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Jarosław,

dnia 16. lutego 1909.
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2) Ola innych abonenJów: w Ipiej~cu rOC;l.!-lje
3 kor., z przesyłką pocztową 3 kor. 50 hal.
Prenumeratę jak l) naleiy nadsyła~ wpro's( do
c. k. Sta"roslwa w Jarosławiu. I

PRENUMERATA:
I) Dla abonentów uwolnionych od opiaty
pocztowej: rocznie 2 kor.
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Inseraty przyjmuje drukarnia S. Baumgartena.'
,

I.,'.
. ;1

,
c. k. Starostwa i Rady szkoln.
G38

Numer pojedynczy 6 halerzy.
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Jarosławiu.
Do nabycia u S. Baumgartena •

•
Sól

Część urzędowa.

Termin wydawania Dziennika

L. 2681.

6('5J..1. .

R:ozporządzeń.

W przyszłości niniejszy Dziennik Rozporządzeń
będzi e wychodził regularnie 16. każdego miesiąca.

I

bydlęca.
Jarosław,

,

'

• '. J

dnia 27. stycznia 1909,

Tut. okól nikiem z dnia 20/ 1, 1909 I. 2671

~r~ęzna.

czono dla mieszkańców tut. powiatu pierwszą ilość odpadków soli kamiennej dla poprawy paszy, która ucierpiała
wskutek tegorocznych klęsk elementarnych.
,.
Ponieważ c. k. Namiestnictwo przeznaczyło ponownie
dla tut. powiatu większy zapas tej soli, przeto podwajanj
przeznaczoną poprzednio ilość cetnarów dla każdej pos,zczególnej gminy którą rozdzielić należy pomiędzy tamt. mi e~kańców posiadających bydło.

Soli tej nie wolno nikomu sprzedawać ani też odstę

pować osobom drugim za jakimkolwiek wynag'rodteniem:

Dzi ał

administracyjny.

Po odbiór przeznaczonej dla tamt. gminy soli zgłosić

się można w c. k. Starostwie dopiero po nadejściu trans-

Do Magistratu miasta Jaro sławia, wszystkich Zwierzch·
no ś ci gm i nnych. Przełożeństw
obszarów dworskich
i c. k . Posterunków Żandarmeryi.

.....

------.Roki
L. 4090.

~.--.------

urzędowe .
j arosław,

L. 2t871 / pr.

dnia 4. lutego 1909.

W ślad tutejszego okólnika z dnia 15/9. 1908 L. 42538
zawiadamiam P. T. że sesye urzędowe odbywać się będą
w bieżącym roku w następujących dniach a mianowicie:
w j arosławiu dnia 13/2 10/ 4 11 /6 13/8
8/ 10 10/ 12

Pruchniku
Radymnie
Sieniawie

9/2 14/4 8/6
11 /1 813 10/5
15/ 1 11 /3 13/5

10/8
13/7
8/7

pOrlU o czem osobnem awizem Zwie rzchoności gminne zawiadomione zostaną.
"
Gdyby która ze Zw. gmin. nie reflektowa ła na odbiór
przeznaczonej soli i w przepisanym term in ie jej nie odebrała, zosianie ona rozdzieloną między dzierżawców i wła 
ścicieli mniejszych folwarków.

12/ 10
13/9
9/9

14/12
9/ 11
11 / 11

Na rokach urzędowych jawić się mają bezwarunkowo
wszyscy Naczelnicy gmin dotyczącego okręgu sądowego wraz
z pisarzami gminnymi.
W razie niemoiebności przybycia Naczelnika gminy,
I:la przybyć zast ępca nacz':!lnika : :li..:arzcm ':min:l:·:: .

