k. Rady szkolnej krajowej w
Redagowany w c. k. Radzie szkolnej krajowej.

R ocznik 1904.

W E L W O W IE
N A K ŁA D EM F U N D U S Z U SZKOLNEGO KRAJOW EGO
Z DRUKARNI W Ł. ŁOZIŃSKIEGO — I’OD ZARZĄDEM J . OTEDOPADA.

1905.

A oo

Chronologiczny spis rozporządzeń i okólników
wydanych w roku 1904.

Data

P r z e

cl i n i o t

Stro
na

24. grudnia
1903
1. 47.016

Eozporządzenie w sprawie poprawczych egzami
nów dojrzałości w szkołach ś re d n ic h .................................

1

28. grudnia
1908
1. 89.185

Okólnik w sprawie doręczani aJ ś wi adeetw dojrza
łości abituryentom seminaryów nauczycielskich, którzy
przy egzaminie głównym otrzyma,li poprawkę
. . .

2

8. stycznia
1. 44.876

Okólnik w sprawie zakresu wymagań przy egzami
nach wydziałowych z grupy I ................................................

27

5. stycznia
1. 47.842

Okólnik w sprawie używania żerdzi przy nauce
g im n a s ty k i..................................'■...............................................

21

7. stycznia
1. 48.718

Okólnik w sprawie przyjmowania ukończonych
uczenie liceów żeńskich do seminaryów nauczycielskich

22

8. stfWznia
1. 48.806

Okólnik w sprawie klafjPiikacy i olBesŁyych w szko
łach ś r e d n ic h ...............................................................................

24

8. stycznia
1. 479

Okólnik w sprawie uwalniania od egzaminu ust
nego przy egzaminie wstępnym do ł. klasy szkół śre
dnich
....................................................................................

45

13. B y czai a
1. 44.655

Okólnik w sprawie egzaminów nadzwyczajnych
w szkołach wydziałowych ż e ń s k i c h ..................................

25

13. stycznia
i. 8; ^

Okólnik w sprawią ochrony młodzieży wobec nie
bezpieczeństwa pożaru ; regulamin ogniowy . . . .

30

27. stycznia
1. 1.541

Okólnik w sprawie udziału w wystawie przyrodniczo-lekarskiej i hygienicznej we Lwowie . . . - ' l i

46
r*

4

Data

Stro
na

P r z e d m i o t

21. lutego
1. 6.780

Okólnik w sprawie konferencyi okręgowych w r.
1904 ...............................................................................................

77

21. lutego
1. 381

Okólnik w sprawie udziału, nauczycieli seminaryów nauczycielskich w konfereneyaęh okręgowych

80

23. lutego
1. 6.512

Okólnik w sprawie kwestyonaryusza o stosunkach
hyaienicznych w s z k o ł a c h ..................................................

117

.

157

27. czerwca
1. 21.404

Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu normujące
czas pracy w urzecfach p o j f t k o w y c h ..................................

333

13. lipca
1. 24.741

Okólnik w sprawie zbioru ustaw i rozporządzeń
s z k o l n y c h ....................................................................................

349

27. lipca
1. 26.323

Okólnik w sprawie egzaminów dojrzałości, dla abituryentów szkół realnych, które upoważniają do przy
jęcia. na uniwersytet.

10. sierpnia
1. 15.923

Okólnik w sprawie powinności wojskowej osób
stanu nauczycielskiego ..............................................................

37.1

23. sierpnia
1. 27.781

Okólnik w sprawie nauki o uprawie tytoniu

409

29. sierpnia
1. 24.741

Okólnik o wydaniu zbioru ustaw J rozporządzeń
s z k o l n y c h ......................................................................

12. września
1. 35.194

Okólnik o wydaniu nowego podręcznika do na„ uki języka niemieckiego dla klasy IV. szkół ludowych

421

29. września
1. 37.980

Okólnik w sprawie wykazów zapisanych do szkół
wyższego t y p u .........................................................................

433

6. paździer.
1. 29.403

Okólnik w sprawie hodowli i doboru odmian drzew
o w o c o w y c h ...............................................................................

469

7. paździer.
1. 36.624

Okólnik w sprawie wymaganego czasu praktyki
nauczycielskiei do przypuszczenia do egzaminu kwalifi
kacyjnego .....................................................................................

505

Okólnik: w sprawie nauki gimnastyki w szkołach
żeńskich
..........................................................................

449

10. marca
1. 5.876

12. paździer.
1. 34.152

Okólnik w sprawie ochrony zwierząt i drzew .

.

.

369

5

Stro
na

Data

P r z e d m i o t

23. paździer.
1. 40.993

Okólnik w sprawie zmiany „Małego katechizmu"
w szkołach w cbrgbie dyecezyi tarnowskiej . . . .

490

28. paździer.
1. 29.072

Okólnik zawierający postanowienia Ministerstwa
Wyznań i Oświaty co do zeszytów szkolnych
. . .

507

29. paździer.
1. 38.661

Okólnik w sprawie wykazów frekwencyi według
stanu z 15. listopada ............................................. ..... . .

489

21. listopada
1. 43.665

Okólnik w sprawie przewodniczenia przy egzami
nach nadzwyczajnych w szkołach ludowych . . . .

541

28. listopada
1. 25.540

Okólnik w sprawie pauz szkolnych w seminaryach
n a u c z y c i e l s k i c h ........................................................................

557

29. listopada
1. 36.371

Okólnik w sprawie podziału godzin na nauce do
pełniającej ....................................... ............................................

543

20. grudnia
1. 48.155

Okólnik w sprawie przesyłania poborów nauczy
cieli przekazami p o c z t o w y m i .............................................

573

28. grudnia
1. 45.580

Rozporządzenie w sprawie ewidentni ogrodów
s z k o l n y c h ............................................................. .....

574

jflljabetyczny spis rozporządzeń i okólników
wydanych w roku 1904.
Abituryenci seminąryum nauczycielskiego — doręczanie im świadectw dojrzałości 2.
Drzewa owocowe — ich hodowla i dobór odmian 469.
Egzamin a dojrzałości abituryentów szkół realnych upoważniające do wstąpienia na
uniwersytet 309.
Egzamin kwalifikacyjny do szkół ludowych — wymagany czas praktyki nauczy
cielskiej 505.
Egzamina nadzwyczajne w szkołach ludowych — zakres działania przewodniczą
cego egzaminu 541.
Egzamina nadzwyczajne w szkołach wydziałowych żeńskich. — wymagania przy
egzaminie 25.
Egzamina wstępne do 1. klasy szkól średnich — uwalnianie od egzaminu ustnego 45.
Egzamina dojrzałości poprawcze w szkołach średnich — ich unormowanie 1.
Egzamina wydziałowe z grupy 1. — zakres wymagań 27.
Frekwencya szkół wyższego typu — wykazy zapisanych 433.
F rek w en cja — wykazy według stanu z 15. listopada 489.
Gimnastyka — używanie żerdzi przy tej nauce 21.
Gimnastyka — jej nauka w szkołach żeńskich 449.
Klasyfikacja w szkołach średnich — unormowanie okresów klasyfikacyjnych 25
Konferencje okręgowe w roku 1904 — 77.
Konfereneye okręgowe — nauczyciele seminaryów nauczycielskich obowiązani są
brać w nich udział 80.
Licea żeńskie — przyjmowanie ich. uczenie do seminaryów nauczycielskich 22.
Mały katechizm — zmiana tego podręcznika w szkołach w dyecezyi tarnowskiej 490.
Nauka dopełniająca w szkołach ludowych — podział godzin 543. f r
Ochrona zwierząt i drzew — popieranie jej przez szkołę 157.
Ogrody szkolne — hodowla i dobór odmian drzew owocowych 469. r
Ogrody szkolne — utrzymywanie ich w ewidencji 574.
y
Pauzy szkolne w seminaryach nauczycielskich — ich unormowanie 557.
Praktyka nauczycielska — wymagany czas do egzaminu kwalifikacyjnego 505.
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Pobory nauczycieli — przesyłanie ich przekazami pocztowymi 57B.
Podręcznik do nauki .języka niemieckiego dla IV. klasy szkół ludowych, nowe wy
danie 421.
Posady nauczycielskie — nadawanie ich kandydatkom z ukończoną s z k ó ł * wy
działową 27.
Pożar — ochrona młodzieży, szkolnej 30.
Regulamin ogniowy 34.
Świadectwa dojrzałości abituryejitów seminaryum nauczycielskiego — ich dorę
czanie 2.
Uprawa tytoniu — jej nauka 409.
Urzędy podatkowe — unormowanie w nich czasu pracy 333.
Wojskowa służba osób stanu nauczycielskiego — ulgi 371.
Wystawa przyrodniczo-lekarska we Lwowie — wzięcie w niej udziału 46, kwestyonaryusz 117.
Zbiór ustaw i rozporządzeń szkolnych — ogłoszenie o jego wydaniu 349, 397.
Zeszyty szkolne — postanowienia Ministerstwa Wyznań i Oświaty co clo ich formy
i wykonania 507.

Organizacya szkól.
a)

S z k o I y

Babice 223.
Halin 325.
Bartkówka 512.
Basznia dolna 6.
Basznia górna 6.
Berezów wyżny „na Łazie“ 238.
■ezmichowa 86.
Białykainień 325.
Bielawińce 493.
Bolęcin 586.
Borek fałęcki 223.
Borek szlachecki 2,23.
Brody 384.
Bratkowice &53.
Bratkówka 425.
Brzozowa 51.
Buczacz 179.
Ceniąwa 51..
Czarna Wies (nazwa szkół) 191.

p u b 1 i c z n c.
Czarne 580.
Czarnokońee 223.
Gfechowa 238.
Ozerchanówka 61.
CzeremosHia 325.
Czerlany 51.
Ozerniów 384.
Czenronogród 384.
Czyszki 179.
Bmytrowice 223.
Dobeza 191.
Domażyr 384.'
Drohobycz „Zadwórne" 86.
Drwinia 425.
Dryszczów 223.
Duliby 191.
Dydiowa 86.
Dziewin 325.
Felsztyn 6.
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Frydrychowice 62.
Gawłówek 473.
Giedlarowa 353.
Gilowice 145.
Głobikówka 548.
Głogowiec 825.
Gołkowice 493.
Grndna. dolna 548.
Gruszów 438.
Hadle szklarskie 473.
Hnatkowice 61.
Hryńkowce 6.
Hnreczko 853.
Husne 86.
Huta polańska 179.
Jagielnica 223.
Jam elna 6.
•Tanówka 86.
Janów 86.
Jasło 325.
Jasionka masiowa 119.
Kadłubiska „Hyże“ 238.
Kadłubiska 238.
Kalinówka ad Oryszkowce 384.
Kamienica 580.
Kamionka wielka 51, 384.
Karolówka 353.
Kłaj 325.
Kołkówka 179.
Korszów 325.
Kosów 384, 580.
Kozłów 325.
Kraków XXV. 238.
Królin 473.
Kro winka 384.
Krówniki 223.
Krynica wieś 223.
Krzyszkowice 384.
Krzywcza 119.
Krzywka 51.
Krzywołuka 228.
Kulmatycze 223.
Kurzany 86.
Kwaszenin 179.
Lachowice 425.

Ładzin 384.
Laszki dolne „Krasna Góra“ 425,
Latoszyn 438.
Leśna 548.
Leszczyna 548.
Ijewniowra 384.
Lipnik 548.
Litynia 86.
Lubatowa '51.
Luszowice 384.
Łąkta górna 384.
Łany 384.
Łężyny 6.
Łopuszka mała 223.
Łubianki 580.
Łuczany 425.
Łuka 384.
Majdan 473.
Maków 493.
Mała Wieś 85.
Małnów 384.
Małów 548.
Mareyporęba 512.
Maziarnia wawrzkowa ad Gra
bowca 191.
Mikluszowice 325, 473.
Milczyce 580.
Murzasichle 580.
Nadworna 353.
Nagórzanka 223.
Nahaezów 325.
Naszacowice 512.
Niedźwiedź 580.
Nienadówka 86.
Nioszkowice wielkie 325
Nieznajowa 580.
Niwka 560.
Nosówka 580.
Nowa Wieś 560.
NoVy Sącz Załubińcze 384.
Nowytarg girnn. 363.
Nyrków 384.
Odrzykoń 425.
Oskrzesińce 580.
Ostapkowce 238.

Ostrowiec 86.
Pagorzyn 384.
Pajówka 548.
Pantalowice 223.
Pcim,, 580.
Pełnatycze 560.
Petlikowce stare 403.
Piadyki 425.
Piaski-Drużków 191.
Pietrzykowice 548.
Piła kościelęcjka 580.
Pleszów 325.
Płaza 580.
Podegrodzie 512.
Podgórzany 548.
Podgórze 560.
Podgrodzie 438.
Pogwizdów 325.
Podniestrzany 473.
Podobin 580.
Podzameezek 61.
Polanka 51.
Poronin 580.
Posada.górna 62.
Probużna 6, 186.
Przebieof^ny 179.
Przędzel 51.
Przedmieście 384.
Przeginia duchowna 353.
Przeginia narodowa 353.
Przewrotne 425.
Przytkowice 179.
Eajsko 560.
Eaków 325.
Raniżów 560.
Eodatycze 223.
Rożniatów 238.
Rudki 353.
RuszelczBH 119.
Rząchowa 384.
Rzeczyca długa 223.
Rzeszów' gimn. II. 6.1.
Sadzawka 51.
Salówka 223.
Sambor 383.

Schodnica 560.
Semenów’ 548.
Siedliska 62.
Siekierczyna 86.
Sielec 223.
Słobódka górna 548.
Słupiec 384.
Smodna 580.
Smyków wielki 384.
Sopotnia 325.
Staniszewskie 560.
Stawki 6.
Stoki 384.
Strumiany 85.
Strutyn 62, 853.
Stryj 51.
Stryszów 86.
Suchrów 325.
Swirz 86.
Szydłowce 238.
Synowódzko niżne 238.
Tarnawa niżna 512.
Tarnowiec 51.
Tłumacz 238.
Touste 325.
Trąbki 179.
Trójczyce 61.
Trościańce 580.
Trościaniec 51.
Tuczne 493.
Tuligłowy 473.
Turówka 179.
Tustanowice przysiółek Wolanka
560.
Uhersko 425.
Uście biskupie 86.
Wadowice (nazwy szkół) 37, 145.
Wal-Ruda 384.
Wegrzce 85.
Widaczów 473.
Wola drwińska 493.
Wola roźwieniecka 560.
Wołoszcza 325.
Wróblik królewski 384.
Wysccko 353.
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Wyżyee 498.
Zabłotów 6 .
Zagrobela 86.
Zaliajpoi 425.
Załucze 384.
Zarzecze 238, 512.
Zaśeianocz 425.
Zawada 85.

b)

Zawadka 86.
Zbydniów 6.
Zbydniowce 493.
Zielona 548.
Zielów 384.
Żmijowiska 353.
Żuków 560.
Żywiec szkoła realna 383.

S z k o t

y

Brody, semiuaryum nauczycielskie żeń
skie 325.
Kraków, P. P. Franciszkanek 493.
Kraków7, szkoła pospolita męska stowa
rzyszenia „Talmud T hora11 521.
Kraków, seminaryum nauczycielskie żeń
skie Towarzystwa „Bom rodzinny11
512.
Lwów, ks. (lorazdowskiego 399.
Lwów, 'ogródek froeblowski Maryi Zofii
Tauletzowej 521.
Lwów, Zgromadzenie Sióstr Najśw. .Ro
dziny z Nazaretu 399.

Nowe

p r y if a t u e.
Przemyśl, liceum żeńskie z językiem
wykładowym ruskim, towarzystwa
„Euski instytut dla dziewcząt11 521.
Sokal, seminarynm ftilic^aielskie żeń
skie, Kazimiery Markowskiej 87.
Stanisławów, seiniiiajjjMJin nauczy# elskie żeńskie Towarzystwa peda
gogicznego 580.
Stlifty' Sącz, szkoła wydziałowa P. P.
Klarysek 425.
Żabno fundacyi nr. Hirscha 206.

p o s a d y.

a) N auczy sieli religii m ym .-kat.
Dębniki 51.
Milówka 62.
Eożniatów 51.

Sędziszów 51.
Tyśmienica 86.
Żydaczów 438.

b) Nauczycieli religii greek,c-kut.
Chodorów 51.
Eożniatów 51.

Tyśmienica 86.

c) N a m m cie li religii ieradićkiej.

Przemyślany 86.
Ropczyce 62.
Rożniatów 52.
Tarnobrzeg 191.

Borszczów 473.
Brody 62.
Ohodorów 52.
Ozortków 119.
Dębica 52.

d)

Nauczyciela języka polskiego w seminaryum zeńskiem.
Przemyśl 399.

e) Inspektora okręgowego szkolnego.
Lwów miasto 560.

, 1J o w c

okręgi

s z k o 1 n e.

Zborów 414.
Pldział

o k rę g ó w 7

B u d o w a
Andryanńw7 191.
Bircza 62,
Bratkowice 250.
Byszów -^50.
Bytomsk 524.
(Jzerhanówka 580.
Dąbrówka ruska 524.
Ł a w a 493.
Dobromil 438.
Bombach 250.
Doroszów7 mały 238.
Dulczów7ka 250.

.inspekcyjnych 414.

s z k ó ł.

Falkenberg 250.
Glinik górny 250.
Górki 438.
Grabno 438.
Grabowa 250.
I łoi} ii 37.
Horodylbw7 438
Jaglany 450.
Kamicnka wielka 191.
Kielnarajja 250.
Kisielów 37.
Kozłów 438.
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Krościenko 62.
Krzosławice 250.
Krzywe 885.
Kurdwanówka 87.
Kwaczała 885.
Koropiec 451.
Lipniki 250.
Luszowice 145.
Łeki dolne 450.
Mała 206.
Mystków 250.
Nowosielce 87.
Petlikowce 548.
Piaski wielkie 206.
Przebieczany 368.
Przyłbice 37.
Pako wiec 6.
Eawa ruska 86.
Bopica. ruska 6.
Bożniatów 524.
Euda kameralna 250.
Eybitwy 250.

Ezeszotary 250.
Siary 62.
Skrzyszów 384.
Słobódka polna 324.
Suchowce 223.
Targowisko 494.
Tarnawa 191.
Tryńcza 223.
Trzcieniec 493.
Wełdzirz 561.
Wiatrowice 548.
Wiązowa 250,
Winograd 513.
Wiśnicz nowy 62.
Wola przemykowska 250,
Zaliajpol 580.
Zakliczyn 250.
Załuże 179.
Zawada uszewska 451.
Zbaraż stary 206.
Zbora 385.

Bozdział zapomóg z funduszu z r. 1872 — 250.

Książki szkolne i środki naukowe.
Baranowski Mieczysław. Dydaktyka uzupełniona zasadami logiki 87.
Chmielowski dr. — Kazimierz Brodziński. — O klasyczności i romantyczności tu
dzież o druku poezyi polskiej 251.
Czubek - Zawiliński. Wypisy polskie dla klasy III. szkół gimnazyalnycb. i realnych 238.
Dorożyński Dyonizy. Ohrystyańsko katołycka Etyka dla wysszych sfekił serednych 424.
Duchowicz Bronisław. Jakościowa analiza chemiczna 581.
Falkiewicz Karol dr. i Sp. ćwiczenia z nauki stylu praktycznego 439.
F in k el-G łąb iński. Historya i statystyka monarchii austryacko - węgierskiej 161.
F ischer-K opia. Preperacya do Iliady Homera (pieśń I. III. i IY.) 251.
—
Preperacya do Tytusa Liwiusza dziejów rzymskich 251.
Grillparzer Franz. Die Ahnfrau 581.
Jamrógiewicz Mieczysław. Arytmetyka dla seminaryów nauczycielskich 451.
Kawecki - Tomaszewski. Fizyka, krótki rys kosmografii i chemii 438.
Kłak W j-. Korneliusa Neposa żywoty sławnych mężów 581.
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Kopia Henryk. Adam Mickiewicz: Sonety i wiersze różne (wybór) 251.
Kopko M. Samouczek. Podręcznik metodyczny do nauki śpiewu z nut tudzież po
czątków muzyki 7.
Kosiński Kajetan. Zasadnicze pojęcia o architekturze, rzeźbie i malarstwie 52.
Kranz Ignacy. Arytmetyka i algebra na niższe klasy Izkół średnich 368, 885.
—
Piatycyferni tabłyci łogarytmiw czyselnych i funkcyj trygonometry
cznych 251.
Kurpieł Antoni dr. — Ignacy Krasicki. — Bajki i przypowieści 251.
Majerski Stanisław. Mapa Europy środkowo-wschodniej 7.
Matijów Jan . Korotkij naczerk geografii do Blkilnoho użytku 561.
N uclpP ski Jan. Początki logiki ogólnej 326.
Lepki Bohdan. Ozytanka dla serednich szkil z polskym jazykom wykładowym.
Kurs nisszyj 439.
Eorner Eugeniusz dr. Geografia dla klasy I. szkół średnich 385.
Rostafiński Józef dr. Botanika szkolna na klasy niższe 438.
Kuska czytanka dla szkił wyyliłowych. Wydanie nowe 385.
Ru dowieź Jan ks. Korotka istorya biblijna staroho i nowoho zawita 399.
Samolewicz Zygmunt dr. Zwięzła gramatyka języka łatańskiego dla klasy I. i II. 161.
—
ćwiczenia łacińskie dla klasy II. 161.
Soleski J. Nauka fizyki 52.
Stefan Aleks. - Szczurat B. IJczebnyk francuskoji mowy f l r ł l a osnowi nimeckoho
wydania 52.
Stefanowicz Aleksander ks. Istoria chrystyańsko - katołyckoi cerkwy 473, 561.
Sucheni Antoni. Zasady chemii z uwzględnieniem mineralogii dla IV. klasy szk ółjl
realnych 385.
Surzyński Stefan. Podręcznik teoretyczno-praktyczny do nauki śpiewu 353.
Terlikowski E. 0. Julii Caesarii Commentarri de bello Gallico (61.
Tomaszewski-Kawecki. Fizyka i krótki rys kosmografii 6.
Urbanek Edmund. Śpiewnik szkolny 549.
Wykaz książek na rok szkolny 1904/5 w szkołach średnich 275, 289, 299.
Zaibert-Popowicz. Mapa ruska austro -węgierskiej monarchii 145.
Zbiory środków naukowych 52, 53.
Znaczki pocztowe i stemplowe do użytku przy ćwiczeniach stylistycznych 116.

_______________

Książki

do b i b l i o t e k

-

i na n a g r o d y .

Chołoniewski Antoni. Tadńupz Kościuszko 7.
Czarnecki-Tatuch. Tablice abecadeł normalnych 549.
„Eos“. Czasopismo 495.
Głodziński A. ks. Urządzenie i prowadzenie ogrodu szkolnego przy szkole ludowej
typu (Wiejskiego 326.
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Huzar Eugen. ks. Praktyeznyj prowidnyk dla katychytiw 863.
Koneczny Feliks dr. Dzieje Polski za Piastów 7.
Kruszyńska Agnieszka. Podręcznik do nauki gospodarstwa domowego 473.
Papee Pr. dr. Święty Kazimierz Królewicz Polski 326.
Piątkowski 'Kazimierz. Wskazówki do zbierania, preparowania oraz urządzania
zbiorów owadów 385.
Polskie wydawnictwo obrazkowe 76.
Kaczyńska Marya. Dzienniczek Hanusi TyiilePdej 340.
„Rodzina i Szkoła11 oraz „Wiedza i P ra c a 11 162.
Serbeński Waleryan dr. O naglącej potrzebie zorganizowania służby zdrowia
w szkołach publicznych 145.
Tablice ścienne do nauki poglądu 203.
Urządzeniem mieszkań 494.
Wydawnictwa „Proświty11 192.
Wydawnictwa stowarzyszenia byłych uczniów szkoły rolniczej zimowej w Cieszynie
pod kierunkiem Władysława Szybińskiego 451.
Zajączkowski Józef. Album starych warowni polskich w zachodniej (lalicyi 161.

Orzeczenia zasadnicze Ministerstwa i Trybunałów.
Rekurs Rady szkolnej miejscowej wniesiony przeciw jej rozwiązaniu jest niedo
puszczalny 400.
Do zatwierdzenia nauczycieli religii w nauczycielstwie w szkołach średnich liczy
się, czas od pierwszej stałej nominacyi, do dodatków 5 letnisk termin, w któ
rym pftjjŁznano płacę nauczyciela rzeczywistego 581.

Wiadomości statystyczne.
Wynik egzaminów kwalifikacyjnych odbytych w terminie wiosennym i jesiennym
1903 - 38.
w terminie wiosennym 1904 — 193.
w terminie wiosennym i jesiennym 1904 — 523.
Wynik egzaminów dojrzałości w seminaryach nauczycielskich:
w terminie letnim 386.
w terminie letnim i jesiennym 522.
Wjdraz kwot przypadających na bezpłatne książki na rok 1904/5 — 239.
Zamknięcie rachunków funduszu szkolnego krajowego za rok 1903 — 251.
Zamknięcie rachunków kraj. funduszu szkolnego'.emerytalnego za rok 1903 — 254.

Rozdział kwot przeznaczonych na stypendya pedagog, w seminaryach naucz, na
rok 1904/5 - 387.
Wynik frekwencyi seminaryów nauczycielskich po ukończeniu wpisów na
rok 1904/5 - 452.

Rozmaitości.
Kursa wakacyjne dla nauczycielek bez kwalifikacji 194.
w Wieliczce 271, 324.
w Tarnopolu 271, 339.
w Jaśle 271, 338.
w Kołomyi 271, 339.
Kurs uprawy tytoniu 337.
Kurs pszczelniczo-ogrodniczy we Lwowie 209,
w Wiedniu 203.
Kurs gospodarstwa wiejskiego wr Sucbodole 18, 60.
Kurs buhalteryi we Lw'owie 323.
Kurs ogrodnictwa w Krakowie 84.
w Tarnowie 143.
w Zaleszcz}rkach -85.
Kurs nauki zręczności w Wiedniu 174.
w Krakowie 336.
w Sokalu 362.
Kurs koszykarstwa 249.
Kurs leczniczy w Wiedniu dla jąkających się 420.
Kurs wydWłowy z II. grńpy w Krakowie 18, 60.
Pismo kondolencyjne do wdowy po ś. p. Radcy Konstantym Pierożyńskim 512.
Eemuneraeye za ogrody szkolne 437, 579.
Skorowidz krajów koronnych 219.
Stypendya przemysłowe 175.
Termina egzaminów dojrzałości 18, 143. 190, 382.
Termina egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół ludowych 19, 44, 76, 383.
Ulgi kąpielowe dla urzędników i sług w zakładzie hr. Asseburg w Belohradzie 319;
dla członków Stowarzyszenia Złotego krzyża 368.
Wystawa ogrodnicza w Krakowie 44.
Zmiany w składzie komisyi egzaminacjąjnej dla nauczycieli ludowych 424.
Zbiór ustaw szkolnych Pierożyńskiego 319.
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Nalewajko Grzegorz .
Naływajko Daniel . . . .
Namysł Stanisław .
fe£ini>wski Józef
. . . .
SNnolski Faustyan
Narożańskj* Ja n
. . . .
Nasal A n t o n i ...........................
N atter W iktor dr.
Nawrocki Emil
. . . .
Nawrocki Franciszek .
Nemetzowa F elicja
Nestaykówna Regina .
Neuwirthówna Stefania
Niebieszczański Andrzej .
Niedzielski Grzegorz ,
Niedźwiecki Józef . . .
Niedźwiecka Stanisława

. 491
190
. 351
. 334
. 362
. 411
141
. 178
5, 436
. 178
. 141
.
82
. 472
. 379
. 436
. 321
. 491
.
49
. 399
381
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Niedźwiedź Maciej
1 1.
Niemcewicz Saweryn .
Niemcewiczowi Helena
Niemcówna Katarzyna
Niemców Jan .
Niemezewska Helena .
Niercczewski Tytus
Niementowski Jan
Niemiec Andrzej ks.
Niespodziański Tadeusz
Niewiadomska Zofia .
Nikł jAlml . . . . .
f e k od em ow i czówna Al a r y a
Niżankowski Bronisław •
Niżankowska Stefania
Notz Karol . . . . .
Nowmb Antoni . . . .
N ow ik Jan
. . . .
Nowik Witold . . . .
Nowakowska Marya
■STowocka Marya
Nowńcka Al ary a
Nowosielski Alichał
NowmŁawski Franciszek .
Nowotarski Władysław^
Now-otna Antonina
Nyezćwna Ludwika

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
. .
. .
. .
334,
378,
. .
. .
. .
.

.

492,
.

-AT7
352
412
413
335
322
177
84
376
351
376
410
37^
118
578
413
335
490
510
412
119
377
335
335
4
559
82

O.
Oberska Marya
Obtułowiozówna Stefania .
Oclrzywolski Maryan .
Ogonowski Piotr
Okmińska Kazimiera .
Okoński Tomasz
Olankowska Zofia .
Olcho wska Wanda
Oleehówna Michalina
Olechowska Marya
Olejarska Alarya .
Olpiński Julian dr.
OlszańskiHŁdrzej .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
83
. 378
. 362
. 490
. 436
. 380
.
83
.
83
. 142
. 412
. 142
.
81
.190
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■lszewski Marya,n .
Onnferko Piotr
OnysEiewiczowa Helena .
Oponowiczówna Serafina .
Orlof Wacław . . . .
Orl'(evski Jan .
Orłowski Wiktor .
Orłowski Stanisław
Orzech o w icz Jan .
Orzechowski Jan. .
Osadziuski Adolf .
Oskarbski Michał . .
Osostowicz Józef .
Ossowski Józef
Ostapińska Joanna
Osjapowicz Michał
Ostrowski Marcin .
Ostrowski JóęBf
OstrowskaBEdwika
() strzesze w iezówu a W and a
Osuchowski JHjeiuyk
Otremba Gustaw .
OwsionkŁ Piotr

.
.
.
,
.

, 42*
119
. 493
.
5
83, 413
. 378

,
.
.
.
.
.

.
.
.
,
.
,
119,
. .
. ■
. .
. .
, .
. .
322,
. .
,

274
351
378
49
141
398
472
411
424
491
511
83
4ąe
362
411
436

Poeałuń Władysław . . . .
Pacana Józef .
.
Paklikowska Aniela ,
Pałczyński Ludwik
. . . .
P w j z k ó w n a M frya . . . .
Palueho\yski Stanisław
Panczakiewiczóiana Aleksandra .
Panczakiewiczówna Marya
Pańczyk Stanisław
. . . .
Pańczyk Ludwik ...........................
Panek E m i l ..................................
Pankiewicz Andrzej ks. .
Pańkiewiczijpma Franciszka .
Para J ó z e f ........................................
Partyka J a n ...........................83.
Paryłqwa Marcyanna . . . .
Pasieka E P jJjli..................................

59
49
83
190
83
237
322
398
322
5
510
321
380
178
322
273
352
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. .
Passowiez Piotr
Pastor Leon ks.
141,
Paszkiewicz Aleksander . . .
. .
Paszkowski Jarosław .
. .
P a t r j J Tomasz
. ..
Patyk Franciszek .
Patykowa Eugenia
Paulr W łam ał a w i f . .
. .
Pawlak Grzegorz .
. .
Pawlak Antoni ks.
. .
Pawikiewicz Artur
. .
. .
Pawlikie wieżo w a M e1a n i a
. .
Pawlikowska Aniela
Pawluk Konrad
. .
.
Pawłowski Bronisław .
P pBow ski Edward
. .
. .
Pawłowski Sylwester .
. .
Pazdro wrski Antoni
Paździura Jan . . . .
.
Pęcak Jan . . . .
. .
Penkala Franciszek
. .
. .
Pj^Lehówna Joanna
Perejrua Tymoteusz
. .
Persówna Honorata
. .
Perucki Antoni
Perncka Wiktorya .
. .
Perzyło Michał
. .
Petelenz Karol dr.
398,
Pewranz Ignacy dr.
. .
. .
Bćsfia Stanisław
IMe.gerówuia Alojza
. .
Piasecki Józef . . . .
350,
Piasecka Eugenia .
. .
Piątek J a n ...........................
. .
Pichor Adam . . . .
. .
lEhJiurski Feliks .
Pichutówna Antonina .
. .
Piciński Seweryn .
. .
Piechnik Józef ks.
.
Piekarski Marek
. . .
Piekarski Józef
. .
Piekoszowa Karolina .
. .
Pieńczak Jakób
. .
Pieniążek Iwon
. .

472
350
435
81
380
5
5
434
142
435
35.1
5
379
84
435
361
205
1
412
335
351
82
119
273
436
83
142
546
24*
350
822
492
379
BcO
351
5
83
142
376
37
435
37
412
141
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509,
Pi&rożyński Konstanty
Pietschówna Amalia .
. .
.
Pietraszkiewiczó wna -1adwijgn
. .
Pietraszkiewiczowi Helena
Pietraszówna Helena .
. .
Pietruszka Franciszek
J M
Pikuziński Władysław
. .
Pilarz RMtuan .
. .
Pilch Ja n ks.........................
Pilecki Maryan
. 5,
Piniński Leon hr., dr.
. .
83,
Piotrowska Franciszka
. .
Piotrowski Michał ks.
Pirog J a n ...........................
. .
Pisecka Anna . . . .
. .
Pisowicz Józef . . . .
. .
Piszczkiewicz Szymon ks.
Pisz Antoni
. . . .
. .
. .
Piwernetzówna Janina
. .
Piwko Stanisław .
Pizło J ó z e f ...........................
. .
Planer I?ak
. . . .
. .
Plannerówna Marya .
. .
Pleszkiewicz Mikołaj .
. .
Płachecka Wanda .
. .
Płachecka Stefania
Płachetkówna Jadwiga
. .
Płankówna .Julia .
.
.
Płaszczyca Stefan ks. .
. .
Pławecki Józef
Płaziak Kazimierz .
. .
. .
Pniowerówna Regina
. .
Poc-ałuń Franciszek
. .
Pochmarska Jadwiga .
. .
Póczapski Konrad .
. .
Podhajny Włodzimierz
Podhali™ Ludwik .
336,
Podgórski Edward
. .
. .
Podgórski M gm unt
. .
Podlewski Karol
4*36,
Podoba Władysław
. .
Podobińska Eugenia .
. .
Podobiński Władysław
. .
Pokrywkówna Aniela .

512
274
322 .
50
435
578*
‘57
350
376
511
334
42ł| :
48
412
413
379
322
435
4S
491
321
352
490
430
398
222
322
48
378
412
377
206
49
190
83
491
558
422
321
560
492
351
379
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Pokrzywnieka Karolina
Polak Jan f..................................
Polańska Franciszka .
Polański P i o t r ...........................
Polański Ambroży ks.
Polek Andrzej kiBl r .><
Poliwka Antoni
.
Połoszynowicz Stanisław .
Poradowski Leon . . . .
Postupalska M iry a
Postupalski Józbf .
Praczyńska Marya
Pragłowski Konstanty
Prokopowicz Józef
Pruehniewiczowa Krystyna .
Pryjdówna Ludwika .
Pry sak P i o t r ...........................
Pyzik Ignacy ks.........................
Pryziński Janusz . . . .
Przesmyska Jadwiga .
Przostalska M jłeina .
Przybylski Józef . . . .
Przybylska Laura . . . .
Psuju Mieczysław .
Pszon Stanisław . . . .
Ptaśnik Jan d r...........................
Ptaszkówna Wiktorya
jita iK * Michał
. . . .
Pustelnik Ja n ks........................
Puzyna Julian kniaź .
Pyłypciówna Janina .
Pyftbw^ka M w a . . . .
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. 48
. 336
.
58
. 493
376
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423
142
59
237
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361
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422
335
381
521
?m1
81
412
578
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.
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423
189
274
335
423
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R.
Rachalski Alfred . . . .
Rachlewicz Bronisław
Rączkówna Wiktorya .
Raczkowski Franciszek ks.
Raczyński Mikołaj
Radomski Michał . . . .
Radwańska Ludwika . .

91
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Radwański Józef .
. 382
. 118
Radwański Maryan
Radzi liski Stanisław
. 578
Rajski Antoni ks. . . .
. 376
Rajtar Klemens
. 411
Rak Jan
5
81, 424
Rakowski Józef ks.
.
81
Bampała J a n . . . .
. 558
Basiński Stanisław
Rayssówna Marya .
. 379
. 435
Recłmerowa Sara .
.
436
Rechówna Emilia.
. 436
Reehowicz Franciszek
Reich Alfred . . . .
. 398
. 578
Reinoldówna Marya
Rembaez Władysław .
362
Rega bacz Marcin . .
141, 274, 558
. 577
Rey Mikołaj hr.
. 272
Riegerówna Marya
. 512
Riemanówna Stanisława .
. 351
Riess Stanisław
Rodak Wojciech
, 352
. 221
Rogalska Melania .
. 222
Rogowski Teofil
Rogowska Anna
. 822
. 559
Rogowska Olga
Boliński Adolf . . . .
. 177
Romach Cyryl . . . .
.. 274
Roman Ja n
. . . .
. 178
Roman Apolinary ks .
. 142
Roinanica Seweryn
. 377
Romaniuk Prokop .
. 178
Romanówna Bronisława .
. 274
Roskosz Józef . . . .
. 411
Boskoszówna Joanna .
.
83
Rospond Jan ks.......................
49, 423
Eospond Stanisław" ks., dr.
. 398
Bothlander Władysław
411, 428
Rotter J a n ...........................
. 249
Rożankowska Wanda .
.
37
. 222
Rozdolska Olga
. 273
Rozkosz Tomasz
51
Rozmnsowa Katarzyna
Rozumski Tadeusz
. 33G
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Różycki Wojciech .
.
Ruciiiskl Alfred
.
Ruebenbaner Adam
.
Rudnicki Maryan .
.
Runicki Jakób . . . .
.
.
Rusyniakówna Marya .
Rutka Eugeniusz .
.
Rybczyński Witold
.
.
Rybi a n ta Helena .
Rybiańska Marya .
.
Rybińska Jadwiga
.
Rychlewski Paweł
Rychlicki Jan . . . .
.
Rychlik Ignacy
.
.
Rychling Wincencya .
.
Rylski Bronisław .
Ryłko Adolf . .
.
Ryndak Piotr . . .
.
Rynduchowa Katarzyna , . .
Ryżewski Józef
.
Rzadzisty Bazyli .
.
Bzeczycka Jadwiga
.
Rzepa W incenty .
.

.
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.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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82
160
434
273
350
379
178
547
222
379
413
547
178
490
4
3
178
436
436
177
119
379
559

s.
Sadowski Klemens
Sadowski Mikołaj ks. .
Sagalowa Elżbieta . . . .
Salawa Wojciech .
Salo Ludwik
Salomon-Friedberg Wilhelm
Salomon-Friedberg Ja n .
Saloni Stanisław .
Sałęga Andrzej
Samborski Jan
Sanakówna Eleonora .
Sanecki Henryk
Sarnecki Władysław
Sarmatiuk Jan . . . .
Satke Władysław .
Saturski J a n ks
Sawa J ó z e f ...........................

. .
. .
. .
. .
. .
dr.
. .
. .
. .
862,
. .
878,
. .

