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PO\IJsze~hnp Zakład Ubezpieczeń \ilzaiemnp~h.

Odpis:
P.

ł<.

P.

Urząd

ruchu

Jarosław.
jalosław

dnia 24/4. 1927.

DO POSTERUNKU POLICJI PAŃSTWOWEJ
DWORZEC KOL~OWY W MIEJSCU.
Dziś dnia 24/4. br. w czasie biegu pociągu
osobowego 426 o godz, ZO-48 wieczór na odcinku
Munina - Jarosław nieznany sprawca rzucił kamieniem do wagonu osobowego Nr. 8171 i skutkiem
tego wyoił w tym wagon ie szybę i ska leczy ł po·
dróżnem u
palec LI ręki. Podróżny nazywa się Chachulski - Pi otr nauczyciel zamieszkały w Lisowie
poczta Jedliń sk.

O godz. 21.1 5 zgłosi ła telefonicznie stacja
Przeworsk, te również podczas biegu pociągli towarowego Nr. 190 o godz . 20'05 nieznan! sprawcy
na tym samym odcinku rzucali kamieniami do oslatniego wagonu towarowego Nr. 144.812
Upr<lsza
wyniku

się

o

wyśledzenie

uwiadomić Urząd

sprawców a o
ruchu w miejscu .

L. 16090/21

S.
Jarosław

Magistratowi miasta
nościom

dnia 13/6. 1927.

Jarosławia i wszystkim Zwierzgminnym w powiecie

do wiadomości z poleceniem odpowiedniego pouczenia l udności w celu zapobieżenia podobnym wypadkom na przyszłość z tern , że winni przekroczenia
p ociągnięci będą do odpowiedzialności sądowej .
Starosta w z. Bujniewicz

W dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja r. b. Nr. 46 ogłoszone zosta ło
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej (z mocą
u~tawy), zmieniające dotychczasowe przepisy ustawowe o przymusie ubezpieczenia budynków od ognia i o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
Na mocy nowego rozporządzenia Polska Dyrekcja
I J"ezpieczeń Wzajemnych zmie.nia nazwę na .. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych".
Powszec.hnym Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych kierować będzie Naczelny Dyrektor oraz
Rada, skła d ająca się z 20 cz ł onków, z których 13
wybierają sejmikI wojewódzkie, 4 rady miejsk ie Krakowa, Lwowa, Łodzi i Wilna, 3 zaś mianuje Mini·
ster Skarbu według swego uznania.
Nowe rozpo rz ądzenie mocno podkreś l a spocharakter Powszechnego Zakładu Ubezp i eczeń
Wzajemnych, jako Instytucji prawno-publicznej , mającej na celu dobro społecz n e, a nie osiągan ie zysków i ustala ścisłe współdziałanie instytucji tej
z organami samo r ządowemi zarówno w dziedzinie
samych ubezpieczeń, jak i bezpośredniej walki z klę
skami losowemi. Powszechny Zakład. Ubezpieczeil
Wzajemnych bowiem corocznie znaczną część swych
nadwyżek bilansowych przekazywać będzie wojewódzkim zwi ązkom samorząd owym na cele budownictwa ogniotrwałego. Niezależnie od tego w preliminarzu budżetowym Powszechnego Zakładu Ubezpiecze ń Wzajemnych pomieszczane będą z roku na
rok kredyty na akc ję przeciwpożarową·
łeczny

Niezależnie od przymusowego ubezpie czenia
budynków o eł ogn ia Powszechny Zakład Ubezpie.
czeń Wzajemnych uprawniony jest do przyjmowania
na zasadzie umów dobrowo lnych ubezpieczeń od
ognia zbiorów, inwentarzy i wszelkiego rod zaju rucho muści , znajdujących się w budynkach, które Za-

D ZI E NNIK

Nr. 14.

kła d ma prawo ub ezpieczać, lu b pozostających z temi budynkami w gospoda rczym związku, ubezpieczeil od gradobicia oraz ubezpieczell tyweg') in wentarza od wypadku. W razie uzyskania zezwolenia
Mini sterstwa Skarbu I Zakład b ędzie mógł również
przyjm ować ubezpieczenia budowli fabrycznych oraz
mienia w nich się znajdującego.
Działalność Powszechnego Za1dadu UbezpieczeiJ Wzajemnych obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej, z wyjątkiem, województw Poznailskiego,
Pomorskiego i miasta st. Warszawy. Na terenie województwa Śląskiego Zakład będzi e mógł dzia?ać
w zakresie ubez;J ieczei! dobrowo lnych za zewoleniem
Ministerstwa Skarbu.
Rozporządz en ie