j arosław,

dnia 28. grud,niA 19.08,

Wskutek licznych próśb napływających z k'ół ·nief'hbgących korzystać z bezpłatnego rozdziału ', odpadków
kamiennej przeznaczonej wyłącz ni e dla ubog i łij I Hroności
włościańskiej, o umożliwienie im nabyda S01,l dla 1.'pOjWawY
paszy po cenach zniżonych oznajmiam, że- sprzeda.ż 1lłUicl'i
odpadków soli kamiennej, które się ler.az rozdaje , u,bogiej
ludności włościańskiej nie ies~ dopus2;czalncr.. ) , II 'l,d ;t;'1.
Natomiast sól bydlęcą denatur ową nlł poc;tt(H:Jzą.qą Z!~1'
liny w Wieliczce, może ka,i:dy zgłaszający się" naby~, Jłą:
żadnej legitymacyi w dowolnej ilości, po cenię 6, ~9.[ąn)"74
cetn. metr.
, . j rJ ~j. :JIHnr.t'łllll!J
Ponieważ c. k •. Zarząd . salina rn YI'~"i W~ełi~cel :)~tQ,
Pllje takie zamówienia lamlejszym~~~d,}'l')r9m, ,, k\Ór.z")'G li;!-Il

roll

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ, dnia 16. lutego t 909.

2

sobie koszta, podczas gdy krajowe Biu ro sprzedaży soli
w Wieliczce za zajęcie się spedycyą takiej soli nic nie pobiera, przeto wskazanem jest w podobnych sprawach korzystać z pośrednictwa wymienionego Biura i wprosi do
ojego s i ę udawać.
T reść niniejszego reskryptu podać należy w sposób
właści wy do powszechnej wiadomości. Na żądanie udzielać
o~powied n ic h wy j aśnień i wskazówek oraz w miarę możil OŚci u łatwić nabywanie tej soli.
'-

L. S71~.

l
'
I

Jaroslaw, dnia 4. stycznia 1909.

Chcąc hodowcom koni ułatwić korzystną sprzedaż
koni skarbowi wojskowemu z pominięciem pośredników
c. k. Ministerstwo obrony krajowej postanowilo zakupić na
wiosnę 1909 remonty, a to wyłącznie dla c. k. obrony
krajowej na jarmarkach, które odb ed ą się w Galicyi według
następujęcego programu:

Jarmarki

Komisya zakupna
remont

me

odbędeę

..-....'

• =~
'c

w

Cl E.

Zakupno koni przez

władze

wojskowe.

2

C. k. Ministwo rol nictwa pragnąc pokryć zapotrzebowanie ogierów stadnych, jakie się ukaże dla c. k. stacyi
ogierów rządowyc h po u pływie tegorocznego peryodu stanowienia o ile m Ożności przez zakupno ogierów, pochodzącyc h z prywatnego chowu krajoweco, zaprasza wszystkich
hodowców i właścicieli koni aby najpóf niej do ko ń c a
kwietnia br. zgłosili pisemnie bezpośrednio do c. k. Ministerstwa rolnictwa ogiery, jakie mają na sprzedaż.
Wniesione zg łoszenia będą udzielone Komendzie zakładu ogierów rządowych w Drohowyżu celem zanotowania
zgłoszonych ogierów.
Ewe ntualne zakupno zgłoszo nych ogierów będzie uskutecznione w ciągu jesieni na podstawie upoważnienia c. k.
Ministerstwa rolnictwa przez Komendę zakładu ogierów I
rządowyc h w porozumieniu z komi tetem doradczym dla
spra w chowu koni w Galicyi, powołanym do współdziała
nia w sprawach krajowego chowu koni.
Wn iesione zgł oszenia ogierów do zakupna na ogiery
st,adne ni eog ra n iczają w łaściciela w sprawie innego rozpo~dzeni a tymi ogierami w czasie pośrednim tak samo, jak
przyję cie przez c. k. Ministerstwo rolnictwa zgłoszenia nie
~kła d a na Ministerstwo obowiązku zakupna zgłoszonych
ogierów nawet w tym razie, jeże li ogiery są zupełnie odpowiednie.
Każd e zgło szenie ogiera ma zaw i e r ać: jego pochodzenie. m iarę, (wysokość), m aść, wiek i cenę, a dalej miej"Scow ąść w której m Oże być obej rzany.
Pochodzenie ogiera tak ze strony ojca jak i matki'
należy formalnie wy kazać.
Co do wiek u zgłoszonyc h ogierów zauważa się, że
tYl ko takie ogiery będą mogły być oglądane ewentualnie zakupione, które w czasie ich zgłoszenia już ukończy ł y trzeci
rok a nie prz e kroczy ły jeszcze osmego roku życia .
Wyjątkowo b ędą zakupione ogiery. które doszły już
do wieku 8 lat, jed nak tylko o tyle, o ile już się okaza ły
zdatne jako ogiery do rozp łod u .
Z głosze n ia ogierów, które będą wmeslone do c. k.
Ministerstwa rolnictwa dopie ro po upływie wyżej oznaczonego 'terminu, będą tylko o tyle uwzględ n ione o ileby za- !
potrzebowanie ogierów co do rodzaju i liczby nie mogło
być pokryte przez zakupno ogierów wczas zgłoszonych.
Uwia da m iaj ąc o tern P. T. wzywam równocześnie ażeby
o treś ci powyższego obwieszczenia uwiadomieni zosIali
wszyscy hodowcy ogierów.
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Mi elcu
Tarnowie
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Samborze
C. k.
ob~ony

