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miesiącu.

L. ZOg43/26
5ch.

L. 22.268126

G.

DO MAGISTRATU MIASTA JAROSŁAWIA
WSZYSTK ICH ZW I ERZCHNOŚCI GMI NNYCH
W POWIECIE.
Zawiadamiam Magistrat,

Zwierzchność

gmin-

n ą, że

dodatkowa Komisja poborowa u rzędować
będzie nadal tj . w roku 1926121 dnia 5 j ZO każde
&0 miesiąca w P. K. U. w J a rosławi u o godz. 9 rano.

O ile na dzień 5 lu b 20 danego miesiąca
przypada niedziela, lub prawnie uznany inny dzieil
św i ąteczny, Komi sja ur zędować będzie dnia następ
nego a zatem dnia 6

Rok I.

względnie

21 danego

m iesiąca.

O tern nale ży zawiado mi ć bezwłocznie wszystkich interesowanych, a zarazem dopilnować, by poborowi, którzy dotychczas z jakichkolwiek przyczyn
nie uczynili zadość obowiązkowi stawiennictwa, sła ·
wili s i ę corychlej przed dodatkową Komi sj ą poborową'
Poborowych takich winien przedstawić dodatkowej Komisji poborowej p. jNaczelnik gminy osobiście względnie jego zastępca.
•
Starosta w

'l.

Do WSZYSTKICH ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH
W POWIECIE i ZARZĄDU MIASTA IV JA ROSŁAWIU.
W związku z tuf. pismem z 30/IV. b. r.
L" 18429 umieszeonem w kwietniowym Dzienniku urzędowym polecam Zwierzchności gminnej (Zarządo
wi miasta), by zawiadomir\a) interesowanych a szczególnie zarządy istniejących w powiecie Spółek mlecZfłrskich, te Paristwowy Bank rolny otrzy mał od Ministerstwa Rolnictwa kwotę 17.000 zł. która ma być
użytą wyłącznie na potyczki dla podniesienia przemysłu mleczarskiego w Małopolsce a w {szczególności na wzn iesi eni e w spó łd z i e lni ac h nieod"lOwnych
budynków, przebudowę i przeróbkę posiadanych lub
wydziertawionych budynków, a także na zakupno
narzędzi i przyrząd ów mleczarskich. Podania odpowiednie winny być wnoszone bezpośrednio do
Państwowego Banku rolnego w Warszawie.
Starosta w z. Bujnll!:wicl.

Bujnie:wicz
L. 24.0H/26

T.

L. 20943126

KOMISARjATOWI POLICJI PAŃSTW. W JAROSŁA
WIU I WSZYSTKIM POSTERUNKOM POLICJI
PAŃSTW. W POWIECIE.
Przesyłam do wiadomości i ścisłego czuwania nad pnestrzeganit'm. Zarazem przypomioam wydane jut w tym wtględzle poprzednie zan.ądzenia.

Starosta w

'l.

Bujni.wicI:

DO WSZYSTKICH ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH
W POWIECIE.
Sprawdzono 'l urzędu, że mieszkańcy gmin
pomimo upomnieli droż nika - stale pasą bydło i konie na rowach przydrotnych niszcząc szkarpy i bankiety.
Poniewat szkodnicy, odgrażają się drótnikowf pobiciem a nawet wypadek taki zdarzył się "j jetit
przedmiotem dochodz.eń sądowy ch - drotnicy w 0bawie - nie p odają nazwisk tych szkodników.

•

•

2.