142
336
6
205
490
335
57
5
379
381
578
548
423
84
. 436
. 398
. 492

.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

559
S2
83
412
335
222
510
83
57.9
118
35.1
4
379
83
351
411
3§«
274
334
83
4
511
334
491
83
351
434
49
414
4M
222
491
511.
48
559
352
472
423
49

Sawaryn Antoni
Baw czak Eliasz
Sawczakowa Anna
Sawicki Miron .
Schaden Jan
Schaefer Zygmunt
Sehein Herman dr.
S cli e 1ni bauerowi! a M ary a
. .
Scherfowa Wńktorya
Schirnbdck de R e n 0 * e tte i Leopold
. .
Schlingler Erwin .
. .
Scbmidlówna Anna
. .
Schmidt Józef .
Sinolikowa Antonina .
S ehn e i b er g W ł ady sjfciw
. .
. .
Schneider Ludwik
. .
Schneidrówna Eranciszka
Schrammówna jp iry a .
. .
. .
Sehreyer Albin
. .
Sehmnanówna Emma .
. .
Schwarzówna Zofia
Seelig Alojzy .
. .
4fe4dler Franciszek
.
.
Seidler Leopold
. .
Sek Franciszek
Sek Michał
. .
Sękowski Andrzej ks.
. .
Sękowski Bronisław .
. .
Sękowska Anna
.
.
Seliger Jakób .
. .
Semakiewiczó wna S t e fan i
. .
Jemenów7 Michał ks. .
. .
Semenowicz Ksawery .
Semenowiczówna Irena
. .
.
Semion Julian .
. .
Semowonyk Mikołaj
Senatowicz Eugeniusz
. .
. .
Seneński Aleksy .
. .
Seneńkówna Albina
Seńkowski Bronisław7 .
. . 493
Senyk Józef
.
,3£1
Senyk Mikołaj
. 559
Serafin Ja n
. . .
. . 351
Serafinowncz Julian

strona
Seralinówna Marya
Serduszko .Julian .
Serwin Józef . . . .
Serwin Bogusław .
Siebowicz Wojciech
Siekierzyliski Władysław .
Sienicki Józef . . . .
Sienkiew iczo w a Konstancy a
Siewierska Wiktorya .
Sijak Michał
Sikora Franciszek ,
Sikorski Zygmunt .
Sikorski Tadeusz .
Sinko Tadeusz dr. .
Sitko Ludwik
...
Sinzdak Franciszek
SkarWiwski Stanisław ks.
SkawińsSi Jakób
Skaziński Teodor .
Skibiński Mieczysław .
Skoczek Hieronim .
Skoezyński Stefan ks.
Skoczyńska Helena
Slrs-morowska Helena .
Skomorowski Michał .
SBbplak Włodzimierz .
9kgrol»hatówna Marya
Skompski Joachim
Skórski Antoni
Skowroński Jan
Skwara Jakób . . . .
Sławski- Jan
. . . .
S ław ili Władysław
Slonrowska Marya .
Służewski Włodzimierz
Śliwiński Michał .
Ślusarek Tomasz
Smaga Zofia
Sisi ał o w sk a Eleonora
Sroiatowski Wincenty'
Śmietana CzeSaw .
Smoliekil Wojciech
Smolka Franciszek
Smołneha Ozosław

.
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.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

274
222
3L2
350
222
491
379
352
379
378
49
422
35.1
335

. 399
580
. . 378
. 423
. 335
. 558
. . 376
. 352
. . 322
m ,, 5,,£78
49
435
.
83
. . 141
. 83, 350
. . '379
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82
.
49
(.)ri 9
Aid
. . 334
. . 22|j
. . 492
. 178
. 412
. . 577
. . 379
351
. . 350
. . 178
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Smoszna Michał
Smul Jakób
. . . .
Snitowska Jadwiga
Sobieski Mieczysław .
Sobków Olga . . . .
Sobków Piotr . . . .
Sobolewska Antonina .
Sabolski Franciszek
Sochacki Stanisław
Sochacki Sylwester
. .
Sokolińska Antonina .
Sokołowski Stanisław .
Solarski Klaudyusz
. .
Sołtys A le k s a B e r ks.
Sołtysowa Eozalia .
Soniewicki Eoinan
Słśnicka Helena .
Sosnowski Kazimierz . .
Setnik Jacek . . . .
Spławińska Paulina
Sredniawski Andrzej .
(jroczanka Zona
Sroczyński Feliks .
Sroka Jan .
Stabrawa Walenty
Stachnik Ja n .
Stachowska Eleonora .
■Stachowicz Józef .
Stanelikówna Jadwiga
Stadnicki Zygmunt
Stafiński Michał .
Stańczak Zaćharyasz .
Stańczewski. Zdzisław .
Stanek Walenty
Stankiewicz Bronisław
Stankiewiczówna Zofia
S t ank ie w i cz ówna. Karol i na
Stańkowska Magdalena
Stańkowski Józef .
Stańkowski Paulin
Staniewicz Karol .
pJ^nMawczyk Walenty
Staromiejski Józef .
Starwerówna Helena .

82
381
274
323
221
512
546
379
379
398
521
81
47
412
50
49
335
510
578
118
423
414
398
352
379
379
49
377
59
82
1F& 412
379
178 412
411
119
412
362 436
84
472
491
178
434
423
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Starzecki Bronisław
Starzyk Jan
. . . .
Starzyński Alfons .
Stasicki Andrzej
Staszkiewicz Bronisław
Stebelski Eliasz
Steblecki Dominik ks.
Stecki Julian . .
S ł f k ó w Piotr .
Stecówna Helena .
Steczkowska Marya
Steczówna Klara .
Stefaniow Piotr
Stefanowowa Marya .
Stefanowicz Tymoteusz
Steinówna Karolina
Steinsdorferówna Zofia
Stelmach Józef
Stepek Piotr
. . . .
Sternalski Leon
1 Sternbach Herman
Stetlinger Edward
Stocki Jan . . .
Stolarz Stanisław .
Store-zykowski Łukasz
Stoszko Kornel
Strada Piotr
.
Strokówna Marya .
Strusiński W iktor .
Strutyński Kazimierz .
Strzałkowska Marya .
Strzelecka Marcela
Strzelecki Kazimierz .
Strzeinieński Ja n dr. .
Strzesak Józef
. . .
Studzińska Aleksandra
Stybel J a n ...........................
Suchecki Edward .
Sucheni Antoni
Sulatycki. Franciszek .
Sulikówna Józefa .
Sumara Stanisław .
Swaczyńska Julia .
Świątek Ja n
.

.
.

. 362
. 189
381
. . 398
. . 412
. . 379
. . 221
. . 412
. . 511
. . 412
. .
4
. . 380
511. 521
- . 352
. . 237
. . 189
. . 378
. . 422
. . 48
. .
58
. . 422
. .
49
. . 423
. . 379
. .
37
. . 379
189, 4^2
. .
59
. 350
. . 335
• . §52
. . 273
362, 435
. . 351
. . 547
. 510
. . 438
. . 351
. . 335
. . 413
. . 352
. . 435
. . 541
. , 578
3
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Świderski Wiktor .
Swierczyński Teofil
Świeykowski Bronisław ks.
Świstaeki Stefan .
Świszezewska Stanisława .
Swiszezowska Stanisława .
Świtalski Ja n .
Świtalski Wincenty
Switkowska Zofia .
Szafran Józef . . . .
Szaflarski Michał .
Szajna Wojciech . .
Szajna( Gustaw
Szajowski Edward
Szałowska Jadwiga
Szaraniewiczówna Salomea
Szarlińska Zofia
Szast Wralenty ks.
Szczepanówna Emilia .
Szczepańska Janina
Szczepański Jan
Szczepka Henryk V .
SMzerbanowski Józef .
Szczerbowski Antoni .
Szczurowska Marya
Szeleski Stanisław
Szelestak Bazyli . . ;
Szeliga Jędrzej
Szeliński Józef
Szemańska Natalia
SzereńiaKlska Anna
Szewezykowa Helena .
Jizklarzówna Helena
Szlaczka Wojciech
Szmata Andrzej
Szinuc Andrzej
Szmyd Andrzej
Szopówna Natalia .
Szostak Franciszek
Szpilka Maleijej . . . .
Sztanimir Jan .
Sztykała -Józef . . . .
Szuba Bronisław .
Szuber Michał . . . .

, 350
. . 380
. . 58
. 118
. ,413
. . 579
. . 411
. . 380
. .
5
. . 450
. . 205
. .
50
. . 352
. . 142
. . 577
. , 4.11
. .
82';
. . 435
380, 423
. 578
. . 422
4
. .
4
. '. 376
. . 380
. . 351
. . 511
. . 352
. . 434
. . 3791='
. . 352
. . 336
. .
5
. . 336
. .
58
. .
57
. .
59
. . 142
. . 221
. .222
.• .
59
■ . 379
. . 411
. .
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Szufa Ja n . .
.
Szujska, Helena
.
Szumski Jerzy . ■. • . -fil
.
Szwedyk Emil . . . .
Szybiak Władysław
.
Szybowski Zygmunt
.
Szyclmlski Władysław
Szydelska Aniela .
Szydłowski Władysław
.
Szydłowska Helena
Szydłowska Wincenta
.
Szymczykówma Marya
.
Szymkówna Matylda .
.
Szymoniak Władysław 336, 362,

559
50
177
352
577
4
335
560
436
5
472
379
423
558

T.
Tabaczek Jan . . . 237, 381, 412
376, 512
Takliński Stefan
Tanczakowski Jarosław
. 435.
■ 178
Tańczukówna Marya .
. 352
Taras Aleksander .
. 560
Taraszczakowa ITełena
Tarnawska Katarzyna .
•
Tarnawska Eugenia
. 178
Tarnawska Stanisława
.
83
Tarnowska Marya .
.
58
Taroniowa Helena .
.
59
Tatara J a n ...........................
. 435
Tatomirówna W.alerya
.
50
Tchirówna Helena
. 378
57, 351
Tenczarowski Edmund
.
82
Tennenbaum Józef
Terlifajówna Helena .
j ' .-’.f 50
Terlecki Franciszek
. 273
Terlecka Katarzyna
. 379
Terlecka Petronela
. 413
Terlecka Honorata
. 511
Terlikowska Helena
. 37S
Terlikowski Piotr .
.
49
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Rok YIII.

Kr. 1.

DZIENNIK URZĘDOWY
y

c. k. k a d y s z k o l n e j kr a j o we j w QalicyL
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 6. stycznia 1904.

L. 47.016.

R o z p o r z ą d z e n i e
c. k. Rady szkolnej krajowej w sprawie poprawczych egzaminów dojrza
łości w szkołach średnich.

Na mocy reskryptów J. E. Pana Ministra Wyznań i Oświaty
z dnia 10. marca 1870, L. 12.024? z r. 1869 i z 3. grudnia 1903 L. 36.365,
tudzież »Wskazówek do sprawowania urzędu nauczycielskiego* str. .38
ust. 2. c. k. Rada szkolna krajowa rozporządza w sprawie poprawczych
egzaminów dojrzałości w szkołach ‘średnich co następuje:
1. Poprawcze egzamina dojrzałości odbywać się będą na przyszłość
(począwszy od egzaminów przy końcu roku szkolnego 1903/4) w tych
samych zakładach, w których odbywał się egzamin cały, a mianowicie
tak egzamina. poprawcze w terminie powakacyjnym, jako też egzdmina
poprawcze w terminie styczniowym, zaprowadzone rozporządzeniem ministeryalnem z dnia 3. maja 1903 L. 17.541 (Dz. r. m.*'Nr. 27).
2. Termin egzaminów poprawczych dla wszystkich zakładów w kraju
ogłaszać, będzie c. k. Rada szkolna krajowa.
3. Kandydąęi, którzy uzyskali pozwolenie składania egzaminu po
prawczego po wakacjach, mają zgłosić się do dyrekcyi zakładu, w któ
rym składali cały egzamin, przynajmniej na trzy dni przed powyższym
termipem; nie potrzebują zaś w tym celu wnosić podania do c. k. Rady
szkolnej krajowej.
4. Również nie potrzebują wnosić podań do c. k. Rady szkolnej
krajowej ci kandydaci, którzy składali cały egzamin dojrzałości w terN r. 1.
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minie wrześniowym i zostali przypuszczeni do egzaminu poprawczego
w miesiącu styczniu.
5. Natomiast ci kandydaci, którzy składali egzamkTpoprawczy po
wakacyach i pragrrą być dopuszczeni do ponownego egzaminu popraw
czego w miesiącu styczniu, winni wnosić podania do c. k. Rady szkol
nej krajowej najpóźniej do końca grudnia każdego roku.
6. Przy wszystkich egzaminach poprawczych z języków i z mate
matyki obowiązani są kandydaci wykonać także pracę piśmienną.
Termin egzaminu piśmiennego wyznaczy dyrektor zakładu.
7. Przy poprawczych egzaminach dojrzałości w terminach powaka
cyjnym i styczniowym przewodniczyć będzie komisyi egzaminacyjnej
dyrektor zakładu, o ile nie obejmie przewodnictwa c. k. krajowy inspek
tor szkół; przewodniczący komisyi dyrektor podpisywać ma świadectwa
dojrzałości (lub świadectwa z egzaminu dojrzałości) w miejscu przeznaczonem na podpis przewodniczącego.
8. Temata do wypracowań piśmiennych przy egzaminach popraw
czych wyznaczy dyrektor zakładu, zachowując przepisane przy tern
ostrożności, o ile nie nadejdą temata do c. k. krajowego inspektora szkół.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 24. grudnia 1903.
Za c. k. Namiestnika
Flahek w. Q

L. 89.185.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkicli e. k. Rad szkolnych okrę
gowych i Dyrekcyi seminaryów nauczycielskich męskich w sprawie dorę
czania świadectw dojrzałości ahituryentom seminaryów nauczycielskich,
którzy przy egzaminie głównym otrzymali poprawkę
z jednego przedmiotu.

Zdarzają się przypadki, że abituryenci c. k. seminaryów nauczy
cielskich, którzy przy egzaminie dojrzałości zostali z jednego przedmiotu
reprobowani na czas trzech miesięcy a na podstawie świadectwa
z egzaminu dojrzałości otrzymali posadę nauczycielską, uzupełniwszy
następnie egzamin maturyczny i uzyskawszy świadectwo dojrzałości
ubiegają się na podstawie tego świadectwa o posadę w innym okręgu
szkolnym i tam ją otrzymują.
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Postępowanie takie powoduje częstokroć krótsze lub dłuższe zam
knięcie szkoły, w której abituryent służbę rozpoczął.
Aby zapobiedz podobnym nieprawidłowościom poleca się c| k. Ra
dom szkolnym okręgowym, aby nadając posadę abituryentowi seminaryum nauczycielskiego, który przy egzaminie dojrzałości otrzymał po
prawkę, zawiadamiały o tern Dyrekcyę tego seminaryum, w którem
ów abituryent egzamin dojrzałości składał; zarazem poleca się
Dyrekcyom c. k. seminaryów nauczycielskich, aby po uzupełnieniu przez
Abituryent a egzaminu, nie wręczały mu świadectwa maturycznego bez
pośrednio lecz przesłały je tej Radzie szkolnej okręgowej, która mu
nadała posadę nauczycielską.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
We Lwowde dnia 28. grudnia 1903.
W zastępstwie:
Dembowski w. r.

W ia d o m o ś c i o so b iste .
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 22.
listopada 1903 raczył naj miłościwi ej posunąć do Yl. klasy rangi Antoniego Pazdrowskiego, radcę szkolnego i dyrektora c. k. 1Y. gimnazyum w Krakowie i dra
Franciszka Majchrowicza, dyrektora c. k. gimnazyum w Drohobyczu, przydzielo
nego do służby w c. k. Kadzie szkolnej krajowej.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Jana Kossaka, zastępcę nau
czyciela w c. k. męskiem seminaryum nauczycielsldem w Krośnie, nauczycielem
szkoły ćwiczeń w tym zakładzie,
C. k. Kada szkolna krajowa zatwierdziła rzeczywistego nauczyciela c. k. gim 
nazyum w Rzeszowie Kazimierza Jakla. w zawodzie nauczycielskim i nadała mu
tytuł c. k. profesora.
0. k. Kada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli:
Jana Demiańczuka w c. k. Y. gimnazyum we Lwowie;
Stanisława Zabielskiego w c. k. II. szkole realnej we Lwowie;
Bronisława Rylskiego w c. k. gimnazyum w Sanoku;
Jan a Kociubę w c. k. gimnazyum Franciszka Józefa w Tarnopolu;
Józefa Machowskiego w c. k. gimnazyum w Rzeszowie.
Prezydyum c. k. Namiestnictwa przyznało Janowi Kowalczykowi, emerytowa
nemu nauczycielowi 4-klasowej szkoły męskiej w Wieliczce, medal honorowy
ustanowiony z okazyi 50-letniego jubileuszu Najmiłościwszych rządów Jego Ces.
i Król. Apostolskiej Mości.
1*
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0. k. Kada szkolna krajowa zatwierdziła następujące wybory reprezentantów
zawodu nauczycielskiego do c. k. Kad szkolnych okręgowych :
Władysława Nowotarskiego nauczyciela kierującego 6-klasowej
w Żywcu do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Żywcu;

szkoły męskiej

Józefa Szczerbanowskiego nauczyciela kierującego 6-klasowej szkoły męskiej w Bohatynie do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Eohatynie ;
Karola Twaroga nauczyciela kierującego 2-klasowej
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Samborze;

szkoły w Sąsiaaowicach do

Jana Żłobickiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Białej do c. k. Eady szkolne;
okręgowej w T arn opo lu;
Michała Hołowczaka nauczyciela kierującego 2-klasowej
c. k. Eady szkolnej okręgowej w P rzem yślanach;

szkoły w Zadworzu do

Stanisława Cwaklińskiego nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Dobromilu do
c. k. Eady Szkolnej okręgowej w Dobromilu;
Emila Kazijewicza nnęczyciela kierującego 4-klasowej szkoły w Kofcakach do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Kosowie;
Ł n r y k a Michalskiego nauczyciela szkoły wydziałowej męskiej w Wieliczce do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Wieliczce;
Andrzeja Marenina nauczyciela k ie ru ją ceg o .4-klasowej
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Jaworowie;

szkoły w Jaworowie do

Zygmunta Szybowskiego. nauczyciela kierującego 2-klasowej
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Myślenicach.

szkoły w Skiwie do

C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Józefa Wierzbickiego nauczycielem 3-klasowej szkoły wydziałowej męskiej w Wie
liczce ;
Annę Schmidlównę nauczycielką 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej w W a 
dowicach ;
Henryka Szczepkę nauczycielęn kierującym 5-klasowej szkoły męskiej w Brzesku;
Jana Werea nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Brzesku ;
Stanisława Zdzieńskiego JŁczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Bełzie ;
Zofię Schwarzównę nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. Mickiewicza w Krakowie ;
Wincencyę Eychling nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączo
nej z wydziałową im. Oleśnickiego w Krakowie;
Malwinę Ginównę nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową w Wadowicach;
Franciszka Biernata nauczycielem 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w B och ni;
Wojciecha Fortunę nauczycielem i Maryę Bienikówne nauczycielką 4-klasowej
szkoły w Wiśniczu nowym ;
Maryę Steczkowską nauczycielką 4 klasowej szkoły w Kalwaryi Zebrzydowskiej ;
Józefa Hrubego nauczycielem kierującym 3-klasowej szkoły w Inwałdzie.
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Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowvch :
Michała Małego w Hkszczawie; Onufrego Tarkę w Lublińcu nowym; Andrzeja
Kupkę w Słocinie; .Eugeniusza Knauera w Wielkępom ; Antoniego Władykę
w Stubnie; Zygmunta Lukaszkiewicza w Trześni; Dymitra Jezierskiego w Dą
browicy; Franciszka Zająca w Grodzisku; Maryana Lisowskiego w Kurowicach>
Józefa Oiembroniewicza w Krółówce; Franciszka Patyka w Lipnicy dolnej ; Lu
dwika Pańczyka w Staromieśeiu.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowrych :
Maryę. Ziemiańską w Karlowie; Julię Ozyżową w Zapytowie ; Łucyę Trembicką
w Niemirowie; Jadwigę GierabroniewiczowS; w Krółówce-; Eugenię Patykową
w Lipnicy dolnej; Józefę Lenko w Derewni; Wandę Gajdzicką w Krasnem; He
lenę Just-yanównę w Podłężu ; Helenę Szklarzównę wr Kłaju.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Marcelego Żankowskiego w TułukĄwie; Stefana Kuryluka w B ełełu i; Maryana
Pileckiego w Gruszowie; Maksymiliana Hawlickiego w Cliotylubiu; Mikołaja Kułynycza w. Łamionce n ow ej; Leonardę D łuM tigdnką w Olszanie ; Helenę Szy
dłowską w Karowie ; Michała Kisąfyka w Kamionce-Lipnik; Melanie Pawlikiewiczową w Zapałowie ; Ferdynandę Bosewitzównę w Gawłowie; Maryę Gustkowiczównę w Mpflzezeniey; Jana Baka w Wilczej Woli; Jana Narożańskiego w IJoło tk ach ; Mikołaja Antoniąką w Pokropiw nie; Michalinę Misiorowską w Niedarach.
0. k. P ada szkolna krajowa przeniosła:
Sydonię Witekównę nauczycielkę 8-klasowej szkoły wydziałowej Meiiskiej^ w Buczaczu, przydzieloną do szkoły wydziałowej żeńskiej im kf/1. Zofii w Stani
sławowie na równorzędną posadę do 8-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej
w1 Tarnopolu.
Antoniego Ziemlińskiego nauczyciela 5-klasowej szkoły w Sędziszowie na równo
rzędną posadę do 5-klasowej szkoły męskiej w Kopczycach;
Stanisława Saloniego nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Eyinafi(0wie na
równorzędną posadę do 5-klaie.wej szkoły w Strzyżowie ;
Feliksa Pichurskiego nauczyciela kierującego i Eudolfa W ernera nauczyciela
5-klasowej szkoły mieszanej w Borszczowie na równorzędne posady do 5-kla
sowej szkoły męskiej w Borszczowie ;
Zofię Switkow7ską, Serafinę Oponowiczównę, Wandę Kołezykiewiczównę i Barbarę
Żurowską nauczycielki 5-klasowej szkoły mieszanej w Borszczowie na ró
wnorzędne posady do 5-kl|n*wej szkoły żeńskiej w Borszczowie;
Michała Skomorowskiege nauczyciela 1-klasowej szkoły w Wawrzce na równo
rzędną posadę do szkoły Stryszowie;
Feliksa Gierudzkiego naą<#yciela 1-klasowej szkoły w Siedliskach na posadę na
uczyciela 2-klasowej szkoły w Kawęczynie;
Włodzimierza Dorosza nauczyciela 1-klasowej szkoły w Chlebiczynie leśnym na»,
równorffdną posadę do szkoły w Cetuli.
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0.
k. Eada szkolna krajowa p r^ n io s ła w stan spoczynku Helenę Pańcową
nauczycielkę szkoły wydziałowej żeńskiej w Tarnopolu, przydzielona do szkoły
wydziałowej żeńskiej w Stanisławowie.
Z m a r l i : Elżbieta Sagalowa tymczasowa nauczycielka w Szyłach w okręgu
zbaraskim, dnia 19. grudnia br. ; Maryan Młotek nauczyciel kierujący 2-klasowej
szkoły w Porsznie w okręgu lwowskim zamiejskim dnia 20. grudnia 1903.

O r g a n iz a o y a szkół.
0.
k. Eada szkolna krajowa wyłączyła oręąozeniami z dnia 28. grudnia 1903:
1. 47.490 gminę Basznię górną w okręgu cieszanowskim z zakresu szkolnego
w Baszni dolnej i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Baszni górnej ;
1. 47.846 gminę Hryńkowce w okręgu husiatyńskim z zakresu szkolnego w Probużnej i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Hrynkowcach ;
0.
1. 46.556
1. 47.108

1.
1.
1.
1.

k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 28. grudnia 1903:
1-klasową szkołę w Stawkach w okręgu gródeckim;
1-klasową szkołę w Jamelnie w okręgu gródeckim.

0. k. Eada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 28. grudnia 1903:
46.154 2-klasową szkołę w Zabłotowie w okręgu śniatyńskim na 5-k!asow7ą;
48.010 2-klasową szkołę w Felsztynie w okręgu starosamborskim na 4-klasową;
46.264 1-klasową szkołę w Zbydniowie w okręgu tarnobrzeskim na 2-klasową;
47.054 1-klasową. szkołę w Eężynach w okręgu jasimskim na 2-klasową.

B u d o w a szkół.
C. k. Eada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniem z dnia 23. grudnia
1903 1. 47.777 budowę 1-klasowej szkoły w Eakowcu w okręgu podhajeckim
przy pomocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
O.
k. Eada szkolna krajowa udzieliła gminie Eopica ruska w okręgu gorli
ckim bezprocentową pożyczkę w kwocie 6000 koron na budowę szkoły.

K s i ą ż k i szk o ln e.
0.
k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Dr. Fr. To
maszewski i A. M. Kawecki. Fizyka i krótki rys kosmografii. Podręcznik dla
wyższych klas szkół średnich. Wydanie 3. W Krakowie 1904. Nakładem Auto
rów; skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego11, w poczet książek, do
zwolonych do użytku w szkołach średnich.
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0.
k. Bada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć mapę podręczną p.. t. „Sta
nisław Majerski. Europa środkowo-wschodnia. We Lwowie. Nakładem Towarzy
stwa wydawniczego11 w poczet środków pomocniczych dozwolonych przy nauce
geografii w szkołach średnich. Cena egzemplarza 1 K 80 h.
C. k. Bada szkolna krajowa uchwaliła polecić podręcznik p. t. „M. Kopko. Sa
mouczek. Bodręcznik metodyczny do nauki śpiewu z nut tudzież początków mu
zyki. Przemyśl. 1903. Cena 50 h . “ jako środek pomocniczy przy udzielaniu nauki
śpiewu w szkołach średnich.
0.
k. Bada szkolna krajowa uchwaliła zwrócić uwagę gron nauczycielskich
szkół średnich i pokrewnych zakładów na dzieło dr. Feliksa Konecznego p. t.
„Dzieje Polski za Piastów, Kraków 1906. Nakładem Krakowskiego Towarzystwa
Oświaty Ludowej. Cena 3 K “ celem zakupna do bibliotek szkolnych.
0.
k. jkada szkolna krajowa uchwaliła zwrócić uwagę gron nauczycielskich
szkół średnich na dzieło Antoniego Chołoniewskiego p. t. „Tadeusz Kościuszko.
Lwów 1902. Cena 1 K “ celem zakupna do bibliotek szkolnych.

K o a k u rsa .
a) ogłoszone po ras pierw szy.
L. 47.340. C. k. Bada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs w celu
nadania posady nauczyciela szkoły ćwiczeń ę, k. seminaryum nauczycielskiego
w Bzeszowie.
Do tej posady przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
oznaczone ustawą z 19. września 1898 Nr. 174 Dz. pr. p.
Kandydaci ubiegający się o opróżnioną posadę m ają się wykazać kwalifikacyą
nauczycielską do szkół wydziałowych.
Podania o nadanie tej posady należycie udokumentowane i zaopatrzone w ta
belę stosunków służbowych (QuaVfbhationstabelle) sporządzoną w sposób prawidło
wy na przepisanym formularzu, mają być wniesione za pośrednictwem przełożonej
władzy do c. k, krajowej Bady szkolnej najpóźniej w terminie do dnia 20. stycznia
1904. O ile ubiegający się o tę posadę pełnią już obowiązki w publicznych szko
łach ludowych i pragną, aby lata służby, przebyte w tych szkołach, były im po
liczone na posadzie nauczyciela szkoły ćwiczeń nie tylko do ogólnej ilości lat
służby, ale także do przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §. 2. i 14. przytoczonej w7yżej ustawy, winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, czy
i w jakim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, które można o s ią g n B
na podstawie tych postanowień ustawy.
Zebrane podania przedłożą Dyrekcye c. k. seminaryów nauczycielskich
względnie c. k. Bady szkolne okręgowe najpóźniej do dnia 25. stycznia 1904
wypełniwszy należycie dołączoną tabelę kwalifikacyjną.
We Lwowie, dnia 21. grudnia 1903.

8

L. 4470. C. k. Rada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniejszem konkurs:
1. Na jedne posadę dyrektora szkoły wydziałowej męskiej im. Staszica we
Lwowie z poborami I. klasy płac, z dodatkiem za kierownictwo 400 K i dodatkiem
na mieszkanie 720 K.
2. Na dwie posady kierowników w szkołach pospolitych męskich im. św.
Zoili i im. Zimorowicza we Lwowie z poborami I. klasy płac z dodatkiem za kie
rownictwo w kwocie 200 K i dodatkiem na mieszkanie w kwocie 720 K.
Równocześnie ogłasza c. k. Rada szkolna okręgowa konkurs na takie same
posady w innych szkołach pospolitych lub wydziałowych męskich we Lwowie
przy tej sposobności opróżnić się mogące.
Kandydaci o posadę dyrektora szkoły wydziałowej muszą się wykazać pa
tentem kwalifikacyjnym na nauczyciela szkół wydziałowych z którejkolwiek grupy.
Podania zaopatrzone we wszystkie dokumenta służbowe i w tabelę kwalifika
cyjną należy wnosić za pośrednictwem władzy przełożonej najdalej do dnia 15.
lutego 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej miejskiej.
We Lwowie, dnia 17. grudnia 1903.

L. 2622. C. k. Rada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniejszem konkurs na następujące posady nauczycielskie dla trzech klas wyższych
w 6-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej im. król. Jadwigi we Lwowie:
1. Na dwie posady nauczycieli, względnie nauczycielek dla przedmiotów ję
zykowych (język polski, niemiecki i francuski, ewentualnie w połączeniu z historyą
i geografią).
Na jedne posadę nauczyciela, względnie nauczycielki dla przedmiotów historyczno-geograficznych, (ewentualnie w połączeniu z jednym z języków). ■
3.
Na jedne posadę nauczyciela, względnie nauczycielki dla przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, historyą naturalna).
Według orzeczenia c. k. Rady szkolnej krajowej z dnia 2. sierpnia 1901
1. 20257, posady wyżej wymienione dla trzech klas wyższych mogą otrzymać
kompetenci, posiadający uzdolnienie do udzielania nauki w szkołach średnich lub
liceach żeńskich.
Nauczyciele pod względem płacy i innych służbowych korzyści, będą zalicze
ni do I. klasy płac prżyczem, o ile wykażą się zupełną kwalifikacyą dla szkół
średnich, będą zrównani w poborach, przez stosowne dodatki, z poborami profeso
rów państwowych szkół średnich, a mianowicie, co się tyczy płacy zasadniczej,
pięcioleci i dodatku aktywalnego. Dodatki do płacy zasadniczej i do pięcioleci
będą wliczone do emerytury, której wymiar dokonywać się będzie wedle norm
ustanowionych dla nauczycieli państwowych szkół średnich.
Nauczycielki ustanowione stale dla trzech klas wyższych szkoły wydziałowej
żeńskiej im. król. Jadwigi, na podstawie egzaminu do szkół U palnych, będą po
bierały płacę wyższą nauczycielki wydziałowej, określoną art. 11. ustawy z dnia
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21. października 1902 (Dz. ust. kraj. Nr. 94), a nadto dodatek roczny w kwocie
600 K wliczalny do emerytury.
Nauczyciele trzech klas wyższych szkoły wydziałowej żeńskiej im. król. J a 
dwigi będą obowiązani do składania opłat na fundusz emerytalny od płacy etato
wej nauczyciela szkoły wydziałowej w myśl art. 52. ustawy z dnia 1. stycznia 1889
(Dz. u. kr. Nr. 16) i od dodatków, które wyrównywać będą ich płace z poborami
nauczycieli państwowych szkół średnich w myśl ustaw państwowych.
Wdowom. i sierotom po tyTth nauczycielach służy prawo do zaopatrzenia
w tej wysokości, jakieby pobierały weclle ustawy państwowej jako wdowy i sie
roty po rzeczywistych nauczycielach szkół średnich.
Podania zaopatrzone we wszystkie dokumenta służbowe wraz z tabelą kwa
lifikacyjną, należy wnosić do c. k. Pady szkolna; okręgowej miejskiej w terminie
cło 15. lutego 1904 za pośrednictwem przełożonej władzy.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej miejskiej.
We Lwowie dnia 15. grudnia 1904.

L. 4256. C. k. Rada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniejszern konkurs na posadę kSrownika szkoły pospolitej męskiej im. Sienkiewicza
we Lwowie z poborami L klasy płac, z dodatkiem za kierownictwo w kwocie 200 K
i dodatkiem na mieszkanie w kwocie 720 K. Jeżyk wykładowy polski.
Równocześnie ogłasza c. k. Rada, szkolna okręgowa konkurs na taką sarną
posadę w innej szkole pospolitej wfe Lwowie, ewentualnie na posadę stałego na
uczyciela w jedną; ze szkół pospolitych we Lwowie mogącą się opróżnić, w razie
gdyby posadę kierownika szkoły otrzymał który z nauczycieli szkół pospolitych,
tutejszego okręgu szkolnego.
Podania zaopatrzone wTe wsz}rstkie dokumenta służbowe i tabelę kwalifikaeyjną, nalata: wnosić do c. k. Rady szkolnej okręgowej w .terminie do 31. stycz
nia 1904 .7,a pośrednictwem władzy przełożonej.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej miejskiej,.
We Lwowie, dnia 8. grudnia 1903.

L. 5796. C. k. Rada szkolna okręgowa zamiejska we Lwowie ogłasza niniejszern konkurs celem stałego obsadzenia następujących p,o.sad nauczycielskich w IY.
klasie p ła c :
1. Nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Laszkach murowanych,
Lesienicach i Leśniowicach.
2. Nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Czarnuszowicach,
Dobrzanach, Kuhajowie, Kukizowie, Podciemnem i Sieciechowie.
8. Nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Dmytrzu, Grzybowicach,
Hermanowie, Jaryczowie starym, Lesienicach, Molikach, Pikulowicach i Bemenowie
i w 3-klasowych szkołach w Biłce szlacheckiej, Łanach i Mikłaszowie.
4. Dwóch posad nauczycieli w 4-klasowej szkole w Sokolnikach.
N r. 1.
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W Biłce szlacheckiej i Sokolnikach jest język wykładowy polski w innych
szkołach język ruski.
Kompetujący o posady wyżej wymienione winni osobne co do każdej posady
podanie, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjna, di wody uzdolnienia i dotychczaso
wej służby wnieść za pośrednictwem władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej
okręgowej zamiejskiej we Lwowie w terminie do dnia 15. lutego b. r.
Do tymczasowego obsadzenia będzie posada nauczyciela kierującego w 2-klasowej j|kole w Dublanach i posada nauczyciela w 4-klasowej szkole w Winnikach
pod Lwowem.
Lwów, dnia 19. grudnia 1903.

L. 2.850. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Stanisławowie ogłasza niniejszenr
konkurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii gr. irat. w szkole
4-klasowej mieszanej im. św. Józefa w Knihininie-wsi, z obowiązkiem udzielania
nauki tego samego przedmiotu także w szkole 4-klasowej mieszanej im. śwr. Sta
nisława w Enihininie-kolonii.
Do posady tej są przywiązane pobory IY. klasy płac, a kompetować mogą
świeccy lub zakonni kapłani, którzy w razie zamianowania nie będą mogli pełnić
równocześnie funkcyj duszpasterskich.
Do wnoszenia podań wyznacza się termin do dnia 15. lutego b. r . .
Stanisławów, dnia 20. grudnia 1903.

L. 1.59tl. Celem stałego obsadzenia posady nauczycielki szkoły 5-klasowej
żeńskiej w Grybowie ogłasza się konkurs z terminem wnoszenia podań do 15.
lutego b. r.
Do posady tej przywiązane są pobory III. klasy płac.
Kompetentki z egzaminem wydziałowym z przedmiotów grupy II. mają
pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
Z c. k. Bady szkolnej okrdgowmj
Grybów, dnia 2 i. grudnia 1903.

L. 1804. O. k. Bada szkolna okręgowa w Drohobyczu, ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela religii grecko-katolickiej w szkole 3-klasowej wy
działowej męskjej połączonej z 4-klasową pospolitą w Drohobyczu.
II. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej
w szkole 4-klasowej męskiej w Drohobyczu, z obowiązkiem udzielania tej nauki
także w szkole 4-klasowej żeńskiej w Drohobyczu.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
III. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Borysławiu.
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IY. Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 2-klasowej w Woli Jaku
bów ej.
V. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych : 1. w Dobrowlanacli, 2. Hruszowie, 8. Letni, 4. Rolowie, 4. Woli Jakubowej.
VI. Na plj^ady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: 1. w Bilczu, 2. Dołhem ad Medenice, 8. Gajach niżnych, 4.Liszni, 5. Michałowicach, 6. Po
pielach, 7. Urożu i 8. Załokciu.
W szkołach w Drohobyczu i Borysławiu jest język wykładowy polski, we
wszystkich innych ruski.
Kandydaci ubiegający się o posadę pod III. a posiadający patent do szkół
wydziałowych, mają pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną, n a 
leży wmieść za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Drohobyczu najpóźniej do dnia 15. lutego 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Drohobycz, dnia
grudnia 1903.

L. 2038. Celem stałego obsadzenia posady kierującego nauczyWela, wzglę
dnie kierującej nauczycielki 5-klasowej szkoły żeńskiej w Borszczowie, ogłasza
się niniejszem konkurs.
Do posady tej są- przywiązane pobory III. klasy płac, 200 K za kierowni
ctwo oraz odpowiednie relutum na -mieszkanie. Kandydaci, względnie kandydatki
którzy wykażą się egzaminem wydziałowym będą mieć pierwszeństwo. Język wy
kładowy polski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
można wnosić za pośrednictwem władz przełożonych do e. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Borszczowie, w terminie do 15. lutego 1904.
Z
k. Rady szkolnej okręgowej.
. W Borszczowie, dnia 7. grudnia 1903.

L. 16$2. Niniejszem ogłasza się konkurs celem stałego obsadzenia posady
kierowniczki ewentualnie kierownika 5-klasowej szkoły żeńskiej w Żołyni z pobo
rami IV. klasy płac, dodatkiem za kierownictwo 100 K i relutum na mieszkanie
240 K. Język wykładowy polski.
Na posadę tę zastrzega się pierwszeństwo kompetentom względnie kompetentkom z egzaminem wydziałowym.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładki emerytalnej wnosić należy za
pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Ł ań
cucie najpóźniej do dnia 15. lutego 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Łańcut, dnia 30. listopada 1903.
2*
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L. 4551. C. k. Rada szkolna okręgowa w Kołomyi ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Dwoili posad nauczycielek w 5-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej im.
król. Jadwigi w Kołomyi, z egzaminem wydziałowym na jedne posadę z grupy
II. a na drugą posadę z egzaminem wydziałowym z którejkolwiek grupy. Pierw
szeństwo jednak do otrzymania jednej z tych posM1 będą miały kompetentki
z egzaminem kwalifikacyjnym dla nauczycielek w liceach żeńskich w myśl rozpo
rządzenia c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 11. grudnia 1900 1. 34.551.
2. Jednej posady, nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej im. Sienkiewicza
w Kołomyi.
3. Dwóch posad nauczycieli w 4-klasowej szkole pospolitej męskiej połączonej
z 3-klasową wydziałową im. Kopernika w Kołomyi.
W wymienionych szkołach jest wykładowy język polski.
B) Z poborami IV. klasy płac :
4. Jednej posady nauczyciela (lki) w 2 klasowej szkole w Korniczu.
5. Jednej posady nauczyciela samoistnego w szkcle 1-klasowej z klasą nadetatową w Chlebiczynie leśnym. W obu tych szkołach jest wykładowy język ruski.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Kołomyi do dnia 15. bi
tego 1904.
Kołomyja, dnia 30. grudnia 1903.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 47.141. G. k. Bada szkolna krajcwa ogłasza niniejszem konkurs w celu
obsadzenia posady c. k. inspektora szkolnego okręgowego w Stryju, ewentualnie
innej równorzędnej, opróżnić się mogącej.
Z posadą tą połączone są prawa i pobory c. k. urzędników państwowych
w IX. klasie rangi w myśl ustawy z dnia 8. czerwca 1892, Nr. 92 Dz. u. p. tudzież
ryczałt dyet i kosztów podróży dla okręgu systemizowany.
Podawać się mogą oprócz c. k. inspektoiTO; szkolnych okręgowych już zaj
mujących posady:
1. Nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczycielskich, mający przynaj
mniej 5 letńfe praktykę w zawodzie nauczycielskim.
2. Katecheci szkół średnich, seminaryów nauczycielskich i. szkóf ludowych>
mający przynajmniej 5-letnią praktykę na stałej posadzie katechety.
3. Nauczyciele szkół ćwiczeń przy setiinaryach nauczycielskich, mający przy
najmniej 5-letnią praktykę na stałej posadzie.
4. Kierownicy szkół przynajmniej 4 klasowych z kwalifikacyą do szkół wydzia
łowych.
Kandydaci ubiegający się o p o w y ż s ^ posadę winni się wykazać znajomością
obu języków krajowych. Nominacya może być po myśli §. 2. przytoczonej ustawy
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odrazu stalą lub według uznania Pana M in istra. Wyznań i Oświaty na razie pro
wizoryczną.
■ Podania opatrzone w potrzebne dokumenta służbowe i dokładniJj wypełnioną
tabelę kwalifikacyjną, ( Qunlifi,kntionstabeUe) sporządzoną na przepisanym formularzu
w sposób prawidłowy, należy wnosić w przepisanej drodze służbowej do Prezydyum
c. k. Rady szkolnej krajowej do dnia 15. stycznia 1904.
Kompetujący nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczycielskich mogą
w podaniach swych prosie, aby pod względem płacy i dodatków pięcioletnich zasto
sowano do nich na posadach inspektorów szkolnych okręgowych normy przepisane
dla nauczycieli szkół średnich i seminaryów nauczycielskich.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 12. grudnia 1903.

L. 1972. Celem stałego obsadzenia posad ogłasza się niniejszem konkurs:
I. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole połączonej z dopełnia
jącym kursem rolniczym w Jezierzanach.
Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole w Iwankowie.
Na dwie posady w 3-klasowej szkmt w Bilezu, a po jednej posadzie w 3-klasowych szkołach w Korolówce i Uściu biskupiem.
II. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych w Babińcach koło Krzy
wcza, Burdiakowcaeh, Cyganach, Fihpkowcach, Głęboczku, Iwaniu pusmn, Kudryńcach, Łanowcach, Łosiaczu, Muszkatówce, Paniowcaeb, WierzchniakowcacŁ
Zalesiu.
III. Na posady samoistnych nauczycieli w 1-klasowych szkołach: w Boryszkowcach, Chudykowcach Muszkarowie, Na&ipsiółce, Piłatkowcach, Piszczatyńcach
i Załuczu.
Do wszystkich wymienionych posad przywiązane są pobory IV. klasy płac,
a do posad pod III. mieszkanie w naturze i użytek z morga gruntu, do posad zaą
w Jezierzanach, Bilczu, Korolówce. Uściu biskupiem i Kudryńcach 10°/0 dodatek
na miesżkanie.
Kompetenci o posady pod I. wymienione mają się wykazać uzdolnieniem do
udzielania nauki języka niemieckiego jako przedmiotu.
Posady w 4-klasowTej szkole w Jezierzanach zastrzega się wyłącznie dla
mężczyzn; kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy II. lub III. będą mieli
pierwszeństwo.
Językiem wykładowym w szkołach w Jezierzanach, Korolówce, Cyganach,
Głęboczku, Łanowcach, Muszkatówce, Wierzchniakowcach jest język polski, w innych
język ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Borszczowie w terminie
do końca stycznia 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Borszczów, dnia 12. listopada 1903.