pułku ułanów

3
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Jarosławiu

Bucniowie'

Dywizya tyrolskich
konnych strzelców
krajowych

§

,-," •
"

Bucniowce

u

•E
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Komisya zakupna remOnt Obrony krajowej, która
terminach we wskazanych miejscowościach
będzie urzędowała, kupuje konie tylko wieku od skończo
nych 4 do 1 lat, miary 158 do 11>6 cm. o dobrym grzbiecie
poprawne~o i pełnego chowu i placi za konie posiadające
wszelkie warunki na remonty kawalerzyckie, za sztukę 700 K.
Takim koniom w miarę ich jakości i w uwzg l ędnieniu dalszych warunków może być przyznana z funduszu c. k.
Ministerstwa rolnictwa premia przeciętna po 100 kor.
Zauważa się ponadto, że miara remoni zakup i ć się
mających przez dywizyę tyrol. konnych strzelców kra j. dla
dalmatyrlskich strzelców krajowych, wynosić ma od 154 do
159 cm.
w

powyższych

eOn

t

___

Wynagrodzenie za obiady
dostarczane żołn i er z om .
L. 47881.

Jarosław.

dnia 9. lutego 1909.

C. k. Ministerstwo obrony krajowej w porozumieniu
z c. i k. Ministerstwem wojny, oznaczylo na podstawie
§. SI. ustawy z II. czerwca 1819. Dz. u. p. Nr. 93 reskryptem z dnia 19. grudnia 1908 I. 2024 /08 wynagrodzenie należne ze Skarbu wojskowego w czasie od I . stycznia do
korlca grudnja 1909, za obiad dawany podczas przemarszu
żołnierzom przez ponoszącego kwaterunek, począwszy od
chorążego aż do najniższego stopnia w następujących kwotach.
a) sześćdziesiąt cztery (64) h. dla miasta Lwowa.
b) pięćdziesiąt siedm (57) h. dla miasta Krakowa .
c) czterdzieści dwa (42) h. dla wszystkich innych stacyi pochodowych w kraju.

DZIENN IK ROZPORZĄDZEŃ z dnia 16 I,tego t 909.

Prostowanie list wyborczych.

Poniewaź

ta zaraza pojawiła się w Rosyi przeto w tę
zwrócie baczne oko
1) ażeby nie dopuście bydło tutejsze krajowe nie przyszło w styczność z bydłem rosyjskiem.
2) ażeby żadnej paszy stąmtąd do nas nie sprowadzano
3) ateby produkta surowe zwierzęce jak skóry suche
bydlęce. sierŚĆ, wełna i t. d, nie były wprowadzane z okolic
podejrzanych.
4) ażeby ciągle śledzie stan zdrowotny byd ła rogatego
i wywiadywae sil;: o stanie tych zwierząt na pograniczu rosyjskiem.
5) O każdym podejrzanym wypadku lu donieść.
stronę naleźy