DZIENNIK

URZĘDOWY

§ 56 rozporządzertia Ministerstwa Robót Publi cznych i Ministerstwa Spraw wewn ętrznych z dn ia
26 czerwca 1924 ogł oszonego w dzienniku Ust. Rz.
Polskiej z 18 lipca 1924 N. 61 - postanawia, że
czuwanie nad przestrzeganiem powyższych przepisów
jest obowiązkiem zaprzysiężonej służb y drogowej,
organów policji Państwowej i urzędów gminnych.
Poleca się zatem Zwierzchnościom gm innym,
aby czuwa ły nad wykonaniem przepisów powyższych
w przeciwnym bowiem razie na zasadzie usl, 25
u stęp

2 ustawy z 7/10 1921

wiedzialności odnośna
lobowi:tzaną

r. Dz.

liS t.

pociągnięta będzie

Nr. 89/921 poz . 656 -

gmina a tem

salllem

wyrządzonej

szkody.

do zwrotu

Rz. P.

do odpo-

ukonczenia szkoły ludowej
wnosić należy do Zarządów tych Szkół w czasie do
20. lipca br. Przyj(ci mogą być tylko chłopcy, którzy ukoilczyIi 15. lat.
Opłata za utrzymanie w internacie szkolnym
(mieszkanie i wikt I wynosi 30. zł. miesięcznie.
Uczniowie ubodzy lecz pll ni j zdolni mogą
uzyskać ulgi woplałacl!.
W krajowych szkołach rolniczych w Piltnie
i Gródku jag. zaczynają się 1 listopada br. zimowe
kursy rolni cze dla młodzieży włościanskiej. Wyj aśnie!1 udzielają Dyrekcje tych szkól.
zaopatrzone

Świadectwem

będzie

Starosta w z. Bujnlewicl.
KOMISARjATOWI P. P. w JAROSŁAWIU i WSZYSTKIM POSTERUNKOM P. P. w POWIECIE
do wiadomo ści i dopilnowania. aby mieszkańcy gmin
nie wyrządzali szkód na drogach publicznych.

Starosta w z. BujnhH\1icz.

-

L. 28643

G-. -

TA~G BYDŁA_ HODOWLANEGO.

L. 21.058/26
Lp.
DO ZARZĄDU MIASTA JAROSŁAWIA I WSZYSTKICH ZWIE~ZCHNOŚCI GMINNYCH ,. POWIECIE.
W myśl okólnika Województwa Lwowskiego
z dnia 14 maja 1926 L. ZP. 2767 ex 1926 zarzą
dzam, aby w każdym przypadku oddania umysłowo
chorego do Zakładu psychjatrycznego w Kulparkowie, Kobierzynie i Tworkach przed wysyłaniem chorego było uprzednie porozumienie się z Dyrekcją
Zakładu celem zapewnien ia miejsca dla cho rego, gdyż w przeciwnym razie wobec przepełnienia szpitali chory nadesłany bez uprzedniego porozumienia
się nie będ7.ie prz.yjęty.

Towarzystwo gospoda rskie wschodniej Mał opolski

• Starosta w z. Bujni ewkz .

we Lwowie orgolnizuje, po porozumieniu sic,:

z Dyrekcją targów wschodnich, we Lwowie w okresie trwania targów wschodnich li. we wrześniu kilkudniowy targ bydła hodowlanego rasy nizinnej i sinentalskiej. Chcący brać udział w targu winni bezzwłocznie zgłosić się pisemnie do Towarzystwa
gosp. we Lwowie ul. Kopernika 20 i podać ilość
sztuk bydła przeznaczonego na sprzedaż. - Zaznacza się, te do targu mogą być doprowadzone tylko
'II sztuki hodowlane rasy nizinnej (fryzy, oldenburgi
czarno - srokate) i simentalery (żółto - białe.)

L. 20469/G.
ROZPOCZĘCIE

Nr. 5.

ROKU

SZI<OLNEGO W KRAjOWYCH SZKOŁACH ROLNICZYCH.

\V krajowych szkołach rolniczych: I) w Beretnicy p. Stryj. 2) Miloc,inie p. Rzeszów 3) Suchod ole p. Krosno Z<lozynR się I. września br. nowy
iP~. szkolny z trzyletnim kursem nauki.
Podania o przyjęcie do' jednej z tych szkó'.