przewiduje sankcje karne
(kary' pien i ężne i areszt) za opór lub przeci\\ działa
nie czynnościom ustawowym Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń
Wzajemnych w zakresie ubezpieczeń
przymusowych.
W związku z nowem RozporządzenieTl! Prezydenta Rzeczypospolitej Minister Skarbu reskryptami z dnia 31 maja za NNr. 2151/UU;1II i 21;0;UUtlll
powołał p. Władysława Strzeleckiego, dotychczasowego Delegata Mini sterstwa Skarbu, sprawującego
funkcje Rady i Wydziału Rady P. D. U. W. na Dyrektora Naczelnego i Dr. j ana Stanisława Łazow
skiego, dotyc hczasowego zastępcę Prezesa Polskiej
Dyrekcji Ubezpieczeil Wzajemnych - na Zastępcę
Naczelnego Dyrekto ra Powszechnego Zakładu Ubezpi ecze!! Wzajemnych.

URZĘDOWy

2

bę ócz i podaje, że ma imię Marysia a ojciec Iwan,
jedn ak miejsca swego poby tu zapodać nie umie, ale
podaje natom iast, ze była LI lekarza w Jarosławiu
z ojcem i tam jej ojciec dzieś zaginął. Wymienia
wioski Moszczany i Rawkę. Przypuszczalnie dziewczyna pochodzi z powiatu jarosł aws kiego o czem
donosi się Świetn emu Starostwu do dalszego urzę 
dowania. Dziecko na razie umi eszczono w tutejszej
gminie.

L. 20666/27

-

S.
j a ro sław,

Magistratowi miasta
chnościom

dnia 13 16. 1927.

j arosławia i wszystkim Zwierzgminnym w powiecie,

wskutek odezwy Starostwa w Przeworslcu z df!ia
20/5. 1927 L. 7905/21 do wiadomości z poleceniem
zarządzenia poszukiwan ia za rodzicami
wyż nazwanej i za\\'iadomienia tu, Starostwa o wyniku pozytywn)'m .
Starosta w z. Bujnie:wicz

L. 20848/21.

T.
j a r os ław,

dnia 9. czerwca 1921.

OKÓLNIK

L. 21.4951

S.
jarosław

14/ 6 1927.

Magistratowi miasta j arosławi a, wszystk im Zwierzcłmościom gminnym oraz Ko misc:.rjatowi i Posterunkom Policji pailstwowej w powi tde do wiadomości.
Starosta w z. Bujniewi:z

Odpis:
Gmina Ujezna d nia 20/5. 1927
L. 187/27
DO STAROSTWA w PRZEWORSKU.

Donosi si ę, że dnia dzisiej szego t.
daty dzieci tutejsze przyprowadziły zbłąkaną
czynkę licz ąc ą około 7 lat. Ubranie świadczy
ra nrtem wych owaniu wiej skiem , s karży się na

j . dn ia

dziewo stacho ro-

DO MAGISTRATU MIASTA JAROSŁAWIA
I ZWIERZC HNOSCI GMINNYCH POŁOZONYCH
NAD SANEM w POWIECIE.

Z art. 93 i 94 ustawy wodnej z r. 1922 Dz.
U. Nr. 162. poz. Q36, wyplywa obowiązek właścicieli
g runtów przybrzeżnych nad rzekami współdziałania
ze zabo wiązanym do utrzymania brzegów a zatem
i do uchrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem
bu dowli regulacyjnych, do których l us tawa wodna
(art . 101/2) za licza i plantacje wiklinowe.
Webec tego, że chwast wierzbówka nader
bujnie rozrastający się na rzecznych terenach zalewowych przygłusza porost pęd ó w wiklinowych i tern
przyczynia s ię do zniszczenia plantacji wikliny' oraz,
że kępy zan ieczyszczone wierzbówką
wskutek przenoszenia nasien ia przez wiel kie wody, szkodliwie
o ddzia ł ywują na kępy wolne od tego chwastu . Polecam wezwać wszystkich właścicie l i gruntów w tE:renie
zalewowym, aby pod zagrożeniem kar w g-ranicach
swej własności i zwrócić icb uwagę, it najodpowiedniejszą porą do tępienia wierzbówki są miesiące maj

I
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i czerwiec,

będące

poprzedzającymi

okresami

nienie i owocowanie tej

okwit-

rośliny.

Urząd

Zaniedbanie tych czynności ze strony wła
ścicieli
gruntów będzie na pod stawie stwierdzenia
przez Zarządy Dróg wodnych (wodue), kara ot: w myśl
art. 247/2 ustawy wodnej.

Starosta w z. Bujniewicl

L 19989/27

S.

Jaro sław,

dnia 15jV I 1927.