Celem umożliwienia Magistratowi miasta Jarosławia
i wszystkim Zwierzchnościom gminnym powiatu skrupulatnego proslowan.a list wyborczych będą w przyszłości karty
kary, co do rnęszczyzn którzy ukończyli lat 24, ukaranych za
przestępstwo podane z §. 8. punkt 4, 5, 6, 9, przesylaue
niclylko Zwierzchn. gm. miejsca przynależności ukaranego
lecz iakże jego miejsca zamieszkania.
\V tym samym celu zawiadomione będą P. T. przez
c. k. Sądy O przed ł użeniach władzy ojcowskiej względnie
opiekuńczej, o otwarciach i uchyleniach konkursu, wreszcie
o odebraniach władzy ojcowskiej i ich cofnięciach.
Wszystkie te zawiadomienia jak i kary wedle nadsyła
nych z ląd kart karnych, należy zaraz po ich nadesłani u
wciągnąć do list wyborczych a to pod osobistą odpowiedz i al n ością p.p. Naczelników.

Wś ci e klizna
L. 1934.

K s i ęgo s u s z

u

bydła
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J aros ław ,

psów.
dnia 19. stycznia 1908.

w Rosyi.

Do lączając do dzisiejszego numeru dziennika obwieszreskryptu c. k. Ministerstwa rolnictwa z dnia czenie c. k. Namiestnictwa z dnia II. stycznia 1909 L. 3219
19. grudnia 1908 L. 49742 sprawdzono w rzeźni w peters- [ w sprawie ustanowienia przestrzeni zapowietrzonej zarazą
burgu Ir_-:y wypadki ksi<;gosusza w siadzie 479 sztuk bydła wścieklizny do której lo przestrzeni cały powiat jarosławski
rogatego sprowadzonego z Petropawłowska, guberni Akmo- został włączony wzywam P. T. ażeby to obwieszczenie poli llsk.
dala do publicznej wiadomości i czuwała nad ścisłem wyZawiadamiając o tern, polecam Zwierzchności gminnej
konaniem tegoż.
(Prze łożeństwu obszaru dworskiego) zwrócie uwag<; łudności
PrzedewSlystkiem wkładam obowiązek na zwi erzchn·ości
na tę niebezpieczną zarazę i pouczye ją o charakterze tej gminne i prze lożeristwa obszarów dworskich, ażeby z całą
choroby i sposobie Slerzenia się.
ener~ią t/.ipiono psy nie mające wlaścicieli oraL psy wa łę
Księgosusz jest chorobą właściwą bydłu ro~atemu sające sil;: bez kagarka.
Osoby, któzeby zezwoliły na wydanie psów z łapanych
a przenosi się także na owce, jest 10 cierpienie gorączko
we, nadzwyczaj zaraźliwe i polega na ogólnym zapaleniu jakoteż osoby. któreby je wbrew nin iejszemu obwieszczeniu
błon śluzowych a szczególn ie kana ł u pokarmowego i cięż
wydaly będą na w łaściwej drodze pociągane do odpowiekich p rzypad łościach ze strony całego orgnizmu. Choroba dzialności.
Zwierzc h ności gmin ne i P rze łożeństwa obszarów dworrozpoczyna się wysoką gorączką, nagłą utratą wydajności
mleka, posm utnieniem, u t ratą chęci do jad ła, a zwiększo skich po l ożonyc h Ilad gra n icą od strony Rosyi mają obonem pragnien iem i zatwardzeniem.
wiązek czuwae, ażeby psy z Rosyi nie zabiega ły na tl;:
Drugiego albo trzeciego dnia po pojawieniu się po- stronę, a psy ztarmąd nadbiegłe natychmiast wybijać.
wyższych przypadlości występuje zczerwienienie oczu i traDo wybijania psów należy u żye przedewszystkie m
wienie, wypływ śluzu z nosa i pyska, przyspieszenie oddechu straży polowej i leśnej.
i kaszel, a dalej zjawia się biegunka, czasem nawet krwawa
W kOllcu nakazuję Zwierzchnościom gminnym, ażeby
w J!minie utrzymywany był stale spis wszystkich psów aby
a przy końcu odchody mają wygląd posokowaty.
każda gmina starała się na właściwej drodze o przyznanie
Zwierzęta sloją skulone, czułos<: kręgosłupa jest nadzwyczaj podwyższona, wlos jest nastroszony, oczy zapadłe opłat od psów nielańcuchowych.
i szybko występuje nadzwyczajne wychudnięcie, ogólne osła
bienie. wskutek czego zwierzęta już ): ~ końcu choroby nie
Przyjmowanie do szpitalu chorych na szkalatynę.
wstają.
,
Śmiere następuje zwykle między 5 a 9 dniem. PrzyJ arosław, dnia 31. grudnia 1 90ą·
czyną choroby jest zarazek, który tkwi we wszystkich wyL. 57 122.
dzielinach zwier.tęcia chorego w mięsie, skórze włosach
Na prośbę Dyrekcyi szpitala powszechnego w J a rosła
z takiego zwierzęcia a może przylegae do różnych przed- wiu zawiadamiam P. T. że tutejszy szpita l aż do dalszego
miotów, gdzie chore zwierzę przebywa i z temi przedmio- 7.arządzenia nie będzie przyjmowae chorych na p łonicę a to
tami m oże bye przenoszony na dalekie pr.testrzenie i wy- z powodu panującej epidemi i.
wo łae wybuch zarazy.
Skutecznego ś rodka leczniczego przeciw tej zarazie doNależytość za druki.
t ą d niema i dlatego też zwalczenie tej 7.3razy polega na
ścisły m zestosowaniu środków weterynarno-policyj nych któJ arosław , dnia 4. lutego 1909.
re m ają na celu szybkie wytropienie chorych sztuk a z dru- L. 49340.
Wzywam P. T., aby bezzw ł ocznie odesła ła c. k. Stagiej strony zapob i egają ażeby zarazek nie był dalej przerostwu kwo tę 10 hal. tytu łem n a l eżytości za udzielony
noszony.