L. 1220. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Brzozowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac :
l . . N a posadę nauczyciela religii rzym. kat. dla szkół ludowych 5-klasowej męskiej i 5-klasowej żeńskiej w Brzozowie.
O posadę tę ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani świeccy lub
zakonni kapłani, którzy nie będą zajmowali posady duszpasterskiej.
2.
Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Brzozowie. Pierw
szeństwo będą mieć kandydaci, posiadający kwalifikacyę do szkół wydziałowych
z I. grupy.
B) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na posadę kierującego nauczyciela w szkole 2-klasowej w Harcie. Pierw
szeństwo będą mieć kandydaci, którzy posiadają kwaliJwacyę na kierowników
kursów rolniiSrch.
W powyższych szkołach jest język wykładowy polski
2. Na posady nauczycielskie w 1-klasowysh szkołach w Lubnie (język w y
kładowy ruski) i Obarzymie (język wykładowy polski).
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w terminie do 31. stycznia
1904 roku.
W Brzozowie, dnia 9. grudnia 1903.

L. 2101. Celem stałego obsadzenia pesady nauczyciela w 5-klasowej szkole
w Limanowej z językiem wykładowym polskim z poborami III. klasy płac, ogła
sza niniejszem konkurs.
Kompetenci posiadający egzamin wydziałowy z III. grapy będą mieć pierw
szeństwo.
Podania zaopatrzone w dokumenta służbowe i tabelę kwalifikacyjną należy
wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Limanowej do dnia 31. stycznia 1904.
W szkole w Limanowej jest nadto do obsadzenia od dnia 1. stycznia 1904
posada tymczasowego nauczyciela.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
.Limanowa, dnia 8. grudnia 1903.

L. 2.408. C. k. Rada szkolna okręgowa w Nowym Sączu ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady naui&ycielskie z poborami IV. klasy płac:
1. Na posadę kierującego nauczyciela 2-klasowej szkoły w Siedlcach.
2. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Łącku; wymagane
jest uzdolnienie do uczenia języka niemieckiego.
3. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach : a) w Tyliczu (wy
magana kwalifikacya do nauczania języka ruskiego); b) w Zagorzynie. W obu
tych szkołach jest wolne mieszkanie w budynku szkolnym dla drugiego nauczy
ciela.
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4. Na posady w 1-klasowych szkołach : a) w Andrzejćwce, b) w Dubnem,
c)
Jastrzębiku, d) w Leluchowie, e)w Miliku, f) w Muszynce, g) w Porębie ma
łej, h) w Eożnowie, i) w Eoztoce wielkiej, j) w Świerkli,
k) w Szczawniku,
1) w Tropiu, ł) w Wojkowej, m) w Zubrzyku, n) w Złockiem.
Na posady pod 4. a) b) c) d) e) f) i) k) ł) m) n) wymagana jest kwalifikacya do szkół z językiem ruskim wykładowym na inne z polskim.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Nowym Sączu do końca
stycznia 1904.
Nowy Sącz, dnia 30. listopada 1903.

L. 1836. C. k. Bada szkolna okręgowa w Eawie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Posady nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowej szkole męskiej w Eawie
z poborami III. klaify płac.
II. Trzech posad nauczycieli 6-klasowej szkoły męskiej i jednej, ewentualnie
dwóch posad nauczycieli 3 klasowej szkoły męskiej w Uhaowie.
III. Posad nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Ezeczycy i Ulhówku.
IY. Posady nauczyciela 3-klasowej szkiły w Magierowie.
Y. Posad nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Wierzbicy i Wulce
mazowieckiej.
YI. Posad nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół: w Bruckenthalu,
Oklewczanach, Dyniskach, Domaszowie, Dziewięcierzu, Horodzowi%,jHołem rawskiem,
Hrebennem, Korczminie, Korczowie, Stajach, Szczspiatynie i Tema tostach.
Językiem wykładowym w szkołach w Kawie, Magierowie i Stajach jest język
polski, w Bruckenthalu niemiecki, we wszystkich innych ruski.
O posadę nauczycieli religii lpogą ubiegać się tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak jako katecheci nie będą mogli zajmować
posady duszpasterskiej.
Kompetenci o posadę nauczyciela w Eawie posiadający egzamin do szkół
wydziałowych z grupy III. i uzdolnieni do udzielania nauki śpiewu będą mieć
pierwszeństwo.
Do posad wymienionych pod II. przywiązane są pobory III. klasy płac, do
wszystkich innych IY. klasy płac.
Do płacy nauczyciela w Bruckenthalu wlicza się dochód z pola w kwocie
87 K 70 h.
/
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone wykazem lat służby przedetatowej, względnie dekretem wymiaru wkładek do funduszu emerytalnego i do
kładnie wypełnioną tabelą kwalifikacyjną należy wnieść za pośrednictwem władzy
przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do końca stycznia
1904 roku.
Eawa, dnia 29. listopada 1903.
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L. 4331. C. k. Eada szkolną okręgowa w Kołomyi ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły (z klasą, nadetatową) w Żukocinie z po
borami IV. klasy płac. Język wykładowy ruski.
Termin wnoszenia podań do końca stycznia 1904.
Kołomyja, dnia 10. grudnia 1903.

L. 2618. C. k. Eada szkolna okręgowa w Podgórzu ogłąsza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następującycli posad:
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole4-klasowej męskiej
im.
Jana Długorza w Podgórzu z poborami II. kiasy płac.
II. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Skawinie z poborami III. klasy płac.
Obowiązkiem ks. katechety w Podgórzu będzie udzielać nauki religii w szkole
4-klasowej męskiej im. Jan a Długosza i w szkole 4-klasowej żeńskiej im. Urszuli
Kochanowskiej, ewentualnie jeszcze w innej szkole w Podgórzu, zaś ks. katechety
w Skawinie w szkole 5-klasowej w Skawinie i w szkołach 1-klasowych w Ezozowie
i Sidzinie.
O posady te mogą starać się kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie ordy
nowani. Posad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
III. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły
4-klasowej męskiej
im. Jana
Długosza w Podgórzu z poborami II. klasy płac.
IV. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Dębnikach z po
borami IV. klasy płac; kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z przed
miotów objętych grupą II. będą mieli pierwszeństwo.
V. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Świątnikach i 2-klasowej
w Gołkowicach.
VI. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Jurczycach, Ohorowicach, Sidzinie i Olszowięaeh.
Posady pod V. i VI. należą do IV. klasy płac. We wszystkich szkołach jest
język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Podgórzu do końca stycznia
1904 roku.
Podgórze, dnia 26. listopada 1903.

L. 1452. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Lisku ogłasza konkurs celem sta
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
a) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowei szkole męskiej
w Lisku, z obowiązkiem udzielania tej nauki także w 5-klasowej szkole żeńskiej
w Lisku;
2. Na posadę nauczycielki w 5-klasowej szkole żeńskiej w Lisku.
b) Z poborami IV. klasy płac :
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8. Na posady samoistnych nauczycieli w 1-klasowych szkołach ludowych
a) w Leszczowatem, b) Maniowie, c) Skorodnem, d) Smolniku ad Lutowiska,
e) Średniejwsi, f) Stańkowej, g) Ustyanowej, h) Zawadce, i) Żernicy wyżnej.
4.
Na.posady nauczycieli (lek) w i+klasowych szkołach ludowych w Ozaszynie
i w Smolniku ad Baligród.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej ubiegać się mogą kandydaci, którzy
ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub też
którzy mają kwalifikacyę na nauczycieli szkół ludowych a posiadają kwalifikacyę
przepisaną do ucj^ielania religii izraibckiej.
O posadę,pod 2. mogą się ubiegać kandydatki, posiadające kwalifikacyę do
szkół więcejklasowych z uzdolnieniem i M udzielania języka niemieckiego jako
przedmiotu, pierwszemtwo jednak będą miały kandydatki z egzaminem wydziało
wym z gyupy I.
Od kompetentów ubiegających się o posady pod 3. i 4. wymaga się kwalifikacyi do szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim.
W szkołach ludowych w Lisku i Średniejwsi językiem wykładowym jest
jęzjńr polski, we wszystkich innych język ruski.
Do posad pod 1. 2. i 4. przywiązany jest clofetek na mieszkanie w wyso
kości 10% pobieranej płacy, do pofeid pod 3. wolne mieszkanie w budynku szkol
nym i użytek z ogrodu i pola szkolnego.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikabyjną i wykazem
lat służby, należy wnosić za pośrednictwem swej władży przełożonej do tutejszej
e. k. Bady szkolnej okręgowej najpóźniej do końca stycznia 1904 r.
Lisko, dnia 3. grudnia 1903.

L. 1905. C. k. Bada szkolna okręgowa w Gorlicach ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia posady nauczyciela 1-klasowej szkoły w Sietnicy z pobprami
IY. klasy płg*e( i wolne® mieszkaniem w budynku szkolnym.
Kandydaci o tę posadę -winni się wykazać patentem naucz, do szkół ludo
wych pospolitych. Językiem wykłądowym jest język polski. Termin wnoszenia
należycie udokumentowanych podań do tutejszej a. k. Bady szkolnej■okręgowej
ustanawia się do końca stycznia 1904.
Gorlice, dnia 14. listopada 1903.

L. 1990. W szkole 5-klasowej żeńskiej w Dębicy, będą do obsadzenia cd 1.
lutego 1904 dwie posady tymczasowych nauczycielek.
Podania należy wnieść w terminie do 15. stycznia 1904 do c. k. Bady
szkolnej okręgowej w Bopczycach.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Bopczyce, dnia 8. grudnia 1903.

Br.

1.

3
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O g ło sz e n ia .
Poprawczy egzamin dojrzałości w szkołach średnich, w myśl rozporządzenia
ministeryalnego z dnia 23. maja 1903 L. 17.541 Mljędzie sic dnia 25. stycznia
1904 w tych zakładach, w których odbywał się egzamin poprawczy dojrzałości
lub cały egzamin dojrzałości w terminie jesiennym.
Kandydaci, którzy uzyskali pozwolenie przystąpienia do tego egzaminu, mają
zgłosić się do Dyrekcyi tego "zakładu, w którym składali ostatni egzamin (cały
łub poprawczy] w terminie jesiennym, przynajmniej na trzy dni przed powyższym
terminem.
Kandydaci, którzy mają składać egzamin popraw czy z języka łub z matema
tyki, mają wykonać wypracowanie piśmienne, podobnie jak w terminie jesiennym.

0. k. Kada szkolna krajowa zamierza w półroczu letniem 1904 r., w czasie
od 8. lutego do końca czerwca urządzić kurs dla nauczycieli, chcących przysposo
bić się d o e g z a m i n u w y d z i a ł o w e g o z g r u p y d r u g i e j p r z y r o 
dniczej.
Kurs ten odbędzie się w e. k . . seminaryum nauczycielskiem meskiem
w Krakowie. N aucz^iele przyjęci na kurs otrzymają urlop tudzież zasiłek na
koszta podróży. Pierwszeństwo mieć będą nauńzwciele, którzy w ciągu ostatnich
lat pięciu złożyli egzamin kwalifikacyjny do szkół ludowych pospolitych i uzy
skali świacłecywo uzdolnienia do uczenia języka niemieckiego jakc przedmiotu
naukowego, a odznaczają się chlubną aplikacyą w szkole.
Podania o przyjęcie na kurs wnosić należy za pośrednictwem c. k. Eady
szkolnej okręgowej n * d a l e j d o d n i a 20. s t y c z n i a 1904 r.
Do podania należy dołączyć świadectwo dojrzałości, p a h n t kwalifikacyjny
do szkół ludowych pospolitych, tabelę kwalifikacyjną dokładnie wypełnioną tak
co do przebiegu służby, jak i co do stosunków rodzinnych, petenta, oraz deklaraeyę, w której petent oświadcza, że zobowiązuje się po ukończeniu kursu poddać
się egzaminowi kwalifikacyjnemu cło szkół wyiżiałowycli i na każde wezwanie
c. k. Eady szkolnej krajowej udać się dla pełnienia •obowiązków nauczycielskich
do każdej szkoły pięcio- lub sześcioklasowej, która mu będzie wskazaną.

0. k. Eada szkolna krajowa zamierza z początkiem roki; 1904 urządzić przy
jednej z krajowych szkół rolniczych całoroczny kurs nauki gospodarstwa wiejskiego
dla nauczycieli chcących się 'Wjflcs^ałcić na kierowników7 dopełniających kursów
rolniczych, zakładanych przy szkołach ludowych w myśl art. 20. ustawy z dnia
23. maja 1895 Nr. 57. Dz. u. kraj.
Nauczyciele przyjęci na kurs otrzymają na. czas jego trwania urlop a nadto
przyznane im będą stypenclya w rocznej kwocie 600 K, płatne w dwunastu mie
sięcznych ratach po 50 K, tudzież koszta podróży.
Obowiązkiem stypendystów będzie uczęszczać regularnie na urządzoną dla
nich na tym kursie naukę teoretyczną ifpraktyczną, przysłuchiwać się1w elijrak-
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terze kospitantów n a i Ł udzielanej uczniom szkoły rolniczej a zarazem braćtaidział
we wszystkich ćwiczeniach praktycznych, które kierownictwo kursu dla nich za
rządzi.
Bównież obowiązani Bidą stypendyści po ukończeniu kursu poddać się.specyalnemu egzamipbwi z nauki gospodarstwa wiejskiego po iMffili art. Y. p. 2.
przepisów egzaminacyjnych wydanych rozporządzeniem c- k. M inJJerstwa Wyznań
i Oświaty z dnia 31. lipca 1886 1. 6033.
O przyjęcie na ten kurs ubiegać się mogą przedewszystkiem nauczyciele,
którzy posiadają kwalifikacyę nauczycielską dla szkół ludowych pospolitych 3- i 4-klasowych, wykażą się co najmniej 6-letnią pod każ^fcn względem zadowalającą
służbą w zawodzie nauczycielskim a nadto pŁedłożą dowody, że na stanowiskach
swoich n i l tylko sami gospodarstwem wiejskiem ■się zajmowali, lecz także wśród
młodzieży szkomej przez wzorowe prowadzenie praktycznej nauki w ogrodzie
szkolnym z wybitnym skutkiem pracowali.
Podania o przyjęcie na ten kurs należy m iesić do c. k. Bady szkolnej
krajowej najpóźniej do 20. stycznia 1904 b. r. za pośrednictwem przełożonej
c. k. Bady szkolnejEB-ęgowej.
Do podania należy dołączyć: 1. świadectwo dojrzałości, 2. patent kwalifika
cyjny, 3. tabelę kwalifikacyjną wypełnioną należycie we wszystkich rubrykach
i zawierającą także dokładne szczegóły tak co do całego przebiegu dotychczasowej
służby nauczycielskiej jak i co do stosunków rodzinnych a w szczególności w
i względnie ile osób z rodziny ma petept na swem utrzymaniu.
Każde podanie. ina zawierać w sobie deklaracyę w której petent oświadcza,
że w razie przyjęcia na kurs zobowiązuje się po jego ukończeniu poddać się egzami
nowi kwalifikacyjnemu z nauki gospodarstwa wiejskiego, jako też na każde wezwanie
c. k. Bady szkolnój krajowej udać się do pełnienia obowiązków nauczycielskich
do każdej szkoły połączonej z dopełniającym kursem rolniczym, która mu będzie
wskazaną.

Egzamin a kwalifikacyjne na nauczftieli i nauczycielki szkół ludowych pospo
litych przed c. k. Komisyą egzaminacyjną we Lwowie rozpoczną się dnia 18. lu
tego a egzamina wydziałowe dnia 2$. lutego, ffirmin do wnoszenia podań o przy
puszczenie do tych egzaminów wyznacza się do dnia 5. lutego 1904.
Egzamina kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół ludowych pospolijfch i wydzia
łowych przed c. k. komisyą egzaminacyjną w Krakowie rozpoczną się dnia 15. lu
tego. Termin wnoszenia podań do dnia 6. lutego b. r.
Egzamina kwalifikacyjne na nauczycieli i nauczycielki szkół ludowych pospo
litych rozpoczną się przed c. k. Komisyą egzaminacyjną w Tarnowie dnia 22. lu
tego; termin wnoszenia podań do dnia 15. lutego b. r., w Tarnopolu dnia 16. lu
tego; termin wnoszenia podań do dnia 7. lutego.
Podania o przypuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisyą egza
minacyjną w Samborze wnosili ńate^y do końca stycznia. O dniu rozpoczęcia egza
minu zawiadomi Dyrekcja tej komisyi każdeap interesowanego osobno.
3*

20
C. k. Rada szkolna krajowa zwraca uwagę Dyrekcji szkół średnich, przemy
słowych i handlowych, a w szczególności nauczycieli, zawiadujących zbiorami środ
ków do nauki fizyki, chemii i historyi naturalnej, na firmę: ..P. M. Złotnicki, zakład
przyrodniczy środków7 naukowych we Lwowie, pasaż Hausmana 1. 8 “, która ma na
składzie wszelkie preparata, modele i obrazy przyrodnicze, przyrządy i przybory do nauki
fizyki i chemii, chemikalia i szkła do prac chemicznych etc , mapy ścienne, globusy,
tellurya, wreszcie modele do rysunków, modele maszyn i narzędzi rolniczych, przy
rządy do nauki gimnastyki i t. p. środki naukowe.

„(łazeta Lwowska44 dla szkół ludow ych i nauczycieli kosztuje 2 K miesięcznie.
Płacący prenumeratę z góry półrocznie otrzymują Przewodnik, naukowy gratis.

Zarządy tych szkół ludowych, którym z powodu mylnego adresu Dziennik do
ręczany bywa nieregularnie albo przez niewłaściwy urząd pocztowy, powinny podać
w formie zwykłej reklamacyi Administracyi Dziennika swój dokładny adres. Reklamacye w otwartymi kopertach i zaopatrzone na kopercie napisem „Reklamacya"
wolne są od opłaty pocztowej.
Reklamacyi adresować należy do Administracyi „Dziennika urzędowego
c. k. Rady szkolnej krajowej we Lwowie, gmach c. k. Namiestnictwa.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

B ok T U I.

Nr. 2.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r a j o w e j w g a l i c y i .
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 20. stycznia 1904.
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c. k. Rady szkolnej fikrajowej do D yrekcji wszystkich c. k. gimnazyów
i c. k. szkół realnych w sprawie używania żerdzi przy nauce
gimnastyki.

z-

Ł

J. f ^ P a n Minister Wyznań i Oświaty reskryptem dnia grudnia
1903 L. 13.8*36, powołując się na reskrypt swój z dnia
marca 1903
L. 6005 polecił c. k. Radzie szkolnej krajowej, ^byipgłferŚ:^zapobieżenia
nieszczęśliwym wypadkom przy nauce gimriastyki w szkołtfcłi średnich
z bezwzględną stanowczością dążyła do tego] g-by- pPży.;] ćwiczeniach
w wspinaniu posługiwano się tylko żerdziami z. 'm|snagąab.|^o materyału
najlepiej z drzewa jasionowego, lub m e t a l o w e t m i f . •.ópatrzonemi
pokryciem zabezpieczającem od rdzy.
'
Następnie polecił Pan Minister wezwać nauczycieli gimnastyki
wszystkich szkół średnich, aby przy ćwiczeniach w wspinaniu pod
żadnym warunkiem nie pozwalali uczniom po żerdzi zsuwać się na dół,
zamiast, jak przepisano, spuszczaj się stopniowo w kolejnych chwytach,
tudzież czuwali nad tern, aby tego rodzaju ćwiczenia odbywano zawsze
w trzewikach ćwiczebnych.
Zawiadamiając o tych zarządzeniach Dyrekcye, c. k. Rada szkolna
krajowa polecą .czuwać nad ścisłem ich wykonaniem i prżestrzegać,
by przy udzielaniu nauki gimnastyki stosowano dokładnie przepisy,
objęte instrukcyą dla nauki gimnastyki w szkołach średnich (reskrypt
ministeryalny z dnia 1. marca 1899 L. 5546 Dz. rozp. Nr. 7).
N r. 2.

4
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Wskazówki dla szkól ludowych i przemysłowych, tudzież dla semi
naryów nauczycielskich męskich i żeńskich zostaną wydane później.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 5. stycznia 1904.
Za c. k. Namiestnika
Płazelc w. r.

L. 48.713.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej Krajowej do Dyrekcji seminaryów nauczycielskich
żeńskich w sprawie przyjmowania ukończonych uczenie publicznych
liceów żeńskich do seminaryów nauczycielskich żeńskich.

W sprawie przyjmowania ukończonych uczenie liceów żeńskich do
seminaryów nauczycielskich żeńskich wydal JE. Pan Minister Wyznań
i Oświaty reskryptem z dnia 12. grudnia 1903 L. 10519 następujące
zarządzenia:
Ukończone uczenice publicznych liceów żeńskich, które złożyły
z wynikiem pomyślnym egzamin dojrzałości w myśl statutu z dnia.
3. października 1901 L. 27.915 (Dz. r. m. Nr. 39), mogą być na pod
stawie uzupełniającego egzaminu wstępnego przyjęte na III. lub IV.
kurs seminaryum nauczycielskiego żeńskiego, jeżeli, wykażą się uzdol
nieniem fizycznem i przepisanym wiekiem.
Egzamin uzupełniający ma obejmować, w razie przyjęcia, na kurs
III., naukę ogólnej pedagogiki, w razie, przyjęcia na kurs IV. naukę
ogólnej pedagogiki i dydaktyki; oprócz tych przedmiotów jednak ma
być egzamin rozszerzony nadto na naukę iapiewu (muzyki), gimnastyki
i kobiecych robót ręcznych, w razie jeżeli świadectwo dojrzałości kan
dydatki nie wykazuje z tych przedmiotów przynajmniej »zadowalają
cej« cenzury.
Co do ewentualnej dyspenzy od przepisanego wieku należy wobec
takich kandydatek stosować, postanowienie §. 14. alinea 2. rozporządzenia
ministeryalnego z dnia 31. lipca 1886 L. 6.031 (Dz. r. m. Nr. 50)Ppod
innymi względami zaś mają być one traktowane stosownie do reskryptu
ministeryalnego z dnia 9. listopada 1881 L. 15.497 (Dz. rozp. min.
Nr. 44).
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To ostatnie rozporządzenie ministeryalne zostało wydane w spra
wie traktowania tych kandydatów, którzy po uzyskaniu świadectwa doj
rzałości w szkołach średnich, wstępują do seminaryów nauczycielskich
męskich. Celem przypomnienia zawartych w niem przepisów, które wobec
absolwentek liceów żeńskich mają być we właściwy sposób stosowane,
podaje się dosłowny jego przekład:
Ażeby kandydatom, którzy ze świadectwem dojrzałości szkoły
średniej wstępują na najwyższy' kurs seminaryum nauczycielskiego mę
skiego (§. 16. statutu organizacyjnego), ułatwić uzupełnienie ich wiedzy,
zwłaszcza zaś nabycie niezbędnego praktycznego przygotowania do za
wodu nauczyciela'-szkół ludowych, upoważnia się krajowe władze szkolne
do wydania dla tych kandydatów — w porozumieniu z odnośnemi
gronami nauczycielskiemu — specyalnych zarządzeń co do nauki
w miarę różnorodnych i ulegających zmianom potrzeb.
Tacy kandydaci, którzy pod względem karności mają być trakto
wani zupełnie na równi z resztą kandydatów-, mogą być uw-olnieni od
godzin naukowych najwyższego kursu, przeznaczonych na wykończenie
lub powtarzanie materyału naukowego z zakresu tych przedmiotów,
z których egzaminu dojrzałości składać nie potrzebują (§. 64. staratu
organizacyjnego), w tych godzinach zaś mają oni stosownie do zarzą
dzenia albo uczęszczać na naukę przedmiotów, udzielanych na przed
ostatnim kursie, które są im potrzebne, lub też bospitowmć wr szkole
ćwiczóń.
W każdym razie należy tych kandydatów7 zobowiązać do uczę
szczania na naukę specyalnej metodyki klasy elementarnej i na naukę
gospodarstwa wiejskiego tudzież do brania udziału w konferencyach
hospitacyjnych III. (przedostatniego) kursu.
Z końcem I. półrocza nie należy kandydatom takim wydawać ża
dnego świadectwa.
Z zakresu przedmiotów, których znajomość wykazali świadectwem
dojrzałości szkoły średniej, nie potrzebują oni zdawać egzaminu pisem
nego ani ustnego, całkowite świadectwo dojrzałości zaś należy w-ygotować przenosząc odpowiednie cenzury z świadectwa dojrzałości szkoły
średniej; co do reszty przedmiotów pozostają także dla tych kandyda
tów w mocy odnośne ogólne postanowienia.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 7. stycznia 1904.
W zastępstwie:
Dembowski w. r.
r
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e. k. Eady szkolnej krajowej do Dyrekcyi wszystkich gimnazyów i szkół
realnych, tudzież prywatnych liceów żeńskich, w sprawie katalogów
klaso wych.

C. k. krajowi inspektorowie szkół stwierdzają niejednokrotnie przy
sposobności lustracyi wielką nierówność w stosowaniu rozporządzenia
ministeryalnego z dnia 1. maja 1899 1. 12.014, tyczącego się używania
katalogów klasowych. Co gorsza nawet w tych samych zakładach pra
ktyka jest niekiedy niejednolita, tak iż kiedy jedni nauczyciele pojmują
konferencye t. z. miesięczne jako klasyfikacye okresowe, pozostające
z sobą w organicznym związku, a więc dające obraz postępu ucznia
od początku półrocza, uprawiają inni dawniejszą praktykę zapisywania
oceny każdej odpowiedzi dq katalogu i obliczania w każdym okresie
z osobna wypadkowej z zapisanych cenzur.
Ta ostatnia praktyka nie jest zgodna z duchem powyższego roz
porządzenia, które wprost zabrania obliczania wypadkowych cenzur.
By przeto osięgnąć jednolite postępowanie we wszystkich zakładach,
c. k. Rada szkolna krajowa zaznacza w myśl powyższego rozporządze
nia ministeryalnego a zgodnie z praktyką, stosowaną w przeważnej
liczbie zakładów, że okresowa ocena postępu każdego ucznia jest ro
dzajem klasyfikacyi, opierającej się na takichże klasyfikacyach w po
przednich okresach od początku półrocza, a klasyfikacya półroczna musi
pozostawać w organicznym z niemi związku i być ostatecznym, nale
życie uzasadnionym sądem o stanie wiedzy każdego ucznia.
Wobec zwiększonego znaczenia tych klasyfikacyi okresowych będzie
obowiązkiem nauczycieli przystępować do nich z należytą ścisłością
i ostrożnością, a na gospodarzy klas i Dyrekcye wkłada się obowiązek
zawiadamiania rodziców o niedostatecznym postępie syna, względnie
córki, w drodze urzędowej po każdej konferencyi zwyczajnej.
Ponieważ zaś klasyfikacya okresowa wymaga należytego uzasa
dnienia, przeto wypływa z natury rzeczy, iż ona nie może się. odbywać
w odstępach zbyt krótkich, w którychby postępu każdego ucznia nie
zdołano należycie zbadać.
Zmieniając przeto częściowo tutejsze rozporządzenie z dnia 18.
października 1889 1. 18.251, ustanawia s ir dla klasyfikacyi okresowych
następujące terminy:

a) w I. półroczu:
1. około 20. października,
2.
» 10. grudnia,
3. z końcem półrocza (kursowa);
b) w IL półroczu:
1. około 20. marca,
2.
» 10. maja,
3. z końcem półrocza (kursowa).
Gdzieby jednak stosunki frekwnncyi i kalendarzowe zezwalały na
częstsze gruntowne badanie postępu każdego ucznia, tam mogą się klasyfikacye okresowe odbywać w dotychczasowych terminach, jak w ogól
ności wszelkie inne rozporządzenia, tyczące się konferencyi nauczyciel
skich w dotychczasowej pozostają mocy.
C k. Rada szkolna krajowa spodziewa się, ze rozsuwając niejako
terminy klasyfikacyi okresowych i przedłużając okresy, daje zarazem
szkole i domowa większą możność porozumiewania się z sobą w spra
wie pilności i postępu uczniów, którzy upominani przez nauczycieli, do
zorowani przez rodziców, będą mieli czas do wyrównania braków.
Z fc 'k. Rady szkolnej krą] owej,
We Lwowie, dnia 8. stycznia 1904.
0. k. N am iestnik:
'Y-'"
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Fotochi w. r.

Rozporządzenie
e. lt. Rady szkolnej krajowej do e. k. Rad szkolnych okręgowych i Zarzą
dów szkół w sprawie egzaminów nadzwyczajnych ze szkół ludowych po
spolitych i wydziałowych.

Uzupełniając tutejsze rozporządzenie z dnia 16. maja 1902 1. 5689,
w sprawie egzaminów nadzwyczajnych ze szkół ludowych pospolitych
i wydziałowych (Dz. urz. z r. 1902 str. 236), wydaje c. k. Rada szkolna
krajowa następujące postanowienia:
1.
Osoby zamierzające poddać się egzaminowi nadzwyczajnemu
z zakresu nauki udzielanej- w szkołach wydziałowych żeńskich, już po
uzyskaniu wymaganego w tym celu zezwolenia ze strony c. k. Rady
szkolnej krajowej, domagają się w licznych wypadkach od komisyi
egzaminacyjnych, na podstawie przedłożonych dodatkowo świadectw le
karskich, uwolnienia od składania egzaminu z kobiecych robót ręcznych,
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rysunków lub śpiewu, w myśl §. 8. przepisów dotyczących klasyfikacyi
w szkołach wydziałowych żeńskich. Zwraca się uwagę c. k. Rad szkol
nych okręgowych i Zarządów szkół, że udzielenię takiego uwolnienia
zależne jest od uznania tej władzy szkolnej, która w myśŁ".§. 1. rozpo
rządzenia z dnia 1.6. maja 1902 1. 5689 o przypuszczeniu do egzaminu
nadzwyczajnego orzeka, a więc ocl c. k. Rady szkolnej krajowej, jeżeli
egzamin nadzwyczajny ma się odbyć z zakreśli szkoły wydziałowej tu
dzież cztero- lub więcejklasowej pospolitej, w innym zaś razie od c. k.
Rady szkolnej okręgowej. Wobec tego osoby, które ze względów zdro
wotnych pragną uzyskać uwolnienie od składania egzaminu z kobiecych
robót ręcznych, rysunków lub śpiewu, a w szkołach męskich cd rygunków, gimnastyki lub śpiewu, powinny do podania o przypuszczenie do
egzaminu nadzwyczajnego dołączyć świadectwo dekarskie, orzekające
w sposób stanowczy, że zajmowanie się maukjj.1 tych przedmiotów było
dla nich ze względów zdrowotnych, niemożliwe i że wskutek tego uwol
nienie ich od w ładania egzaminu z tych przedmiotów jest konieczne.
W razie przyznania przez właściwą władzę szkolną uwolnienia z je
dnego lub więcej z wymienionych przedmiotów, należy tak w protokole
egzaminu nadzwyczajnego, jak i w wydanem ewentualnie świadectwie
we właściwej rubryce wymienić powód uwolnienia, podany w przedłoźonem świadectwie lekarskiem.
2. Osoby przystępujące do egzaminu nadzwyczajnego z zakresu
nauki udzielanej w pięcio- lub szęścioklasowej szkole wydziałowej żeń
skiej, które wykażą się świadectwem prawidłowo ukończonej trzyklaso
wej szkoły wydziałowej żeńskiej, lub świadectwem egzaminu nadzwy
czajnego z takiej szkoły, są obowiązane do składania egzaminu tylko
z zakresu nauki udzielanej w dwu, względnie trzech klasach najwyż
szych (t. j. IV. i V. względnie IV., V. i VI.) Kandydatki zaś, które trzy
klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej nie ukończyły, ani też egzaminu
nadzwyczajnego z takiej szkoły nie złożyły, są obowiązane do składania
egzaminu z całego zakresu nauki, udzielanej we wszystkich klasach
5- względnie 6-klasowej szkoły wydziałowej.
3. Kandydatki przystępujący, do egzaminu nadzwyczajnego z 5- lub
6-klasowej szkoły wydziałowej powinny przed rozpoczęciem egzaminu
oświadczyć przewodniczącemu komisyi, czy pragną poddać się również
egzaminowi z przedmiotów nadobowiązkowych., udzielanych bądź to
w całej szkole wydziałowej, bądź też tylko w niektórych jej klasach,
czy też chcą być od tych przedmiotów uwolnione. W razie odbycia się
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egzaminu z przedmiotów nadobowiązkowych należy cenzury z tych
przedmiotów wpisać tak w protokole egzaminacyjnym jak i w wydańem
ewentualnie świadeŁfie, przyczem się jednak- zauważa, że według
przepisów klasyfikacyjnych cenzury z przedmiotów nadobowiązkowych
nie wpływają na postęp ogólny. Jeżeli egzamin z przedmiotów nadobo
wiązkowych nie odbył sią,1,wcale, należy to uwidocznić we właściwej
rubryce protokołu i w świadectwie.
4.
Z uwagi jednak, że osoby, którg* ukończyły 5- lub 6-klasową
szkołę wydziałową żeńąką, lub złożyły egzamin nadzwyczajny z takiej
szkoły, ubiegają się częstokroć o posady nauczycielek tymczasowych po
mocniczych w myśl tutejszego rozporządzenia z dnia 25. kwietnia 1900
1. 9536, będzie c. k. Rada szkolna krajowa, w braku kandydatek z prze
pisaną kwalifikacyą, brała pod rozwagę podania tylko takich osób, które
w świąd^Ewie szkolnem wy^ąią się pomyślnym postępem z pedagogiki,
udzielanej jako przedmiotu nadobowiązkowego w V. względnie VI klasie
wydziałowej, tudzież które z uwolnienia wspomnianego w alinei 1. ni
niejszego rozporządzenia, od nauki względnie egzaminu z rysunków,
kobiecych robót 'ręcznych i śpiewu nie korzystały.
Z c. k. Rady szitolnej krajowej.
Lwów, dnia 13. stycznia 1904.
Za c. k. Namiestnika:

PłahJc w. r.

L. 44.876.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkich e. k. Rad szkolnych okrę
gowych i do Zarządów wszystkich szkół ludowych w sprawie zakresu
wymagań przy egzaminach wydziałowych z przedmiotów grupy I.

Między nauczycielami, przystępującymi do egzaminu wydziałowego
z przedmiotów grupy I. przed c. k. komisyą egzaminacyjną we Lwowie,
wyrobiła się mylna interpretacya postanowień co do zakresu wymagań,
mianowicie o ile one dotyczą egzaminu z języka rusjdego jako przed
miotu lub jako języka wykładowego.
Celem zapobieżenia wszelkim mylnym zapatrywaniom przypomina
się wszystkim internowanym, że przed komisyą tą wolno zdawać
egzamin wydziałowy 1) albo w jednym języku wykładowym (polskim,
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ruskim lub niemieckim), 2) albo w dwóch językach wykładowych (pol
skim i ruskim, polskim i niemieckim, Ruskim i niemieckim),
albo
w trzech językach wykładowych (polskim, ruskim i niemieckim) z tern
tylko ograniczeniem, że pMŚnty, wydane przez' tę (podobnie jak. i przez
krakowską) komisyę do szkół z językiem Wykładowym niemieckim mają
ważność tylko dla szkół, położonych w obrębie księstw a Galicyi i Lodomdlyi wraz z Wielkiem Księstwem krakowskiem. Stosownie do po
stanowień artykułu III. punktu 1 a) rozporządzenia ministeryalnego
z dnia 31. lipca 1886 do L. 6.033 stanowi grupę I. język wykładowy,
geografia i historya.
Wolno jednakże egzamin z tej grupy zdawaj, stosownie do po
wyższych uwag, z dwoma lub nawet z trzema językami wTykład owymi.
Jeżeli kandydat zdaje egzaurn w dwóch językach wykładowych,
n. p. w języku wykładowym polskim i ruskim, w takim razie tek egza
minu i zakres wymagań jest. co do obu tych języków zupełnie jedna
kowy.
Stosownie do alinei drugiej punktu 5. artykułu III. musi kandydat
w tym razie wypracować dwa elaboraty na temata pedagogiczne, po
jednym w każdym | języku wykładowym, a również musi wypracować
w każdym z obu tych języków specyalny temat, odnoszący się do
nauki dotyczącego języka i literatury jego jako przedmiotu naukowego.
Co do języka elaboratów z zakresu geografii i historyi zawiera
2-ga alinea punktu 5. artykułu III. rozporządzenia zupełnie jasne wska
zówki.
Rozumie się samo przez się, że kandydat, zdający egzamin w je
dnym tylko języku wykładowym n. p. w polskim, ma prawo poddać się
egzaminowi z języka ruskiego w tym celu, ażeby uzyskać uprawnienie
do udzielania jeżyka ruskiego jako przedmiotu w szkołach wydzia
łowych z językiem wykładowym polskim. W tym razie musi. wypraco
wać elaborat specyalny w języku ruskim z zakresu nauki tego języka
jako przedmiotu, natomiast wolny jest od drugiego elaboratu treści pe
dagogicznej a zakres wymagań przy egzaminie ustnym stosuje się do
określenia, zawartego w ustępie c)' punktu 3. artykułu III. rozporządzenia.
Jeżeli zaś kandydat pragnie, uzyśikać uprawnienie do udzielania nauki przed
miotów całej grupy w języku polskim i ruskim, w takim razie obowiązany
jest tak w jednym jak w drugim języku okazać zakres wiadomości,
określony w ustępie b) punktu 3. artykułu III. a , nadto stosownie dov
alinei 2-giej punktu 6. także przy egzaminie ustnym odpowiadać we
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wszystkich przedmiotach całej grupy na pytania zadawane w jednym
i w drugim języku.
Kandydaci powinni przeto w podaniach, któremi proszą o przypu
szczenie do egzaminu, określać dokładnie zakres tak co do przedmiotów gru
py jak i co do języka wykładowego (względnie co do języków wykłado
wych) w jakim zamierzają egzamin zdawać. Rady szkolnę, okrę
gowe i komisye egzaminacyjne będą zwracały do uzupełnienia podania,
nie określające €$go zakresu dość ściśle i dokładnie.
Zwraca sil przy tem uwagę i pa to, że w Galicy:, w myśl ustępu
IV. rozporządzenia Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 7. kwietnia
1887 do L. 2684, język niemiecki jest obowiązkowym przedmiotem przy
każdym egzaminie tak do szkół pospolitych jak i wydziałowych.
Rada szkolna krajowa określiła dokładnie jakim wymaganiom ma
uczynić zadość nauczyciel, który pragnió uzyskać prawo udzielania na
uki języka niemieckiego jako przedmiotu w szkołach wydziałowych,
a w jakim zakresie należy od niego wymagać znajomości tego języka
jako środka do dalszego kształcenia się, jeżeli nauczyciel me ma za
miaru ubiegać się o prawo uczenia języka niemieckiego w szkołach
wydziałowych.
Egzamin z przedmiotów grupy I. może tedy obejrftwać tylko język
wykładowy, geografię i historyę, przyczem kandydat posiadający już
uprawnienie do uczenia języka niemieckiego w szkołach pospolitych,
obowiązany jest okazać, że może^ z pożytkiem korzystaj•,z dzieł nie
mieckich w zakresie przedmiotów własnej grupy.
Jednakże wobec tegp, że w naszych szkołach wydziałowych nauka
języka niemieckiego jest przedmiotem obowiązkowym i że potrzeba ko
niecznie, ażeby persona! nauczycielski szkoły obejmował osobistości
uzdolnione do udzielania nauki tego przedmiotu, Rady szkolne okręgowe
są uprawnione do umieszczania w ogłoszeniach konkursowych wyraź
nego warunku odnoszącego się do uzdolnienia do uczenia języka nie
mieckiego i wyłączać od ubiegania się kandydatów, posiadających całą
grupę a nie posiadających wymaganego co do tego języka uzdolnienia,
jeżeli skład personalu szkoły wymaga koniecznie zasilenia nauczycielem
uzdolnionym do uczęnia języka niemieckiego jako przedmiotu w szko
łach' wydziałowych.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 3. stycznia 1904.
Za c. k. Namiestnika
Fłazeh w. r.
Nr. 2.
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c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkich Rad szkolnych okręgowych
i do Zarządów wszystkich szkół ludow ych, pospolitych i wydziałowych,
publicznych i prywatnych, w sprawie zarządzeń celem ochrony m ło
dzieży szkolnej wobec niebezpieczeństwa pożaru i innych katastrof, tudzież
w sprawie ułożenia „Regulaminu ogniowego dla zakładów szkolnych44.