DO MAGISTRATU MIASTA jAIWSŁAW IA
WSZYSTKICH ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH
W POWIECIE.
Ściąganie grzywien szkolnych

u,

i nie uczęszczanie dzieci do si.k61.
nieposyłanie

Nfi perjodycznem zebraniu Naczelników
in stanc ji omawiana była sprawa śc iągania
grzywien za nie p osyłanie dlieci do szkół w myśl
art, 36 ust. z dn. 23 maja 1895 r. Dz. u k. Nr. 57.
władz [I.

Okazuje się, że grzywny za ni eposy łanie
dzieci do szkół nie są należ.ycie ściąg;lOe, a o ile są
ściągane, to dopiero po upływie
znacznego okresu
czasu od ich nałożenia .

tego grzywny za póżno ścią
gnięte
odnoszą tadnego skutku, ponieważ nie
..zapewniają dzieciom nauki, a ponadto rodzice i opiekunowie winni nie posyłania dzied do szkół nie
odczuwaj ą ich jako kar, lecz uważają ją za pewnego
rodzaju opiaty na rzecz szkoły, względnie jako opłaty za nieposybnie dzieci do szkół.
W
nic

Odpis:
Wojewódzki Lwowski.
L. R. 6349 ex 1926 r.
Tępienie szkodników roślin.

Okó l nik!
DO WSZYSTKICH PANÓW STAROSTÓW
WOJEWÓDZTWA LWOWSKIEGO.
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych
zarządziło
reskryptem z dnia 6 listopada 1926
Nr. 4142/R. I. aby dla pośpiechu Wła dze I-szej Instancji, podawały ni ezwłOCzn ie btzpośrednio Pań
stwowej Stacji Botaniczno-Rolniczej we Lwowie,
(uj. ZybHkiewicza L. 40) wszelkie wiadomości o występowaniu chorób i szkodników roślin i zasięgały
od niej wskazówek co do akcji ochronnej.
Nadto skłaniać naleiy fachowe instytucje
i zrzeszenia dospodarczo rolnicze, oraz samych roJników do bezpośredniego zwracania się do nazwanej Stacji w sprawach ochrony roślin.
O tern zawiadamiam Pana Sta l oslę z polec. niem ścisłego zastosowan ia się na przyszłość do
ni niejszego zarządzenia tudzież udzielenia odpowiednich wskalówek odnośnie do treści ustępu drugiego,
interesowanym zrzeszeniom działającym na terenie
talfltej~zego powiatu, oraz ogó ł owi
rolników za paś. ednictwem Zwierzchności Gminnych.

nrlstępstwie

Przyczyną

zaniedbania

i

zwłoki

ściągania

.grzywien szko lnych mają być między innymi skrupuły naczelników gm in,! a zwłaszcza kierowników
tymczasowych zarządów gminnych, którzy nie chcą
2Taża~ sobie ludności.
Wobec powybzego polecam P. T. wskutek
reskryptu Prezydjum Województwa Lwowskiego
2 dnia 2 1N 19Z7. L. 2864 ex 1927., by grzywny za
nieposyłanie i ni euczęszczanie dzieci do szkół, p rawidłowo nałożone w myś l postanowień art. 35 i 36
wspomn ianej ustawy przez właściwe władze szkolne,
niezwłocznie były ściągane, przyczem! zwracam uwa.gę Pana Burmistrza Naczelnika gminy - że tylko
niezzwłocznie ich ściągan i e może doprowadzić do
osiągnięcia pożądanych skut ków, a w szczegÓlności
do zapobieżenia szerzenia się obecnie. analfabetyzm u
wśród l udności.

Wojewoda: Garapic:h w r.

Starostwo w

Ja rosławiu.

Jaroslaw, dnia Z4 czerwca \927..
L. 22725127

S.
MAGISTRATOWI MIASTA JAROSŁAWIA i wszystkim
ZWIERZCHNOŚCIOM GMINNYM w POWIECIE
do wiadomości z tern , że Państwowa stacja Botaniczno-Rolnicza we Lwowie, pismem z 10 maja 192'T
L. 312 zawiadomiła Urząd Wojewódzki i.e w roku
bieżącym rozp oczyna badania nad glyzoniami polnymi
i pragnie w tym celu zdobyć mo!.liwie d ok ła dn e
dane o ich roz mieszczeniu i pojawach.

,
O tern zawiadamiam wskutek reskryptu Województwa lwowskiego z 13 czerwca 1927 L. Rw. 3114z poleceniem stałego nadsyłania wszelkich wiadomości o pojawach gryzoni polnych (myszy polne•
nornice, chomiki, susły, szczury wodne itd.) bezpośrednio nazwanej Stacji Botaniczno- Rolniczej we
Lwowie Ul. Zyblikiewicza L. 40,
Starosta w z. Bujnie:wia..