Według

I

,
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-gminie 'tV swoim czasie jeden egzemplarz pouczenia o wy~
pelnianiu rejestrów karnych.
jarosław,

L. 3836.

dnia 21. stycznia 1909.

~' .. Przedpłata za dzieon'i k ustaw panstwa, który na zasa-

jarosław.

L. 48844.

dnia 2 1. stycznia 1909,

Budy nki z pr zezn ac zeniem dostarczania tanich a dogodny ch mie szkań .

C. k. Namiestnictwo okólnikiem z 16/9. 1908 L. 136574

zarządzenie c. k. Ministerstwa pub!. robót
do zebrania dal co do wszelkich budynków
w kraju n ieobljcZDnych wyłącznie na zysk lecz przeznaczonych do dostarczenia tan ich a dogodnych mieszkań.
Naturalnie do zaliczenia danego budynku do tej kategoryi nie przeszkadza okoliczność że dotyczący najemcy
płacą pewien czynsz, jednakowoż celem tego budynku nie
ma być przedewszystkiem dostarczanie czynszu lecz płynąca
ze spo łecznych pobudek chęć dostarczenia ubogiej a przynajmn iej niezbyt maj ętnej części spo łeczeństwa tanich a dogod nych mieszkano Również nie stanowiłaby przeszkody ta
j aroslaw, dnia 6. lutego 1909 okoliczność, że dany budynek przechodz ił by po pewnym
czasie na własność najmobierców o ile by sposób uiszWzywam P. T. aby pozostałe tam druki zgłoszenia do czania rat i ich wysokość odpowiadała powyższym ogólnym warunkom.
~ozkładu taksy wojskowej najdalej do konca marca br.
Natomiast wykluczone są z kategoryi powyższych buprzedłożyl(a) c, k. Starostwu.
dynków, wszelkie zakłady czysto humanitarne, zakłady wychowawcze, budynki mające za przeznaczenie dostarczenia
L., 57052.
Jaroslaw, dnia 26. stycznia 1909.
chwilowego przytułku, dalej mieszkania deputatowe, klasztory
Przestrzetenie przed oszustwami losowemi.
i inne budynki przeznaczone celom religijnym, dalej wszelkie
urzt;dowe i służbowe naturalne pomieszkania, w szczególDoszło do wiadomości - tut. c. k. Starostwa że niejaki
Walter Bosse założył w Holandyi bank losowy pod firmą ności mieszkania dostarczane przez koleje swoim funkcyo... p:einHindische Credil- Bank" in Arnheim am Rhein obli- naryuszom.
Typowym wzo rem budynków, względnie mieszkaii,
czony na oszustny wyzysk latwowiernych.
odpowiada ł by wymogowi po wyższego zarządzenia
który
W szczególności oszustwa będą się odbywać w ten
Ministerstwa
publ. robót byłyby budYJlki, do których mają
spo~ób, że 'Yprost będą odmawiali wypłaty wszelkich rzekomych wygranych a nawet zwrotu wk ładek, ufni że ich zastosowanie postanowienia o zniżkach podatkowych dla
nikt nic zaska rży, gdyż przez zaskarzenie do tycząca osoba na- ' domów robotniczych z 9/2. 1892 Nr. 37 Dz. p. p. i z 8/7.
1902 Nr, 194 Dz. p. O ileby zatem na terytoryurn miasta
raz ił~by, si~ na dotkliwą od powiedzialność ka rn ą przed wła4ra.m i skarbowemi, gdyż jak wiadomo, zagraniczne losy lo- j a ros ław i a której z gmin Ju b obsza rÓW dworskich powiatu
znajdował się jaki budynek któryby zdan iem Magistratu,
teryjne ' są w Austryi zakazane.
Zw. gmin., Prze'- obsz. dworsko odpow i adał lub móg ł by
odpowiadać powyższym wymaganiom należy lu o tern doj arosław , dnia 26. styczn ia 1909.
rL. 3278.
nieść najda lej do dni 8 podając jego w łaściciela, i lośc mieszZarządza się poszukiwania:
kańców, ilość ubikacyi zajmowanych przez nich i wysokość
t) za popisowym Edwardem Fischerem reCIe Sendlą
czynszów.
2) za zaginionym j anem Marsicem lat 45 z Istryi
3) za Mi losławem Tonfarem pomocnikiem młynarskim
celem protokolarnego przesłuchania go.
Przestrzega się przed wyłudzającymi zasiłki , a to:
Rudolfem Tilicem, Wilhelmem Heuchlem i Wojciechem
Franciszkiem Romanskim i jego zoną Barbarą; w razie ich
P9jawienia się należy ich traktować jako w łóczęgów,

azie l 9. ustawy 7. 10. czerwca 1869 Dz. u. p. Nr. 113
gminly i obszary dworskie uiszczać m:tją, wynosi na rok
1909 jak dotąd cztery korony za jeden egzemplarz rocznika.
"
Za)Viadamiając o tem P. T. wskutek reskryptu c. k.
Namiestnictwa z dnia 3. stycznia 1909 L. 167035 wzywam)
aby powyższą na l eżytość zapłacił(a) najdalej do końca marca br.
Rbwnoczesnie uiszczać należy także prenumeratę 7.a
Dziennik rozporządzeri c. k. Slarostwa i Rady szkolnej okrę
gowej na rok 1909 po 2. kor.

przesłało

tu

zmierzające

Dział

\V Skrzyszowie w powiecie tarnowskim powiesi ł się
dnia 14/ 10. 1908 nieznany mężczyzna oko ł o lat 50 którego

szkolny.

,identycznQŚci dotyc hczas nie stwierdzono.
J arosław,

L. 161 6.
Wygaśnięcie

dnia 26. stycznia 1909.

prawa , g6rniczego.

C. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohobyczu pismami
L . 10821 i 10823 oznajmił że pozwolenia do
poszukiwań górniczych udzielone sw::go czasu j anowi hr.
'5zembekowi i Amalii Weisseuberg wygasły .

z·r 11/ 1. 'br,

L. 554./ R.

s. o.

j arosław ,

dnia 3. l utego 1909.