. .Smutne doświadczenia, poczynione przy pożarach teatrów, kościo
łów, szkół i w ogóle pr^y nagłych alarmach w lokalnościach przepeł
nionych, każą zwracać baczną uwagę na to, ąb.y młodzież szkolna na
była należytej wprawy i zręczności przy zbieraniu się i wychodzeniu
z klasy i szkoły na wypadek niespodziewanego alarmu; wypada też
przez stosowne urządzenie ubikacyi szkohijyah i przez należyte uregu
lowanie porządku nauki zapobiegać wedle możności wszystkiemu, coby
mogło utrudnić rychłe i sprawne opróżnienie zajmowanych lokalności
i spowodować w razie niebezpieczeństwa jakiekolwiek następstwa szko
dliwe dla zdrowia i spokoju młodzieży.
»Krajowy Związek ochotniczych straży pożarnych w Królestwie
Galicyi i Lodomeryi z Wiel.ki.em Księstwem Krakowsldem« zwrócił się
w tej sprawie do c. k. Rady szkolnej krajowej. Mianowicie zauważył
Zarząd tego Związku w swej odezwie, że w czasie pożaru lub
in Ł j jakiej katastrofy w budynku szkolnym, albo też w razie alarmu
straży pożarnej, słyszanego w szkole podczas nauki, dziatwa zrywa się
i w nieładzie, w popłochu, gwałtownie szkołę opuszcza, przyczem mogą
wydarzyć się różne nieszcajPcia. Dlatego zauważył krajowy Związek
ochotniczych straży pożarnych, że celem zapobieżenia takim wypadkom
wypada w szkołach drzwi wszyskie tak urządzić, ażeby otwierały się
na zewnątrz, tudzież że potrzeba przyuczać dzieci do szybkiego zbie
rania się i porządnego opuszczania lokalu szkolnego.
Rada szkolna krajowa rozpatrzyła się w tej sprawie wszechstron
nie i postanowiła, uwzględniając stosunki szkół naszych i spostrzeżenia
poczynione w naszym kraju, tudzież przepisy, w y d a n i w niektórych
innych krajach koronnych, wydać następujące zarządzenia:
A) Co do budynków i urządzeń szkolnych.
Rady szkolne okręgowe zwrócą baczną uwagę na to, czy urządzenia budyn
ków szkolnych i ubikacyi, wynajmowanych na cele szkolne, odpowiadają wzglę
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dom bezpieczeństwa ogniowego, mianowicie czy nie narażają, dziatwy na wypa
dek niespodziewanego alarmu na powalżhe niebezpieczeiistwo.
W tej mierze zaleca się zwrócić baczność szczególnie na następujące moment a:
1. Wszystkie d r z w i w budynkach szkolnych powinny tak być urządzone
ażeby sigotw ierały na zewnairz. Należyjfljrtt tóS moment zwracać-baczną uwagę
w pierwszym rzędzie przy budynkach wzndszonyclr specyalnie na cele szkolne.
Gdzie są drzwi, otwierane ku wnętrzu, tam wypada je w ciągu najbliższych
feryi wielkich stosownie przerobić, 'jeżeli tylko podobna zmiana wykonalna jest
ze względów teehniczmfćh i jeżeli dokonanie jej nie spowodujgBinnyck utrudnień
(z powodu ważkości korytarza i t. d.).
Jeżeli na umieszczenie szkoły wynajmuje się ubika%e prywatne, wypada
wyraźni-e wymówić sobie *wobojh3Sprzekształcenia drzwi klasowych i głównych
w duchu powyższych uwag.
2. Ł a w k i szkolne powinny.'w każdej klasie tak być ustawione, ażeby po
zostawiały w
środku wolne miejsce do wychodzenia z ławek, ustawiania się
w rzędy i do komunikacyi na zewnątrz o szerokości, Dozwalającej poruszać się
swobodnie dwom przynajmniej uczniom.
W ubikacyack, przeznaczonych spejeyalnie dla szkolnych celów, powinno po
zostawiać się takie przejścia także po obu'bekach, ażeby wszystka młodzież mie
szcząca się w ławkach mogłą swobodniejcozehodzić sii-.na obie stfony.
Gdzie przestarzała konsfrukcya ławek i ciasnota ubikacyi nie pozwala™ na
urządzenie przejścia środkowego, tam potrzeba pozo™awić wolne miejsce do gro
madzenia się młodzieży przynajmniej wzdłuż jednej ściany tudzież mifczy ławka
mi i stołem nauczyciela lub miedzy ławkami i drzwiami.
Przestarzałe długie i wysokie ławki dawnego systemu należy przerabiać na
krótsze, tudzież obniżać stosownie do przeciętnego wzrostu młodzieży, uczęszczają
cej do k-ażdej klasy.
-i,inspektorowie okręgowi będą uważali na to, ażeby w7 każdej klasie znajdo
wało się tylko tyle dzieci, ile ich mieści,/się wygodnie w,ławkach, będących do
dyspozycyi.
Jeżeli przepełnieniu ławek nie można w inny sposób zaradzić, należy w7 jak
najszerszej mieWe stosować naukę podzielną stosowmie do wskazówek, gawartych
w rozdziale B).
3. T a b l i c e powinny być osadzone na silnych i pewnych niewywrotnych
sztalugach.
Wedle możności' ajeca,*się urząefcanie tablic posuwających się stosownie do
potrzeby do góry i na dół między stałymi słupami przymocowanymi do ściany.
W ubikacyach ciasnych, mianowicie wynajmowanych w domach prywatnych,
gdzie niema dość mjejscfl, przed ławkami, nie wolno wcale umieszczać tablic na
sztalugach. Należy je w tym razie przytwierdzać do ściany, albo w sposób wska
zany pow.łżej, albo też na hakach za pomocą kółek, wkręconych w górny brzeg
tablicy.
4. W i.ę s z iiry a n a . wierzchnie odzienie młodzieży mają .być—umieazczone
w edk.m ożności w korylapgąch, przedpokojach lub szatniach, a tylko w ostatecznym^razie w izbach szkolnych.
5*
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Jako wieszadła powinny służyć kołki wbite w listwy, przymocowane silnie
do ściany, których ilość powinna odpowiadać ilość, uczniów, tak ażeby każdy
uczeń miał osobne miejsce do zawieszania wierzchniego okrycia i kapelusza
(czapki), oznaczono stale jego nazwiskiem.
Wieszadła przyparte do ściany, zajmujące wiele przestrzeni, należy usuwać.
W ciasnych ubikaeyach (donajmowanych) są one wprost zabronione.
5. S c h o d y powinny mieć obustronnie (to znaczy także przy ścianie) gład
kie poręcze.
• Gdzie schody na skrętach są bardzo zwężone i wskutek tego bardziej stronie,
tam wypada zabezpieczać je osobną poręczą, nie pozwalającą dzieciom schodzić
po stronie zbyt stromej. Schody znajdujące się przed budynkami powinny być
również ubezpieczone a dla zapobieżenia ześlizgiwaniu sie 1oczyszczane z lodu
i błota.
6. D o s t ę p d o k l a s powinien być wedle możności swobodny.
Przy wynajmowaniu ubikacyi na cele szkolne należy unikać lekalnośei pię
trowych, do których dostęp idzie tylko przez ganek.
Przschodzenie dziatwy pewnej klasy przez lokal zajmowany przez inną klasę
jest w szkołach publicznych bezwarunkowo zabronione.

B) Co do porządku nauki szkolnej i wychodzenia m łodzieży z klas i bu
dynków szkolnych w stosunkach normalnych.
1. Ubikacje szkolne należy wyzyskać jak najstaranniej^ rozmieszczając klasy
liczniejsze i mniej liczne w izbach szkolnych stosownie do ich obszaru i ilości
siedzeń, znajdujących -się w ławkach.
2. W (jWołach więcejklasowych, mających budynki piętrowe, należy dzieci
mniejsze umieszczać w parterze a klasy wyższe na piętrach.
3. Jeżeli izFa szkolna Jćst szczupła "t nie posiada w ławkach dostatecznej
ilości siedzeń, potrzebnych na umieszczenie faktycznej frekwencji, a wysokość tej
frekwencyi nie uprawnia do żądania zezwolenia na utworzenie oddziału równo
rzędnego, należy zaradzać potrzebie przez stosowanie nauki podzielonej (póldziennej).
Plany normalne wprowadzają naukę podzielną jako zasadę w szkołach jednoklasowych i w pierwszej klasie szkół więcejklasowych.
iwtfdzie jednakże zastosowanie tej nauki niezłm nem się stanie z powodu
szczupłości ubikacyi, tam wolno ją wprowadzić za zezwoleniem Eady szkolnej
okręgowej także w klasie Il-giej i III-ciej a w szkołach wiejskiego typu nawet
w klasie IV-tej.
W tym razie dzieli się każdą klasę (stopień nauki) na dwa równorzędne
oddziały., pobierające naukę od tego samego nauczyciela w takim wymiarze godzin,
ażeby nauczyciel nie był obarczony ponad normalne masimnm, określone w §. 48
Begulaminu.
4. Zastępstwo za nauczycieli nieobecnych przez ściąganie klas lub oddziałów
równorzędnych wolno tylko w takim razie urządzać, jeżeli szkoła ma izlcęy mogącą
pomieścić w ławkach wygodnie obie ściągnięte k.asy i jeżeli ilość dziecL-abtr""
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tych klas .nie przekracza cyfry 80. Ściąganie klas, których frekweneya przekracza
80 dzieci, jest tylko wyjątkowo dopuszczalnem. Jeżeli nie można pozyskać oso
bnego zastępcy, należy w tym razie celem uregulowania zastępstwa wprowadzić
półdzienna naukę w ten sposób, że nauczyciel, zastępujący nieobecnego kolegę,
udziela 3 godziny nauki przed południem we własnej klasie a 2 godziny nauki
po południu w klasie osieroconej.
5. Wychodzenie młodzieży ze szkoły nawet w zwykłych czasach ma odby
wać się podług ścisłego porządku, ułożonego na konferencyi i ustalonego proto
kolarnie, pod nadzorem nauczycieli i kierowników szkoły.
W szkołach jednoklasowych nauczyciel unormuje porządek wychodzenia na
piśmie i umieści go w izbie szkolnej obok podziału godzin.
Bezładne wypuszczanie młodzieży, bez zachowania porządku i . szyku i bez
nadzoru pedagogicznego jest surowo zabronione.
6. W szkołach więcejklasowych kierownik szkoły urządzi w każdej klasie,
celem skontrolowania porządku przy wychodzeniu, -raz na miesiąc spieszni ej sze
zbieranie się i wychodzenie klasy w dniu niezapowiedzianym poprzednio ; ażeby
zaś przy tej sposobności nie doznać przeszkód ze strony innych klas, wychodzą
cych równocześnie, należy odnośne polecenie wydać na 10 minut przed sygnałem,
zwiastującym zwykły koniec nauki. Opróżnienie sali szkolnej powinno przy takich
próbach odbyć się bezwarunkowo pod osobistym dozorem kierownika (kie
rowniczki).

€) Co do zw ykłych ćwiczeń gimnastycznych.
Ponieważ rzędowe ćwiczenia gimnastyczne przyczyniają się bardzo do wyro
bienia sprawności i przytomności umysłu, przeto będą kierownicy szkół czuwali
pilnie nad tem, ażeby takie ćwiczenia odbywały się jak najczęściej i z jak naj
większą preeyzyą:
a) w klasach i przeznaczonych na ten cel salach gimnastycznych,
b) na korytarzach,
c) n a wolnem powietrzu.
Nawet w szkołach mniejszych miejscowości, nie posiadających ani sal odpo
wiednio urządzonych, ani boisk, powinni nauczyciele odbywać z młodzieżą szkoluą
w .godzinach przypadających na naukę gimnastyki, pochody i inne ćwiczenia rzę
dowe, jeżeli tylko pogodą na to pozwala i jeżeli można na ten cel skorzystać
z jakiej zacisznej ulicy lub z wolnego placu, oddalonego od gwarnych targowic.
Obracanie godzin, przeznaczonych na gimnastykę, na naukę innych przed
miotów jest tylko w tym razie dopuszczalne, jeżeli niekorzystna pora roku lub
niepogoda absolutnie nie pozwala na urządzanie podobnych ćwiczeń i jeżeli lo
kalne warunki czynią niemożliwem urządzanie ćwiczeń, wskazanych powyżej.
Wprawdzie w szkołach żeńskich nauka gimnastyki nie jest przedmiotem obo
wiązkowym, jednakże celem przyzwyczajenia dziewcząt do porządku będą nauczy
cielki i w takich szkołach urządzały od czasu do czasu, mianowicie w pauzach
grupowanie dziewcząt w szeregi w klasach i na korytarzach, tudzież pochody na
obejściu szkolnem.
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D) Co do systematycznych ćwiczeń alarmowych.
Ażeby dzieci szkolne przyzwyczaić do szybkiego, porządnego i przytomnego
opuszczania budynku szkolnego na wypadek piawdziwego niebezpieczeństwa, będzie się urządzało od czasu do czasu w każdej szkole tak zwany ,, alarm fałszywy".
0 znaczeniu takiego fałszywego alarmu należy dzieci z początkiem roku
szkolnego w stosowny sposób pouczyć.
Dziatwa, zrozumiawszy cel takiego ćwiczenia i przyzwyczaiwszy się do po
rządku, wprowadzonego przy urządzaniu alarmów fałszywych, nie przestraszy się
nawet w razie prawdziwego alarmu, a sądząc, że to znowu alarm jałszywy, opuści
spokojnie izbę szkolną i zakład i dowie1się o rzeczywistem niebezpieczeństwie
dopiero po opuszczeniu zakładu. Rozumie się, że pierwszym warunkiem porządku
w takich razach jest, ażeby nauczyciele,sami nie ulegali panice i zachowali spo
kój i przytomność umysłu. Jeżeli przeto nauczyciel spostrzeże nawet rzeczywiste
niebezpieczeństwo, powinien wydawać polecenia swe tak, jak gdyby zarządzał
tylko „ałarm fałszywy“.
Krajowy związek ochotniczych straży pożarnych ułożył i nadesłał „Regula
min ogniowy dla zakładów szkolnych11, który podany jest poniżej.
Zarządy szkół 4 - i więcejklasowych wezmą postanowienia tego regulaminu
bezzwłocznie pod obrady na posiedzeniu umyślnie na ten cel zwołanem, ułożą go sto
sownie do §. 22. w formę, odpowiadającą stosunkom lokalnym i przedłożą własny projekt
c. k. Radzie szkolnej okręgowej do dnia 29. lutego 1904 do zatwierdzenia.
Dla szkół niższego rzędu poleci Rada szkolna okręgowa upatrzonemu w tym
celu referentowi (ewentualnie z pomiędzy członków wydziału wykonawczego konferencyi okręgowej) wypracowanie treściwego projektu, który Rada szkolna okrę
gowa wprowadzi w życie jako zarządzenie tymczasowe. Najbliższa konfereneya
okręgowa zmodyfikuje ten projekt stosownie do poczynionych spostrzeżeń, uwzglę
dniając rozmaitość warunków miejscowych i kategoryi szkół i przedłoży Radzie
szkolnej okręgowej swe wnioski celetn trwałego unormowania sprawy,,
Do dnia 15. maja bieżącego roku każda Rada szkolna okręgowa przedłoży
sprawozdanie o wykonaniu niniejszego rozporządzenia co do szkół 4- i więcej
klasowych a do dnia 15. listopada o zarąadzeniaćh co do szkół niższego rzędu
i o poczynionych przy tej sposobności spostrzeżeniach.

Ketfulamitt ogniowy Dla zakładów szkolnych.
(U ło ż o n y p r z e z k r a jo w y Z w ią z e k o c h o tn ic z y c h s tr a ż y p o ż a r n y c h ) .

1.
W każdej szkole należy każdego roku urządzać przynajmniej cztery ćwi
czenia w szybkiem i porządnem opuszczaniu zakładu przez dziatwę szkolną. Ćwi
czenia te urządza się przy współudziale naczelnika gminy i względnie także na
czelnika straży pożarnej, bez uwiadomienia o tej próbie grona nauczycielskiego
i dziatwy szkolnej. Czas ćwiczeń wyznacza kierownik szkoły po porozumieniu się
z naczelnikiem gminy i względnie także z naczelnikiem miejscowej straży po
żarnej.

2. Każdy (a) nauczyciel (ka)- obowiązany (aj jest zaznajomić się dokładnie
z ninidfszym regulaminom i z dodatkami do niego, które konferencya nauczyciel
ska ewentualnie uskuteczni.
3. Każdy alarm w szkole, czy to fałszywy do próby czyli do ćwiczenia, czy
też prawdziwy w razie rzeczywistego niebezpieczeństwa pożaru, wydaje się^ dzwon
kiem szkolnym. Alarm ten stanowi krótkie i prędko po sobie następujące szar
pnięcia dzwonka, a jeżeli to jest dzwonek ręczny natenczas krótkrfe, urywane
i prfędko po sobie następujące uderzenia.
4. Nakaz alarmu wychodzi od kierownika szkoły. Na wypadek pożaru lub
innej katastrofy w budynku szkolnym lub w bliskiem sąsiedztwie, gdy zwłoka
grozi niebezpieczeństwem, nauczyciele (ki) obowiązani (e) są alarm prawdziwy
ogłosić, względnie polecić go dozorcy szkoły, który w takich razach musi także
alarmować bez osobnego rozkazu.
5. .Nie wolno dziatwy uwiadamiać o grożącem niebezpieczeństwie w razie
prawdziwego alarmu i nie wolno także udawać tego niebezpieczeństwa przy alar
mie fałszywym.
6. Jak tylko dzwonek szkolny ogłosi alarm powstaje dziatwa na rozkaz na
uczyciela (ki), opuszcza swoje miejsca i staje w tej części sali, skąd może ją,
najprędzej opróżnić.
7. Nauczyciel (ka) otwiera drzwi i .l : i ł k o n u j e się, czy jego (jej) opiece po
wierzona dziatwa może wyjść, czy inny oddział dziatwy leniu nie przeszkadza.
8. Na rozkaz nauczyciela (ki) opuszcza dziatwa izbę szkolną parami, a w nad
zwyczajnych wypadkach pozostawia tam wierzchnie ubrania, nakrycia głowy,
książki i t. d.
9. Dzieci ułomne powinien nauczyciel (ka) starać się wyprowadzić, wynieść
lub w inny sposób zabezpieczyć; te też dzieci takiei powinno się zawsze umieszczać
w ławkach blizkich drzwi.
10. Głośno. dąwoływać należy do powrSju dziatwę, która podczas alaimu
znajduje się w wychodkach, garderobach i t. p, i często dziatwie przypominać,
że musi zaJaz po usłyszanym alarmie powracać do izby szkolnej.
11. Drzwi opróżnionej izby szkolnej pozostawia się otworem.
12. Zwykłym krokiem dwójkami (nigdy krokiem szybkim lub biegiem) po
stępuje dziatwa korytarzami i schodami. Unikać nareży tworzenia czwórek na
schodaęh tj. równoczesnego wychodzenia z dwóch izb szkolnych.
13. W klacie przed wyjęciem na korytąrz zajmuje nauczyciel (ka) czoło
rzędów tak, aby miał (a) łatwy przegląd. Dziatwa przechodzi koło niego (niej),
poczem on (ona) ostatni (a) opuszcza salę przekonawszy się, że nikt tam nie po
został. Podczas, dalszego pochodu zajmuje z reguły środkowe lub takie miejsce,
z którego ma znów łatwy przegląd dziatwy.
14. Jeżeli p r z y p a d k o w o podczas alarmu nie jest nauczyciel (ka) obecny (ą)
w klasie, natenczas musi bezzwłocznie udać się do swojej klasy. Jeżeli zaś p r z y 
p a d k o w o nauczyciel (ka) nie jfest nawet w szkole obecny (ą), wówczas muszą
wszyscy (wszystkie) inni (inne) nauczyciele (ki), których klasy znajdują się na
tym samym korytarzu, zająć się także dotyczącą klasą pozbawioną nauczyciela (ki).
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15. Przy spotkaniu się u góry schodów dziatwy z dwóch lub więcej klas
przepuszcza się najpierw dziatwę klasy niższej, inna dziatwa czeka aż kolej na
nią przyjdzie.
Nie wolno pochodu jednej klasy przerywać, a w ogóle uważać należj, aby
takie przerywanie, które sprawia nieporządek, nie nastąpiło.
16. Zbadać należy także, czy która klasa nie pozostała.
17. Wyzyskać należy wyjścia z budynku szkolnego. Każda klasa używa tego
wyjścia, do którego jej najbliżej.
18. Na wypadek rzeczywistego njebezpieczeństwa towarzyszy się dziatwie
tak daleko jak tego potraeba wymaga, aby tę dziatwę z granic niebezpieczeństwa
wyprowadzić, poezem nakazujecie jej surowo, aby natychmiast udała się do domu.
19. Podczas opróżniania szkoły nie można zezwolić, aby publiczność w jakichkolwiekbądź calach do niej wchodziła. Czuwają nad tern siły nauczycielskie,
które dziatwę swej pieczy powierzoną już wyprowadziły. Ustawiają się w tym
celu przy wejściach do szkoły i w razie koniecznej potrzeby żądają pomocy
u władz bezpieczeństwa i u straży pożarnej.
20. Gdyby wielki dym na Korytarzach i schodach uniemożliwił wyjście, należy
dziatwę zgromadzić w salach, które najbardziej są od niebezpieczeństwa oddalone
i dostępne z zewnątrz łatwo dla celów ratunkowych, pozawierać drzwi a pootwierać
okna' i czekać pomocy z zewnątrz. Nie należy dopuszczać do skakania z pię
trowych okien budynków.
21. Celem przyzwyczajenia dziatwy do prędkiego zebrania i ustawienia się
należy ćwiczenia, do tego celu wiodące, często podczas przechodzenia do sal gim
nastycznych, na pauzę i t. d. wykonywać.
22. Konferencya nauczycielska każdej szkoły może niniejszy ogólny regula
min uzupełnić postanowieniami, które odpowiadają miejscowym stosunkom.
23. Pierwsza próba (ćwiczenie) odbywa się zawsze w pierwszych tygodniach
każdego nowego roku szkolnego, aby z przepisami niniejszymi zaznajomiły się
nowe, do zakładu przybyłe siły nauczycielskie a także nowi uczniowie i uczenice.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
Jego Ces. i Król. Apostolska M ośj raczył Najwyższem postanowieniem z dnia
11. grudnia 1903 zamianować naj miłości wiej dr. Tomasza Garlickiego, profesora
gimnazyum w Brzeżanach dyrektorem c. k. gimnazyum w Złoczowie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował:
Ks. dra Adama Gerstmana nauczycielem religii rzym. kat. w c. k. gimnazyum
Franciszka Józefa wje Lwowie;
Ks. Władysława Kotuskiego nauczycielem religii rzym. kat. w c. k. gimnazyum
w Stryju;
Tadeusza Chrząszcza, asystenta e. k. państwowej szkoły przemysłowej w Kranó
wie prowizorycznym nauczycielem tym zakładzie.
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k. Rada szkolna krajowa zamianowała:

Józefa Dobrosz-Dąbrowskiego i Marka Piekarskiego zastępcami nauczycieli
w c. k. I. szkole realnej we Lwowie.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła:
Bolesława Kielskiego zastępcę nauczyciela w c. k. I. szkole realnej we Lwowie
do c. k. I. szkoły realnej w Krakowie;
Łukasza Storczykowskiego zastępcę nauczyciela w c. k. szkole realnej w Śniatynie
do szkoły realnej w Tarnopolu.
0.

k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku :

Wandę Rożankowską nauczyiSelkę w Czarnej Wsi, przydzieloną
skiego seminaryum nauczycielskiego w Krakowie;
Maryę Groblewską nauczycielkę szkoły żeńskiej w Gorlicach;
Jana Iiubisza nauczyciela w Winnikach;
Karolinę Piekoszowa nauczycielkę w Przecławiu;
Michalinę Babkównę nauczycielkę w Ożannie.

do c. k. żeń

Z m a r ł : Alfons Zajączkowski nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły w Brzostku
w okręgu pilzneńskim dnia 26. grudnia 1903.

O rg a n iza o y a szkół.
J. E. Pan Minister Iły a n a ń i Oświaty reskryptem z dnia 10. września 1903
do 1. 30.061 zezwolił Pani Kazimierze Markowskiej na otwarcie prywatnego żeń
skiego seminaryum nauczycielskiego z wykładowym językiem polskim w Sokalu.
Zakład ten będzie tak urządzony, że w jednym* roku szkolnym będzie istniał
rok I. i III., w następnym zaś roku szkolnym rok II. i IV".
C. k. Rada szkolna krajowa przyjęła do zatwierdzającej wiadomości uchwałę
Rady szkolnej miejscowej w Wadowicach, którą nadano 4-klasowej szkole ludowej
żeńskiej w Wadowicach nazwę „im. król. Jadwigi."

B u d o w a szkół.
0. k. Rada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniem z dnia 15. stycznia 1904
1. 780 budowę 1-klasowej szkoły w Kisielowie w okręgu jarosławskim przy po
mocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
0.
k. Rada szkolna krajowa przyznała gminie Przyłbice w okręgu jaworowskim
bezprocentową pożyczkę w kwocie 1.400 K, a gminie Hołyń w okręgu kałuskim
w kwocie 2.000 K na budowę szkoły.

Nr. 2.
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W iad om ości statystycznie.
Wynik egzaminów kwalifikacyjnych odbytych w term inie wiosennym
i jesiennym 1903 roku.
a)

Eg go mina kwalifikacyjne na nauczycieli szkół ludowych:

Egzamin skła
dało

a

mężczyzn

kobiet

r azem

kobiet

razem

R
e*.
SI
■O
sa

CS3
O
•C
3->
CSD

r a zem

acsa

Reprobowano

kobiet

Komisyą
egzaminacyjna:

Otrzymało
patenta
kwalifikacyjne

w K r a k o w i e .......................

42

79

121

39

72

111

3

7

10

w T a r n o w i e ......................

84

16

50

32

14

46

2

2

4

w K zeszow ie......................

21

11

32

18

8

26

3

3

6

w P rze m y ślu ......................

51

77

128

50

74

124

1

3

4

we L w o w i e ......................

84

172

256

80

.166

246

4

6

10

w Stanisławowie . . . .

19

21

40

19

20

39

—

1

1

w T a rn o p o lu ......................

48

67

34

14

48

14

5

19

w S a m b o r z e ......................

26

16

42

23

10

33

3

6

9

w S o k a l u ...........................

18

9

22

13

9

22

—

—

—

w K r o ś n i e ...........................

28

27

55

23

24

47

5

3

8

w Zaleszczykach

28

80

58

2S'

28

54

2

2

4

894

477

871

439

796

37

38

75

. . . .

Ogółem . . .
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a

b) Egzam ina kwalifikacyjne na nauczycieli szkół wydziałowych:
w K r a k o w i e ......................

10

17

27

6

9

15

4

8

12

we L w o w i e ......................

41

44

85

34

40

74

7

4

11

51

61

112

40

49

89

11

12

23

Ogółem . . .
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K onk u rsa.
a) ogłoszone po ras pierw szy.
L. 102. W c. k. gimnazyum z polskim jeżykiem wykładowym w Cieszynie
będą z początkiem roku szkolnego 1904/5 do stałego obsadzenia następujące po
sady nauczycielskie:
1. Posada nauczycigia języka polskiego jako przedmiotu głównego a filologii
klasycznej jako przedmiotu pobocznego.
2. Dwie posady nauczycieli filologii klasycznej jako przedmiotu głównego, a
języka niemieckiego jako przedmiotu pobocznego
3. Posada nauczyciela historyi i geografii jako przedmiotów głównych.
Kompetenci o powyższe posady maj.ą wnieść podania należycie udokumento
wane, stylizowane do c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty, za pośrednictwem
przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej krajowej w Opawie, a mianowicie o po
sadę pod 1. do 20 lutego a o posady pod 2. i 3. do 15. lutfego b. r.
Kandydaci, którzy pragną aby lata służby spędzone w Charakterze zastępców
nauczycieli były im policzone w myśl §. 10. ustawy z dnia 19. września 1898
tŁ>z. p. p. Nr. 178 winni oświadczyć to w swych podaniach.
Podania spóźnione lub nieudokumentowane nie będą wzięte pod rozwagę.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej/l

'c

OpawM dnia 7. stycznia 1904.

L. 55. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielski,J?h ogłasza się niniejszem
kon ku rs:
I. Na posadę kierującego nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Jawo
rowie. Do tej posady przywiązane są pobory II. klasy płac.
II. Na posadę nauczyciela (Iki) 2-klasowej szkoły w Eogóżnie z poborami
IV. klasy płac.
III. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach z poborami IV. klasy
płac: 1. w Berdychowie, 2. CzerjSyku, 3. Hruszowicach, 4. Kobylnicy wołoskiej,
5. Lubieniacli, 6. Mnioszkowieach. 7. Semerówce, 8. Szczepłotach i 9. Wulce
rośno wskiej.
We wszystkich powyższych szkołach językiem wykładowym jest język ruski.
Odj/Simpetentów o posadę pod I. wymaga się kwalifikacji z językiem W w
kładowym ruskim i polskim i uzdolnienia do udzielania nauki języka niemieckiego
a na wszjtókie iim# pomady wymagając jest kwalifikacja z językiem wykładowym
polskim i ruskim.
Podania ifjleżycie udokumentowane należy wnosić za pońrbdnictw-em swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Jaworowie najpóźniej do
końca lutego 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Jaworów, dnia 13. stycznia 1904
6*
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L. 4.421. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Bóbrce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami III.
klasy p ł a c :
a) Na posadę nauczyciela (lki) kierującego (ej) 6-klasowej szkoły żeńskiej
w Bóbrce. Kompetenci względnie kompetentki z egzanfinem wydziałowym z grupy I.
będą mieć pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
b) Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 6-klasowych szkołach mę
skiej i żeńskiej w Bóbrce. O tę posądę mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukoń
czyli szkołę rabinów i złożyli egzamin rabinacki z postępem dobrym, lub też któ
rzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych a wykażą się przepisaną
kwalifikacyą do udzielania nauki religii mojżeszowej. Podania należycie udoku
mentowane należy wnosić za pośrednictwem swych władz przełożonych w termi
nie do końca lutego 1904.
Bobrka, dnia 31. grudnia 1903.

L. 39. 0. k. Rada szkolna okręgowa zamiejska w Krakowie ogłasza niniejszem
konkurs z pA oram i IY. klasy płac:
1. Na posady dwóch nauczycieli 5-klasowej szkoły mieszanej wMlfciiiŁ1i Wsi.
2. Na posady nauczycieli 4-klasowych szkół mieszanych w Grzegórzkach,
Prądniku czerwonym i Rybnej.
3. Na posadę kierującego nauczyciela 2-klasowej szkoły w Luboczy.
4. Na posadę nauczyciela (lki) 2-klasowej szkoły w Kobylanach.
Kompetenci o posady w Czarnej Wsi, posiadający egzamin wydziałowy z I.,
II. lub III. grupy, będą mieli pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do końca lutego b. r.
Kraków, dnia 10. stycznia 1904.

b) ogłoszone po raz d ru g i:
L. 4470. C. k. Rada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniej
szem konkurs:
1. Na jednę posadę dyrektora szkoły wydziałowej męskiej im. Staszica we
Lwowie z poborami I. klasy płac, z dodatkiem za kierownictwo 400 K i dodatkiem
na mieszkanie 720 K.
2. Na dwie posady kierowników w szkołach pospolitych męskich im. św.
Zofii i im. Zimorowicza we Lwowie z poborami I. klasy płac z dodatkiem za kie
rownictwo w kwocie 200 K i dodatkiem na mieszkanie w kwocie 720 K.
Równocześnie ogłasza c. k. Rada szkolna okręgowa konkurs na takie same
posady w innych szkołach pospolitych lub wydziałowych męskich we Lwowie
przy tej sposobności opróżnić się mogące.
Kandydaci o posadę dyrektora szkoły wydziałowej muszą się wykazać pa
tentem kwalifikacyjnym na nauczyciel»szkól wydziałowych z którejkolwiek grupy.
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Podania zaopatrzone we wszystkie dokumenta służbowe i w tabele kwalifika
cyjną należy wnosić za pośrednictwem władzy przełożonej najdalej do dnia 15.
lutego 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej.
We Lwowie, dnia 17. grudnia 1903.

L. 2622.
k. Bada szkolna okręgpwa miejska we Lwowie ogłasza niniej
szem konkurs na następujące posady nauczycielskie dla trzech klas wyższych
w 6-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej im. król. Jadwigi we Lwowie:
1. Na dwie posady nauczycieli, względnie nauczycielek dla przedmiotów ję
zykowych (język polski, niemiecki i francuski, ewentualnie w połączeniu z historyą
i geografią).
2. Na jedne posadę nauczyciela, względnie nauczycielki dla przedmiotów historyezno-geografieznyeh, (ewentualnie w połączeniu z jednym z języków).
3. Na jedne posadę nauczyciela, względnie nauczycielki dla przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, histor® naturalna).
Według orzeczenia c. k. Eady szkolnej krajowej z dnia 2. sierpnia 1901
1. 2Q257, posady wyżej wymienione dla trzech klas wyższych mogą otrzymać
kompetenci, posiadający uzdolnienie do udzielania nauki w szkołach średnich lub
liceach żeńskich.
Nauczyciele pod względem płacy i innych służbowych korzyści, będą zalicze
ni do I. klasy płac przyczem, o ile wykażą się zupełną kwalifikacyą dla szkół
średnich, będą zrównani w poborach, przez stosowne dodatki, z poborami profeso
rów państwowych szkół średnich, a mianowicie, co się tyczy płacy zasadniczej,
pięcioleci i dodatku akty walnego. Dodatki do płacy zasadniczej i do pięcioleci
będą wliczone do emerytury, której wymiar dokonywać się będzie wedle norm
ustanowionych dla nauczycieli państwowych szkół średnich.
Nauczycielki ustanowione stale dla trzech klas wyższych szkoły wydziałowej
żeńskiej im. król. Jadwigi, na podstawie egzaminu do szkół licealnych, będą po
bierały płacę wyższą nauczycielki wydziałowej, określoną^ art. 11. ustawy z dnia
21. października 1902 (Dz. ust. kraj. Nr. 94), a nadto dodatek roczny w kwocie
600 K wliczalny do emerytury.
Nauczyciele trzech klas wyższ(w;h szkoły wydziałowej żeńskiej im. król. J a 
dwigi będą obowiązani do składania opłat na fundusz emerytalny od płacy etato
wej nauczyciela szkoły wydziałowej w myśl art. 52. ustawy z dnia 1. stycznia 1889
(Dz. u. kr. Nr. 16) i od dodatków, które wyrównywać będą ich płace z poborami
nauczypieli państwowych szkół średnich w myśl ustaw państwowych.
Wdowom i sierotom po tych nauczycielach służy prawo do zaopatrzenia
w tej wysokości, jakieby pobierały wedle ustawy państwowej jako.wdowy i sie
roty po rzeczywistych nauczycielach szkół średnich.
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Podania zaopatrzone we wszystkie dokumenta służbowe wraz z tabelą .kwa
lifikacyjną, należy wnosić do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej w terminie
do 15. lutego 1904 za pośrednictwem przełożonej władzy.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej.
We Lwowie dnia 15. grudnia 1904.

L. 4256. C. k. Eada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniej
szem konkurs na posadę kierownika szkoły pospolitej męskiej im. Sienkiewicza
we Lwowie z poborami I. klasy płac, z dodatkiem za kierownictwo w kwocie 200 K
i dodatkiem na mieszkanie w kwocie 720 K.iamyk wykładowy polski.
Eównoeześnie ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa konkurs na taką samą
posadę w innej szkole pospolitej we Lwowie, ewentualnie na posadę stałego n a
uczyciela w jednej ze szkół pospolitych we Dyjowie mogącą się opróżnić, w razie
gdyby posadę kierdwnika szkoły otrzymał który z nauczycieli szkół pospolitych
tutejszego okręgu szkolnego.
Podania zaopatrzone we wszystkie dokumenta służbowe i tabelę kwalifi
kacyjną, należy wnosić do c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do 31. stycz
nia 1904 za pośrednictwem władzy przełożonej.
Z c. k. Eady szkolnej okijRjowej miejskiej.
We Lwowie, dnia 3. grudnia 1903.

L. 5796. C. k. Eada szkolna okręgowa zamiejska we Lwowie ogłasza niniej
szem konkurs celem stałego obsadzenia następujący'ćh posad nauczycielskich w IV.
klasie p ł a c :
1. Nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Laszkach murowanych,
Lesienicach i Leśniowicach.
2. Nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Ozarnuszowicach,
Dobrzanach, Kuhajowie, K um ow ie, Podciemnem i Sieciechowie.
3. Nauczycieli (lek)' w 2-klasowych szkołach w Dmytrzu, Grzybowicach,
Hermanowie, Jaryczowie-"'starym, Lesienicach, Mostkach, Pikułowisach i Eemenowie
i w 3-klasowych szkołach w Biłce szlacheckiej, Banach i Mikłaszowie.
4. Dwóch posad nauczycieli w 4-klasowej szkole w Sokolnikach.
W Biłce szlacheckiej i Sokolnikach jeat język wykładowy polski w innych
szkołach język ruski.
Kompetuj§ey o posady wyżej wymienione winni osobne co do każdej posady
podanie, zaopatrzone w -tabelę kwalifikacyjną, dr wody uzdolnienia i dotychczaso
wej służby wnieść za pośrednictwem władzy przełożonej d c i . k". Eady szkolnej
okręgowej zamiejskiej we Lwowie w terminie do dnia 15. lutego b. r.
Do tymczasowego obsadzenia będzie posada nauczyciela kierującego w 2-kla
sowej szkole w Dublanach i posada nauczyciela w 4-klascwej szkole w Winnikach
pod Lwowom.
Lwów, dnia 19. grudnia 1903.
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L. 2.850. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Stanisławowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii gr. kat. w szkole
4-klasowej mieszanej im. św. Józefa w Knihininie wsi, z obowiązkiem udzielania
nauki tego samego przedmiotu także w szkole 4-klasowej mieszanej im. św. Sta
nisława w Knihininie-kolonii.
Do posady tej są przywiązane poboty IV. klasy płac, a kompetować mogą
świeccy lub zakonni kapłani, którzy w razie zamianowania nie będą mogli pełnić
równocześnie funkcyj duszpasterskich.
Do wnoszenia podań wyznacza się termin do dnia J5. lutego b. r.
Stanisławów, dnia 20. grudnia 1903.

L. 1.591. Celem stałego obsadzenia posady nauczycielki szkoły . 5-klasowej
żeńskiej w Grybowie ogłasza się konkurs z terminem wnoszenia podań do 15.
lutego b. r.
Do posady tej przywiązane są pobory III. k la fl płac.
Kompetentki z egzaminem wydziałowym z przedmiotów grupy II. mają
pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Grybów, dnia 21. grudnia 1903.

L. 4551. C. k. Eada szkolna okręgowa w Kołomyi ogłasza nmiejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Dwóch posad nauczycielek w 5-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej im.
król. Jadwigi w Kołomyi, z egzaminem wydziałowym na jedne posadę z grupy
II. a na drugą posadę z egzaminem wydziałowym z którejkolwiek grupy. Pierw
szeństwo jednak do otrzymania jednej z tych posad będą miały kompetentki
z egzaminem kwalifikacyjnym dla nauczycielek w liceach żeńskich w myśl rozpo
rządzenia c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 11. grudnia 1900 1. 34.551.
■j'2f Jednej posady nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej im. Sienkiewicza
w Kołomyi.
3. Dwóch posad nauczycieli w 4-klasowej szkole pospolitej męskiej połączonej
z 3-klasową wydziałową im. Kopernika w Kołomyi.
W wymienionych szkołach jest wykładowy język polski.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Jednej posady nauczyciela (lki) w 2-klasowej szkole w Korniczu.
5. Jednej posady nauczyciela samo.iistnego w szkole 1-klasowej z klasą nad1 etatową w Chlebiczynje leśnym. W obu tych szkołacłi jest wykładowy język ruski.
- Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Kołomyi do dnia 15. lu
tego 1904.
Kołomyja, dnia 30. grudnia 1903.
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Og-I oszenia.
Egzamina kwalifikacyjne na nauczycieli i nauczycielki szkół ludowych pospo
litych rozpoczną się przed c. k. komisyą egzaminacyjną w Stanisławowie dnia
22. lutego b. r. termin wnoszenia podań do 8. lutego b. r. W Ezeszowie dnia 15.
lutego; termin wnoszenia podań do 8. lutego b. r. W Samborze dnia 8. lutego;
termin'w noszenia podań do końca stycznia b. r. W Krośnie dnia 12, lutego;
termin wnoszenia podań do 5. lutego. W Zaleszczykach dnia 24. lutego; termin
wńoszenia podań do 10. lutego b. r. W Przemyślu dnia 2tó lutego; §ermin wno
szenia podań do 20. lutego b. r.

Wskutek prośby Towarzystwa ogrodniczego w Krakowie podaje c. k. Eada
szkolna krajowa do wiadomości nauczycieli prowadzących fcgrody szkolne a w szcze
gólności ogrody dopełniających kursów rolniczych następujące ogłoszenie
W roku 1904, jako dziesiątym swego istnienia, urządza Towarzystwo ogro
dnicze w Krakowie, pod protektoratem JWP. Hrabiny Zofii Tarnowskiej i J. E.
Pana Namiestnika Andrzeja hr. Potockiego, ogólną wystawę ogrodniczą, która
otwartą zostanie w dniu 2. października i trwać będzie do 9. tegoż miesiąca.
Wystawa obejmować będzie działy następujące :
1. szkółki drzew, 2. owmcarstwo, 3. warzywnictwo, 4. nasiona, 5. przeroby
owocowe i warzywne, 6. rośliny ozdobne, 7. ogrodnictwo szkolne, 8. narzędzia
i przyrządy "ogrodowe, 9. plany ogrodów użytkc^pfch i ozdobnych. 10. pszczelnictwo, 11. dział naukowy i piśmiennictwo.
Niezależnie od tego, że we wszystkich niemal działach kierownicy szkół
występować mogą z korzyścią bądź jako wystawcy produktów przez siebie otrzy
manych, bądź, jak w działach 2. i 3., jako ..organizatorowie wystaw «biorowyfih,
komitet wystawowy utworzył specyalny dział szkolny (VII-my) z 4-ma konkursami
obejmującymi: 1. ogród szkolny i jego organizacya podana w pianie i opisie
ogrodu, 2. dobór owoców z ogrodu szkolnego, 3. dobór warzyw z ogrodu szkolnego,
4. szkółka owocowa demonstracyjna, przedstawiona w okazach drzew i krzewów.
W dziale tym ogrody szkolne konkurować będą wyłącznie tylko pomiędzy
sobą.
Szczegółowy program i prawidła wystawy, jak również formularze zgłoszeń
rozsyła bezpłatnie na żądanie kancelarya Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie ul.
Gołębia Nr. 18. Z g ło s in ia co do udziału w wystawie, dokładnie wypełnione, skła
dane być powinny najpóźniej cfo dnia 1. września 1904 roku.

nakłademfunduszuszkolnegokrajow
ego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

B ok YIII.

ffr. 8.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k s l n e j k r a j o w e j w ga 1icyI.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 3. lutego 1904.

L. 479.

O k ó l n i k
c. lt. Rady szkolnej krajowej do wszystkich c. k. gimnazyów, c. k. szkół
realnych, szkół gimnazyalnych żeńskich i liceów żeńskich.

Pdiiieważ z przedłożonych c. k. Radzie szkolnej krajowej protoko
łów egzaminów wstępnych do klasy I. szkół średnich okazało się, że
nie we wszystkich szkołach tłumaczy się w ten sam sposób postanowienia
reskryptu JE. Pana Ministra Wyznań i Oświaty z dnia 27. maja 1884,
1. 8.019 i tutejszego okólnika z dnia 18. sierpnia 1884 1. 7.536, przeto
c. k. Rada szkolna krajowa zarządza co następuje.
1. Przewidziane w ust. 3. powyższego reskryptu ministeryalnego
uwolnienie od ustnego egzaminu, w razie jeżeli świadectwo szkoły lu
dowej i wypracowanie piśmienne z danego przedmiotu wykazują cen
zurę »dobry«, odnosi się także do egzaminu z języka niemieckiego.
2. Postanowienie ustępu 5. powyższego reskryptu co do niedo
puszczania tych uczniów do egzaminu ustnego, którzy w świadectwie
szkoły ludowej i w wypracowaniu piśmiennem mają z pewnego przed
miotu cenzurę »niedostateczny« powinno być ściśle przestrzegane.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 8. stycznia 1904.
Za c. k. Nam iestnika:
PłaseJc w. r.

Nr. 3.
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c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkich Dyrekcyi c. k. gimnazyów,
szkół realnych i seminaryów nauczycielskich oraz do c. k. Rad szkolnych
okręgowych, w sprawie wzięcia udziału w wystawie przyrodniczo - lekar
skiej i hygienicznej we Lwowie.

. W czasie od 20. czerwca do 24. lipca b. r. odbędzie się we Lwowie
wystawa przyrodniczo-lekarska i hygieniczna.
Według programu przedłożonego przez komitet wystawowy, oddział
hygieniczny wystawy ma obejmować także okazy odnoszące się do wy
chowania młodzieży i hygieny dziecka. W szczególności zawierać ma
oddział odnoszący się do tej kwestyi następujące działy: aj hygienę
budynków, narzędzi i przedmiotów szkolnych, b) hygienę internatów
i prywatnych zakładów wychowawczych, c) hygienę metody nauczania
i środków naukowych, d) naukę hygieny dla uczniów i nauczycieli,
e) fizyczne wychowanie młodzieży, f) stan zdrowotny szkół, choroby
szkolne, nadzór lekarski w szkołach, g) szkoły dla słabo rozwiniętych
dzieci, kursa równoległe i powtarzające, kursa dla ociemniałych, głucho
niemych i ułomnych, h) hygienę młodzieży poza szkołą, stowarzyszenia
opieki nad młodzieżą, kolonie wakacyjne, zebrania i stowarzyszenia dla
propagowania zasad hygieny, i) ogródki freblowskie, k) kąpiele szkolne,
m) boiska, parki Jordana, sporty, zabawy i zabawki dla dzieci.
Grupa hygieny dziecka obejmie wszystko, co ma styczność z wy
chowaniem dziecka począwszy od jego pierwszych chwil życia aż do
wieku szkolnego.
Jako przedmioty okazowe dla powyższych grup są pożądane foto
grafie izb szkolnych w czasie nauki (z młodzieżą siedzącą w szkoli),
fotografie młodzieży w czasie gier i zabaw, w czasie gimnastyki, foto
grafie młodzieży w czasie pauz szkolnych, w czasie nauki kaligrafii,
rysunków, śpiewu, slójdu, robót kobiecych; fotografie budynków szkol
nych z zewnątrz i wewnątrz, plany, rysunki, ławki szkolne, stoły ry
sunkowe i t. p. urządzenia; zestawienia wydatków gminnych w celu
wychowania fizycznego; wykazy szkół z danego okręgu szkolnego, które
mają zapuszczone podłogi olejem, chroniącym od wywiązywania się
pyłu lub podłogi xylolitowe tych, które mają regularną naukę gimna
styki, boiska i sale gimnastyczne, regularne gry popołudniowe pod nad
zorem nauczycieli, ślizgawkę w zimie, kąpiele w lecie; sprawozdania
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nauczycieli, którzy badali uczniów pod względem znużenia umysłowego
lub czynili pomiary siły względnej i bezwzględnej, zestawienia tabela
ryczne takich pomiarów; prace literackie nauczycieli tyczące się hygieny,
ślizgawki, sportu, wycieczek, turystyki i t. d.; wynalazki na polu ulepszeń
środków naukowych pod względem hygienicznym jak i metody naucza
nia, rozkładu nauk i t. d .; wykazy nauczyciel: danego okręgu lub za
kładu, mających specyalne kursa gimnastyki, gier, hygieny; wykaz ogród
ków freblowskich, ich pomieszczenie, fotografie z życia tych szkółek
i fotografie szkół, mających kąpiele zimowe lub letnie, urządzone boiska
do zabaw i gier, ślizgawki i t. d.; statystyka tych zabaw i ich organizacya; okazy charakterystycznych zabawek dziecięcych, używanych
w danym powiecie tak przez lud wiejski jak i miejski; w końcu wszelkie
inne daty i okazy mające jakąkolwiek styczność z hygieną szkolną.
Ponieważ wystawa tego rodzaju dla rozwoju szkolnictwa naszego
pod względem hygienicznym niepospolitej jest doniosłości i wpłynąć
może zbawiennie na usunięcie dotkliwie uczuwanych braków szkół na
szych w kierunku zdrowotnym, przeto Rada szkolna krajowa odnosi
się do wszystkich Dyrekcyi c. k. gimnazyów, szkół realnych, semina
ryów nauczycielskich i do c. k. Rad szkolnych okręgowych z wezwaniem,
aby sprawę tę wzięły pod rozwagę, i do k o ń c a l uf eg o b. r. Radzie
szkolnej krajowej doniosły, czy i w jakim zakresie wezmą udział w rze
czonej wystawie, albowiem od oświadczeń tych będzie zawisłem ozna
czenie obszaru, jaki zostanie przeznaczony dla działu hygieny szkolnej.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 27. stycznia 190iv y
Za c. k. Namiestnika
Fłazelc w. r.

W ia d o m o ś c i o so b iste .
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty przyznał Michałowi Boguszowi, pro
fesorowi c. k. II. gimnazyum we Lwowie 711. kla=e rangi.
0.
k. Bada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
hr. Edwarda Mycie!skiego i ks. Władysława Głębockiego na delegatów Bady po
wiatowej do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Chrzanowie;
ks. Aleksandra Sołtysa na zastępcę przewodniczącego c. k. Bady szkolnej okrę
gowej w Brzesku;
7*
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Piotra Stępka nauczyciela kierującego w Haczowie na. reprezentanta zawodu nau
czycielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzozowie;
Stefana Zabierzewskiego nauczyciela kierującego w IJanowie na reprezentanta
zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w N is k u ;
Herscha W andera na reprezentanta religii izraelickiej do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Mościskach.
0.

k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła nominacye:

ks. Michała Piotrowskiego na duchownego członka obrz. lać. do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Zaleszczykach;
ks. Filemona Kisielewskiego na duchownego członka obrz. gr. kat. do c. k. Rady
szkolnej okręgowej w Jaśle.
0. k. Rada szkolna krajowa zamianowWa w szkołach ludowych
we Lwowie:

miejskich

Maryę Lewakowską nauczycielką kierującą i Helenę Milska nauczycielką 4-klasowej
szkoły pospolitej żeńskiej im. Sienkiewicza;
Adolfinę Wolterównę nauczycielką kierującą i Olimpię Janowską nauczycielką
4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej im. ks. Issakowicza;
Antoninę Benoniównę nauczycielką kierującą 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej
im. Klementyny Tańskiej;
Antoninę Jarosiewiezównę i Maryę Bałabanową nauczycielkami 3-klasowej szkoły
wydziałowej żeńskiej im. św. Antoniego;
Julię Barewiczównę, Natalię Weiserówne i Felicję Węclewską nauczycielkami
3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej im. Mickiewicza;
Irenę Semenowiczównę nauczycielką 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej im
św. M arcin a;
Maryę Janikowską nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. Mickiewicza;
Maryę Jasińską nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. Ces. Elżbiety;
Klarę Blumentalównę i Rachele Kikenisową nauczycielkami 4-klasowej szkoły
pospolitej żeńskiej połączonej z wydziałową im. Czackiego;
Janinę Piwernetzównę nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połą
czonej z wydziałową im. św. A nny;
Helenę Zawadzką nauczycielką 4-klaso’wej szkoły żeńskiej im. św. Zofii.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych :
ks. Ambrożego Polańskiego nauczycielem religii gr. kat. dla szkół ludowych 5-klasowej męskiej i 6-klasowej żeńskiej w Husiatynie;
Natajio Dobromilską nauczycielką 6-klasowej szkoły żeńskiej w Czortkowie;
ks. Stefana Ptaszczycę nauczycielem religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły w Tarno
brzegu ;
Helenę Zarembinę nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Bieczu;
Wiktoryę Klockównę nauczycielką 5-klasowej szkoły w Dębnikach;

49
Jan a Madeja nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Mielcu;
Karolinę Tobiczykównę nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Oświęcimiu; ",
ks. Jan a Kosponcla nauczycielem religii rzym. kat. 4-kląsojyęj szkoły żeńskiej im.
Anny ks. Ostiogskiej w Jarosławiu;
Bogumiłę Kolmanowską nauczycielką 4-klasowej szkoły w Szczurowej;
Jadwigę Karpińslą', nauczycielką 4-klasowe| szkoły w Wojniłowie;
Jadwigę Koterlównę nauczycielką 4-klasowej szkoły w Bobowej;
Karolinę Pokrzywńjcką nauczycielką 3-klasowej szkoły w Kozach;
Władysława Sławskiego nauczycielem 3-klasowej szkoły w Janowie.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Mikołaja Zankiewicza w Czerniejewie; Seoastyana Tworzydłę w Zakrzówku ; Ka
zimierza Mierzwińskiego w Wojak ow e j ; Józefa Ciepielę w Warzycach; Sta
nisława Bukowskiego w Sorocku ; Michała Gumułkę w Siedliskach; Tomasza
Kondratowicza w Trościańcu; Grzegorza Zadorożnego w Soroce ; Jana Bełeja
w Niebyłowie; Józefa Dobrzyńskiego w Zazdrości; Bazylego Kabałę w Rozworzanach; Ludwika Jagiełkę w Woli wadowskiej; Franciszka Gabryela
w S ia ra c h ; Piotra Bilińskiego w Magdalówce; Bolesława Kulińskiego w F i
lip kowcach.
Nauczycielami i nauczycielkami szkól 2-klasowych :
Zygmunta Dobrowolskiego w Germakówce; Joannę Zawadzką w Potyliczu; Mi
chała Szubera w Haczowie; Maryę Harasymowiczową w Żelechowie wielkim;
Antoninę Tworzydlową'"jw Zakrzówku; Helenę Glodtównę w Piaskach wiel
kich; Kazimierę Gumułkową w Siedliskach; Emilię Gałuszkiewiczównę w W a
rzycach; Karolinę Hassną w Bortnikach; Jadwigę Pochmarską w Długiem;
Albinę Seneńkównę w Mogielnicy; Maryę Grimmównę w Komorowicach.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Bronisława Sękowskiego w Delejowńe; Edwarda Stettingera w Dubowcach; Mi
chała Lorensa w U strobnej; Antoniego Gołąba w Gwoźdźcu; Józefa Pacanę
w Kamienicy górnej ; Franciszka Sikorę w Rusocicach, Ignacego Korzenia
w Kąclowej; Helenę Sośnicka w Obidzy; Antoninę Krochmalukówmy? w Śli
wkach ; Włodzimierza Skoplaka w Budyninie; Ignacego Lelakowskiegc w Rzędzianowicach; Eleonorę Kuryłłową w Spryni; Aleksandra Ciepancwskiego
w Balicach; Mikołaja Baczyńskiego w Manastmcu; Maryę Hajekównę w MistkowicfBh; Zofię Błażej owską, w Bolanowicach; Grzegorza Niedzielskiego
w Dydiatyczach ; Piofr# Terlikowskiego w Ghłopiatynie; Eugenię Brożynównę
w W ierzblanach; Alfonsa Osadzińskiego w Malcu; Tomasza Kaletę w Siijaconce; Józefa Stachowicza w Czerminie; Jana Polaka w Sadkowej Górze.
C. k. Rada szkolna krajowa IrzenioslHŁw miejskich szkołach ludowych
we Lwowie :
Antoninę Zdobnicką nauczycielkę szkoły 3-klasowej wydziałowej żeńskiej im.
św. Marcina na równorzędną posadę do 3-klasowej szkoły wydziałowej żeń
skiej im. św. Antoniego;
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Sabinę Jaworską nauczycielkę 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im: król. Jadwigi, Julię Bugnową nauczycielkę 4-klasowej szkoły
pospolitej żeńskiej połączonej z wydziałową im. Mickiewicza i Annę Woroniecką nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej im Sienkiewicza, na równo
rzędne posady do 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Klementyny Tańskiej;
Waleryę Tatomirównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. Mickiewicza i Petronelę Mukaczyńską nauczycielkę 4-kla
sowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej z wydziałową im. Czackiego na
równorzędne posady do 4-klasowej szkoły żeńskiej im. ks. Issakowicza;
Wandę Waniczkównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Piramowicza
i Maryę Hauptmannową nauczycielkę 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej
połączonej z wydziałową im. Czackiego, na równorzędne posady do 4-klaso
wej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej z wydziałową im. Mickiewicza;
Emilię Fritzównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. św. Antoniego na równorzędną posadę do 4-klasowej
szkoły żeńskiej im. św. Maryi Magdaleny.
0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła :
Helenę z Hałanów Pietraszkiewiczową nauczycielkę 6-klasowej szkoły żeńskiej
w Brzeżanach na posadę nauczycielki 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej
połączonej z wydziałową w Nowym Sączu;
Zygmunta Bułeckiego nauczyciela 4-klasowej szkoły w Błażowej na posadę nau
czyciela do 5-klasowej szkoły męskiej w Ropczycach;
Katarzynę Rozmusową nauczycielkę 2-klasowej szkoły w .Lipnicy na równorzędną
posadę do 2-klasowej szkoły w Woli raniżowskiej;
Annę Burezakównę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Skwarzawie nowej na posadę
nauczycielki 2-klasowej szkoły w Woli Wysockiej;
Romana Soniewickiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Ostrej na równorzędną
posadę do szkoły w Jarhorowie;
Józefę Bilecką nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Mokrzyskach na posadę nauczy
cielki J-klasowej szkoły w Sterkoweu;
Helenę Szujską nauczycielkę 1 klasowej szkoły w Kamiennej na posadę nauczycielki
2-klasowej szkoły w Ladzkiem szlacheckiem;
Helenę Terlifajównę nauczycielkę 1 klasowej szkoły w Martynowie na równorzędną
posadę do szkoły w Lataczu, a Cecylię Kaczmarkównę nauczycielkę w La
taczu do M artynow a;
Michała Kosendiaka nauczyciela 1-klasowej szkoły w Chruśnie starem na równo
rzędną posadę do szkoły w Miłoszowicach.
0. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku :
Józefa Balcarczyka nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej im. Dietla
w Krakowie; Teodora Marszaluka nauczyciela w Komarowie; Maryę Łukiewiczównę nauczycielkę szkoły żeńskiej w Chrzanowie; Maryę Krasuską nau
czycielkę w Delatynie; Teklę Wędrychowską nauczycielkę w Chłopach;
Helenę Bilińską nauczycielkę w Wiśniczu małym; Wojciecha Szajnę, nauczy
ciela w Laskówce.
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Z m a r ł a . Ludwika Zembrzycka tymczasowa nauczycielka 2-kiasowej szkoły
ludowej w Woli radziszowskiej urodzona 25. sierpnia 1883 w Bochni, umarła
dnia 8. stycznia 1904 po 5 - miesięcznej pracy w zawodzie nauczycielskim.

O r g a n i z a c y a szkół.
C. k. Bada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 25. stycznia
1904 r.
1.
590 1-klasową szkołę w Krzywce w okręgu turczańskim ;
1. 1519 1-klasową szkołę w Polance w okręgu krośnieńskim.
C. k. Bada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia^ 25. stycznia
1904 r.
1. 49.078 6-klasową szkołę żeńską w Stryju na 3-klasową szkołę wydziałową żeń
ską połączoną z 4-klasową pospolitą.
Jednoklasowe szkoły ludowe na 2-Kasowe:
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

48.221 w Lubatowej w okręgu krośnieńskim;
48.609 w, ćzerlanach w okręgu gródeckim ;
48.836 w Sadzawce w okręgu nadwórniańskim ;
270 w Brzezowej w okręgu wielickim;
584 w Oeniawie w okręgu kołomyjskim ;
585 w Kamionce wielkiej w okręgu kołomyjskim:
1031 w Przędzelu w okręgu niseckim ;
1160 w Tarnowcu w okręgu jasielskim;
2258, w Trościańcu w okręgu brzeżańskim.

C. k. Bada szkolna krajowa ustanowiła następujące posady nauczycieli religii
w szkołach ludowych :
Posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole w Sędziszowie
w okręgu ropczyckim.
Posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole męskiej w Bożniatowie w okręgu dolińskim, z obowiązkiem udzielania nauki religii rzym. kat. i w in
nych szkołach leżących w obrębie rzym kat. parafii różniatowskiej.
Posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole w .Dębnikach
w okręgu podgórskim z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szkołach
należących do parafii w Podgórzu.
Posadę nauczyciela religii gr. kat. w 5-klasowej szkole męskiej w Chodorowie w okręgu bobreckim, z obowiązkiem udzielania nauki religii gr. kat. i w in
nych szkołach do parafii gr. kat. w Ohodorowie należących.
Posadę nauczyciela religii gr. kat. w 4-klasowej szkole miśki ej w Bożniatowie w okręgu dolińskim.
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Posady nauczycieli religii izraelickkej : w 5-klasowej szkole mflkjej w Rop
czycach, w 5-klasowej szkole męskiej w ftębicy, wwokręgu ropczyekim ; w 5-klasowej szkole męskiej w Clfcdorowie w okręgu bobreckim i w 4-klasowej szkole
męskiej w R' żniatowie w okręgu clolińskim.

K s ią ż k i sz k o ln e i ś r o d k i n a u k o w e .
0.
k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „J. Soleski.
Nauka fizyki. Podr&znik dla niższych klas gimnazjów i szkół realnych. Wydanie 4.
We Lwowie 1904. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego11 — w poczet książek,
dozwolonych do użytku w szkołach średnich.
Cena egzemplarza 2 K 20 h.

0.
k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Ati, GreijiaH:
yneÓHHK <|>paHn;ycKOH m o b h I. H a o c h o b i HiMeipcoro B u^ann 3a fl0330^' M aBTopa
3aaĄHB ^ p . B. H],ypaT. — W Przemyślu 1903. Nakładem ruskiego instytutu dla
dziewcząt w Przemyślu11, w poczet książek, dozwolonycii do użytku w liceach żeń
skich i innych szkołach średnich żeńskich z językiem wykładowym ruskim.
Cena egzeifiplarza oprawnego 2 K 5Q. h.

C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła polecić książkę* p. t. „Kajetan Ko
siński. Zasadnicze pojęcia o architekturze, rzeźfbie i malarstwie. Wydanie drugie
Dwie tablice z 150 rysunkami. Kraków. Nakładem księgarni S. A. Krzyżanowskiego
1903. Cena 1 K 20 h “, jako środek pomocniczki p i w nauce rysunków w szkołach
średnich i pokrewnych zakładach.
Zarazem zwraca c. k. Rada szkolna krajowa na to dziełko uwagę nauczycieli
rysunków w szkołach 5- i 6-klasowych oraz wydziałowych, tudzież kandydatów
i kandydatek, przygotowujących się do egzaminu wydziałowego z III. grupy.

W pierwszej połowie roku 1904 otrzymają następujące szkoły z b i o r y
środków naukowych:
I.
Do n a u k i f i z y k i (od firmy Złotnickiego we Lwowie): 1. męska szkoła
wydziałowa Nr. XXIY. w Krakowie; 2. 5-klasowa szkoła męska w Chodorowie;
3. 5-klasowa szkoła mieszana w Mostach wielkich, tudzięż 5- względnie 3-kłasowe
szkoły żeńskie: 4. w Borszczowie; 5. Czortkowie; 6. Bieczu; 7. Kopyczyńcach;
8. Gródku; 9. Krośnie; 10. Łańcucie; 11. Mościskach; ^^.M yślenicach 13. Na
dwornej; 14. Przemyślanach; 15. Komarnie ; 16. Skalacie; 17. Śniatynie; 18. Ha
liczu ; 19. Żywcu.
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II. D o n a u k i c l i e m i i (od firmy Złotnickiego we Lwowie): 1. męska szkoła
wydziałowa Nr. XXIV. w Krakowie; 2. 5-klasowa szkoła męska w Rymanowie;
3. żeńska szkoła wydziałowa w Białej; 4. 6 klasowa |z'koła żeń La w Brzeżanach;
5. 6-kIasowa szkoła żeńska w Horodence.
III. D o n a u k i h i s t o r y i n a t u r a l n e j , c z ę ś ć I. (od firmy Złotnickiego
we Lwowie) : 1 szkoła wydziałowa żeńska, im. św. Scholastyki w Krakowie ; 2.
szkoła wydziałowa żeńska w Gorlicach.;. 3. 5-klasowa szkoła męska w Jaworznie;
4. 5-klasowa szkoła mieszana w Borysławiu; 5. 5-klasowa J k o ł a mieszana w Prze
worsku; 6. 6-klasowa szkoła rśęska w Rawie ruskiej.
IV. Do n a u k i r y s u n k ó w (częścią od firmy Złotnickiego we Lwowie,
częścią z c. k. Muzeum dla sztuki i przemysłu w Wiedniu): 5- względnie G-klasowe szkoły męikie: 1. w Kętach; 2. Oświęcimiu; 3. Bohorodczanach; 4. Monasterzyskach; o. Cieszanowie; 6. Dohromilu; 7. Gorlicach; 8. Husiatynie; 9. Półwsiu zwierzynfeckiem; 10. Łańcucie; 11. Lisku; 12. Nadwornej; 13. Rudkach;
14. Skałacie; 15. Starym Samborze; 16. Tyśmienicy; 17. Borszczowie; tudfteż
szkoły m ieszane: 18. w Dąbrowie i 19. w Podwołcczyskach.
Zarządy wszystkich wymienionych powyżej sdflół postarają sra zawczasu
o nabycie stosownych szaf, celem należytego pomieszczenia dostarczonych zbiorków.
O wysyłce zbiorków zostaną 45. k. Rady szkolne okręgowe zawiadomione ososbnem
rozporządzeniem, podobnie jak w. latach ubiegłych.

*

K o n k u rsa .
a)

ogłoszone po ras pierw szy:

L. 58. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Rada
szkolna okręgowa w Brzozowie następujący konkurs:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Brzozowie. Pierw
szeństwo będą m M y kandydatki, posiadające kwalifikacyę do szkół wydziałowych.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
2, Na posadę kierującego nauczyciela w szkole 2-klasowej w JSAiBnicy. W szko
łach tych jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w terminie do 15. marca
1904 r.
Z c. k. Rady szkolnej okr&gowej.
Brzozów, dnia 18)p«ljycznia 1904.

L. 81. C. k. Rada szkolna okręgowa w Brzesku ogłasza niniejszem konkurs
na następujące posady nauczycielskie:
A) W miejscowościach III. klasy płac :
Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Brzesku. Kompetenci
z egzaminem wydziałowym z grupy II. mają pierwszeństwo.
Nr. 3.

8
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Na posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Brzesku. Kompetentki
z egzaminem wydziałowym z grupy I. mają pierwszeństwo.
B) W miejscowościach IY. klasy płac:
Na posadę
nauczyciela kierującego i na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej
w Borzęcinie.
Na posadę
nauczyciela w szkołach 4-klasowych w Czchowie, Szczurowejdwóch nauczycieli w Zakliczynie i jednego nauczyciela w Jadownikach.
W szkołach 2-klasowycli:
Na posadę
nauczyciela kierującego w Wielkiej Wsi, na posady nauczycieli
lub nauczycielek: w Bielczy, Biskupicach radłowskich, Dębnie, Domosławicacłi,
Maszkienicach, Niedzieliskach, Olszynach, Przyborowie, Stróżach, Strzelcach, wiel
kich, Wielkiej Wsi, Woli przemykowskiej, Złotej, Wojabpwej, Sufczynie i Bjfsej
Górze.
W szkołach 1-klasowyeh:
Na .posady nauczycieli w Górce, Gosprzydowej, Rylowej, Strzelcach małych,
Rudzie - Rysiu, Słonej, Grabnie, Kątach.
W szkołach 2-klasowycb.:. w Dębnie, Bielczy, Stróżach, Woli przemykowskiej,
Złotej i Biskupicach radłowskich jest pokój dla drugiego nauczyciela.
- We wszystkiej, szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy, wnosić za pośrednictwem przeło
żonych władz szkolnych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzesku do dnia
15. marca 1904.
Brzesko, dnia 17. stycznia 1904.

L. 1680. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego w 5-klasowej szkole mieszanej w DąbBwie z poborami III. klasy płac z językiem wykła
dowym polskim, ewentualnie celem obsadzenia posady nauczyciela w wymienionej
szkole ogłasza się konkurs z ifiunmem wnoszenia podań do 15. marca 1904.
Pierwszeństwo zastrzega się kandydatom z eapm inem wydziałowym.
Dąbrowa, dnia 28. stycznia 1904.

L. 249. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu wadowic
kim ogłasza się niniejszem konkurs:
a) Z poborami III. klasy plac:
1. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły mieszanej w Zatorze.
2. Na posadę nauczyciefe w 5-klasowej szkole męskiej w Andrychowie.
Pierwszeństwo zastrzega się kandydatom z kwalińkacyą do szkół wydzia
łowych.
b) Z poborami lVg klasy płac:
3. Na posadę nauczyciela w 3-klasowej szkole w Inwaldzie.
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Głębowicac-h.
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5. Na posady samoistnych nauczycieli w Utuczani, Radżach, Lączanach, Zagórnikn, Nidku, Babicy.
6. Na posady naaczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Głębowicach, Pio
trowicach, Bachowicach.
Kompetenci o posadę pod 3. mają się wykazać patentem do szkół pospoli
tych i uzdolnieniem do .udzielania nauki języka niemieckiego.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do dnia 15. marcą 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 13. stycznia 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 102. W c. k. gimjftazyum z poląkim językiem wykład owym w Cieszynie
ł ę d ą z początkiem roku szkolnego 1904/5 do stałągo obsadzenia następujące po
sady nauczycielskie :
1. Posada nauczyciela języka polskiego jako przedmiotu głównego a filologii
klasycznej jako przedmiotu pobocznego.
2. Dwie posady .nauczycieli filologii klasycznej jako przedmiotu głównego, a
języka niemieckiego jako przedmiotu pobocznego.
3. Posada nauczyciela historyi i geografii jako przedmiotów głównych.
Kompetenci o powyższe posady mają wnieść podania należycie udokumento
wane, stylizowane do c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty, za pośrednictwem
przełożonej władzy do c. k. Rady szkolnej krajowej w Opawie, a mianowicie o po
sadę pod 1. do 20 lutego a o posady pod 2. i 3. do 15. lutego b. r.
Kandydaci, którzy pragną aby lata służby spędzone w charakterze za-tępców
nauczycieli były im policzone w myśl §. 10. ustawy z dnia 19 września 1898
Dz. p. p. Nr. 173 winni oświadczyć- to w swych podaniach.
Podania spóźnione lub nieudokumentowane nie będą wzięte pod rozwagę.
Z c. k. Bady szkolnej krajowej.
Opawa, dnia 7. stycznia 1904.

L. 55. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniejszem
kon k u rs:
I. Na posadę kierującego nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Jaworowie. Do tej posady przywiązane są pobory II. klasy płac.
II. Na posadę nauczyciela (lki) 2-klasowej szkoły w Rogoźnie z poborami
IV. klasy płac.
III. Na posady nauczycieli w 1-klascwych szkołach z poborami IV. klasy
płac: 1. w B erdychow ie,tój Czerpzykub 3. Hruszowicach, 4. Kobylnicy wołoskiej,
5. Lubieniach. 6. Mołoszkowicach, 7. Semerówce, 8. Szczepłotach i 9. Wulce
rośno wskiej.
8*
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We wszystkich powyższych sżkołach językiem wykładowym jest język ruski.
Od kompetentów o posadę pod I. wymaga się kwalifikacyi z językiem wy
kładowym ruskim i polskim i uzdolnienia do udzielania nauki języka nienfieckiego
a na wszwikie inne potacdy wymagana jest kwaliiikacya z językiem wykładowym
polskim i ruskim.
Podania należycie udokumentowane WHieży wnosić za pośrednictwem swe,;,
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Jaworowie najpóźniej do
końca lutego 1904.
Z c. k. Eady szkolnćj" okręgowej.
Jaworów, dnia IB, stycznia 1904

L. 4.421. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Bóbrce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami III.
klasy p ł a c :
a) Na posadę nauczyciela (lki) kierującego (ej) 6-klasowej szkoły żeńskiej
w Bóbrce. Kompetenci Względnie kompetentki z egzaminem wydziałowym z grupy I.
będą mieć pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
b) Na posadę nauczyciela Religii mojżeszowej w 6-klasowych szkołach mę
skiej i żeńskiej w Bóbpce. O tę posadę mogą Sfg ubiegać kandydaci, 'którzy ukoń
czyli szkołę rabinów i złożyli egzalnin rabinacki z postępem dobrym, lub też któ
rzy mają kw.alifikacyę na nauczyciela szkół ludowych a wykażą się przepisaną
kwalifikacyą do udzielania nauki religii mojżeszowej. Podania trależycie udoku
mentowane należy wnosić za pośrednictwem swych władz przełożonych w termi
nie do końca lutego 1904.
Bobrka) dnia 31. grudnia 1903.

O g ło s z e n ie
0.
k. Eada szkolna okręgowa w Grybowie zamierza zakupić dla szkół swego
okręgu kilkaset drzewek owocowych.
Panowie kierownicy szkół i zakładów ogrodniczych zechcą przesłać oferty
do dnia 15. lutego b. r., w których należy podać w jakiej ilości mogą być do
starczone dręąwka, ich cenę, gatunek i wiek.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Grybów, dnia 14.

stycznia 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Rok T U I.

tfr. 4.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Ra c y s z k o l n e j k r a j o w e j v jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 17. lutego 1904.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
C. k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła w zawodzie nauczycielskim i n a 
dała tytuł profesora: ks. Cypryanowi Chotynieckiemu, rzeczywistemu nauczycielowi
religii gr. kat. c. k. gimnazyum w Jarosławiu; Janowi Salomon-Friedbergowi,
rzeczywistemu nauczycielowi e. k. Y. gimnazyum we Lwowie.
0.
k. Eada szkolna krajowa wyznaczyła dr. Tomasza Garlickiego, dyrektora
c. k. gimnazyum w Złoczowie, na trzeciego reprezentanta zawodu nauczycielskiego
do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Złoczowie.
0.
k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła wybór Bolesława Wizimirskiego,
nauczyciela^ szkoły męskiej w Brzeżanach, na reprezentanta zawodu nauczycielskiego
do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Brzeżanach.
Prezydyum c. k. Namiestnictwa przyznało Andrzejowi Szmucowi, nauczycie
lowi kierującemu 5-klasowej szkoły w Strzyżowie, za 40-letnią wieratusłużbę w zawmdzie nauczycielskim medal honorowy, ustanowiony z okazyi 50-letniego jubile
uszu Jego Ces. i Król. Apostolskiej Mości.
0.
k. Eada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli w szkołach
średnich: Eomana Kowalowa dla c. k. gimnazyum w Sanoku, dra Józefa Marko
wskiego dla lilii c. k. gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie, Daniela " ro s s a
dla c. k. gimnazyum I. w Tarnopolu, Edmunda Tęczarowskiego, Jana Gruchałę
i Władysława Pikuzińskiego dla c. k. gimnazyum w Stryju, Waleryana. Ozykla
dla c. k. gimnazyum w Drohobyczu, Nazara Bluja dla c. k. gimnazyum w Dębicy,
Maksymiliana Landaua dla c.. k. gimnazyum w Brodach.
0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła zastępców nauczycieli w szkołach
średnich: Józefa Wątorka z c. k. gimnazyum w Brodach do c. k. gimnazyum w DroNr. 4.
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hobyczu, Eugeniusza Daniłowicza z c. k. szkoły realnej w Tarnopolu do c. k. gimnazyum w Stryju.
0. k. Bada szkolna krajowa zamianowała:
Ks. Jana Masnego zastępcą nauczyciela religii rzyftr kat. w c. k. żeńskiem semi
nariu m nauczy cielskiem w Krakowie;
Antoninę d’Endlównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej w Bochni zastęp
czynią nauczycielki w c. k. żeńskiem deminaryum nauezycielskiem w Kra
kowie ;
Adama Ozerbaka nauczyciela w Jaśle zastępcą nauczyciela muzyki i śpiewu
w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem w Starym Sączu;
Maryę Gołogórską pomocniczą nauczycielką dla ogródka freblowskiego w c. k.
żeńskiem seminaryum nauezycielskiem w Krakowie.
C. k. Bada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Jana Mayera Korektorem a ks. Bronisława Swieykowskiego nauczycielem religii
izym. kat. 8-klasowej szkoły wydziałowej. żeńskiej połączonej z 4-klasową
pospolitą w Gorlicach.
Anielę Wierzbicką i Eleonorę Kostórkiewiczównę nauczycielkami 8-klasowej szkoły
wydziałowej żeńskiej w Gorlicach ;
Teresę Dąbrowską nauczycielką kierującą, Stefanię Chmurownę, Mjlędalenę Bezlerównę i Aleksandrę KellnerówDę nauczycielkami 5-klasowej szkoły żeńskiej
w Kawie ru skiej;
Michała Krasuckiego nauczycielem kierującym 5-klasowej szkoły męskiej w Chodorowie;
Antoniego Iwaniowa naae^ycielem 5-klasowej szkoły w Żydaczowie;
Antschla Haya nauczycielem kierującym, Stanisława Tyralika. Leona Stemalskiego
i Tomasza Kośmidera nauczycielami XXIII. 4-klasowej szkoły pospolitej
męskiej im. Dietla w Krakowie;
Władysława Franka nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w Chołojowie;
Maryę Tarnowską nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. Urszuli Kochanowskiej w Podgórzu ;
Jadwigę Tomasikową nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową w Sanoku;
Stanisława Górkę i Antoniego Połiwkę nauczy cipami 4-klasowej szkoły pospolitej
męskiej połączonej z wydziałową w Sanoku;
Albertynę Wyrwińską nauczycielką 4-klasowej szkoły w Łapanowie;
Wandę Weissową nauczycielką 4-klasowej szkoły w Jadow nikach;
Maryę Jaeschkową nauczycielką 4-klasowej szkoły w Tartakowie;
Helenę Zientkiewiczównę nauczycielką robót ręcznych kobiecych na dopełniającym
kursie praktycznym robót ręcznych połączonym z szkołą wydziałową żeńska,
im. król. Jadwigi we Lwowie.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Ludwika Jedlińskiego w P o to k u ; Aleksandra Widreka w Mieczyszczowił Andrzeja
Szmatę w Pobużanach ; Teodora Borysa w Borszowie; Władysława Hassnego
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w Bortnikach; Władysława Pocałunia w Nowotańcu; Jakóha Marchewkę
w Lipinkach ; Maksymiliana Dubowca w Lisowicach.
Nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Jadwigę Ciecierężankę w Tym owej; Adolfinę Janiczkównę w Kurnikach; Helenę
Bromilską w Dziekanowicach; Stanisławę Fischerównę w Róży: Bronisławę
Dziurzyńską w Łazanach.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Józefa Marcinkowskiego w Rudzie kameralnej; Emila Korabiowskiego w Gródku;
Jana Żołnierczyka wt Koźmicach wielkich; Stanisławę Kmicikiewiczównę
w Kamionce; Zygmunta Stadnickiego w Wasiuczynie.
0. k. Rada szkolna krajowa przeniosła:
Ludwikę Borucka nauczycielkę kierująca, Maryę Jakubską, Helenę Winogrodzką
i Gizelę Kobaltową nauczycielki 4-klasowej szkoły żeńskiej w Brzozowie na
równorzędne posady do 5-klasowej szkoły żeńskiej w Brzozowie;
Ks. Michała Wielińskiego nauczyciela religii rzyrn. kat. 5-klasowej szkoły miesza
nej w Brzesku do 5-klasowej szkoły męskiej w Brzesku;
Felicyę IJJeniecką nauczycielkę 4-klasowej szkoły na Kącie folwarkowym w Horodence na posadę nauczycielki 6-klasowej szkoły żeńskiej w Horodenee;
Andrzeja Szmyda nauczyciela 4-klasowej szkoły w Bukowsku na posadę nauczyciela
5-klasowej szkoły w Dynowie;
Helenę Taroniową nauczycielkę 4-klasowej szkoły wr Dębnikach na równorzędną
posadę do 5-klasówej szkoły w Dębnikach ;
Antoniego Matlę nauczyciela 1 klasowej szkoły w Humniskaeh na równorzędną
posadę do szkoły w Nadiatyczach;
Józefa Prokopowicza nauczyciela 1-klasowej szkoły w Demence leśnej na równo
rzędną posadę do szkoły w Wołcniowie;
Stanisławę Bednarską nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Sojkowej na posadę nau
czycielki 2-klasowej szkoły w Ostrowie;
0. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Włodzimierza Borkowskiego nauczyciela B-klasowej szkoły wydziałowej męs
kiej w Samborze ; Maryę Trandównę nauczycielkę 5-klasowej szkoły w Turee; Bro
nisławę Borkowską nauczycielkę szkoły żeńskiej im. Hoffmanowej na Strusinie
w Tarnowie; Jana Wojciechowskiego nauczyciela szkoły męskiej w Brzeżanach ;
Maryę Strokównę nauczycielkę w Tyczynie; Helenę Lewicką nauczycielkę w Skniło w ie; Jana Sztanimira nauczyciela w Słobódce strusowskiej.
Z m a r l i : Józef Dmytrów stały nauczyciel 4-klasowej

szkoły w Kniażoluce
ruskiej
w okręgu jaworowskim w 51. roku życia a w 29. roku służby, zmarł 18. stycznia
b. r . ; Leon Leszczyński stały nauczyciel szkoły’ w Demianowie w okręgu rohatyńskim zmarł 27. stycznia b. r.
w okręgu dolińskim; Józef Gocek stały nauczyciel szkoły w Kobylnicy
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Na kurs wydziałowy, przysposabiający do egzaminu z przedmiotów grupy
przyrodniczej, który odbędzie się w półroczu .letniem 1904 r. w e. k. seminaryum
nauczycielskieni męskiem w Krakowie powołani zostali następujący nauczyciele:
1. Brzezina Franciszek, nauczyciel tymczasowy w Nisku;
2. Bntykowski Michał, nauczyciel w Poznance hetmańskiej (okr. S k a ła t);
3. Byrowicz Andrzej, nauczyciel w Jagielnicy (Czortków);
4. D ą b iw s k i Władysław, nauczyciel w Haliczu (Stanisławów);
5. Gajewski Walery, nauczyciel w Chrzanowie;
6. Gołąb Kazimierz Emil, nauczyciel tymczasowy w Wieliczce;
7. Jasiński Leon nauczyciel w D olinie;
8. Knauer Eugeniusz, naucgpciel kierujący szkoły 2-klasowej w Wielkopolu
(Gródek);
9. Korzonek Stanisław, nauczyciel w Ł ań c u c ie ;
10. Kotowicz Włodzimierz, tymczasowy nauczyciel w Dębicy (Ropczyce)11. Krogulski Stanisław, nauczyciel w Bochni;
12. Kucharczyk Jan, nauczyciel w Suchej (Żywiec);
13. Kuczkowski Kazimierz, nauczyciel w Jordanowie (Myślenice);
14. Leitnor Jan, nauczySiel w Przemyślanach;
15. Lewicki Józef, nauczyciel w Stryju;
16. Lorenz Józef, nauczyciel kJru jąc y szkoły 4-klasowej w Lanckoronie
(W adowice);
17. Mojsak Nazar, nauczyciel w Horodence;
18. Moroz Ignacy, tymczasowy nauczyciel w Tarnopolu;
19. Ostrowski Marcin, toinczasowy nauczyciel w Bawię ruskiej;
20. Paiylle Emilian, nauczyciel w-Dolinie ;
21. Podhalicz Józef, nauczyciel w Założcach (Brody);
22. Tyralik Stanisław, nauczyciel tymczasowy w Krakowie;
23. Urbański Władysław, nauczyciel tymczasowy w Gorlicach;
24. Werbowyj Jan, nauczyciel w Jaworowie;
25. Werner Rudolf, nauczyciel w Borszczowie;
26. Wisłocki Jan, nauczyciel w Rosenburgu (Dobromil) ;
27. Wiśniewski Aleksander, nauczyciel tymczasowy w Wieliczce;
28. Wiśniowski Tadeusz, nauczyciel tymczasowy w Podgórzu;
29. Wroński Antoni, nauczyciel w Łańcucie;
30. Wysocki Mieczysław, nauczyciel w Przemyślu.
Kurs rozpoczyna się dnia 25. lutego b. r.

