1ly zastępca Karpacko-galicyjskiego Towarzystwa akcvjn. w Gliuiku Ularyam·
polskim poleca najlepszą

Naftę
nazwą

Mam

STH~SSBERG

Jarosławiu

poleca swój obfity

Handel

G.

"Nana cesarska. II

poleca swój obficie
ny

28 lat

zaopatł'zo

Handel towarów
korzennych
wiktuałów
•
l delikatesów .

Z!l~zczyt zawiadomić, iż

z dn, 1. maja b. r. otworzyłem w domu
p, Bartscha przy pl. Mickiewicza K A N T O R W YMI A N Y.
Simon Karpf w

Jarosławiu.

~~~~~~~~~~'
-.a,~~~~
Nakład i właaoość c. k. StaroBtwa w Jarosławiu. Odpowiedzialny rędaktor Bolesław Burzyńak.i. Druk L. Styrny w Jaroamwh:

