DZIENNIK URZĘDOWY
OBWODU OLKUSKIEGO
Prenumerata kwartalnie 3 Korony.
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TREŚĆ: (422—427). 422. W sparcia. — 423. Rozporządzenie o tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskiem. —
424. Przyjm owanie waluty koronowej przy sprzedażach artykułów codziennego użytku. - 425. Odprowa
dzenie szmat. — 426. Monety żelazne. — 427. Wezwanie.

sarskie; Mości Cesarza,^-Niemieckiego, zarządza się, co
następuje:

422.
Wsparcia.

§ 1-

C. i k. Komenda obwodowa przyznała ua nadcho
dzące śwdęta Rożego Narodzenia następujące wsparcia
celem rozdziału dla najbiedniejszych rodzin tutejszego
powiatu a mianowicie:
1) dla biednych gminy R olesław
300 K.
2) dla biednych gminy C ianow ice
300 K.
3) dla biednych gminy Jangrot . . . . . .
500 K.
4) dla biednych gminy K id ó w
200 K.
5) dla biednych gminy K roczyce
300 K.
6) dla biednych gminy Ogrodzieniec . . . .
300 K.
7) dla biednych gminy O lk u s z
500 K.
8) dla biednych gminy P i li c a
500 K.
9) dla biednych gminy R ab szty n
400 K.
10) dla biednych gminy S k a ła ............................ 300 K.
11) dla biednych gminy Sław ków ....................... 300 K.
12) dla biednych gminy S ułoszow a................... 300 K.
13) dla biednych gminy W o lb ro m ................... 500 K.
14) dla biednych gminy Ż arn o w iec................... 400 K.
15) dla biednych dzieci szkolnych w Sławkowie 200 K.
Razem . . . .

5300 K.

Do czasu ustanowienia Rady Stanu w Królestwie
Polskiem na podstawie postępowania wyborczego, które
będzie przedmiotem odrębnego porozumienia, tworzy
się tymczasową Radę Stanu z siedzibą w Warszawie.
Ta Rada Stanu składa się z dwudziestupięciu człon
ków, którzy obeznani są z życzeniami i interesami na
rodu i mocą swego stanowiska powołani do reprezen
towania wszystkich ziem i wszelkich kół zawodowych
wl obrębię obu Jenerał-Gubernatorstw. Piętnastu członków powołanych będzie z niemieckiego, dziesięciu
z austryacko-węgierskiego obszaru administracyjnego.
*-

§

2.

Członkowie tej Rady Stanu powołani zostają na
podstawie Najwyższego rozkazu Jego Cesarskiej Mości
Cesarza Austryi i Apostolskiego Króla Węgier i Jego
Cesarskiej Mości Cesarza Niemieckiego wspólnym re
skryptem obu Jenerał-Gubernatorów.
W razie ubytku członka Rady Stanu powołany bę
dzie inny w myśl powyższych przepisów .

423.

§ 3-

Rozporządzenie c. i k. Jenerał Gubernatora woj
skowego z dnia 6. grudnia 1916 r. Dz. rozp. Nr. 120.

Każdy z Jenerał-Gubernatorów wysyła do Rady
Stanu jednego komisarza rządowego i dwóch zastępców
Każdy Jenerał-G ubernator może dla uzyskania oświad
czeń lub udzielenia wyjaśnień wysłać wedle potpieby
innych jeszcze przedstawicieli na posiedzenia Rady
Stanu.

o tymczasowej Radzie Sianu w Królestwie Polskiem,
Z najwyższego rozkazu Jego Cesarskiej Mości Ce
sarza Austryi i Apostolskiego Króla W ęgier i Jego Ce
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Komisarze rządowi i inni przedstawiciele muszą
każdej chwili być wysłuchani.
§ 4.

Rada Stanu zbiera się za pierwszym razem na za
proszenie obu komisarzy rządowych i wybiera że swego
grona bezwzględną większością głosów przewodniczą
cego i jego zastępcę.
Przewodniczącemu przysługuje ty t u ł Marszałka
Koronnego.
§ 5.
Dalsze posiedzenia Rady Stanu zwołuje Marszałek
Koronny.
Posiedzenie musi się odbyć, jeżeli żąda tego jeden
z komisarzy rządowych lub większość członków Rady
Stanu.
§ 6.

Rada Stanu uchwala swój regulamin, w szczegól
ności zaś wybiera wydział wykonawczy.
Rada Stanu urzęduje w języku polskim. Organa
władz okupacyjnych m ają prawo posługiwać się języ
kiem niemieckim.
Posiedzenia Rady Stanu odbywają się z wyklu
czeniem jawności.
§ 7We wszystkich sprawach prawodawczych, w któ
rych obie administracye wspólnie lub jedna z nich
zwrócą się do Rady Stanu, w inna jest Rada Stanu wy
dać swoją opinię.
Rada Stanu jest powołana do współdziałania przy
tworzeniu dalszych urządzeń państwowych w Królestwie
Polskiem.
W tym celu m a Rada Stanu:
a) wypracować projekty rozporządzeń, ustana
wiających wspólne przedstawicielstwo części Królestwa
Polskiego, administrowanych przez Monarchię Austryacko-W ęgierską i Rzeszę Niemiecką;
b) przygotować urządzenie polskiej administracyi
państwowej.
Nadto m a Rada Stanu:
1) przedstawiać z własnej inieyatywy wnioski
i projekty w sprawach krajowych;
2) w tworzeniu wojska polskiego współdziałać
z naczelnym komendantem wojskowym mocarstw7
sprzymierzonych, któremu powierzono to zadanie;
3) uchwalać postanowienia w sprawie usunięcia
szkód wojennych i gospodarczego ożywienia kraju,
a potrzebne ku temu środki asygnować z kredytów od
danych sobie do dyspozycyi przez obie administracye

lub też uzyskać je przez ustanowienie dodatków do po
datków bezpośrednich albo przez zaciąganie pożyczek.
Uchwały powzięte w myśl punktu 3. po wyrażeniu
zgody na nie tej administracyi, do któiej obszaru się
odnoszą, m ają być przez tęż administracyę wprowadzo
ne w życie w drodze rozporządzenia.
§ 8.
Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązu
jącej z dniem ogłoszenia.
Jenerał-Gubernator:
KUK.

Jenerał-Gubernator:
von BESELER.

424.
Przyjmowanie waluty koronowej przy sprzedażach
artykułów codziennego użytku.
W ostatnich czasach mnożą się wypadki, że kupcy
oraz ludność odmawia przyjęcia pieniędzy w walucie
koronowej przy sprzedaży artykułów codziennego uży
tku (środków żywności, materyałów opałowych i słu
żących do oświetlenia i t. d.).
Przypominam zatem, że w myśl rozporządzenia
Naczelnej Komendy arm ii z 5. czerwca 1916, Dz. rozp.
Nr. 60, jest każdy obowiązany przy sprzedaży artyku
łów codziennego użytku, dla których zostały ustanowio
ne urzędownie ceny podstawowe przyjmować pienią
dze w walucie koronowej według obowiązującego obe
cnie kursu zamiany za 1 rubel = 2 korony 7f: halerzy.
W przeciwnym razie będę zmuszony przy użyciu
jaknaj ostrzej szych stojących mi do dyspozycyi środków
Karać lekceważenie tego rozporządzenia (grzywna ao
2000 koron albo areszt do 3 miesięcy).
Równocześnie wzywam wszystkich, ażeby dono
sili c. i k. Komendzie obwodowej, względnie najbliż
szemu posterunkowi c. i k. Żandarm eryi o wszelkich
wypadkach w zbraniania się przyjm owania pieniędzy
wT walucie koronowej lub rozmyślnego obniżania kursu
zamiany, aby chcących wzbogacić się kosztem współ
mieszkańców co rychlej unieszkodliwić.

425.
Obwieszczenie.
Wedle oznajm ienia W. J, G. R. S. Nr. 88354/16
z dnia 24. listopada 1916, odsyła się z tutejszego obwodu
bardzo nieznaczne ilości szmat wskutek tego, że zna
czna część tego "towaru bywa przemycaną do Galicyi.
Ponieważ szmaty potrzebne są nie tylko na ubra
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nie dla wojska, lecz także w wielkich ilościach do wy
robu prochu, a z powodu przemytnictwa nie spełniają
tego swego zadania, będzie się występować przeciw
przem ytnictwu z całą energią. Przydybani więc na
przemytnictwie szmat zostaną przyaresztowani i od
stawieni do Komendy obwodowej w celu ukarania,
a towar ulegnie konfiskacie. Ten sam los spotka osoby,
które handlują szmatami lud je zbierają, nie posiada
ją c w tym celu legitymacyi potwierdzonej przez Ko
mendę obwodow7ą.

426.
Monety żelazne.
Po myśli wydanego przez c. i k. Wojskowe Gene
ralne Gubernatorstwo w Lublinie zarządzenia, zwraca
się uwagę wszystkim interesowanym, że monety niklo
we 20-halerzowe będą tylko do dnia 31. grudnia 1916
w obrocie prywatnym przyjmowane.
Monety te zatem muszą być albo w kasie c. i k. Ko
mendy obwodowej, albo też w kasie Urzędu pocztowego
do dnia 31. grudnia 1916 na monety żelazne 20-halerzowe zamienione.

427.
Wezwanie.
W tutejszym areszcie znajdował się Michał W ój
cik, urodzony 15. października 1901 w Bobinie, gmina
Kościelec, obwód Pińczów, tamże przynależny, religii
rzym.-kat., wolny, syn robotnika fabrycznego Marcina
i Maryanny z Siekierskich, bez zajęcia, uczęszczał do
3 klas szkoły ludowej w Sosnowcu, m ajątku nie posia
da, ostatnio zam. w Sosnowcu, rzekomo niekarany,
u którego znaleziono 165 rbl. i Henryk Wójcik, uro
dzony w Dębowej-Górze, gmina Zagórze, obwóa Mie
chów, tamże przyn., 16 lat, rei. rzym.-kat., wolny, syn
Michała Wójcika, ogrodnika w Sielcach i Maryanny
Wójcik, kelner bez posady, uczęszczał w Sielcach do
3 klas szkoły ludowej, m ajątku nie posiada, zamie
szkały w Sielcach, karany za kradzież przez ces. niem.
dyrekcyę policyi w Sosnowcu, u którego znaleziono 126
rubli; pieniądze te według wszelkiego prawdopodobień
stwa są skradzione.
W edług § 406 w. p. k. wzywa się nieznanego w ła
ściciela tych pieniędzy, by najdalej do 31. stycznia 1917
roku zgłosił swe prawo własności i je udowodnił.
C. i k. Sąd wojskowy w Olkuszu.

C. i k. Komendant obwodu

Pułkownik Kwiatkowski, w. r.

Kraków. — Druk. W. L Anczyca i Spółki.