Na całoroczny kurs nauki gospodarstwa wiejskiego dla nauczycieli chcących
się wykształcić na kierowników dopełniających kursów rolniczych, powołani zo
stali przez E k. Badę szkolną krajową do krajowej niższej szkoły rolniczej w Suchodole pod Krosnem z dniem 1. marca 1904 następujący nauczyciele:
1.
Koziak Mateusz, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Sokołówce (okr.
B obrka);
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2. Kopeć Andrzej, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Kwaezale (okręg
Chrzanów);
3. Jaroszewski Bolesław, J S fz y c ie l kier1. 2-klasowej szkoły w Dzikowie sta
rym (okr. Cieszanów);
4. Kirczów Paweł, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Strutynie niżnym
(okr. Dolina):
5. Mikulski Teofil, nauczyciel kier. 4-klasowej szkoły w Podmichalu (okr.
Kałusz);
6. Kosar Jan, zastępca nauczyciela kier. 4-klasowej szkoły z dopełniającym
kursem rolniczym w Stojanowie (okr. Kamionka);
7. Arsenłcz Szymon, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Korszowie (okręg
Kołomyja);
8. Milewicz Tomasz, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Grzybowicach
(okr. Lwów zamiejski);
9. Bec Piotr, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Chrząstowie (okr. Mielec);
10. Terlecki Franciszek, nauczyciel 5-klasowej szkoły w Budniku (okr.
N isko):
11. Majdani Emil, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Wołkowie (okr. Przemyślany);
12. Liskowacki Teofil, nauczyciel szkoły wydziałowej w S okalu;
13. Łapczyński Łukasz, nauczyciel kier. 3-klasowej szkoły w Ładyczymie
(okr. T arnopol);
14. IŁwalski Paweł, nauczyciel kier. 3-klasowej szkoły w Kobyłowłokach
(okr. Trembowla);
15. Leśniak Antoni, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Brodach (okr.
W adowńce).

O r g a n iz a o y a szkół.
Jego Ges. i Król. Apostolska Mość Najwy/.sze.m postanowieniem z dnia 26.
grudnia 1903 raczył namiłościwiej zezwolić na otwarcie drugiego gimnazyum
państwowego w Ezeszowie z początkiem roku szkolnego 1904/5.
0.
k. Eada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniem z dnia 8. lutego 1904
1. 3.058 gminę Hnatkowice w okręgu przemyskim z zakresu szkolnego w Trójezyeaeh i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w ITnatkowicach.
O.
k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniem z dnia 8. lutego b. r.
1. 3370 1-klasową szkołę w Ozerhanówce w okręgu kosowskim.
O.
k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniem z dnia 8. lutego 1904
1. 2.780 dopełniający kurs rolniczy przy 2-klasowej szkole w Podzameczku w
okręgu buczackim.

0.
k. Rada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 8. lutego b. r.
1. 3.837 2-klasową szkołę w Strutynie niźnym w okręgu dolińskim na 4-klasową.
Jednoklaso^e szkoły ludowe na dwuklasowe:
1. 3.056 w Posadzie górnej w okręgu sanockim;
1. 3.278 w Siedliskach w okręgu pilzneńskkn;
1. 3.828 w Frydrychowicach w okręgu wadowickim;
0.
k. Rada szkolna krajowa ustanowiła posadę nauczyciela religii rzym. kat.
w 4-klasowej szkole ludowej w Milówce w okręgu żywieckim z obowiązkiem udzie
lania nauki religii i w innych szkołach należących do parafii w Milówce.
C. k. Rada szkolna krajowa ustanowiła posadę nauczyciela religii izraelickiej
w 5-klasowaj szkole wydziałowej żeńskiej połączonej z 4 klasową szkołą pospolitą
w Brodach.

B u d o w a szkół.
0.
k. Rada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniem z dnia 29. stycznia
1904 1. 1.741 budowę 4-klasowej szkoły w Wiśniczu nowym w okręgu bocheńskim ;
orzeczeniami z dnia 5. lutego 1904: 1. 3.821 budowę szkoły o pięciu salach nau
kowych w Krościenku w okręgu now otarskim ; 1. 4.238 budowę szkoły o ośmiu
salach naukowych w Birczy w okręgu dobromilskim.
0.
k. Rada szkolna krajowa przyznała gminie Siary w okręgu gorlickim
bezprocentową pożyczkę w kwocie 6.000 K na budowę szkoły.

K o n k u rsa .
aj ogłoszone po raz p ierw szy:
L. 3.882. Celem obsadzenia posady dyrektora c. k. II. gimnazyum w Rzeszo
wie, ewentualnie posady dyrektora innego zakładu mogącej się opróżnić, ogłasza
się niniejszem konkurs.
Z pośadą tą połączone są pobory w myśl ustawy z dnia 19. września 1898
Nr. 173 Dz. p. p., a zamiast mieszkania w naturze ryczałt zastosowany do miej
scowych stosunków.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy do Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajowej najpóźniej do dnia 20.
lutego b. r.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 1. lutego 1904.
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L. 16/pr. Niniejszem ogłasza się konkurs na następujące posady nauczycielskie :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w c. k. I. gimnazyum w Kołomyi.
2. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum w Drohobyczu.
3. Na taką samą posadę w c. k. YI. gimnazyum we Lwowie. Do tych posad
przywiązane są pobory w myśl ustawy z dnia 19. września 1898 Dz. p. p. Nr. 173.
Kandydaci ubiegający się o te posady mają wnieść podania zaopatrzone w po
trzebne dokumenty za pośrednictwem swej przełożonej w ła d a j do Prezydyum c. k.
Kady szkolnej krajowej najpóźniej do końca lutego 1904.
Z Prezydyum c. k. Pady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 1. lutego 1904.

L. 16/pr. Niniejszem ogłasza się konkurs na następujące posady nauczycieMiie w w o ł a c h średnich galicyjskich:
1. Na posadę nauczyciela filologii klasycznej jako przedmiotu głównego, a ję 
zyka polskiego jako przedmiotu pobocznego w c. k. gimnazyum w Brzeżanach.
2. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum św. Anny w Krakowie.
3—5 Na trzy takie same posady w c. k. gimnazyum III. w Krakowie. Do
jednej z tych posad pierwszeństwo będzie miał kandydat, który wykaże i#o kwa-’
lifikacyą do nauczania propedeutyki filozoficzpej.
6. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum w Nowym Sączu.
7. Na taką samą jednak prowizoryczną posadę, w c. k. gimnazyum IY. we
Lwowie. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy wykażą się kw a lifika cJ do
nauczania propedeutyki filozoficznej.
8 —9 Na dwie takie same posady w c. k. gimnazyum I. w Tarnopolu.
10. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum I. w Tarnowie.
11. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum II. w Tarnowie.
12. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum w Złoczowie.
13. Na posacjg nauczyciela ifelogii klasycznej jako przedmiotu głównego,
a języka polskiego jako przedmiotu pobocznego w e. k. gimnazyum II. w Kołomyi.
14. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum akademickiem we Lwowie. Do
posady tej pierwszeństwo mieć będą kandydaci, którzy wykażą się kwalifikacyą
do nauczania propedeutyki fi łozo licznej.
15. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum Franciszka Józefa w Tarnopolu.
16. Na posadę nauczyciela języka polskiego jako przedmiotu głównego a filo
logii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w c. k. gimnazyum I. w Kołomyi.
17. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum IY. we Lwowie.
18. Na taką samą posadę w e. k. gimnazyum w Nowym Sączu.
19. Na taką samą posado w c. k. gimnazyum w Sanoku.
20. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum I. w Tarnopolu.
21. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum Franciszka Józefa w Tarnopolu.
22. Na taką samą posadę w c. k. sznole realnej w Jarosławiu.
23. Na taką samą posadę Mr c. k. II. szkole realnej we Lwowie.
24. Na taką samą posadę w c. k. szkole realnej w Śniatynie.
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25. Na posadę nauczyciela języka niemiMfiego jako przedmiotu głównego
a filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w c, k. gimnazyum w Brzeżanach.
26. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum w Dębicy.
27. Na taką samą posadę w klasach równorzędnych c. k. gimnazyum św.
Jacka w Krakowie.
28. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum w Nowym Sączu.
29. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum w Sanoku.
80. Na taką samą posadę w c. k. II. szkole realnej we Lwowie.
81. Na taką samą posadę w c. k. szkole realnej w Tarnopolu.
82. Na posadę nauczyciela geografii i historyi powszechnej w c. k. I. szkole
realnej w Krakowie.
83. Na taką samą posadę z językiem wykładowym ruskim w c. k. II. gimna
zyum w Przemyślu.
34. Na taką samą posadę z językiem wykładowym ruskim w c. k. gimnazyum
Franciszka Józefa w Tarnopolu.
35. Na posadę nauczyęiela matematyki i fizyki w c. k. gimnazyum w Brze
żanach.
36. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum w Buczaczu.
37. Na taką samą posadę w c. k. gimnazyum w Drohobyczu.
38. Na taką samą posadę w c. k. I. gimnazyum w Kołomyi.
39. Na taką
samą posadę
wc.k.
IY. gimnazyum we Lwowie.
40. Na taką samą posadę
wc.k.
I. gimnazyum w Tarnowie.
41. Na taką samą posadę
wc.k.
II. gimnazyum w Tarnowie.
42. Na taką samą posadę w c. k. I. gimnazyum w Tarnopolu.
43. Na taką samą posadę w c. k. szkole realnej w Jarosławiu.
44. Na posadę nauczyciela historyi naturalnej jako przedmiotu głównego
a matematyki i fizyki jako przedmiotów pobocznych w c. k. YI. gimnazyum we
Lwowie.
45. Na taką samą posadę w klasach równorzędnych c. k. gimnazyum św.
Jacka w Krakowie.
46. Na taką samą posadę w c. k. II. szkole realnej w Krakowie.
47. Na taką samą posadę
wc.k.
szkole realnej wKrośnie.
48. Na taką samą posadę
wc.k.
II.
szkolerealnej we Lwowie.
49. Na posadę nauczyciela geometryi wykreślnej i matematyki w c. k. szkole
realnej w Krośnie.
50. Na taką samą posadę
wc.k.
I. szkole realnej we Lwowie.
51. Na taką samą posadę
wc.k.
II. szkole realnej we Lwowie.
52. Na posadę nauczyciela chemii jako przedmiotu głównego w c. k. szkole
realnej w Krośnie.
53. Na taką samą posadę w c. k. I. szkole realnej w Krakowie.
54. Na taką samą posadę
wc.k.
II.
szkolerealnej w Krakowie.
55. Na taką samą posadę
wc.k.
II.
szkolerealnej we Lwowie.
56. Na posadę nauczyciela języka francuskiego jako przedmiotu głównego
w c. k. II. szkole realnej we Lwowie.
57. Na posadę nauczyciela rysunków odręcznych w c. k. gimnazyum w Brodach.

65
58. Na taką samą posadę w c. k. szkole realnej w Jarosławiu.
59. Na taka, samą posadę w c. k.II. szkole realnej
we Lwowie.
60. Na taką samą posadę w. e. k. szkole realnej w Tarnopolu.
Do każdej z tych posad przywiązane sa pobory w myśl ustawv z dnia 19.
września 1898 Dz. p. p. Nr. 173,
Kandydaci ubiegający się o te posady mają wnieść podania zaopatrzone
w potrzebne dokumenty za pośrednictwem swej przełożonej władzy do Prezydyum
c. k. Kady szkolnej krajowej najpóźniej do końca lutego 1904.
Kandydaci którzy zamierzają ubiegać się o kilka z wymienionych posad,
winni wnieść osobne podanie o każdą posadę, dołączając do każdego podania ta
belę kwalifikac3rjną.
Kandydaci którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pragną aby ta ich służba
była policzalną, mają wykazać w tabelach kwalifikacyjnych jak najdokładniej, po
dając datę i liczbę dekretów, od którego czasu jak długo i w jakiej liczbie godzin
pełnili te obowiązki nauczycielskie.
Kandydaci którzy nie wyszli jeszcze z wieku obowiązującego do służby woj
skowej mają wykazać, czy uczynili już zadość obowiązkowi tej służby.
Z Prezydyum c. k. Kady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 1. lutego 1904.

L. 38. C. k. Eada szkolna okręgowa w Nisku ogłasza konkurs celem stałego
obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
' l . B a posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 5-klasowej mieszanej
w Eudniku.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na posady nauczycieli religii rzym.
kat. szkół 4-klasowych w Jeżowem
i w Kamieniu z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach należących do
parafii w Jeżowem, względnie w Kamieniu.
2. Na posady trzech nauczycieli 4-kiasowej szkoły w Jeżowem.
3. Na posady nauczycieli szkół 4-klasowrych w7 Kamieniu i Ulanowie.
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Kauchersdorfie.
5. Na posady nauczycieli (lek) 2-kiasow3rch szkół w Kopuach, Łętowni i Za
rzeczu.
6. Na posadę samoistnego nauczyciela szkoły l-klasowej w Jeżowem „na
Kameralnem11. Wie wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Nisku w niepnekraczalnym terminie do dnia 31. marca 1904.
Nisko, dnia 16. stycznia 1904.

Er. 4.

10
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L. 279. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu kamioneckim ogłasza c. k. Kada szkolna okręgowa następujący konkurs :
A) Z poborami II. klasy płac :
I.
Na
posady nauczycieli religii
rz.
kat. gr. kat. imojżeszowej szko
sowej wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową szkołą pospolitą w Badziechowie
z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej szkole' 6-klasow^j żeńskiej.
Kompetenci o posadę nauczyciela religii mojżeszowej mają się wykazać
ukończoną szkołą rabinów i egzaminem na rabina z dobrym postępem albo
patentem na nauczyciela szkół wydziałowych i uzdolnieniem do udzielania nauki
religii izraolickiej.
B) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posady nauczycieli religii
rz.
kat. i gr. kat. szkoły 6-klasowej męskiej
w Busku z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej 6-klasowej szkole
żeńskiej tudzież w 1-klasowej szkole na przedmieściu „Długa Strona" w Busku.
Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej 6-klasowej szkoły męskiej w Ka
mionce str. z obowiązkiem udzielania tej nauki w 6-klasowej szkole żeńskiej.
Kandydaci mają się wykazać ukończoną szkołą rabinów i egzaminem a g rabina zło
żonym z postępem dobrym albo patentem kwalifikacyjnym do szkół ludow7ych i uzdol
nieniem do uczenia religii swego ujfzriania.
II. a) Na jedną posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połą
czonej z 3-klasową szkołą wydziałową w Badziechowie.
b) Na jedną posadę nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Kamionce sir. z za
strzeżeniem pierwszeństwa nauczycielowi posiadającemu egzamin wydziałowy z któ
rejkolwiek grupy.
c) na jedną posadę nauczycielki 6 klasowej szkoły żeńskiej w Busku z za
strzeżeniem pierwszeństwa nwezycielce posiadającej egzamin wydziałowy z I. gru
py. We wszystkich tych szkołach jest język wykładowy polski.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą kompetować świeccy luk
zakonni kanonicznie ordynowani kapłani. Posad katechetów nie można zajmować
równocześnie z posadą duszpasterską.
0) Z pokorami IY. klasy p ł a c :
1. Z językiem wykładowym ruskim na trzy posady nauczycieli 4-klasowej
szkoły w Doorotworze.
Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły połączonej z dopełniającym
kursem rolniczym w Stojanowie.
2. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach z językiem wykładowym
ruskim w Babiczaek, Dmytrowie, Dziedziłowje, Niwicach, Nowosiółkach, Okladowie,
Pawłowie, Poburzanack, Ezepniowie, Sokoli, Streptowie i Tadaniu, oraz z języ
kiem wykładowym polskim w Horpinie.
3. Na następujące posady nauczyciel: szkół 1-klasowych z językiem wykła
dowym polskim : w Berbekach, Łodyni, Obydowie, Warchołach, Lanerśfrce; z języ
kiem wykładowym rusk im : w Grabowej, Manastyrku, Dolinie, Niemiłowie, Nahorcacb, Ostrowie, Budzie za Bugiem i Kukaniu.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy za
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pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej
mionce str. najpóźniej do końca marca 1904.

okręgowej w Ka

Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Kamionka str. dnia 25. stycznia 1904.

L. 94. Niniejszem ogłasza c. k. Rada szkolna okręgowa w Rzeszowie konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad:
1. Posady nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Głogowie w IV. kla
sie płac. Od kandydatów o tę posadę wymaga się uzdolnienia do nauczania języka
niemieckiego.
2. Posad nauczycieli samoistnych w IV. klasie płac w 1-klasowych szkołach
ludowych: w Białce, Dylągówce, Futomie, Łukawcu I., Mrowli, Racławówce i W y
sokiej. Nauczycielowi w Mrowli będą oddane do użytku B morgi pola ornego
z wliczeniem 30 K jako czystego dochodu do płacy.
3. Posad nauczycieli (lek) niesamoistnych w IV. klasie płac w 2-klasowych
szkołach ludowych: w Budziwoju, Łące, Słocinie i Siaiomieściu. We wszystkich
szkołach jest wykładowy jęz}rk polski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w przepisaną tabelę kwali
fikacyjną i wykaz lat służby, ewentualnie dekret wymiaru wkładek emerytalnych,
należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Rzeszowie najpóźniej do dnia 31. marca 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Rzeszów, dnia 31. stycznia 1904.

L. BjfcE Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela szkoły 6-klasowej mę
skiej w Gródku, tudzież posady nauczyciela szkoły 1-klasowej w Małkowicach, ogła
sza sio niniejszem konkurs.
Do posady w Gródku przywiązane są pobory II. klasy płac, do posady
w Małkowicach pobory IV. klasy płac. Językiem wykładowym w Gródku jest ję 
zyk polski, w Małkowicach język ruski.
Od kompetentów ubiegających się o posadę w Gródku wymaganą jest kwalifikacya do szkół ludowych pospolitych z prawem udzielania nauki języka nie
mieckiego. Pierwszeństwo mieć będą kandydaci którzy, wykażą się uzdolnieniem
do udzielania nauki gimnastyki i śpiewu.
Podania należycie udokumentowane i w tabelę kwalifikacyjną zaopatrzone
wnosić należy za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Gródku w terminie do końca marca 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 30. stycznia 1904.

10*

L. 198. C. k. Eada szkolna okręgowa w Przeworsku ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskie z poborami IV. klasy płac z polskim
językiem wykładowym:
I. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Urzejowicach.
II. Na posady nauczycielskie w 2-klasowych szkołach w Gaci i Ostrowie.
Podania należycie udokumentowane wnieść należy za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do c. k. okręgowej Eady szkolnej do 31. marca b. r.
Przeworsk, dnia 28. stycznia 1904.

L. 14. Niniejszem ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa w Łańcucie konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad:
1.
Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły męskiej w Łańcu
cie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkołach wiejskich a miano
wicie w Soninie, Woli małej i Dębinie.
2.
Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły żeńskiej w Łań
cucie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkołach wiejskich a miano
wicie *w Woli dalszej, Głuchowie i Dąbrówkach.
,3. Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły żeńskiej w Leżaj
sku z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkołach wiejskich w Staremmieście i Przyehojcu. Do posad tych przywiązane są pobory III. klasy płac.
4. Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły męskiej w Żołyni
z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 5-klasowej żeńskiej w Żo
łyni z poborami IV. klasy płac.
O posady nauczycieli religii w Łańcucie, Leżajsku i Żołyni mogą s:ę ubie
gać kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni, przyczem nadmienia się,
że posad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską i że na
koszta podróży wyznaczono dla każdej ze szkół po za siedzibą nauczycieli religii
położonych odpowiednie stałe ryczałty.
5. Trzech posad nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Żołyni z pobo
rami IV. klasy płac i 19% dodatkiem na mieszkanie. Pierwszeństwo zastrzega się
kandydatom z egzaminem wydziałowym.
6. Trzech posad nauczycielek w 5-klaśowej szkole żeńskiej w Żołyni z pobo
rami IV. klasy płac i 10°/0 dodatkiem na mieszkanie. Pierwszeństwo zastrzega się
kandydatkom z egzaminem wydziałowym.
7. Posad nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Dębinie, Teiny,
Ożannie i Zalesiu z poborami IV. klasy płac. Nauczyciel szkoły w Ożacnie, od
którego wymaga się uzdolnienia do nauki języka ruskiego, będzie miał oddane
do swego użytku dwa morgi pola ornego, jeden mórg łąki i prawo do paszenia
bydła na pastwisku gminnem.
8. Posad nauczycieli (lek) niesamoistnych w 2-klasowych szkołach ludowych:
w Brzyskowoli, Hussowie, Woli dalszej. Woli żarczyckiej i Wysokiej. We wszyst
kich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną i wy
kaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy do c. k.
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Bady szkolnej okręgowej w Łańcucie najpóźniej do dnia 31. marca b. r. Do tego
terminu przedłuża się konkurs na posadę kierowniczki ewentualnie kierownika
5-klasowej szkoły żeńskiej w Żołyni, ogłoszony tutejszem rozporządzeniem z dnia
30. listopada 1903 do L. 1.692 w numerze 1. „Dziennika urzędowego".
Łańcut, dnia 29. stycznia 1904.

L. 149. G. k. Eada szkolna okręgowa w Nadwornej ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskie :
1. Na posadę nauczyciela szkoły 5-klasowej męskiej wNadwornie.
2. Na posadę nauczycielki szkoły 4-klasowej mieszanej w Delatynie.
3. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej w Łanczynie.
4. Na posadę nauczyciela szkołyA-klasowej w Majdanie granicznym.
5. Na posady samoistne nauczycieli szkół 1-klasowycli:w Jabłonicy, Kamien
nej, Osławach czarnych, Potoku czarnym, Eafajłowej i Weleśnicy.
Do posad pod 1. i 2. przywiązane są pobory 111. klasy, a do wszystkich in
nych pobory IV. klasy płac. O posady pod 1., 2., 3. mogą się ubiegać kandydaci
posiadający1kwalifikacyę do szkół więcejklasowych. W otrzymaniu posady pod 1.
będzie miał pierwszeństwo kandydat posiadający egzamin do szkół wydziałowych.
Do posad pod 5. przywiązane jest prawo zajmfiwania mieszkania w budynku
szkolnym i korzystania z ogrodu i jednego morga roli, przeznaczonych do użytku
nauczyciela.
•Jeżykiem wykładowym w szkołach pod 1 , 2., 4. jest język polski, pod 3. 5.
ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Nadwornej do dnia 31.
marca 1904.
Nadworna, dnia 1. lutego 1904.

L. 156. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem następujący konkurs :
A) W II. klasie płac:
1. Na posadę nauczyciela religii mojieszowej w szkole 3-klasowej wydziało
wej męskiej połączonej z 4-klaęową pospońtą w Trembowli. O posadę tę mogą się
ubiegać kandydaci z ukończoną szkołą rabinacką i egzaminem na rabina złożonym
z dobrym postępem, lub posiadający egzamin kwalifikacyjny do szkół wydziało
wych i egzamin na nauczyciela religii swego wyznania. Nauczyciel ten będzie obo
wiązany udzielać nauki religii w szkole wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą i w 6-klasowej szkole żeńskiej.
2. Na posadę nauczyciela w 2-klasowej szkole połączonej z dopełniającym
kursem ogrodniczo-sadowniczym w Trembowli na przedmieściu „Sady".
B) W i p klasie płac:
3. Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych w Brykuli nowej i Małowie.
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4. Na cztery posady nauczycielskie w 4-klasowej szkole połączonej z dopeł
niającym kursem rolniczym w Łoszmowie.
5. Na dwie posady nauczycielskie w 4-klasowej szkole mieszanej w Strusowie.
6. Na jedną posadę nauczycielską w 3-klasowej szkole mieszanej w Kobyłowłokach.
7. Na jedną posadę nauczycielską w 3-klasowej szkole w Janowie.
8. Na posady nauczycielskie w szkołac-h 2-klasowych : w Ohmielówce, Darachowie, Hleszczawie, Iławczu, Iwanówce, Laskowsach, Mogielnicy starej, Podhajczykach justynowych, Eomanówce, Wierzbowcu, Zazdrości i Dereniówce.
Szkoły ad 1., 2., 4., 5. i 6. dalej szkęiy w Iwanówce, Podli aj czy k ach, Wierz
bowcu i Zazdrfcści mają wykładowy język polski reszta szkół język ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Trembowli najpóźniej do
dnia 81. marca 1904.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Trembowla 15. stycznia 1904.

L. 180. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Zaleszczykach ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie celem stałego obsadzenia:
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat". w 6-klasowej szkole ludowej
męskiej w Zaleszczykach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klaso
wych. szkołach w Uhryńkowcach i Dźwiniaczu i w 1-klasowej szkole w DupliskacŁ
należących do parafii rzym. kat. w Zaleszczykach.
II. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole ludowej
żeńskiej w Zaleszczykach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klaso
wej szkole w Winiatyńcach i w 1-klasowych szkołach w Kasperowcach i Szczytowcach.
. III. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 6-klasowej męskiej
w Zaleszczykach z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szkołach pu
blicznych tej samej miejscowości aż do ustawowo oznaczonej liczby godzin.
IY. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole ludowej 4-klasowej
w Tłustem z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szkołach do parafii
rzym. kat. w Tłustem należących.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać tylko- kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak jako katecheci nie będą mogli zajmo
wać posady duszpasterskiej.
A) Z językiem wykładowym polskim.:
Y. Na dwie posady naudzycieli w 6-klasowej szkole męskiej w Zaleszczykach:
kompetenci z egzaminem wydziałowym z grupy I. i II. będą mieli pierwszeństwo.
YI. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w iJścieczku.
YII. Na posadę nauczyciela szkoły 2-kłasowej w Uścieczku.
B) Z językiem wykładowym ruskim :
YIII. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klas.owej szkoły w Burakówce.
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IX. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: 1. w Bedrykowcaeh, 2. Beremianach, 3. Capoweach, 4. Chmielowej, 5. Dobrowlanaeh,
6. Hińkowcach, 6. Holihradach, 8. Iwaniu, 9. Kościelnikach, 10. Koszyłowcach,
11. Kułakowcach, 12. Milowcach, 13. Na.gorzan.aehC 14. Sadkach, 15? Słohódce
koszył. 16. Swierzkowcach, 17, Worwolińcach.
X. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych 1. w Burakówce 2. Nowosiółce kost. 3. Sińkowie 4. Torskiem 5. Uhryńkowcach 6. Winiatyńcach.
Do posad pod I. II. III. i V. przywiązane są pobory III. klasy płac, do
innych posad pobory IV. klasy płac.
Podania zaopatrzone w dokumenty służbowe, tabelę kwalifikacyjną i wykaz
lat służby należy przedkładać za pośrednictwem swych władz przełożonych naj
dalej do 31. marca 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Zaleszczyki, dnia 4. lutego 1904.

L. 47. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza konkurs celem sta
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy p ł a c :
1.
Na posadę nauczyciela religii a) rzym. kat. w 3-klasowej szkole wydzia
łowej żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolitą b) gr. kat. wt szkoje wydziałowej
męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Buczaczu,
' • I ^ ^ N a posadę nauczycielki w 3-klasowej szkolą wydziałowej żeńskiej połą
czonej z 4-klasową pospolitą w Buczaczu.
Z poborami III. klasy płac :
3. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. \y 5-klasowej szkole męskiej w Monasierzyskaeh z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także w 5-klasowej szkole
żeńskiej.
4. Na trzy posady nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej i jedną posado na
uczycielki 5-klasowej szkoły żeńskiej w Monasterzyskach.
5. Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkiffy mieszanej w Jazłoweu.
Z poborami IV. klasy płac:
6. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Potoku Złotym
7. Na posadę nauczyciela (Iki) 2-klasowej szkoły mieszanej w Jezierzanach.
8. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowyoh szkołach w następuja-cych miejscowościach: a) Dulibach, b) Krasiejowie, c) Ladzkierpr d) Nowostawcach,
e) Nowosiółce jazłowieckiej, fj Nowosiółce koropieckiej, g) Pużnikach, h) Skomorochach, i) Sokołowie, j) Weleśniowie, k) Zielonej, 1) Zalesiu, ł) ŻrJbrodach.
O posady nauczycieli religii rzym, kat. i gr. kat. mogą się ubiegać kanoni
cznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni.
Od kompetentek ubiegających się o nadanie posady w szkole wydziałowej
żeńskiej w Buczaczu, wymaga się egzaminu kwalifikacyjnego do szkół wydziało
wych z II. grupy.
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W szkołach pod 1., 2., 3., 4., 6., 8. a),f),
ł), j'estjęz}rk wykładowy polski,
we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej B ieg ow ej w Buczaczu do dnia 31.
marca b. r.
Buczacz, dnia 12. stycznia 1904.

L. 226. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem konkurs:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły z językiem wykła
dowym ruskim w Wietlinie.
2. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Czudowicach, w Dobrej,
w Manasterzu, w Mołoclyczu, w Woli węgierskiej.
W Czudowicach i Woli węgierskiej jest język wykładowy polski, w innych
szkołach ruski.
3. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach: 3-klasowej w Skołoszowie, tudzież
2-klasowych w Łowcach, Eokietnicy i Wietlinie.
Od bompeteniów starających się o posadę w Wietlinie wymaganą jest kwalifikacya do szkół z językiem wykładowym ruskim, o posady w innej z wymie
nionych szkół kwalifikacya do szkół z językiem wykładowym polskim, a nadto
w Skołoszowie do udzielania nauki języka ruskiego i niemieckiego.
Do wszystkich posad przywiązane są pobory IV. klasy płac.
Kompetenci ubiegający się o jedną z powyżej wymienionych posad mają
swe należycie udokumentowane i w tabelę kwalifikacyjną zaopatrzone podania
wnieść do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Jarosławiu najpóźniej do końca
marca b. r.
Przypomina się przy tem, że starający się o więcej jak jedną posadę mają
wnieść osobne podania zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną o każdą posadę.
Z c. k. Eady szkolne! okręgowej.
Jarosław, dnia 3. lutego 1904.

L. 150. C. k. Eada szkolna okręgowa w Starym Samborze ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły mę%iej w Starym
Samborze.
II. Na posadę nauczycielki kierującej 5-klasowej szkoły żeńskiej w Starym
Samborze. Kompetenci i kompetentki z egzaminem wydziałowym z którejkolwiek
grupy, będą mieć pierwszeństwo.
III. Na trzy posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Starym Sam
borze.
IY. Na trzy posady nauczycielek w
szkole 5-klasowej żeńskiej w Starym
Samborze. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci (tki) z egzaminem wydziałowym.
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B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
Y. Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-kiasowych z wolnem
mieszkaniem i prawem używania ogrodu i pola: 1. W Błozwi górnej, 2. Grąziowej, 3. Hołowiecku, 4. Koniowie, 5. Leninie wielkiej, 6. Mszańcu, 7. Niedzielnej,
8. Strzelbicach, 9. Strzyłkach, 10. Tysowicy, 11. Woli koblańskiej.
W szkołach męskiej i żeńskiej w Starym Samborze jest język wykładowy
polski, we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy przedkładać za pośrednictwem
swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Starym Samborze
w terminie dó dnia 31. marca 1904.
Stary Sambor, dnia 24. stycznia 1904.

L. 211. C. k. Rada szkolna okręgowa w Tarnobrzegu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) W miejscowościach III. klasy płac:
1. Posady nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szirole w Baranowie.
Katecheta ten będzie obowiązany udzielać nauki religii także w innych szkołach
w obrębie baranowskiej parafii położonych,
2. Posady nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tarnobrzegu. Od
kandydata o tę posadę wymaga się egzaminu kwalifikacyjnego do szkół wydzia
łowych z grupy III., a ewentualnie z II.
3. Posady nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Baranowie.
B) W miejscowościach IV.klasy p ł a c :
1. Trzech posad nauczycieli w 4-klasowej szkole połączonej z dopełniającym
kursem rolniczym w Grębowie.
2. Trzech posad nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Radomyślu
nad Sanem.
3. Dwóch posad nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Wrzawach.
4. Posady nauczyciela w 1-klasowej szkole w Furmanach.
5. Posad nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach : w Dąbrowicy, Domaeynach, Gorzycach, Jastkowieach, Mokrzyszowie i Trześni.
We wszystkich wymienionych szkołach językiem wykładowym jest język
polski.
Termin wnoszenia podań do 31. marca 1904.
Tarnobrzeg, dnia 6. lutego 1904.

L. 1998. C. k. Rada szkolna okręgowa w Tarnowie ogłasza niniejszem konkurs :
1. Na posadę nauczyciela w szkoło 1-klasowej w Siedliskach ad Tuchów.
2. Na posadę nauczyciela wr szkole dwuklasowej w Łękawicy. Obydwie po
sady zaliczone są do IV. klasy płac. Język wykładowy polski.
Należycie udokumentowane podania wnieść należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Tarnowie do 15. marca 1904.
Tarnów, dnia 4. stycznia 1904.
Nr. 4.

11
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L. 43. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Cieszanowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich:
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat.
1. W 5-klasowej szkole męskiej w Lubaczowie, z obowiązkiem udzielania
tego przedmiotu także w 5-klasowej szkole żeńskiej w Lubaczowie, a w miarę po
trzeby i w innej szkole ludowej do parafii rzymsko-katolickiej w Lubaczowie nale
żącej .
2. W szkole 4-klasowej mieszanej w Oleszycach m. z obowiązkiem udzielania
tego przedmiotu w szkołach ludowych należących do rzymsko-katolickiej parafii
w Oleszycach m., mianowicie w 2-klasowych szkołach w Oleszycach starych i
w Starem Siole i w 1-klasowej szkole w Futorach. Koszta podróży nauczyciela
religii z powodu udzielania nauki religii po za miejscem jego zamieszkania będą
pokrywane z funduszów szkolnych miejscowych. Do posady pod 1. przywiązane są
pobory III. klasy płac, pod 2. IY. klasy płac.
O posady te mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i za
konni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli zajmować równocześnie po
sady duszpasterskiej.
II. Z poborami III. klasy płac:
Na posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej mieszanej w Cieszanowie. Cd
kompetentki W'ymaga się kwalifikacyi z języka niemieckiego do szkół więcejkla
sowych.
III. W IV. klasie płac:
1. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Narolu mieście.
2. Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej w Omszycach mieście
z kwalifikacyą z języka niemieckiego do szkól więcejklasowych.
3.
mach i
4.
jarnach,

Na posady nauczycieli kierujących w szkołach 2-klasowych w Lisichjaw Młodowie.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Oewkowie, LisichLublińcu nowym, Młodowie, Płazowie i Ułazowie.

5. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Bihalach (z płacy po
trąca się dochód z gruntu w kwocie 20 K 26 h), w Dąbrowie, Dzikowie nowym,
Hucie różanieckiej, Hucie starej, Lipsku, Lublińcu starym, Miłkowie, Moszczanicy,
Narolu wsi, Rudzie różanieckiej, Suchej Woli i Wulce horynieckiej.
W szkołach: w Cieszanowie, Narolu m., Oleszycach m.. Oewkowie, Hucie ró
żanieckiej, Lipsku, Miłkowie, Moszczanicy, Narolu wsi, Rudzie różanieckiej, Wulce
horynieckiej jest wykładowy język polski w innych język ruski.
Ubiegający się nauczyciele (lki) o jedną z wymienionych posad mają wnieść
należycie udokumentowane podania za pośrednictwem swych przełożonych władz
do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Cieszanowie najdalej do końca marca b. r.
Cieszanów, dnia 25. stycznia 1904.
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b)

ogłoszone po ras drugi:

L. 58. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Eada
szkolna okręgowa w Brzozowie następujący konkurs:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczycielki w szkole 5-kiasowej żeńskiej w Brzozowie. Pierw
szeństwo będą miały kandydatki, posiadające kwalifikacyę do szkół wydziałowych.
B) Z poborami IV. klasy płac :
2. Na posadę kierującego nauczyciela w szkole 2-klasowej w Jasienicy. W szko
łach tych jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w terminie do 15. marca
1904 r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Brzozów, dnia 18. stycznia 1904.

L. 81. O. k. Eada szkolna okrngowa w Brzesku ogłasza niniejszem konkurs
na następujące posady nauczycielskie:
A) W miejscowościach III. klasy płac :
Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej wBrzesku. Kompetenci
z egzaminem wydziałowym z grupy II. mają pierwsz&ństwo.Na posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Brzesku. Kompetentki
z egzaminem wydziałowym z grupy I. mają pierwszeństwo.
B) W miejscowościach IY. klasy płac:
Na posadę nauczyciela kierującego i na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej
w Borzęcinie.
jHfJa posadę nauczyciela w szkołach 4-klasowych w Czchowie, Szczurowej
dwóch nauczycieli w Zakliczynie i jednego nauczyciela w ładownikach.
W szkołach 2-klasowych:
Na posadę nauczyciela kierującego w Wielkiej Wsi, na posady nauczyciel,
lub nauczycielek: w Bielczy, B iSupicach radłowskich, Dębnie, Domosławicach,
Maszkienicaeh, Niedzieliskach, Olszynach, Przyborowie, Stróżach, Strzelcach wiel
kich, Wielkiej Wsi, Woli przemykowskiej, Złotej, Wojakowej, Sufezynie i Łysej
Górze.
W szkołach 1-klasowych:
Na posady nauczycieli w Górce, Gosprzydowej, Eylowej, Strzelcach małych,
Eudzie-Eysiu, Słonej, Grabnie, Kątach.
W szkołach 2-klasowych: w Dębnie, Bielczy, Stróżach, Woli przemykowskiej,
Złotej i Biskupicach radłowskich jest pokój dla drugiego nauczyciela.
We wszystkich szkołach jest, język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonych władz szkolnych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Brzesku do dnia
15. marca 1904.
Brzesko, dnia 17. stycznia 1904.
1-1*
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L. 1680. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego w 5-kla
sowej szkole mieszanej w Dąbrowie z poborami III. klasy płac z językiem wykła
dowym polskim, ewentualnie celem obsadzenia posady nauczyciela w wymienionej
szkole ogłasza się konkurs z terminem wnoszenk podań do 15. marca 1904.
Pierwszeństwo zastrzega się kandydatom z egzaminem wydziałowym.
Dąbrowa, dnia 28. stycznia 1904.

O g ło s z e n ia .
C. k. Eada szkolna krajowa zaleciła na nagrody dla młodzieży szkół ludo
wych „Polskie Wydawnictwo obrazkowe" nakładem Drukami ludowej we Lwowie,
a mianowicie: Serya II Nr. 1. Żywot Jezusa Chrystusa, Serya III Nr. 1. Święty
Wojciech, S. IV Nr. 1. Mieszko I. i Serya VII Nr. 1. Michaś Sierotka. Cena
egzempl. po 6 h.

Egzamina kwalifikacyjne na nauczycieli i nauczycielki szkół ludowych po
spolitych rozpoczną się przed c. k. komisyą egzaminacyjną w Sokalu dnia 29. lu
tego b. r.
Termin wnoszenia podań do 21. lutego b. r.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. N iedopada,

Ulr. 5.

Kok YIII.

DZIENNIK URZ
c. k. Ra9y s z k o l n e j k r a j o w e j w jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydani^ dnia 2. marca 1904.

L. 6.780.

^

O k ó l n i k

c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkicli c. k. Rad szkolnych okręgo
wych o konfereneyaeh okręgowych, mających odbyć się w r. 1904.