\V m yś l reskr. c. k. Rady szkolnej krajowej z 24/ 1.
l Q09 L. 36238 wzywa się wszystkie Dyrekcye, Za rządy szkól
tutejszego okregu aby w nieprzekraczalnym terminie
kaźdego 3.
dnia w miesiącu przed k łada ły c. k. Radzie
szkolnej okręgowej wykaz stanu przeciętnej frekwencyi
z ubiegłego miesiąca wedle niżej podanego formularza wraz
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z imiennym wykazem dzieci nieregularnie
do

szkoły

została

bez

wzg l ędu

na to czy
usprawiedliwioną lub nie.

uczęszazających

nieobccnoś,ć

kI. w

WYKAZ
miesiącu

r

o

~

Llc~ba

zapisanych nB
slopien lub do klas)'

lO

;.

l

Liczba przKI<lni e

uCł~.

regularnie na
lub do klas)'

o
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a
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I

II

III

IV

V VI VII

r

II

Jarosław,

dnia 12. stycznia 1909.

ich w szkole

W wykazie tym należy odtąd uwidaczniać ilość dni
a nie godzin szkolnych) nieobecności usprawiedliwionej
i nieusprawiedliwionej.
Przeciętną frckwencyę oblicza się w następujący sposób.
Nauczyczyciel zapisuje codziennie w dzienniku lekcyjnym liczbę dzieci (bez względu na pleć) obecnych w klasie
lub na stopniu nauki.
Z końcem miesiąca sumuje się liczby obecnych dzieci
i tę sumę dzieli się przez liczbę dlli szkol nych w miesiącu,
wynikający iloraz daje przeciętną
frekwencyę miesięczną
w klasie (na stopniu nauki) n. p. jeż e li na II! stopniu zapisanych było 68 dzieci, zaś su ma obecnych dzieci z całego
miesiaca wynosiła 1200, a liczba dni szkolnych 24, to obliczenie tak wypadnie 1200: 24 50. Przeciętna frekwencya
wi~c na II I stopniu wynosiła 50 dzieci.
Zarazem c. k. Rada szkolna okręgowa przypomina
wszystkim (Dyrekcyom) Zarządom szkól, aby jeden egzem plarz wykazu sianu frekwencyi i jeden egzemplarz wykazu
dzieci uczęszczających do szkoly był zawsze przechowany
w aktach szkolnych w osobnym fascykule.
\V korku nadmienia się. iż w razie nieprzedłożenia
któregokolwiek wykazu w wyżej oznaczonym terminie c. k
Rada szkolna okręgowa pociągnie kierownika (czkę) szkoły
do surowej odpowiedzialności.

Sianu frekwenc yi w

L. 143. Rs.o.

5

III IV V VI VII

\V m yśl ustawy z d. 24/4 1894 Dz. ust. kraj. Nr. 49.
O kosztach zakładania i utrzymywania Szkół ludowych
i O fu nduszach szkolnych i wydanej do tejże instrukcyi
z d. 14 11 . 1894 Dz. ust. i rozporz. kraj. Nr. 63. obowiąza
nę są Rady szkolne miejscowe z korkem każdego roku administracyjnego uskutecznić zamknięcie rachunków funduszu
szkolnego miejscowego dział I. i II. dochodów i wydatków
we własnych księgach i zamknięcie to na przepisanych
drukach w 2 egzemplarzach wraz z odnośnymi kwitami
każdej pozycyi wydatków i wierzytelnym odpisem tegoż
dziennika kasowego przesłać do dnia 25. lutego c. k.
Radzie szkolnej okręgowej do zatwierdzenia.
Przypominając miejscowym Radom szkolnym i Zarządom sz kół ten termin wzywam je ażeby się ściśle do
instrukcyj powyższej zastosowały i nic wyczekując przynagleń ,
przed łożyły zamknięcie rachunków funduszów szkolnych
miejscowych za rok 1908 najdalej do 25. lutego 1909.

