



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918, pod red. Albina Koprukowniaka, Lublin 2001, ss. 427.
	??
	Marian Kozaczka
	Robert Lipelt
	Jan Basta




	ANEKS
	Adamówka, gm.
	Babule, gr.
	Jarosław
	Przemyśl
	Przeworsk
	Rzeszów
	Rzeszów
	Rzeszów
	Wólka Pod Lasem

	Cel Stowarzyszenia
	Skład Towarzystwa oraz osób i warunki przyjęcia do tegoż
	Prawa i obowiązki członków
	Władze Stowarzyszenia
	Działalność sekcji bokserskiej Ż.T.G.S. „Bar-Kochba” z Rzeszowa
	Rodzaje literackie
	Literatura
	Stanisław Dobrowolski
	Grzegorz Zamoyski
	Wyszczególnienie

	Udział %-owy w ogólnej sumie wydatków
	Dział
	Jolanta Kamińska-Kwak
	Inteligencja w międzywojennym Rzeszowie

	Marcin Draus
	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie 1886-1947
	Kultura fizyczna w przedautonomicznej Galicji
	Grupy zawodowe

	Rzeszowska sokolnia
	??
	Działalność w zakresie wychowania fizycznego
	Tablica 2
	Działalność kulturalno-oświatowa i narodowa


	Statystyka urodzeń
	Statystyka małżeństw
	Statystyka zgonów
	Bilans ruchu naturalnego
	Andrzej Laskowski
	Przebieg starań o założenie Sądu Obwodowego i dzieje jego budowy
	??
	??
	??
	??
	Funkcjonujący w Jaśle urząd powiatowy należał do obwodu tarnowskiego i składał się z dwóch oddziałów: politycznego i sądowego, w którym zatrudnieni byli adiunkci, askultanci z egzaminami sędziowskimi i aktuariusze.
	??
	??
	??
	Podsumowanie
	Amatorski ruch muzyczny po II wojnie światowej
	Bezpieczeństwo pożarowe w powiecie kolbuszowskim w latach 1867-1918
	Razem
	Razem

	Ewa Bereś
	Z działalności krośnieńskiej Rady Powiatowej w latach 1868-1914
	Rada Powiatowa w Krośnie
	Komunikacja

	?? ˛
	??�B
	??
	Zdrowie
	??�B
	??
	??
	Oświata i kultura
	Opieka społeczna i dobroczynność
	??
	??�B


	ARTYKUŁY
	Robert Lipelt
	Rodzina chłopska na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XVIII wieku
	Ogółem
	Dzieci
	Dzieci
	Inne osoby*


	Nazwa wsi
	Płonna
	Wysoczany i Kożuszne
	Osławica
	Razem
	%
	Tablica 7
	Tablica 8


	Artykuły i rozprawy
	Robert Lipelt, Rodzina chłopska na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XVIII wieku 5
	Ewa Bereś, Z działalności krośnieńskiej Rady Powiatowej w latach 1868-1914 27
	Andrzej Laskowski, Starania władz lokalnych o utworzenie i budowę sądu obwodowego w Jaśle oraz jego wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój miasta 71
	Marcin Draus, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie 1886-1947 121

	Jolanta Kamińska-Kwak, Inteligencja w międzywojennym Rzeszowie 151
	Grzegorz Zamoyski, Gospodarka finansowa i budżet miasta Łańcuta w okresie międzywojennym 169

	Stanisław Dobrowolski, Konflikty w środowisku emigrantów greckich zamieszkujących na terenie powiatu Ustrzyki Dolne w świetle akt partyjnych 209
	Materiały i źródła
	Recenzje i omówienia