Konferencye okręgowe w r. 1904 będą się odbywały, stosownie
dc normatywnego1rozporządzenia c. k. Rady szkolnej krajowej z dnia
11. marca 1897 do L. 5.401, jako konferencye częściowe na podstawie
podziału okręgów szkolnych na powiaty sądowe.
Ze względu na szczupłość funduszów, przyzwolonych w budżecie
krajowego funduszu szkolnego na pokrycie kosztów konferencyi okrę
gowych, będzie każda konferencya w r. 1904 trwała d z i e ń j e d e n .
Co do porządku konferencyi będą obowiązywały zasadnicze posta
nowienia zawarte w rozporządzeniach z dnia 5. marca 1903 r. do
L. 3.322 i z dnia 11. września 1903 do L. 32.863, (»Dziennik urzę
dowy* rocznik VII, Nr. 8. i 28.) a mianowicie w następującem zasto
sowaniu :
I. §§. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 rozporządzenia z dnia 5. marca
1903 do L. 3.322 pozostają w mocy z modyfikacyami, wymienionemi
poniżej w punkcie II-gim i IX-tym.
Również pozostają w .mocy postanowienia §. 3. rozporządzenia :;
z dnia 11. września 1903 do L. 32.863.
II. Gdzie z jakichkolwiek powodów urządzenie konlerencyi częścio
wych według podziału na powiaty sądowe napotyka na trudności i"gdzie
jest wskazanem urządzenie j e d n e j z b i o r o w e j k o n f e r e n c y i , obejNr. 5.
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mującej personal całego okręgu, tam Rada szkolna okręgowa przedłoży
c. k. Radzie szkolnej krajowej umotywowany wniosek do dnia
1. k w i e t n i a 1904.
W tym samym terminie przedłożą wnioski swe co do podziału
personalu i co do wyboru miejsc na odbycie konferencyi te Rady
szkolne okręgowe, których okręgi obejmują więcej niż dwa sądowe po
wiaty.
HI. Konferencye okręgowe odbędą się z reguły w d r u g i e j p o 
łowie wr ze śn ia lub w pierwszej połowie p a ź d z i e r n i k a .
IV. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn pożądanem jest w y z n a c z e 
n i e w c z e ś n i e j s z e g o t e r m i n u , przedłoży Rada szkolna okręgowa
umotywowany wniosek do dnia 1. k w i e t n i a 1904.
V. Przy wyborze terminu należy mieć na uwadze, ażeby przerwa
w nauce z powodu konferencyi nie trwała dłużej ponad dwa dni;
podróż na konterencyę lub powrót z konferencyi musi zatem przypaść
na dzień wolny od nauki szkolnej.
VI. Na porządku dziennym należy umieścić przedewszystkiem wy
kończenie pracy n a d r e w i z y ą s z c z e g ó ł o w y c h p l a n ó w nauko
wych, rozpoczętą w r. 1903.
Mianowicie należy omówić stosownie do postanowienia, zawartego
w §. 8. rozporządzenia z dnia 11. września 1903 do L. 32.863 te
kwestye, będące w związku z rewizyą planów szczegółowych, na któ
rych wyczerpanie i gruntowne opracowanie zabrakło czasu w r. 1903.
Również należy poddać pod dyskusyę te momenta, które w czasie
konferencyi z r. 1903 zostały dokładnie omówione i uchwalone, które
jednak nasunęły pewne wątpliwości przy ostatecznym zredagowaniu
uchwał konferencyi lub przy praktycznem zastosowaniu w ciągu roku
szkolnego 1903/4.
VII. Obok tego przedmiotu należy część konferencyi obrócić na
dokładne omówienie spostrzeżeń, poczynionych co do h y g i e n i c z n y c h
w a r u n k ó w szkół okręgu i co do wykonywania obowiązujących
p r z e p i s ó w ' h y g i e n i c z n y c h . Liczne spostrzeżenia stwierdzają bo
wiem, że czynniki miejscowe, obowiązane opiekować się szkołami, nie
zwracają żadnej uwagi na warunki hygieniczne i że znajomość najelementarniejszych zasad i przepisów hygieny szkolnej w kraju naszym
bardzo mało jest rozpowszechnioną.
Rada szkolna okręgowa postara się przeto o referenta, któryby
przedstawił najważniejsze braki pod względem hygieniczriego urządzenia
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szkół, dostrzegane w okręgu i najjaskrawsze przykłady nieprzestrzegania
przepisów hygienicznycb, a któryby wskazał, jak należy postępować,
ażeby te niewłaściwości usunąć, albo przynajmniej ich szkodliwe na
stępstwa wedle możności zmniejszyć.
Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, ażeby Raca szkolna okręgowa
pozyskała prelegenta ze stanu lekarskiego, n. p. lekarza powiatowego
lub okręgowego, któryby się podjął zebrać i podać nauczycielom naj
ważniejsze wskazówki z zakresu hygieny szkolnej, zastosowane do wa
runków lokalnych i uwzględniające możliwe do osiągnięcia ulepszenia.
Rozumie się, że wykład taki musiałby mieć cechę popularnego pouczenia,
zwłaszcza ze względu na znaczną ilość nauczycieli początkowych tudzież po
mocniczych, nie posiadających ani kwalifikacyi anistudyów seminarzyckich.
VIII. W programie konferencyi nie należy zapominać o stanie n au k i d o p e ł n i a j ą c e j i o - p r a k t y c z n y c h z a j ę c i a c h mł odzi eży.
W dyskusyi: nad preliminarzem krajowego funduszu szkolnego zwracano
wielokrotnie uwagę na to, że szkoły ludowe powinny kłaść nacisk n a ’
obudzenie zamiłowania do prac produktywnych i że powinny tym spo
sobem wpływać na wyrobienie osobistej dzielności jednostek i na pod
niesienie wytwórczej pracy ogółu. Podnoszono tedy powszechnie potrzebę
energiczniejszej akcyi w kierunku urządzania wzorowych ogrodów szkol
nych, tudzież w kierunku rozpowszechniania nauki koszykarstwa, wyro
bów słomkowych i t. d.
Rada szkolna okręgowa postara się przeto o sprawozdanie, dające
pogląd na stan tej sprawy
jej okręgu. Mianowicie należy postarać
się o daty, wykazujące stan ogrodów szkolnych, dalej zestawienie tych
szkół, których uczniowie wyższych stopni i młodzież nauki dopełniającej
pobiera tak zwaną naukę zręczności, ćwicząc się w pracy ręcznej w materyale drewnianym, wreszcie gdzie wprowadzono jako przedmiot nad
obowiązkowy koszykarstwo lub inne prace tego rodzaju.
Sprawozdanie takie powinno służyć za punkt wyjścia do dyskusyi,
mającej wyświecić, jakie dotychczas na tem polu osiągnięto korzyści,
jakie napotykano trudności i czego potrzeba, ażeby prace takie więcej
rozpowszechnić.
Pożądaną też jest rzeczą, ażeby w razie urządzenia wystawy szkolnej
w czasie konferencyi, na wystawie tej znalazły umieszczacie także wy
roby uczniów, owoce i jarzyny z ogrodu szkolnego i t. d.
IX. Wobec krótkości czasu a ważności powyższych tematów lekcye
wzorowe mogą w zupełności odpaść.

w
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X. O terminie i programie konferencyi c. k. Rada szkolna okręgowa
przedłoży c. k. Radzie szkolnej krajowej osobne sprawozdanie do dnia
1. m a j a 1904.
Sprawozdanie o przebiegu konferencyi należy przedłożyć najpóźniej
do dnia 1. g r u d n i a 1904.
XI. C. k. Rady szkolne okręgowe miejskie miast Lwowa i Krakowa
wyznaczą terminy konferencyi okręgowych i ułożą ich programy według
własnego uznania.
Sprawozdanie o ich przebiegu należy przedłożyć w terminie wska
zanym powyżej w punkcie X-tym.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 21. lutego 1904.
Za c. k. Namiestnika:
Tlasek w. r.

L. 881.

O k ó l n i

k

c. k. krajowej Rady szkolnej do c. k. Rad szkolnych okręgowych i Dyrekcyi c. k. seminaryów nauczycielskich w sprawie udziału nauczycieli
seminaryów nauczycielskich w konferencyach okręgowych.

W sprawozdaniu dotyczącem przebiegu pewnej konferencyi okrę
gowej zamieszczona była uwagar że nauczyciele miejscowego c. k, seminaryum nauczycielskiego jawili się jako goście.
Zapatrywanie wyrażone w tem zdaniu o chasakterze, w jakim
członkowie grona nauczycielskiego seminaryum nauczycielskiego ucze
stniczą w obradach konferencyi okręgowej, jest mylne i sprzeczne
z postanowieniami ustawy na mocy §. 45. państwowej ustawy z dnia
14. maja 1869 (Dz. p. p. Nr. 62). Wszyscy nauczyciele publicznych semi
naryów nauczycielskich nie tylko są uprawnieni ale nawet zarówno
z nauczycielami publicznych szkół ludowych obowiązani uczestniczyć
w konferencyi okręgowej. (Pierożyński: Ustawy i rozporządzenia, str. 29).
Stosownie do tego postanowienia ustawy rozporządzenie c. k. Mi
nisterstwa Oświaty z dnia 8. maja 1872 do L. 3306 (Dz. p. p. Nr. 68),
normujące porządek konferencyi okręgowych, wymienia w §. 4. między
członkami konferencyi okręgowej wyraźnie dyrektorów, starszych nau
czycieli i nauczycieli szkoły ćwiczeń seminaryum nauczycielskiego
(męskiego lub żeńskiego), istniejącego w okręgu, dodając wyraźnie, że
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wszyscy ci członkowie mają w sprawach przydzielonych konferencyi
głos uchwalający (stanowczy), tudzież że im służy czynne i bierne prawo
wyboru. (Pierożyński, Ust. i rozp., str. 40 i 41).
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 21. lutego 1904.
Za c. k. Namiestnika
Piasek w r.

W ia d o m o ś c i o so b iste .
Jego Ges. i Król. Apostolska Mość Najwyższym postanowieniem z dnia 8. lu
tego 1904 raczył nadać najmiłcściwiej Emilianowi Topolnickiemu nauczycielowi
szkoły ludowej męskiej im. Ces. Elżbiety we Lwowie złoty krzyż zasługi.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował ks. Józefa Rakowskiego,
nauczyciela głównego w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Sokalu,
nauczycielem głównym w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Zaleszczykach.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał Wiktorowi Orłowskiemu emerytowa
nemu nauczycielowi kierującęmu 4-klasowej szkoły w Pruchniku w okręgu jaro
sławskim w uznaniu jego długoletniej wydatnej pracy w zawodzie nauczycielskim,
tytuł dyrektora.
0.
k. Rada szkolna krajowa zamianowała:
ks. Walentego Toczka zastępca, nauczyciela religii rzym. kat. w £ k. gimnazyum
w Drohobyczu:
ks. Floryana Moryla pomocniczym nauczycielem religii rzym. kat. w c. k. I. gim
nazyum w Tarnowńe;
Klauclyusza Solarskiego, tymczasowego nauczyciela szkoły pospolitej męskiej połą
czonej z wydziałowe w Tarnopolu, zastępcą nauczyciela w c. k. męskiem
seminaryum nauczycielskiem w Tarnopolu.
0. k. Rada szkolna krajowa przeniosła Stanisława .Juchnowicza zastępcę nau
czyciela w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Zaleszczykach do c. k.
męskiego seminaryum nauczycielskiego w Sokalu.
C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła wyliar:
Juliana
kniazia Puzyny i Józefa Kapki na delegatów Rady powiatowej do c. k.
Rady szkolnej okręgowej w ^kszanowue :
Ks. Waleryana Hankiewicza i Jarosława Paszkowskiego na delegatów Rady po
wiatowej a dra Juliana Olpińskiego na delegata Rady gminnej do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Trembowli;
Jan a Kampały nauczyciela 1-klasowej szkoły w Jabłonce niżnej na reprezentanta
zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w T urc e;
Władysława Krzysztofowicza nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Nowosiółce na reprezentanta zawodu nauczycielskiego do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Zaleszczykach;

C. k. Rada szkolna krajowa wyznaczyła:
Izabelę Liberakową nauczycielkę kierująca, 6-klasowej szkoły żeńskiej w Nowym
Targu na drugiego reprezentanta zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady
szkolnej okręgowej w Nowym Targu.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Józefa Tennenbauma nauczycielem 3-klasowej szkoły wydziałowej męskiej w Tar
nopolu ;
Wiktora Migoekiego nauczycielem 6-kMsowej szkoły męskiej w K ufach;
Emila Nawrockiego nauczycielem kierującym 5-klasowej szkoły męskiej w Kopyczyncach;
Jana Ziemskiego i Jana Dziedzica nauczycielami 5-klasowej szkoły męskiej
w Bieczu;
Józefa Madejskiego nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Dobczycach;
Michała Smosznę nauczycielem 5-klasowej szkoły.w Przeworsku;
Zofię SzarM ską nauczycielką 5-klasowej szkoły w Kańczudze;
Wawrzyńca Władykę i Zenona Janigę na#ezy ciałami 5-klasowej szkoły w Woj
niczu ;
Jana D aio w sk ie g o nauczycielem kierującym, Michała Gustowicza nauczycielem
4-klasowej szkoły męskiej w Samborze;
Aleksandra Mazurkiewicza nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły im. Ko
ściuszki w Tarnowie;
TeofiłffWknlskiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w Podniichalu;
Władysława Kusia nauczycielem 4-klasowej szkoły męskiej w Wieliczce;
Jadwigę Kraussównę i Wilhelminę Missonównę .nauca^ielkami 4-klasowej szkoły
pospolitej żeńskiej połączonej z wydziałową w B ro d ac h ;
Stefana Wojciechowskiego nauczycielem 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej
łączonej z wydziałową w Tarnopolu;
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Wandę Wszelaczyńską nauczycielką II. 4-klasowej szkoły żeńskiej w Tarnopolu;
Bazylego Medyńskiego nauczycielem 4-klasowej szkoły męskiej na przedmieściu
Mikulinićckiem w Tarnopolu.;
Eleonorę Dudykiewieżową nauczycielką kierującą, Joannę Ł łec h ó w n ę i Blalreę
ITeckerównę nauczycielkami 4-klasowej szkoły żeńskiej w Kulikowie;
Bronisławę Bojkównę nauczycielką 4-klasowej iśzkoły w Strzeliskach nowych;
Wiktoryę FornBsównę nauczycielką 4-klasowej szkoły w Czarnym Dunajcu ;
Ludwikę Nyezównę nauczycielką 4-klasowe.j szkoły w Milówce;
Antoninę Lendównę nauczycielką 4-klasowej szkoły w Borzęcinie.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych :
Jana Sławskiego w Dereniówce; Wojciecha Różyckiego w r ę b n i a c h ; Bole
sława .Jaroszewskiego w Dzikowie starym ; Eliasza Sawczaka w P rzy stani; Michała
Stafińskiego w Łękach górnych; Jana Mikołajczyka w Bystrej; Józefa Glodkiewicza w Podhorkach.
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Nauczycielami i nauczycielkami szkól 2-klasowych:
Maryę Lorenfową w Bopicy polskiej; Jacentego Mazurka w Zagórzanach;
Antoninę Pichutównę w Berezowicy wielkiej; Anielę Paklikowską w Medyce!
Franciszkę P io tro w k ą w Zalesiu; Emilię Gonetównę w Przeciszowie; Wiktoryę
Tomaszewską w Eeklińcu; Jana Łysego w Koszlakach ; Genowefę Bucmanfakównę
w Stanimirzu; Mary o Schelmbauerównę, w Hanaczowie; Annę Sawezakową w Przy
stani.
Nauczycielami i nauczycielkami szkól 1-klasowych:
Wiktora MozolWskiego w Kleszczównie; Józefa Króla w SchSnanger; Stani
sławę Tarnawską w Bjokowicach ; Annę Loszfkową w7Podliacacli; Ludwikę Ostrow
ską w Stroniowicach; Maryę Tibinkównę w Ghodnowicach; Annę Cawannę w Klę
czanach; Maryannę Maksyniowiezównę w Fredropolu ; Emmę Scliumanównę w Wołostkowie; Maryę Paleczkównę w Zygodowicach ; Emila Wiszomirskiego w Koziowej; Ludwikę Milkówne w Zeniowie; Eugeniusza Gwoździka w OJchowcu; Wandę
Olchowską w Żuklinie : Zofię Gzecliowiczównę w U dnowie; Edwarda TrondowskiegoS
w Brzeźnicy; Domicelo Brilckównę. w Suchowoli; Eugenię Kłosińską w Jjfc a c h ;
Erancisajj*Sęka w Biesiadkach; Zofie Olankowską w Sławsku; Jadwigę Heldenburg w Stynawie wyznej: Włodzimierza Podhajnego w Połonicznej; Teofila Bu
kowskiego w Dziale; Józefę Faberównę w Bąezalu dolnym: Joanno Boskoszównę
w Starym Skalacie; Jana Partykę w Żerebkach królewskich; Wiktoryę Perucką
w Nowmszycaeji: Joachima S |B upskiego w Nuśmicach; Pomicelę Jasińska"
w Wierzchowcach: Franciszka Karasińskiego w Lesiówce; Julię Łodziakównę
w Długopolu; Władysława Koeząja w Strzel czy s k a c h ; Michała Łozińskiego w Ba
bi czach : Jana Wisza w Głowaezowy; Stanisławę Weberównę wGórnej Wsi;
Wacława Orlofa w7 Lasku.
G. k. Bada szkolna krajowa przeniosła:
Wandę Kołczykiewiczównę nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Borszczowie
na równorzędną posadę do 4-klasowej s*koły w Skolem;
Władysława Firleja nauczycMI 5-klasowej szkoły męskiej wBieczu
na równo
rzędną posadę do 5-klasowej szkoły w Ciężkowicach;
Jana Skowrońskiego nauczyciela kierującego, Antoninę Sehmolikową, Bronisławę B i
lińską i Maryę Oberską nauczycielki 5-klasowej szkoły mieszanej w Mona
sterzyskach na równorzędne posady do 5-klasowej szkoły żeńskiej w Monasterzyskach;
Michała Wrzaka nauczyciela 5-klasowej szkoły mieszanej w Monasterzyskach na
równorzędną posadę do 5-klasowej szkoły męskiej w7 Monasterzyskach;
Karola Blachę nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej potoczonej z wy
działową w Samborze na równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły ludowej
męskiej w Samborze;
Stefana Arbesbaufera nauczyciela 2-klasowej szkoły na przedmfeściu „Dólni.a“
w Samborze na posadę nauczyciela do 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej
połączonej z wydziałową w Samborze ;

84

Olimpię Waremską nauczycielkę 4-klafiwej szkoły w Skolem na równorzędną po
sadę do 4-klasowej szkoły na Kącie folwarkowym w Horodence ;
Jana Zycha n a u e z w e la kierującego 2-klasowej szkoły w Jastrzębi na równorzędną
posadę do 2-klasowej szkoły w Wanipiepzowie ;
Teodora C h o d o ro w sk iej nauczyciela kierującego 2-klEJJwej szkoły w Demni na ró
wnorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Olchowcach;
Metodego Bilińskiego nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Dobrowlanach
na równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Trusliiawcu a Jana Niementowskiego nauczyciela kierującego w Truskawcu do Dobrowlan ;
Józefa Stańkowskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Isypowcach na równorzędną
posadę do szkoły w Rykowie;
Jana Sarmatiuka nauczyciela 1-klasowej szkoły w Podhorodcach na równorzędną
posadę do szkoły w Orawie.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Konrada Pawluka nauczyciela w Bzowicy;
Leokadyę Kobylańską i Ludwikę Loosównę nauczycielki 5-klasowej szkoły wydzia
łowej żeńskiej w B rodach;
Petronelę Mukaczynską nauczycielkę szkoły żeńskiej im. Isakowicza we Lwowie ;
Jan a Chomina nauczyciela w Skomorochach;
Henryka Baczyńskiego nauczyciela w Binczarowej.
Z m a r ł y : Julia Urbańska tymczasowa nauczycielka w Woli zarczyckiej
w okręgu łańcuckim; urodzona dnia 11. listopada 1880, zmarła w Leżajsku dnia
26. stycznia b. r. w trzecim roku służby w zawodzie nauczyaielskim.
Michalina Kijankowska nauczycielka w 4-klasowej szkole w Siemianówce
w okręgu lwowskim zamiejskim umarła dnia 20. lutego 1904 w 22. roku życia
a 8 roku służby nauczycielskiej.

Na praktyczny kurs ogrodnictwa, urządzony staraniem Towarzystwa ogro
dniczego w Krakowie w czasie od 14. do 80. marca b. r. włącznie i od dnia 11.
do 15. lipca b. r. włącznie powołani zostali przez c. k. Radę szkolną krajową na
stępujący nauczyciele:
1. Depowski Józef, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Radzia»wie (okr.
Podgórze).
2. Preundorf Korneli, nauczyciel kier. 4-klasowej szkoły z dopełniającym
kursem rolniczym w Łoszniowie (okr. Trembowla).
3. Gołąb Jan, nauczyciel kięr, 4-klasowej szkoły w Radłowie (okr. Brzesko).
4. Koza Wojciech, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Brzozowej (okr. Wie
liczka).
5. Kurleto Jan, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Porębie wielkiej (okr. Li
manowa).
6. Papuziński Stanisław, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Chełmku (okr.
Chrzanów).
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7. Słowik Piotr nauczyciel 1-kl. szkoły w Trzebieńczycaeh (okr. Wadowice).
8. Twaróg Karol, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Sąsiadowicach (okr.
Sambor).
9. Woźny Wincenty, nauczyciel kier. 4-klasowej szkoły w Krowodrzy (okr.
krakowski zamiejski).
10. Zaeharyew Inocenty, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Dulibaeh
(okr. Stryj).
11. Zajączkowski Wacław, nauczyciel kier. 4-klasowej szkoły w Zwierzyńcu
(okr. krakowski zamiejski).
12. Zgut Wincenty, nauczyciel kier. 4-klasowej szkoły w Szczawnicy (okr.
Nowy Targ).
Na praktyczny kurs ogrodnictwa, urządzony przy kraj. zakładzie sadowni
czym w Zaleszczykach w czasie od 14. do 30. marca b. r. włącznie i od dnia 1.
do 6. sierpnia b. r. włącznie powołani zostali przez c. k. Radę ^zkoktą krajową
następujący nauczyciele:
1. Barnicz Bazyli, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły z dopełniającym kursem
rolniczym w Balińcach (oln\<>Kołomyja).
2. Buciewicz Julian, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły z dopełniającym'kur
sem ogrodniczym w Sadach tremnowelskich.
3. Dancewicz Józef, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Załuezu (okr. Śniatyn).
4. Głodziński Aleksander, nauczycie, kier. 2-klasowej szkoły w Bereźnicy szla
checkiej (okr. Kałusz).
5. Grzybowski Mieczysław, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Sławentynie (okr.
Podhajce).
6. Hruszkiewicz Zenon, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Zalesiu
(okr. Borszezów).
7. Jaworski Andrzej, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Kutach starych
(okr. Kosów).
8. Ryżewski Józef, nauczyciel kier. 4-klasowTej szkoły w Potoku złotym (okr.
Buczaez).
9. Stolf Antoni, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Browarach (okr. Buczacz).
10. Szczepanowski Jan; nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Załużu (okr.
Zbaraż).
11. Szul Karol, nauczyciel kier. 2-klasowej szkoły w Hłuboezku wielkim (okr.
Tarnopol).
12. Witkowski Józef, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Wierzchniakowcach (okr. Borszezów).

O r g a n iz a o y a szkól.
0.
k. Rada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniami z dnia 29. lutego 1904 :
1. 276 gminy Małą Wieś i Strurniany w okręgu wielickim z zakresu szkolnego
w Węgrzcaeli wielkich i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Strumianach dla Strumian i Malej W s i ;
Nr. 5.

13
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1. 5419 gmino Janówke w okręgu tarnopolskim z zakres! szkolnego w Zagrobeli
i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w .Janowce.

i.
1.
1.
1.
i.

0.
k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 29. lutego 1904 :
4480 1-klasową szkołę w B ezecho w ej dolnej- w okręgu liseckiin ;
6420
1-kBplwą szkołę w
Husneni w okręgu turczaiiskim;
6756
1-klasową szkoło w
Zawadce w okręgu turczańskim;
6852 1-kiasową sakołę w Siekierczynie w okręgu limanowskim;
7B68 l-kłasową szkołę w Dydiowej w okręgu turczaiiskim.

C. k. Eada szkoina krajowa przekształciła orzeczeniami
z dnia 29. lutego
1904:
1. 6680 4-klasową szkołę mieszaną w Janowue w okręgu gródeckim na 4-klasową
szkołę męską i 4-klasową szkołę żeńską;
1. 5487
3-klasowni szkołę na przedmieściu „Zadwónvem“w Drohobyczu
na 4-klasową
1. 5759 3-klasową szkołę w Uściu biskupiem w okręgu borszczowskim na 4-klasową.
1. 4781
2-klasową szkołę w
Probużnej w okręgu husiatyńskim na
4-klasową;
1. 7576 2-klasową szkołę w Świrzu w okręgu przenlyślańskim na 4-klasową.
1-klasowe szkoły ludowe na 2-kiasowe:
1. 5257 w Nienadówce środkowej w okręgu kolbuszowskim;
1. 5715 w Zawadzie uszewskiej w okręgu brzeskim;
1. 5754
w Iuirzanach wr okręgu brzeżańskim;
1. 6034
w Stryszowde w okręgu w7adowickim ;
1. 7027 w Ostrowcu w okręgu kołomyjskim;
1. 7551 w7 Litym w7 okręgu drohobyckim.
C. k. Eada szkolna krajowa ustanowiła:
zamiast dotychczasowej jednej posady nauczyciela religii rzym. kat. dla szkół in
dowych w Tyśmieniey posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej
szkole męskiej i posadę jmuczyciela religii rzym. kat. w75-idasowej szkole
żeńskiej w Tyśmieniey w okręgu tłumackim z obowiązkiem udzielania na
uki religii i w inny cli szkołach do rzym. kat. parafii wflWmienicy należących;
zamiast dotychczasowej jednej posady nauczyciela religii gr. kat. w Tyśmienicfl
posadę nauczyciela religii gr. kat. w7 5-klasowej szkole nięsW,ej ; posadę na
uczyciela religii gr. kat. w 5-klasowej szk™e żeńskiej w Tyśmieniey z obo
wiązkiem udzielania nauki religii w szkołach na przedmieściach Stanisław' owskiem i Tłumackiem w Tyśmieniey ;
posadę nauczyciela religiii zraeliekięi w 5-klasowej szkole męskiej w Przeiif^ślanach.

B u d o w a s z k ó ł.
0. k. Eada szkolna krajowa pfc&tanowiła orzeczeniem z dnia 19. lutego 1904
1. 6173 budowę szkoły męskiej o dziewięciu salach naukowych w Eawie ruskiej
przy pomocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
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0.
k. Kada szkolna krajowa przyznała bezprocentowo pożyczki na budowę
szk*: '
gminie Kurdwanówka w okręgu buczackim w kwocie 3000 K ;
gminie Nowosielce w okręgu bo^reckim w kwocie 1800 K.

K s ią ż k i szkolne.
■J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 5. listopada, 1903
L. 34.7®i zaliczył dziełko p. t. ,,Dydaktyka uzupełniona zasadami logiki. Napisał
Mieczysław Baranowski. Wydanie czwarte. Lwów 1903. Seyfartlr i Czajkowski.
Cena egzemplarza broszurowanego 1 K 40 b, w oprawie 1 K 60 k — w poczet
książek dozwolonych do użytku szkolnego w Ł m inaryacli nauczycielskich z języ
kiem wykładowym polskim.

K o n k u rsa .
aj ogłoszone po raz pierw szy.
L. 7112. Celem obsadzenia posad nauczycielskich w c. k. II. gimnazyum
w Ezeszowie ogłasza się niniejszeuBkonkurs, a mianowicie :
1. Na dwie posady nauczycieli filologii kSsycznej.
2. Na jedną posadę nauczyciela języka polskiego jako przedmiotu głównego,
filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego.
3. Na jedną posadę nauczyciela języka niemieckiego jako przedmiotu głównego,
filologii klasycznej jako }|rBclmi%tu pobocznego.
4. Najemną posadę nauczyciela historyi i geografii.
5. Na jedną posadę nauczyciela matematyki i fizyki.
6. Na jedną posadę, nauczyciela historyi naturalnej jako przedmiotu głównego,
matematyki i fizyki jako przedmiotu pobocznego.
Kandydaci ubiegający się o posadę ad 1 lub 5 wymienioną, posiadający kwa
lifikację, do n an d u n ia propedeutykOlozofii, będą mieć pierwszeństwo.
Z każdą z wymienionych posad połączone są pobory i prawa w .myśl ustawy z dnia
19. września 1898 Dz. p. p. Nr. 173. Z p ^ p c y nauczycieli, którzy pragną aby im
służba spędzona w charakterze zupełnie uirwalifikowanych suplentów, była policzona
do stabilizacji i dodatków pięcioletnich, winni dołączyć do swych podań dowody, gdzie
i w jakiej liczbie godzin udzielali nauki.
Kandydaci którzy jeszcze nie ukończyli 25. roku życia, winni się wykazać,
czy i o ile uczynili zadość obowiązkowi słuą^y wojskowej.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty i należycie wypełnioną tabelę
kwalifikacyjną, należy wnosić za pośrednictwem przełożonej Dyrekayi najpóźniej
do dnia 15. marca 1904 do Prezydyum c. k. Bady szkolnej krajowej.
Z c. k. Bady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 25. lutego 1904.
18*
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L. 8 .lO l.^ i n i d p z e u i ogłasza si,ę konkurs na posado nauczyciela głównego
w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Sokalu z kwalifikacją nauczy
cielską do szkól rolnjczych średnich.
Obowiązkiem tego nauczyciela będzie udzielanie nauki gospodarstwa wiejskiego
i nauk przyrodniczych w języku wykładowym polskim i ruskim.
Do tej posady przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
określone ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. pr. p.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służ
bowych, sporządzoną na przepisanym formularzu (_QualifiJcationstdbelle), należy
wnosić do c, k. Eady szkolnej krajowej za pośrednictwem władzy przełożonej
najpóźniej w terminie do 25. marca 1904.
Kompetenci pragnący, aby lata służby spędzone w publicznych szkołach lu
dowych, były im policzone na posadzie o którą się, ubiegają, nie tylko do ogólnej
ilości lat służby, ale także do przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §. §. 2.
i 14. pomienionej ustawy, winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, czy
i w jakim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, które mbżna osiągnąć
na podstawie przytoczonych postanowień ustawy.
Podania zebrane przedłożą Dyńkkcye (fikół średnich i seminatyów nau
czycielskich tudzież c. k. Eady szkolne okręgowe, wypełniwszy należycie taoele
kwalifikacyjne, najpóźniej do końca marca 1804.
Z c. k. Eaclą szkolnej krajowej.
Lwów. dnia 28. lutego l t ł t t

L. 571. C. k. Eada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs w celu ob
sadzenia posady c. k. inspektora szkolnego okręgowego w Starym Samborze,
ewentualnie innej opróżnić się mogące*,..
Z pesadą tą połączone są pąąwa i pobory dla urzędników państwowych
w1 'Hf. klasie rangi w myśl ustawy z dnia 8. czerwca 1892 Nr. 92 Dz u. p. tu
dzież ryczałt dyet i kosztów p o drijy dla okręgu systemizowany.
Podawać się mogą o tę posadę oprócz c. k. inspektorów szkolnych okrę
gowych :
1. Nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczycielskich, mający przynaj
mniej 5-letn,ią praktykę w.zawodzie nauczycielskim.
2. Katecheci szkółftśrednieh, seminaryów nauczycielskich i szkół ludowych,
mający przynajmniej 5-Ietnią praktykę na stałej posadzie katechety.
3. Nauczyciele szkół ćwiczeń przy seminaryach nauczycielskich, mający przy
najmniej 5-letnią praktykę na stałej posadzie.
4. Kierownicy szkół przynajmniej 4-klasowyeh z kwalifikacją do szkół wy
działowych.
Nominacja może po myśli § 2. przytoczonej ustawy być odrazu stałą, lub na
razie prowizoryczną według uznania Pana Ministra Wyznań, i Oświaty.
Kandydaci winni si^Lwykazać znajomością abu języKÓw krajowych.
Podania opatrzone w poMzebne dokumentu służbowe i dokładnie wypełnioną
tabelę kwalifikacyjną (Qualifikationstąlelle) sporządzoną w sposób prawidłowy na

przepisanym formularzu, należy wnieść w przepisanej drodze służbowej do Prezydyum
c. k. Eady szkolnej krajowej do końea marca b. r.
Kompetujący nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczycielskich mogą
w podaniach swych prosić, aby pod względem płacy .i* dodatków pięcioletnich za
stosowano do nich na posadach inspektorów szkolnych okręgowych normy przepi
sane dla nauczycieli szkół średnich i seminaryów nauczycielskich.
Zebrane podania przedłożą Dyrekcye szkół śp&dnich i seminaryów nauczyciel
skich oraz c. k. Eady szkolne okręgowe do dnia 10. kwietnia b. r. wypełniwszy
należycie tabele kwalifikacyjne.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 22. lutego 1904.

L. 6508. 0. k. Eada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs w celu na
dania posady nauczyciela szkoły ćwiczeń z ruskim językiem wykładowym wc. k. seminaryum nauczycielskiem w Tarnopolu.
Do tej posady przywiązane a ą pobory u prawo do dodatków pięcioletnich
oznaczone ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. pr. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę mają się wykazać kwalifikacyą nauczy
cielską do szkół wydziałowych z polskim i ruskim językiem wykładowym.
Podania o nadanie tej posady należycie udokumentowane i zaopatrzone w ta
belę stosunków służbowych ( Qualifikationstabelh) sporządzoną w sposób prawidłowy
na przepisanym formularzu, mają być wniesione, za pośrednictwem przełożonej
władzy, do c. k. krajowej Eady szkolnej najpóźniej w terminie do dnia 20. mar
ca 1904. O ile ubiegający się o tę posad® pełnią już obowiązki w publicznej
szkole ludowej a pragną abjjj lata służby w szkołach ludowych przepędzone,
były im policzone na posadzie nauczyciela szkoły ćwiczeń nie tylko do ogólnej
ilości lat służby, ale także do przyznania doclatiiów pięcioletnich po myśli §. 2.
i 14. przytoczonej wyżej ustawy, winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach,
czy i w jakim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, które osiągnąć
można na podstawie tych postanowień ustawy.
Zebrane podania przedłożą Dyrekcye e. k. seminaryów nauczycielskich
i cć k. Eady szkolne okręgowe najpóźniej do dnia 25. marca 1904 wypełniwszy
należycie dołączoną tabelę kwalifikacyjną.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 21. lutego 1904.

L. 954. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w c. k. gimnazyum II.
w Tarnowie ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przeniesienia, posady
sługi w innej szkole średniej w Galicyi, ogłasza c. k. Eada szkolna krajowa kon
kurs z terminem wnoszenia podań do dnia 29. marca 1904. Do tej posady przy
wiązane są następujące pobory: płaca etatowa w kwocie 800 K rocznie, 25°/0 do
datek aktywalny w kwocie 200 K rocznie (w razie zajmowania mieszkania w bu
dynku szkolnym połowa tego dodatku) i ubranie służbowe.
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Z posadą tą są połączono wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, gabinetów, utrzymy
wanie porządku i czystości wewnątrz budynku szkolnego, Łudzi® wszystkie czyn
ności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opałowego, pa
lenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać :
1. znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnjejni
i własnoręcznemi próbami p is m a ;
2. uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego ;
3. nieprzekroczony wiek do lat czterdziestu metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionemu przez właściwą władzę, jeżeli nie "pozostaje w służbie pu
blicznej ;
5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy wnieść w oznaczonym te r
minie do c. k. Bady szkolnej krajowej na ręce c. k. Dyrekcyi gimnazymn I.
w Tarnowie, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej, za pośrednictwem
swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60 mają przy nadfr
niu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoficerowie, po
siadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego Ministerstwa wojny względnie c. k. Ministerstwa obrony kra
jowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cywilnej.
Dopiero w braku takich kandydatów mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Bady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 18. lutego 1904.

L. 848. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w c. k. II. szkole
realnej we Lwowie, ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przenie
sienia, takiej samej posady w innej szkole średniej w Galicyi, ogłasza c. k. Bada
szkolna krajowa niniejszem konkurs z terminem wnoszenia podań do 2. kwie
tnia 1904.
Do tej posady przywiązane są następujące pobory : płaca etatowa w kwocie
800 K rocznie, 30% dodatek aktywalny w kwocie 240 K rocznie, wolne mieszka
nie służbowe wT budynku szkolnym, tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc n ale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, gabiijftów, utrzymywa
nie porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wszyst
kie czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opało
wego, palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
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Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1. znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkoinemi
i własnoręcznemi próbami p is m a ;
2. uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego;
3. nieprzekroczony wiek do lat 40 metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionem przez właściwą władzę, jeżeli nie pozostaje w służbie pu
blicznej ;
•5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy w A ś ć w oznaczonym
terminie do c. k. Bady szkolnej krajowej na ręce c. k. Dyrekcyi II. szkoły real
nej we Lwowie, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej, za pośre
dnictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60, mają przy na
daniu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoficerowie
posiadający wymaganą powyżej kwałirikaeyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego Ministerstwa wojny, względnie c. k. Ministerstwa obrony krajowej,
który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cywilnej
Dopiero w braku takich kandydatów mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z e. k. Bady szkolnej krajowej
Lwów, dnia 21. lutego 1904.

L. 185. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Bohorodcpnach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posaly nauczycieli religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej
w szkole 5-klasowej męskiej w Bohorodczanach z obowiązkiem udzielania nauki
religii w miejscowej szkole 5-klasowej żeńskiej.
O te posady mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
lub zakonni; posad katechetów nie można zajmować równocześnie z posadą dusz
pasterska..
2. ^ a posadę nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 5-klasowej męskiej
w Bohorodczanach z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 5-klasowej żeń
skiej w Bohorodczanach.
O tę posadę ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkjptę rabinacką
i złożyli egzamin na rabina, lub którzy mają kwalifikacyę na nauczycieli szkół
ludowych i posiadają kwalifikacyę przepisaną do udzielania nauki religii mojże
szowej.
3) Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Bohorodczanach.
B) Z poborami IV. klasy płac :
4. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Sołotwinic.
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5. Na trzy posady nauczycieli w szkole 4-klasowej mieszanej w Starych Bohorodczanach.
6. Na posadę nauczyciela (ki) w dwuklasowej szkole w Lachowcach.
7. Na posady nauczycieli w szkołach jednoklasowych z wolnem mieszkaniem
i użytkiem jednego morga pola w szkołach: w Babczem, Grabowcu, Horocholinie
Nr. I., Kosimiczu, Kryczce, Maniawie, Markowej, Niewoczynie, Mołotkowie, Pochówee i Rakowcu.
W szkołach pod 1, 2, 3, 4 jest wykładowy język polski, we wszystkich in
nych ruski,
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w terminie do dnia
15. kwietnia 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Bohorodczany, dnia 9. lutego 1904.

L. 254. C. k. Rada szkolna okręgowa w Tarnopolu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Z poborami II. klasy p ł a c :
a) Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 3-klasowej szkole wydziało
wej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Tarnopolu z obowiązkiem udzie
lania nauki w innych szkołach w myśl §. 1 ustawy z dnia 22. czerwca 1899
Nr. 81. Dz. u. kr.
Kompetenci mają się wykazać ukończoną szkołą rabinów i egzaminem na
rabina złożonym z dobrym postępem, ewentualnie egzaminem na nauczyciela do
szkół wydziałowych i uzdolnieniem do udzielania nauki religii swego wyznania.
b) Na posadę nauczycielki 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej w Tarno
polu do udzielania przedmiotów objętych I. grupą.
II. Z poborami IV. kla*y płac:
a) Na posady nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Ozerniechowie i w Kutkowcach;
b) Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Ibrowiey górnej, Józefówce, Kipiaczce, Kurnikach szlachciuieckich, Mszańcu, Pleskowcach, Stupkach,
Worobijówce i Zastawiu.
c) Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Nastascwie połączonej
z dopełniającym kursem rolniczym ;
d) Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach w Baworowie, Dyczkowie
i w Suszczynie.
W szkołach w Tarnopolu, Baworowie, Józefówce i Stupkach jest język wy
kładowy polski w innych ruski.
Podania zaopatrzone w dokumenty służbowe, tabelę kwalifikacyjną i wykaz
lat służby przedkładać należy za pośrednictwem swych władz przełożonych do
dnia 15. kwietnia 1904,
Tarnopol, dnia 3. lutego 1904.
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L. 165. G. k. Eada szkolna okręgowa w Limanowej ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia posad nauczycielskich:
1. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły w Limanowej z poborami III.
klasy płac. Kompetenci posiadający egzamin wydziałowy z III. grupy będą mieli
pierwszeństwo.
2. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w 4-klascwej szkole
mieszanej w Mszanie dolnej z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach
należących do parafii w Mszanie dolnej. Do tej posady przywiązane są pobory
IY. klasy płac.
3. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły* w Mszanie dolnej z poborami
IV. klasy płac.
4. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach z poborami IY. klasy nłac
w Jastrzębiu, Kamionce małej, Łukawicy, Męcinie na przysiółku ,.Kłodne“, Msza
nie górnej, Olszówce, Zalesiu, Zasadnem, Jodłowniku i Wilkowisku.
5. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: w Kasince małej, Lasko
wej, Skrzydlnej, Słopnicach królewskich i Ujanowicach.
W e wszystkich powyższych szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do dnia
15. kwietnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Limanowa, dnia 5. lutego 1904.