L. 398./ R. s. o.

Lwów, dnia 16. stycznia 1909

"Liga pomocy przemysłowej" we Lwowi e zwróci ła się
do c. k. Rady szkol nej krajowej z prośbą O zezwolenie na
urządzenie ruchomej wystawy okazów przemysłu krajowego
j odczytów popularnych o przemyśle krajowym ilustrowanych obrazami świetlny mi w salach szkó ł ludowych w kraju.
C. k. Rada szkolna krajowa uwzględniają c tę prośbę,
zezwala na urządzanie odczytów i wystawy w rozporządzal
nych lokalnościach szkó ł ludowych, zastrzega j ed nak wyrażnie, że wskutek tego prawidłowa nauka szkolna nie może
doznać żadnych przeszkód i czyni kierowników szkól osobiście
odpowiedzialnymi za to, by normalny tok nauki nie był
naruszony.
Zawiadamiając O tem wskutek reskr. c. k. Rady Szkolnej krajowej z 16/ 1. 1909 L. 1917 wzywa s i ę Zarządy szkó ł ,
aby nie robily przeszkód w urządzaniu rzeczonej wystawy
z tem jednak wyraź n em zastrzeżeni em, aby zezwolenia tego
nie nadużywano ze szkodą, nauki a O każdej dostrzeżonej niewła ściwości doniosły natychmiast c. k ... Radzie szkolnej
okr~gowej .

KRONIKA.
Pożary .

podpis:

Dnia 19. grudnia 1908 s płonęła w Sośnicy nicuhezpieczona stajnia l ika Michała, wartości 400 Koron.
Jak skonstatowano stajnię tę podpaliła 14 letnia Katarzyna Woloszyn.

•
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Powytsza przyzna ła się następnie, że dopuściła s i ę
ppprzednio calego szeregu podpaleń w Sośnicy, a to 31.
paździ ernika t 901, 26. listopada 1901, 30. sierpnia 1908
i 12. września 1908.
Wszystkich tych podpale(1 dopuściła się ze zemsty
z powo~u rzekomo doznanych zupełnie b łahych krzywd.
Winną, czy tet umysłowo cho rą odstaw iono do Sąd u .

Skutki opilstwa.

I

Zabójstwo w stanie podpitym.

Dnia 27/ 12. 1908 wieczorem spłonęło w OU likowicach
domostwo Heleny Ambroch; powstała wskutek tego szkoda
140 Kor. nie była ubezpieczona.
Dn ia 1. stycznia br. wieczorem s płonęła w Cie plicach
stodoła Tymka Króla wraz z zapasami zbOża.
Szkoda wynosi w tym wypadku 900 Kor.; zabezpieczona b y ła do wysokości 200 Kor.
Dnia 13. L br. spło n ęła w Cieplicach dworska sto doła
10.000 kor. z zapasami zboża i paszy wartości
10.630 kor. i dwoma młocarniami wartości 860 kor.
Stodoła była ubezpieczona do wysokości 3.700 kor.,
zboże w zupełności, młocarnie natomiast nie by ły ubezpieczone.
Przyczyna pOżaru nieznana .

\V nocy na 27. grudnia 1908 w Pawiosiowie Wasyl
lat 18 będąc w stanic podpitym, przebił nożem
w szyję żo łni erza 6 pułku ułanów, co s powodowa ło
n atychmiastową ś mier ć przebitego.
Kopyściatl skiego odstawiono do sądu.
Kopyścianski

Dnia 8. I. br. w Mołodyczu Walenty Strent w sianie
podpitym, ud erzył w sprzeczce, trzy razy kołem po głowie
Walentego Kulasę, wskutek czego len w godzi n ę póżniej
zmarł.

wartości

l

Dnia 15. grudnia 1908 znaleziono w Rudce w płyną
cym tam potoku zw ł oki lam zamieszka łego żeb raka Marcina
Papugi liczącego lat 76.
Wedle wyniku dochodzetl Papugo wpadł do lego potoku poprzed niej bardzo ciemnej nocy, a nie mógł się z niego
wydobyć z powodu stromyc h a przylem wysokich brzegów.

•

•
•
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c. k. Slartslwa w Jarosła wiu.
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