ODPIS do L. 2930/26.
Urząd

podatków i opiat skarbowych
w jarosławiu
.
•
Do Magistratu miasta jarosławia. Do urzędu
gminnego w Radymnie, Sieniawie i Pruchniku Z uwagi na znaczne zaległości w tamtejszej gminie po
koniec roku 1925 i za I półrocze 19Z6 oraz na niedostateczne wpływy w bieżącym roku, wzywa się
P. T . aby poruczoną egzekucję należności z tytułu
podatku gruntow-cgo i podatku nieruchomości jak
najeneJgiczn iej bez przerwy prowadziła zwłaszcza
przeciw o pornym płatnikom. Sciągniętą golówkę nal eży natychmiast odwieść do tulejszej
Kasy skarbowej tak, aby w dniu 30 czerwca br. w tamtejszej
kasie komunalnej nie było żadnych pienięd zy należ
nych Skarbowi Panstw'l. W razie ujemnych rezultatów i nie ściągnięcia zaległości do kon ca czerwca
1926 - Urząd skarbowy podatków i opiat skarbowych byłby nielIliJe zmuszony po myśli §. 11. rozp .
Min. Skarbu z dnia 14/1. 1925 Dz. u. Rz. P. Nr. 9.
skarbowy

Nr. S

D ZI E N N IK

poz. 65 zarządzić wstrzymanie dalszej w y płaty dodatków gminnych. j arosł aw, dnia 14. czerwca 1926.
L. 2930/26
J aros ł aw

Oc P. T. wszystkich

Urzędbw

14 czerwca 1926.

gminnych w powiecie

jarosławskim .

Z uwagi na znaczne zaległości w tamtejszej
gminIe po koniec roku 1925 za I pólrocze 1926
oraz na niedostateczne wpływy w bieżącym roku,
wzywa się P. T. aby poruczoną egzekuc j ę należno
ści z tytułu podatku gruntowego jak najenergiczni~j
bez przerwy. prowadził zwłaszcza przeciw opornym
płatniKom.
Sciągniętą gotówkę należy natychmiast
o d wieść do tutejszej kasy skarbowej
tak, aby
w dniu 30 czerwca b r. w tamtejszej kasie kom unalnej nie było żadnych pieniędzy należnych Skarbowi
P aństwa. W razie ujemnych rezultatów i nie śc i ąga
nia zaległości do końca czerwca 1926 Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych byłby nie mil e
zmuszony po myśli §. t t. rozp . Min. Skarbu z d nia
14/1 1925 Dz. U. R. P. Nr. 9. poz 65 zarządzić
wstrzymanie dalszej wyp ł aty dodatków gminnych .
L. 2930

jarosław,

3

piec imieniem Stanisław Bednarczyk, który jakoby
porzucony przez matkę w Berlinie, przebywał w Sierocill cu w Berli nie do roku 1925. poczem wraz z 44
innymi chlopcami za bil etem bezpłatnym przez Konsu lat Po lski w Berlin ie wydanym, odstawiony zosta ł
d o granicy Po lsko - Niemieck iej i wydalony. O
swe m pochoctzeniu wie tylko tyle, te znaleziono go
\~ dniu l kwietnia
\912 r. na StaWn i wychowywał
su: przez caty czas w Sierocinc u w Berlinie, przy
uli cy Turmstrasse. O pochodzeniu swem i gminie
przynależności rodziców nie wie.
Celem odszukania rodziców lub rodziny wymien ionego a w braku tyc h że stwierdzenia gm iny
przynależności, poleca si~ Magistratowi, Zwierzch ności gminnej ewentualnie pozytywny wynik przp.prowadzonych doclwdzell p rzedłożyć Starostwu w terminie do dni 14-tu.
Starosta w z. Bujni ewicz.

L. Z4.49 I126

B.
DO ZARZĄDU MIASTA J AROSŁAWIA WSZYSTKICH ZWIERZCHNOSCI GM INNYCH w POW IECIE.

dnia 14/6. 19Z6.

Starostwu w Jarostawiu.
Udziela s ię do wi8domości z prośbą o weNaczelników gmin. aby tlołożyli wszelkich
m O'Żliwy ch starali
celem usun ięcia przedmiotowych
za legi ości do końca czerwca 1926.
bewltowic! w r.

zwanie

Starostwo w j arosławiu.
L. 25098/26
- W.