Starosta w z. Bujniewlcz

---

DZIENN IK

Nr. 14.
Starostwo w

jarosławiu.
jarosław, r' ~ '

JO czerwca 1927.

L. 23205/27.

~
W sprawie poboru składek
na przymusowe ubezpiecz en ie
budowli od ognia w Małopolsce.
Do Magistratu miasta Jarosławia
wszystkich Zwierzchności Gminnych
w Powiecie.
Ponieważ Magistrat Miasta jarosławia, wzglę
dnie Zwierzchności Gminne do Rozporządzenia Alinisterstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1927.
Lt. 111. SG. 1505 intymowanego reskryptem Wolewództwa lwowskiego z dnia 17 maja 1927. L. SA.
6448 ex 1927. w sprawie ściąga nia sk ładek ogniowych za rok 1927 za przymusowe ub ezpieczenie budowli od ognia wcale si~ nie stosują i mimo otrzymanych rejestrów poborowych składek tych dotydlczas wcale nie śc iągnęły, polecam P. T. aby po otrzymaniu niniejszego reskryptu przystąpiły nałydl
miast do przeprowadzenia egzekucji przeciw wzbraniającym się dobrowolnie płacenia składek ogniowych a odnośne protokoły fantowania przedłożyły
Starostwu najpóźniej do dnia 15 września 1927 r.
a to pod osobistą odpowiedzialnością P. Burmistrza
względnie P. Naczelnika Gminy.

Przyczem zaznaczam z góry, że wszen.~je
o odroczenie terminu spłacenia składek ogniowych - pozostaną nieuwzględnione .

URZĘDOWy

rostwa z dnia 9 maja 1927 L. 16996/27 umieszczony w dzienniku urzędowym Starostwa z dnia 15 maja 1927 Nr. 10 wedle którego Naczelnicy Gmin na
każde wezwanie egzekutorów
politycznych winni
tymże wydawać rejestry poborowe o ile możności
ułatwiać im ściąganie składek ogniowych przez dodanie im asystencji policji gminnej.

Za sk ładkę pobieraną w kancrlarji gminnej
nie należą się żadne koszta egzekucyjne, natomiasl
o ile egzekutor chodzi od domu do domu, należą
się koszta egzekucyjne w wysokości 10°/. od inkasa
tak samo przy fantowaniu - a nie jak mylnie podano 2%.
Starosta (-) Bujn;ewicz w. r_

Komisarjatowi Policji Panstwowej
wszystkim Posterunkom Policji Patistwowej
w Powiecie'
do wiadom ości przypilnowania ściągania skład ek
i donoszenia Starostwu, czy ściąganie składek w gminach jest w toku.
Starosta w z.

Bujniewicz ~

•
Starostwo w

jaro s ławiu.

Jarosław,

dnia 3/V1

19Z7~

L. 18732/27.

- - S.

prośby

Ściągnięte składki ogniowe należy przesyłać
bezpośrednio

jemnych w

Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeti Wza-

Przemyślu.

Wreszcie zwracam uwagę P. T., że w razie
niedolrzymama wyżej oznaczonego terminu w nadesłaniu protokołów fantowania do dnia 15 wrześr-ia
1927 - wyślę posłańców karnych na koszt Nacz€lnika Gminy a nadto pociągnę do surowej odpowie~
dziaJności za niewykonanie polecen w poruczonym
zakresie działania.
Te zaś Zwierzchności Gminne, które skłallki
ogniowe śC;<jgn<j,- mają donieść o tern zaraz Starostwu - podaj<jc zarazem wysokość ściągniętej i wysłanej gotówki.

DO MAGISTRATU MIASTA JAROSŁAWIA
WSZYSTKICH ZWIERZCHNOSCI GMINNYCH
W POWIECIE.
Kazimierz Cyrati urodzony w roku 1906
w Wolicy ługowej, zamieszkały w Sędzis!owie
syn Jana i Brygidy, włóczy się po kraju i wyłudza"
wsparcia od gmin na rachunek swej gminy przynależności wzgl. stałego miejsca zamieszkania.
Zawiadamiając o tem wskutek odezwy Starostwa w Ropczycach z dnia H/IV. 1927. L. A.
598 ostrzegam P. T. że ewentualne udzielanie wyżej
wymienionemu wsparca nie będą zwracane.

Starosta w z. Bujniewicz.

W koncu przypominam P. T. reskrypt StaNakładem Stąrostwa

'IV

Jarosłąwlu.

Drukarnia S. Liumana w JarosławIu.