U RZĘDOWy

ja ros law, dnia IQ,6 1926.

Magistratowi miasta jaro sławia i wszzstkich Zwierz..
chności gminnych w powie.
przesyłam do wiadomości i bezzwł ocznego wykonania.
Starosta w z. 13ujnl :!wicz

DO MAGISl;RATU MIASTA JAROSŁAWIA
WSZYSTKICH ZW i ERZCHNOŚCI GM INNYCH
W POWIEC IE.
U rząd Woje.wó41zki w J(i~lc;,ch pismem z dnia
26/4 1926 L. P . O. 945i'1II zawIadamia, ··t~ do Starostwa jędrzejowskiego doprowedzony 'lOS tal chło-

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało
powiado mione przez Min isterstwo Spraw Wojskowych i Urzą d Em igracy jny, że większość przedpoborowych (w wieku 18, 19, 20 lat) zgłaszających
zamiar wyemigrować wraz z rodzinami do kt61 egoko lwiek z krajów zamorskich, rozmyślnie wprowadZił w błąd władze , co do chęci wyemigrowania
ich rodzin, a to w celu uzyskania zwolnienia od
złutby wojskowej.
Przedpoborowi ci, będąc dokładn i e zaznajomien i z brzmieniem § 553 punkt c. Rozporządzenia
wykonawczego do Ustawy o powszechnym obowiąz
ku słutby wojskowej, dającego motność zwalniania
przedpobo rowych od s ł użby wojskowej, o ile emigrują oni do krajów zamo rskich wspólnie z ca ł ą rodz i ną, zgł aszają w Urzęd7.ie Emigracyj nym swó j wyjazd wraz z rodzina mi za ocean
i
w
ten
sposób otrzymu j ą oprócz zezwoleń na uzyskan ie
bezpłatnych emigracyjnych paszportów jeszcze specjalne zaświadczenia, ua nlOcy których powszczególne pow. Komendy Uzupetnien zwaln i aj ą ich od
obowiązku służby wojskowej.
Po uz.yskaniu od władz wojskowych zwolni~n, a właściwie po przekroczeni u jut przez przedpoborowych granicy P aństwa członkowie ich rodzi n.
zawiadamiają Ur'Li\d 'Emigracyjny, te z wyemigrowania za ocean ula łych, czy innych 1>o\\'Odó.w zr~
zygnowali i żądaj;} wydan ia polecenia biurom o k rę-

~4_ _ _ _ _ _ _ _DQ...!Z~1!E~N~N~I...!Ks...-.l:!U-,R~Zc;Ę5:....':D~"
O,-WC::·~YL_ _ _ _ _ _~N,. 4.
towym zwrotu

pieniędzy,

wpłaconych

a conto karl

okrętowych.

W celu zapobieżenia tego rodzaju naduży
ciom ze strony przedpoboro..... ych i ich rod~in Ministerstwo poleciło urz~dom ad ministracyjn)/m I-szej
instancji, aby w emigracyjnych paszportach przedpoborowych (18, 19, 20 lat. Roczniki 1908, 1907,
1906) wypisywali czerwonym atmmentem dla wiadomości i służbowego uiytku władz granicznych:
a) na dolnym marginesie stronicy pierwszej
napis "Przedpoborowy",
b) na dolnym

zaś

marginesie str. B-mej adnotacj~, zezwalającą przedpoborowym na przekroczenie g ranicy tylko wspólnie z tymi członkami rodziny, z którymi starali si~ wspólnie o paszporty
emigracyjne.
Jedn ocześnie

zarządziło

Ministerstwo, aby
wspomniane urzędy administracyjne I-szej instancji
pouczyły o rgana służby centrali granicznej o znaczeniu tego rodzaju adnotacji i poleciły im w żad
nym razie nie. wypuszczać z granic Państwa przedpoborowych, zamierzających emigrować bez tych
członków rodziny, którzy są wymienieni w adnotacji.
zawiadamiam Zarząd millsta wskutek reskryptu Województwa we Lwowie z dnia 3/6 1926 L. B. P. 765. ex
1926 z poleceniem podania tre ści powyższego zaI1~dzenia wszystkim interesowanym.
O

tern

Zwierzchność gminną

Starosta w z. Bujniewic.f..

L. Z4861

G.

SldZll1i1 drzew

Jlł'ZJ

dl'O\1iCb.

Ponieważ

ludność zrozumiała w przeważnej
jaki przynosi sadzenie drzew przy
drogach i w jesieni bieżącego roku pnystąpi znaczna
ilość gmi n do obsadzania swoich dróg, nie od rzeczy b~dzie zastanowić si~, jakie gatunki drzew do
tego najbardziej si~ nadają. J eżeli chodzi o drzewa
owocowe, najprak tyczriiejsze są czereśnie, naturalnie
w glebach odpowiednich t. zn. choćby lekkich, ale
c iepłych ;
ponieważ d ają one pierwszy owoc. wj~c

c1~ści

pożytek,

Nakladt:m St.,-ostw• •

Jarosł...lu.

uciążliwy sezo n stróżowania b)'lby krótki. Z pomi~
dzy grusz i jabłoni byłyby pOŻĄdane takie odmi8ny,
które na surowo nie są jadalne, a nadają si~ l.Ilakomic;e do wyrobu wina owocowego; takie owoce
jako mocno niesmaczne sameby się broniły od ła
komych przechodniów, a jako nadające si~ do
pneróbki mogłyby dać znaczny dochód, który z pe\\' nością pokryłby wszystkie wydatki łożone dotąd
na konserwacj~ dróg. - Sadząc drztwa nieowocowe, pierwszeil stwo trzebaby dać miOd odajnym lipom,
klonom, akacjom brzozom i kasztanom. Inne drzewa jak topola, wierzba, jesion itp. należałoby wykl u czyć od obsadzenia dróg z powodu gnieżdżących
si~ na nich pasorl.ytów. Wysokość pni drzew przeznaczonych do obsadzania dróg powinna wynosić
minimalnie 2. m. do korony; jest to wprawdzie ze
wzgl-:du na wiatry niepraktyczne, ale dla dróg konieczne, gdyż drzewa przy niskich koronach przeszkadzają w ruchu kołowym i tak zacieniają drog~,
że nigdy nie wyschnif' ona
należycie. Odległość
mi~d zy drzewami
powinna wynosić co najmniej
10 m. Drzewa powinny być sadzone przed rowem
tj . przy drodze, nie za rowem . W okolicach płaskich,
gdzie śnieżyce łatwo ślad zacierają, drzewa przyd r ożne są doskonałym drogowskazem.

zatem przydrożne 'Są nie tylko wyrazem wyższej: kultury, alei spełniają wieJe innych
ważnych zadań . Chodzi głównie o to, by praca ludzi celu świadomych nie poszła na marne, by u
wszystkich mieszkańców by ł o poczucie poszanowania dla tych drzew.
Drzewa

Wielkim czynnikiem pedagogicznym na tern
polu może być szko ła, która bezpośrednio brać
winna udział w pracy przy sadzeniu i konserwowaniu drzew. Coroczne "święta sadzenia d rzew· uiewątpliwie winny dać dobre wyniki, pod tym jednak
warunkiem. by to świ~to nie było tylko g romadnym
spacerem na drog~, gdzie druwa sadzą, ale by
dzieci same w pracy udział brały, tak przy sadzeniu
jak i póiniejszem pielęgnowaniu.
Wu.łkłe

druki . . . k".. d ....k.,..e• • •dl04&411c"
wpolMłJ.

at.r....... I ......

DRUKARNIA S. UTTMANA
'AROSUlW, Grocl.k... IW . . . , -..u).
Drukarnia S. Llttmaoa ". Jarosiawiu.