L. 143. G. k. Eada szkolna okręgowa w Jaśle ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1. Posady nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w szkole 3-klasowej wydzia
łowej męskiej połączonej z 4-klasowsjj pospolitą w Jaśle z poborami II. kłaay płac.
Z tą posadą połączony jest obowiązek udzielania nauki religii w prowizorycznej
szkole 4-klasowej męskiej w Jaśle.
2. Posady nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w 5-klasowej szkole miesza
nej w Kołaczycach z poborami IV. klasy płac.
3. Posady nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 6-klasowej wydziałowej
żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Jaśle z poborami II. Klasy płac. Z tą
posadą połączony jest obowiązęk udzielania nauki religii mojżeszowej w szkole
3-klasowej wydziałowej męskiej, połączonej z 4-klasową pospolitą w Jaśle. Kompe
tenci mają się wykazać ukończoną szkołą rabinów i egzaminem rabinackim złożo
nym z postępem dobrym, ewentualnie egzaminem na nauczyciela do szkół wydzia
łowych i uzdolnieniem do udzielania nauki religii swego wyznania.
4. Posady kierownika szkoły 5-klasowej mieszanej w Kołaczycach z poborami
IV. klasy płaci Kompetenci z egzaminem do szkół wydziałowych mają pierw
szeństwo.
5. Dwóch posad nauczycieli w szkole 5-klasowej mieszanej w Kołaczycach
z poborami IV. klasy płac. Kompetenci z egzaminem do szkół wydziałowych będą
mieć pierwszeństwo.
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6. Posad kierowników szkól 2-klasowych w Łężynach i Tarnowcu z pobora
mi IY. klasy plac.
7. Posad nauczycieli w szkołach ludowych 1-klasowych w Gliniku polskim,
Kątach, Sieklówee, Sowinie, Załężu i Żurowej z poborami IV. klasy płac i wolnem
mieszkaniem w budynku szkolnym.
8. Posad nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Kotani i Świątkowej wiel
kiej z poborami IV. klasy płac i wolnem mieszkaniem w budynku szkolnym.
9. Posad nauczycieli lub nauczycielek w szuołach 2 klasowych w (freklinie,
Łeżynach, Szebniach, Szerzynach i Tarnowcu z poborami IV. klasy płac.
W szkołach wymienionych pod 8. jest wykładowy język ruski. we wszystkich
innych polski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w dokładnie wypełnioną
tabelę kwalifikacyjną wnosić należy za pośrednictwem swej przełożonej władzy
w terminie do dnia 15. kwietnia 1904.
Jasło, dnia 8. lutego 1904.

L. 3887. 0. k. Rada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ł ogłasza niniej
szem konkurs na posadę stałego nauczyciela religii gr. kat. w szkole męskiej im.
Konarskiego we Lwowie z płacą roczną 1600 K i lC°/0 dodatkiem na mieszkanie.
Obowiązkiem katechety będzie udzielać nauki religii w tej szkole, ewentual
nie i w innej szkole miejskiej we Lwowie w granicach §. 1. ustawy z dnia 1. gru
dnia 1889 (Dz. u. kr. Nr. 71) określonych.
O posadę taj mogą się starać tylko kanonicznie ordynowani świeccy lub za
konni kapłani.
Posady nauczyciela religii nie można zajmować równocześnie z posadą dusz
pasterską.
Podania należycie udokumentowane należy wnieść do c. k. Rady szkolnej
okręgowej miejskiej we Lwowie w terminie do 81. marca 1904 za pośrednictwem
przełożonej władzy.
We^Lwowi^* dnia 26. stycznia 1904.

L. 270. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Żółkwi ogłasza ninięjszem konkurs
na stałe posady nauczycielskie:
A) Z poborami II. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w 6 -klasowej szkole mę
skiej w Żółkwi z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szkołaclr
żółkiewskich.
2. Na dwie posady nauczycieli w 6-klasowej szkole męskiej w Żółkwi.
B) Z poborami III. klasy płac :
1.
Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej
w 4-klasowej szkole męskiej w Kulikowie z obowiązkiem udzielania tego przed
miotu we wszystkich szkołach, należących do parafii rzymsko-katolickiej względnie
grecko-katolickiej w Kulikowie.
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2. Na dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole w Mostach wielkich.
0) Z poborami IV. klasy płac :
l . , N a posady nauczycieli kierujących 2 -klasowych szkół w Batiatyczach i Za
meczku.
2. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół 1. w Bojańcu, 2. Butynach, 3. Gljńsku, 4. Macoszynie, 5. Beklińcu, 6. Wiązowej i 7. Zameczku.
3. Na posady nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół 1. w Żółtańcach Zahaju i 2. Żółtańcach-Zastawiu.
Językiem wykładowym w Żółkwi i Mostach wielkich je-t język polski, we
wszystkich innych wyżej wymienionych szkołach język ruski.
Kompetenci posiadający egzamin wydziałowy z I., II. lub III. grupy będą
mieli pierwszeństwo przy obsadzaniu posad nauczycielskich w Mostach wielkich
a z I. lub II. grupy przy obsadzaniu posad w Żółkwi.
Podania naleaycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej względnie dekretem policzenia lat służby do emerytury,
należy wnosić za pośrednictwem władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej okrę
gowej w Żółkwi do dnia 15. kwietnia 1904.
Żółkiew, dnia 14. lutego 1904.

L. 325. Celem stałego obsadzenia posad nauczycieli kierujących dwuklasowych szkół w Babiucach koło Krzywcza i w Olchowcu ogłasza się niniejszem konkurs.
Do posad tych przywiązane są pobory IV. klasy płac, dodatki za kierowni
ctwo po 100 Ii, wolne mieszkanie w budynku szkolnym i użytek z morga ziemi
ornej. Język wykładowy ruski.
Kompetenci mają wnieść należycie udokumentowane podania do c. k. Bady
szkolnej okręgowej w Borszczowie w terminie do dnia 15. kwietnia 1904.
Borszczów, dnia 16. lutego 1904.

L. 441. C. k. Bada szkolna okręgowa w Husiatynie ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Posad nauczycieli religii rzymsko-katolickiej dla szkół ludowych 4-klaso
wej męskiej połączonej z dopełniającym kursem rolniczym i 4-klasowej żeńskiej
w Chorostkowie, 5-klasowej męskiej i 6-klasowej żeńskiej w Husiatynie i 5-klaso
wej męskiej i 5-klasowej żeńskiej w Kopyczyń^P|i z poborami w Husiatynie III.
klasy, a w Chorostkowie i Kojfczyńcach IV. klasy płac.
II. Posad nauczycieli religii grecko-katolickiej dla szkół ludowych w Chorost
kowie i Kopyczyńcach z poborami IV. klasy płac.
III. Posad nauczycieli religii mojżeszowej dla szkół ludowych w Chorostko
wie i Kopyczyńcach z poborami IV. klasy płac.
IV. Czterech posad nauczycieli pięcioklasowej szkoły męskiej w H u siaty łjfc
V. Trzech posad nauczycieli pięcioklasowej szkoły męskiej w Kopyczyńcach.
VI. Jednej posady nauczyciela czteroklasowej szkoły męskiej w Chorostkowie
połączonej z dopełniającym kursem rolniczym.
14*
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VII. Jednej posady nauczyciela trzyklasowej szkoły mieszanej w Horodnicy.
VIII. Posad nauczycieli (lek) szkół dwuklasowych: 1. w Ozarnokońcach ma
łych, 2. Ozarnokońcach wielkich, 8. Hadynkowcach, 4. Howiłowie wielkim, 5. J a 
błonowie, 6. Kociubińcach, 7. Kociubińczykach, 8. Krogulcu, 9. Krzyweńkiem,
10. Liczkowcaeh, 11. Postołówce, 12. Probuźnej, 13. Sidorowie i 14. Tłusteńkiem.
IX. Posad samoistnych nauczycieli szkół jednoklasowych: a) w Bośyrach,
b) Ohłopówce, c) Hryńkowcach, d) Majdanie, e) Wasylkowie i f) w Zielonej.
Do posad pod IV. przywiązane są pobory III., a do wszystkich innych po
bory IV. klasy płac.
Do posad pod IX. jest przywiązane wolne mieszkanie w budynku szkolnym,
użytek z jednego morga pola a nadto do płacy na tych posadach wlicza się do
chód ze zboża w Bosyrach w kwocie 131 K 24 h, w Ohłopówce w kwocie 183 K
50 h.
W szkołach pod I., II., I I I , I V , V , V I , VIII. 7, 10 i IX. b), d) jest ję 
zyk wykładowy polski, we wszystkich innych język ruski.
O posady pod I. i II. wymienione mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordy
nowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia, że posad tych nie
można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
O posady pod III. mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli szkołę ra
binów i złożyli egzamin na rabina z doiorym postępem, lub którzy posiadają kwa
lifikacyę na nauczycieli szkół ludowych i przepisaną kwalifikacyę do udzielania
nauki religii swego wyznania.
O posady pod IV. i V. mogą się ubiegać kandydaci, posiadający kwalifika
cyę do szkół więcejklasowych, pierwszeństwo jednak mieć będą kandydaci, po
siadający egzamin do szkół wydziałowych.
O posady pod VI. i VII. mogą się ubiegać kandydaci, posiadający kwalifi
kacyę do szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym ad VI. polskim,
ad VII. ruskim i uzdolnienie do nauczania języka ad VI. ruskiego ad VII. p o l 
skiego i niemieckiego jako przedmiotu.
Wreszcie ubiegający się o posady pod VIII. i IX. winni posiadać kwalifika
cyę do szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim
z wyjątkiem posad w Kociubińczykach, Liczkowcach, Ohłopówce i MalŁlanie, na
które wystarczy kwalifikacya z językiem wykładowrym polskim wraz z uzdolnieniem
do nauczania języka ruskiego jako przedmiotu.
Podania należycie udokumentowane i ostemplowane należy wnosić za pośre
dnictwem swej władzy przełożonej do n. k. Kady szkolnej okręgowej w Husiatynie
do dnia 15. kwietnia 1904.
Husiatyn, dnia 14. lutego 1904.

L. 9. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Bada
szkolna okręgowa w Bohatynie konkurs:
I.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Bohatynie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 6-klasowej
szkole żeńskiej w Bohatynie z poborami III, klasy płac, O posady powyższe mogą
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ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, którym obok
czynności katechety nie wolno sprawować parafialnych funkcyi duchownych.
II. Na posadę nauczycielki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Eohatynie z po
borami III. klasy płac.
Kompetentki z egzaminem wydziałowym będą miały pierwszeństwo.
III. Na posady nauczycieli 2-klasowych szkół: 1. w Cześnikach, 2. Bolinianaeh, 3. Lipiey górnej, 4. Psarach, 5. Samkach górnych, z poborami IV. klasy
płac.
IV. Na posady samoistnych nauczycieli (-klasowych szkół
1. w Bieńkowcaeh, 2. Czahrowie, 3. Demianowie, 4. Firlejowie, 5. Fradze,
6. HerbutGJfe, 7. Kuropatnikach, 8. Niemszynie, 9. Obeluicy, 10. Podszumlańcach,
11. Popławnikach, 12. Eudzie, 13. Euzdwianachj 14. Tenetnikach, 15. Wiszniowie,
16. Wyspie, 17. Zeliborach, 18. Żurowie.
Oprócz wyżej wymienionych posad stałych sa. jeszcze posady tymczasowych
nauczycieli (lek) zaraz do obsadzenia, o które kompetenci (tki) z- świadectwami
dojrzałości zgłosić się mogą.
W szkołach jv Eohatynie i Podszumlańcach jest językiem wykładowym język
polski, we wszystkich innych szkołach język ruski.
Podania o posady stałe, zaopatrzona w dowody uzdolnienia, tabelę kwalifika
cyjną i wykaz lat służby wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożonej do
tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15..
kwietnia b. r.
Z c. k. Eady szkolnej* okręgowej.
Eohatyn, dnia 7. lutego 1904.

L. 207. C. k. Eada. szkolna okręgowa w Bochni ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. z poborami II. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w szkole 4-klasowej
żeńskiej im. kr. Jadwigi w Bochni z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkole
4-klasowej męskiej im. Brodzińskiego w Bochni.
2. na posadę nauczycielki w szkole 4-klasowej pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. św. Kunegundy w Bdchni. a ewentualnie na mogącą się' opró
żnić posadę nauczycielki w innej szkole żeńskiej w Bochni.
II. z poborami III. klasy płac :
Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w szkole 4-klasowej męskiej
w Niepołomicach z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkole 4-klasowej
żeńskiej i w szkole 1-klasowej w Niepołomicach „na Podgrabiu11 oraz w 2-klasowych
szkołach mieszanych w Kłaju, Podłężu i Woli batorskiej.
III. z poborami IV. klasy p ł a c :
a)
Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Beldnie,
Bogucicach, Bytomski!,- Chełmie, Chronowie, Cictawie, Kamienicach, Drwini, Gorz
kowie, Grobli na Ispinie, Jodłówee, Łężkowicach, Nieznanowicaeh, Olchaiwie, Ostro
wie królewskim, Ostrowie szlacheckim, Siedlcu, Stanisławicach, Swiuiarowie, Tar
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nawie i Wiśniczu małym, z wolnem mieszkaniem a względnie relutum na mie
szkanie ;
b) I1 B posady nauczycieli w szkołach 4-klasowych mieszanych w Łapanowie
i Ujściu solnem, tudzież 2-klasowych w Brzeziu, Buczkowie, Grobli, Lipnicy gór
nej, Nieszkowicach wielkich, Okulicach, Rajbrocie, Targowisku, Woli batorskiej,
Woli drwińskipj i Zabierzowie z 10°/o dodatkiem na mieszkanie.
Podania natężycie udokumentowane, zaopatrzone w przepisaną, rozporządze
niem c. k. Rady szkolnej krajowej z dnia 19. czerwca 1900 1. 14.242 (Dz. urz.
Nr. 20 z r. 1900) tabelę kwalifikacyjną wraz z wykazem Jat służby przedetatowej,
należy wnosić przez władzę"przełożoną do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Bochni
najdalej do dnia 15. kwietnia 1904.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Kompetenci, starający się o kilka z wymienionych posad, mają wnieść o ka
żdą posadę osobne podanie, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną.
Bochnia, dnia 6. lutego 1904.

L. 259. C. k. ^łada szkolna okręgowa w Stanisławowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) z poborami III. klasy płac:
1.
Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej w .6klasowej szkole męskiej w Haliczu, z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także
w szkole 6 klasowej żeńskiej.
2) Jednej posady nauczyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Haliczu z za
strzeżeniem pierwszeństwa dla nauczycieli posiadających egzamin wydziałowy
z przedmiotów objętych I. grupą.
3. Jednej posady nauczycielki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Haliczu z za
strzeżeniem pierwszeństwa dla kandydatek z egzaminem wydziałowym z III. grupy.
B) Z poborami IV. klasy płac:
4. Na posadę nauczyciela religii rzymsko katolickiej i grecko-katolickiej w 5klasowej szkole męskiej im. św. Alojzego w Knihininie-Górce, z obowiązkiem udzie
lania tego przedmiotu także w szkole 4-klasowej żeńskiej.
5. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej i mojżeszowej w 4-klaS.owej szkole mieszanej im. św. Józefa w Knihininie-wsi, z obowiązkiem udzielania
tego przedmiotu także w szkole 4-klasowej mieszanej im. św. Stanisława w Knihininie-kolonii.
6. Jednej posady nauczyciela 5-klasowąj szkoły męskiej im. św. Alojzego w Kni
hininie-Górce. z pierwszeństwem dla nauczycieli posiad >j*cych 'egzamin wydziałów,
z przedmiotów objętych I, grupą.
7. Trzech posad nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Jezupolu.
8. Jednej posady nauczyciela kierującego szkołyffl^klasowej mieszanej w Ża
lu kwi.
9. Po jednej posadzie nauczycieli (lek) w •szkołach 2-klasowych mieszanych
a) w Czerniej o wic, b) Hanusowcach, e) Medusze, d) Radczy, f) Tyśmieniczanach
g) Wołczyńcu, h) Zagwoździu, i) lałukwi.
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10. Po jednej posadzie nauczycieli w następujących szkołach jednoklasowych:
a) w Bryniu, b) Chomiakowie, c) Dobrowlanach, d) Dorohowier, e) Kończakach
starych, f) Krymidowie, g) Międzyhorcach, h) Ostrowie, i) Pacylłowie, j) Podłużu,
k) Sielcu, 1) Sapahowie, m) Ś tym Stanisławie, n) Uzinie, o"/ Wodnikach, p) Wolczkowie, r) Zabereżu, s) Komarowie.
W szkołach pod A) i B) 4, 5, 6, 7, tudzież pod 9. c) i pod 10. e) ni) p)
jest język polski wykładowym, we wszystkich innych język ruski.
O posady nauczycieli religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej mogą
się ubiegać świeccy lub zakonni kapłani, którzy w razie zamianowania nie będą
mogli pełnić równocześnie obowiązków duszpasterskich).' ’
Kompetenci o posadę nauczyciela religii mojżeszowej mają się wykazać kwaliiikawfl do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania nauki religii
swego wyznania, ewentualnie egzaminem rabinackim.
Od kompetentów o posady nauczycielskie wymaga się patentu do szkół lu
dowych pospolitych, a o posady w Jezupolu nadto uzdolnienia dB. udzielania ję 
zyka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy, do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Stanisławowie w terminie do
dnia 15. kwietnia 1904.
Podania należycie nieudokumentowane lub po ferminie wniesione, nie będą
uwzględnione.
Stanisławów, dnia 5. lutego 1904.

L. 223 0. k. Rada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniejszem
konkurs w celu stałego obsadzenia następujących posad1. Jednej posady nauczyciela kierującego w szkołę, pospolitej 4-klasowej
męskiej im.. Dietla.
2. Jednej posady nauczyciela w szkole pospolitej 4-klasowbj męskiej im św.
Szczepana.
* Do posad tych przywiązane są pobory I. klas-y płac; do posady, nauczyciela
kierującego dodatek za kierowmictwo, określony art. 14. ustawy z dnia 15. czerwca
1.892 i dodatek na mieszkanie w rocznej kwocie 720 koron.
Kandydaci o powyższe posady winni się wykazać kwalilikaeyą nauczycielską
przynajmniej do szkół pospolitych i uzdolnieniem do uczenia języka niemieckiego.
Gdyby wskutek niniejsżego konkursu opróżnione zdsftałjk posady, przez do
tychczasowych stałych nauczycieli zajmowrane, nastąpi równocześnie stałe obsadze
nie posad opróżnić się mogących.
Podania należycie udokumentowane, naieży wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Rady szkolnej okręgowej miejskiej w K ra 
kowie najpóźniej do dnia 15. kwietnia b. r.
Podania nieudokumentowane lub spóźnione nis będą uwzględnione.
Z e. k. Rady szkolnej okręgowdj miejskiej.
Kraków, dnia 6. lutego 1904.
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L. 86. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Ozortkowie ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad :
I. Na pasacie nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowych. szkołach męskiej
i żeńskiej w Ozortkowie z poborami III. klasy płac.
O posadę tę ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
lub zakonni, którym obok czynności katechetów nie wolno sprawować parafialnych
funkcyi duchownych.
II. Na posadę nauczyciela w ,^kole 6-klasowej męskiej w Ozortkowie z po
borami III. klasy płac. Od kandydatów wymaga się uzdolnienia do udzielania
nauki języka niemieckiego, a pierwszeństwo będą mieć kandydaci z egzaminem
wydziałowym z I. grupy.
III. Na posady w szkołach 1-klasowych z poborami IV. klasy pjjac i wolnem
mieszkaniem 1. w Antonowie, 2. w Dolinie, 3. Zabłotówce.
IV. Na pjsady wt szkołach 2,-klaso-wyeh z poborami IV. klasy płac : 4. w Bia
łej, 5. Byczkowcaoh, 6. DawidkowcaeHfc'. Dżurynie, 3. Koledziajjfch, 9. Pauszówce.
10. Rossowie1, I I . Połowcach, 12. Rosochaczu, 13. Skorodyńcach, 14. Słobódce
dżuryńskiej, 15. Hosolówce, 16. Świdowie, 17. Szmańkowcach, 18. llhryniu, 19.
Ułaszkowcach, 20. Zwiniaczu. Językiem wykładowym w szkołach pod I. i pod IV.
5., 10., 14., 15., 17., 19.r jest jęz^Jc polski w innych sokołach ruski.
Podania wnosić należy do 15. kwietnia 1904 za pośrednictwem swej władzy
przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Ozortkowie.
Ozortków, dnia 20. lutego 1904.

L. 347. O. k. Rada szkolna okręgowa w Brzeżanach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad:
1. Naj posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Kozowej z po
borami III. klasy płac.
.
Kompetenci winni wykazać się kwalifikacyą do udzielania języka niemieckie
go w szkołach ludowych 4-klasordłch. Język wykładowy polski.
2. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół ludowych w Horodyszczu,
Łapszynie, Mieczyszczowie i Sarańczukach z poborami IV. klasy płac.
3. Na posady nauczycieli,,samoistnych w szkołach 1-klasowych: w Augu
stówce, Byszkach, Ceniowie, Glinnej, Hinowicach, Kainem, Kaplińcach, Kotowie,
Rozówce, Krasnej, Olcho wcu, Potoku, Szumlanach małych. Wierzbo wie, Wulce,
Wybudowie, Złoczówce i Żukowie, z poborami 1^. klasy płac. We wszystkich
pod 2 i 3 wymienionych szkołach językiem wykładowym jest język ruski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz la^ służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy za
pośrednictwem swej władzy przełożonej do c, k. Rady szkolnej okręgowej w Brze
żanach najpóźniej do 15. kwietnia 1904.
Brzeżany, dnia 10. lutego 1904.
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L. 576. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Tłumaczu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
męskiej w Tłumaczu, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w miejscowej
5-klasowej szkole żeńskiej.
O posady te mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani świeccy i zakonni
kapłani, przyczem nadmienia się, że posady katechety nie można zajmować równocześniayz posadą duszpasterską.
2. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Tłumaczu.
Do posad tych przywiązane są pobory III. klasy płac.
W IY. klasie płac :
a) Nauczycieli (lek) w szkołach dwuklasowych: 1. w Czarnołoźcach, 2. Hostowie, 3. Oleszy, 4. Olszanicy, 5. Pałahicz,ach, 6. Petr.yłowie, 7. Tarnowicy polnej.
b) Nauczycieli samoistnych w szkołach jeclnoklasowych: 1. w Bratyszowie,
2. Ohomiakówco, 3. Delawie, 4. Dołhem, 5. Horyhladach, 6. Korolówc», 7. Krzywotułach nowych, 8. Oknianacb, 9. Pużnikach, 10. Skopówce, 11. SłobóBwj ad
Odaje, 12. Stryhaiicach.
e) Na ppsadę kierownika 2-klasowej szkoły w Petryłowie.
W szkołach wymienionych pod a) 7., Sb) 1. i b) 8.y jest język wykładowy
polski, we wszystkich innych ruski.
Od kompetentów o posadę pod 2. wymaga się uzdolnienia do udzielania
nauki języka niemieckiego.
Kompetenci ubiegający się o posady powyższe winni wnieść należycie udo
kumentowane podaniami zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną i wykaz lat służby
za
pośrednictwem swej władzy przełożonej dotutejszej
s.
k. Bady szkolnej okrę
gowej w terminie do dnia 15. kwietnia 1904.
Podania niezaopatrzone w potrzebne dokumenta nie będą uwzględnione.
Tłumacz, dnia 16. lutego 1904.

L. 430. 0. k. Eada szkolna okusgowa w Wieliczce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach z języ
kiem wykładowym polskim:
A) Z poborami III. klasy płac :
I. Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Dobczycach.
Pierwszeństwo będą mieć kompetenci z patentem do szkół wydziałowych
z grupy I. lub III. Kandydaci muszą się wykazać uzdolnieniem do udzielania ję
zyka niemieckiego- jako przedmiotu.
B) Z poborami IV. klasy płac :
I. Na posadę nauczyciela kierującego • 'k la s o w e j szkoły w Easiechowicach.
II. Na posady nauczycielskie w Kzkołaeb 1-kHHiwych: w Biskupicach, Ozasławiu,, Ozarnochowicach, Czechówce, Fałkowicach, MliHiowie, Grajowńe, Kawcu,
Kawkach, Poznachowieach górnych, Skrzynce, Stadnikdfih, Stryszowej, Węglówce,
Węgrzcach wielkich, Winiarach i Zręczycach,
N r. 5.

16

102

III.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Krzesła wicach,
Raciechowicach, Rzeszotarach i Zakliczynie.
Podania należycie udokumentowane mają być przedłożone za pośrednictwem
władzy przełożonej w terminie do 15. kwietnia b. r.
Wieliczka, dnia 20. lutego 1904.

L. 419. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Żywcu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
1. Posady nauczyciela religii rzym. katolickiej:
a) w szkole 6-klasowej żeńskiej w Żywcu;
b) w szkole 5-klasowej mieszanej w Suchej.
2. Posady nauczycielki w 6-kiasowej szkole żeńskiej w Żywcu; prawo kompetowania zastrzega się kandydatkom z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
3. Posady nauczyciela w szkole 6-klasowej męskiej w Żywcu. Pierwszeństwo
zastrzega się kandydatom z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
4. Posad dwóch nauczycieli w szkole 4-klasowej mieszanej w Milówce.
5. Posady nauczyciela w szkole 4-klasowej mieszanej w Zabłoeiu.
6. Posady nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Łodygowicach.
7. Posady nauczyciela w 4-klasowej szkole w ■Cięcinie.
8. Posady nauczyciela kierującego w szkole 2-klasowej w \€(jsol'ach.
9. Posad nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: a) w Lachowi
cach górnych, b) Przyborowie, c) Zwardoniu.
10. Posad nauczycieli w szkołach 2-klasowych w Sporyszu, Kamesznicy gór
nej i Krzeszowie.
Do posad wymienionych pod 1, 2 i 3 przywiązane są pobory III. lilasy
płac, do wszystkich innych IV. klasy płac.
Wszędzie jest język wykładowy polski.
Kompetenci o posady pod 4, 5, 6 i 7 muszą posiadać uzdolnienie do nau
czania języka niemieckiego.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać-tylko kanonicznie ordynowani
kapłani, którzy w razie otrzymania posady nie mogą. się już zajmować obowiązkami
duszpasterskimi.
Podania nalefceie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem przeło
żonej władzy najpóźniej do dnia 15. kwie.tii.ia 1904.
Żywiec, dnia 18. lutego 1904.

L. 438. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Podgórzu ogłasza niniejszem konkurs
celem obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej męskiej im.
Jana Długosza w Podgórzu z poborami II. klasy. płac.
II. Na posadę nauczyciela religi rzym. kat. w szkole 5-kiasowej mflfczanej
w Skawinie z poborami IIL klasy płac.
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III. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej w .D ębni
kach z poborami IV. klasy płac.
Obowiązkiem ks. katechety w Podgórzu będzie ud zielaj nauki religii w szkole
4-klasowej męskiej im. Jana Długosza i w szkole 4-klasowej żeńskiej im. Urszuli
Kochanowskiej, ewentualnie jeszcze w innej szkole w Podgórzu; ks katechety
w Skawinie bodzie obowiązkiem nauczać w szkole 5-klasowej mieszanej w Skawi
nie i w szkołach 1-klasowych w Rzozowie i ,<Sfdzinie, a wreszcie ks. katechety
w Dębnikach obowiązkiem będzie udzielać nauki religii w szkole 5-klasowej w Dę
bnikach, jak również w szkołach 2-klasowych w Ludwigowie, Płaszowie i Zakrzówku.
O te posady mogą się starać kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie ordy
nowani. Posad stałych nauczycieli religii nie można zajmować równocześnie z po
sadą duszpasterską.
IV. Na posadę nauczyciela w szkole 6-klasowąj męskiej w Podgórzu z pobo
rami II. klasy płac.
V. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 5-klasowej mieszanej w Ska
winie z poborami III. klasy płac. Kandydaci ubiegający się o tę posadę którzy po
siadają patent kwalifikacyjny ddszkół wydziałowych mają pierwszeństwo.
,VI. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Dębnicach
z poborami IV*. klasy płac) Kandydaci którzy posiadają kwalifikaćf# doWfezkćl wy
działowych z przedmiotów objętych II. grupą mają pierwszeństwo.
VII. Na posady nauczycieli kierujących
i Tyńcu z poborami IV. krasy płac.

szkół 2-klasowych w Kosocicach

VIII. S a posady nauczycieli wą^zkonieh 2-kla’s‘ówych w Gaju i Gołkowicach
z poborami IV., "klasy płąćm,
IX. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach l-kh&owych w Kachniechu,
Jurezycach, Korabnikach, G hoiw icach, Olszowicach z poborami IV. klasy płaij,.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania n a S K & e udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych, do o. k. Rady szkolnej okręgowej w Podgórzu w terminie do
15. kwietnia b. r.
Podgórze, dnia 21. lutego 1904.

L. 2 2 H G k. Rani"-szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniejszem
konkurs w celu stałego obsadzenia posad nauczycieli religii rzym. kat.:
1. Jednej posady w szkole 4-klasowej lłjskiej im św. Szczepana;
2. Jednej pjj^ądy w szkole pospolitej 4-klasowej żeńskiej im. św. Salomei;
3. -Jednej posady w szkole wydziałowej 3-klasowej żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolici* im. Mickiewicza.
Do posad tych przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o te posady^jtanbuiczińo ordynowani -.świeccy luli zakonni kapłani,
winni wnosić należycie -udokumentowane podania za ■ośrednij&iwem swej bezpo15*
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średnio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej w Krako
wienajpóźniej do dnia 15. kwietnia b. r.
Gdyby wskutek niniejszego konkursu opróżnione zostały posady, przez do
tychczasowych stałych nauczycieli ueligii zajmowano, nastąpi równocześnie stałe
obsadzenie posad opróżnić się mogących.
Podania nieudokumentowane, lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej.
Krkków, dnia 8. lutego 1904.

L. 516.. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Kałuszu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujW^ch posad nauczycielskich:
A) Na posady z poborami III. klasy płac:
1. W szkole 6-klasowej męskiej w Kałuszu posada nauczyciela religii rzyin.
i grecko kat. z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowmj szkole 6-klasowej
żeńskiej.
B) Na posady z poborami IV. klasy płac:
2. Na posardę nauczyciela szkoły 4-klfcowej mieszanej w Wojniłowia"; .
B. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Chociniu:
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Dobrowlana|h ;
5. Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Podmuchała;
6. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach: w podborkąeh, Kadobnej,
Niebyło wie,- Kropiwniku, Mppciskach, Wierzchni, Wistowej, Tomaszowcach śred
nich, Toinaszowcach-Kamiennem, Dołhąj wojniłowskiej, Zawoju, Nojwicy.
7. Na posady nauczycieli w 1-klas. szkołach z wolnem mieszkaniem i użytkiem
jednego morga gruntu wr następujących miejscowościach: w Ow^itowej, Mysłowie, Eypiance, Przysłupiu, Majdanie, Jasieniu, Słoboclzie niebyłowskiejŁ Petrance górnej,
Tużyłowie, Medyni, Przewmźcu, Humenowie, Niegowcach, Kopankaćh, Uhrynowie
średnim, Uhrynowie starym, ZawTadce, Berłohach, Nowym Kałuszu.
O posady nauczycieli religii rzym. i grecko katol. mogą się ubiegać księża
ordynowani śwńeccy i zakonni.
Językiem wykładowym w szkołach pod 1 i 2 jest język polski, we wszystkich
innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do 15.
kwietnia 1904.
Kałusz, dnia 20. lutego 1904.

L. 340. O. k. Eada szkolna okręgowa w Gorlicach ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskió:‘belem stałego icir obsadzenia:
1.
Na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej połączonej z wy
działową w Gorlicach z poborami^If! klasy płac.
Kandydatki o tę posadę winny wykazać się egzaminem kwalifikacyjnym do
szkół ludowych i uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego.
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2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej
szkole męskiej
w Bieczu z poborami III. klasy płac.
3. Na posadę nauczyciela w tej samej szkole.
4. Na posady samoistnych nauczycieli z poborami IV. klasy płac i wolnem
mieszkaniem: a) w Mszance,
b) Bartnem,
Czarnem, Klimkowie, Kwia
toniu, Małastowie, Męcinie wielkiej, Rychwałdzie, Wapiennem, Wołowcu i Zdyni.
5. Na posady nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych z poborami IV. klasy płac
w Moszczenicy,, Lipinkach, Rozembarku i Szalowej.
Reflektujący o posady pod 3 i 4 kandydaci winni się wykazać egzaminem
kwalifikacyjnym do szkół ludowych pospolitych, a nadto kompetenci o posadę
w, Bieczu uzdolnieniem do uczenia języka niemieckiego.
W szkołach pod 1, 2, 3 i 4 a i 5 językiem wykładowym jest język polski
pod 4 b język rufeki.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do tutejszej c. k. Rady
szkolnej okręgowej w terminie dó >15. kwietnia b. r.
Gorlice, dnia 12. lutego 1904.

L. 388. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Stryju ogłasza niniejszem k o n k u rs:
1. Na posadę nauczycielki (la) kierującej (cego) szkoły 4-klasowej żeńskiej
w Stryju na przedmieściu „Ł any“..
2. Na dwie posady nauczycielek w tej szkole.
Do posad t£ch przywiązane są pobory II. klasy płac. Język wykładowy polski.
Od koinpetentek wymaga sie kwalifikacji do szkół ludowych pospolitych
z uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego jako przedmiotu.
Podania nałfeżycie udokumentowane należy wnosić do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Stryju za pośrednictwem swych władz przełożonych w terminie do
15. kwietnia 1904.
Stryj, dnia 24. lutego 1904.

b)

ogłoszone po raz drugi:

L. 58. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Rada
szkolna okręgowa w Brzozowie następujący ko nk u rs:
A) Z poborami III. klasy płac:
posadę nauczycielki w szkole, 5-klasowej żeńskiej w Brzozowie. Pierw
szeństwo będą miały kandydatki, posiadające kwalifikaęyę do szkół wydziałowyćłl.
B) Z poborami IV. klasy płac :
2.
Na posadę kierującego nauczyciela w szkole 2-klasowej w Jasienicy. W szko
łach tych jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w terminie do 15. marca
1904 r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Brzozów, dnia 18. stycznia 1904.
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L. 279. Celpm stałego obsadzenia pęsad nauczycielskich w okręgu kamioneckiin ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa następujący konkurs :
A) Z poborami II. klasy płac :
I. Na posady nauczycieli religii
rz.kat. gr. kat. i mojżeszowej szkoły 3-kla
sowej- wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową szkołą pospolitą w Eadziechowie
z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej szkole 6-klasowej żeńskiej.
Kompetenci o posadę nauczyciela religii mojżeszowej mają się wykazać
ukończoną szkołą rabinów i egzaminem na rabina z dobrym postępem albo
patentem na nauczyciela szkół wydziałowych i uzdolnieniem do udzielania nauki
religii izraelickiej.
B) Z poborami III. klasy płac:
I. Na posady nauczycieli religii
rz.kat. i gr. kat. szkoły 6-kiasowej męskiej
w Busku z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej 6-klasowmj szkole
żeńskiej tudzież w 1-klasowej szkole na przedm i^ciu „Długa Strona11 w Busku.
Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej 6-klasowej szkoły męskiej w Ka
mionce str. z obowiązkiem udzielania tej nauki w 6-klasowej szkole żeńskiej.
Kandydaci mają się wykazać ukończoną szkołą rabinów i egzaminem na rabina zło
żonym z postępem dobrym albo patentem kwalifikacyjnym do szkół ludowych j uzdol
nieniem do uczenia religii swego wyznania.
' II. a) N a ^ e d n a posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połą
czonej z 3-klasową szkołą wydziałową w Eadziechowie.
b) Na jedną posadę nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Kamionce str. z za
strzeżeniem pierwszeństwa nauczycielowi posiadającemu egzamin wydziałowy z któ
rejkolwiek grupy.
c) na jedną posadę nauczycielki 6-klasowej szkoły żeńskiej w Busku z za
strzeżeniem pierwszeństwa nauczycielce posiadającej egzamin wydziałowy z I. gru
py. WeHwszystkich tych szkołach jest języrr wykładowy polski.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą kompetować świeccy lub
zakonni kanonicznie ordynowani kapłani. Posad katechetów nie można zajmować
równocześnie z posadą duszpasterską.
C) Z poborami IV. klasy płac:
1. Z językiem wykładowym ruskim na trzy posady nauczycieli 4-klasowej
szkoły w Dobrotworze.
*Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły połączonej z dopełniającym
kursem rolniczym w Stojanowie.
2. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach z językiem wykładowym
ruskim w Babiczach, Dmytrowie, Dziedziłowie, Niwicach, Nowosiółkach, Ohlado.wie,
Pawłowie, Poburzanach, Bzepniowie, Sokoli, Streptowie i Tadaniu, oraz ż " j ę z y kiem wykładowym polskim w Horpinie.
3. Na następujące posady nauczycieli szkół 1-klasowych z języjdem wykła
dowym polskim : w Berbekach, Łodyni, Obydowie, Warchołach, Lanerówce; z języ
kiem wykładowym ru sk im : w Grabowej, Manastyrku, Dolinie, Niemiłowie, Nahorcach, Ostrowie, Budzie za Bugiem i Mukaniu.
Podania nalęfycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy za
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pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej
mionce str. najpóźniej do końca marca 1904.

okręgowej, w Ka

Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Kamionka str. dnia 25. stycznia 1904.

L. 94. Niniejszem ogłasza c. k. Rada szkolna okręgowa w Rzeszowie konKurs
celem stałego obsadzenia następujących posad:
1. Posady nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Głogowie w IV. kla
sie płac. Od kandydatów o tę posadę wymaga się uzdolnienia do nauczania języka
niemieckiego.
2. Posad nauczycieli samoistnych w IV. klasie płac w 1-klasowych szkołach
ludowych: w Białce, Dylągówce, Putomie, Łukawcu I., Mrowli, Racławówce i W y
sokiej. Nauczycielowi w Mrowli będą oddane do użytku 3 morgi pola ornego
z wliczeniem 30 K jako czystego dochodu do płacy.
3. Posad nauczycieli (lek) niesamoistnych w IV. klasie płac w 2-klasowych
szkołach ludowych: w Budziwoju, Łące, Słocinie i Staromieściu. We wszystkich
szkołach jest wykładowy język polski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w przepisaną tabelę kwali
fikacyjną i wykaz lat służby, ewentualnie- dekret wymiaru wkładek emerytalnych,
należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do e. k. Rady szkolnej
okręgowej w Rzeszowie najpóźniej do dnia 31. marca 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Rzeszów, dnia 31. stycznia 1904.

L. 372.jiiCelem stałego obsadzenia posady nauczyciela szkoły 6-klasowej mę
skiej w Gródku, tudzież posady nauczyciela szkoły 1-klasowej w Małkowicach, ogła
sza się niniejszem konkurs.
Do posady w Gródku przywiązane są pobory II. klasy płac, do posady
w Małkowicach pobory IV. klasy płac. Językiem wykładowym w Gródku jest ję 
zyk polski, w Małkowicach język ruski.
Od kompetentów ubiegających się o posadę w Gródku wymaganą jest kwalifikacya do szkół ludowych pospolitych z prawem udzielania nauki języka nie
mieckiego. Pierwszeństwo mieć będą kandydaci którzy, wykażą się uzdolnieniem
do udzielania nauki gimnastyki i śpiewu.
Podania należycie udokumentowane i w tabelę kwalifikacyjną zaopatrzone
wnosić należy za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Gródku w terminie do końca marca 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 30. stycznia 1904.
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L. 198. C. k. Eada szkolna okręgowa w Przeworsku ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskie z poborami IV. klasy płac. z polskim
j ęzykiem wykładowym:
I. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Urzejowicach.
II. Na posady nauczycielskie w 2-klasowych szkołacn w Gaci i Ostrowie.
Podania należycie udokumentowane wnidfc^ należy za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do c. k. okręgowej Eady szkolnej do 31. marca b. r.
Przeworsk, dnia 28. stycznia 1904.

L. 14. Niniejszem ogłasza % k. Eada szkolna okręgowa w Łańcucie konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad:
1.
Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły męskiej w Łańcu
cie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkołach wiejskich a miano
wicie w Soninie, Woli małej i Dębinie.
2. Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły żeńskiej w Ł ań
cucie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w śzkołach wiejskich a miano
wicie w Woli dalszej, Głuchowie i Dąbrówkach.
3. Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły żeńskiej w Leżaj
sku z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkołach wiejskich w Starsmmieście i Przychojcu. Do posad rtych przywiązane są pobory III. klasy płac.
4. Pęsady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły męskiej w Żołyni
z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 5-klasowej żeńskiej w Żo
łyni z poborami IV. klasy płac.
O posady nauczyc-ieli religii w Łańcucie, Leżajsku i Żołyni mogą się ubie
gać kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni, przyczem nadmienia się,
że posad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpastersną i że na
koszta podróży wyznaczono dla każdej ze szkół po za siedzibą nauczycieli religii
położonych odpowiednie stałe ryczałty.
5. Trzech posad nauczycieli w 5-klasowej'szkole męskiej w Żołyni z pobo
rami IV. klasy płac i Kł°yo dodatkiem na mieszkanie. Pierwszeństwo zastrzega się
kandydatom z egzaminem wydziałowym.
6. Trzech posad nauczycielek w 5-klasowej szkole żeńskiej w Żołyni z pobo
rami IV. klasy płac i 10°/0 dodatkiem na mieszkanie. Pierwszeństwo zastrzega się
kandydatkom z egzaminem wydziałowym.
7. Posad nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Dębinie, Jelny
Ożannie i Zalesiu z poborami IV. klasy płac. Naucz}miel szkoły w Ożannie, od
którego wymaga się uzdolnienia do nauki języka ruskiego, będzie miał oddane
do swego użytku dwa morgi pola ornego, jeden mórg łąki i prawo do paszenia
bydła na pastwisku gminnem.
8. Posad nauczycieli (lek) niesamoistnych w 2-klasowych szkołach ludowych:
w Brzyskowoli, Hussowie, Woli dalszej, Woli żarczyckiej i Wysokiej. We wszyst
kich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowanej'Zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną j wy
kaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy do c. k.
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Eady szkolnej okręgowej w Łańcucie najpóźniej do dnia 31. marca b. r. Do lego
terminu przedłuża się konkurs na posadę kierowniczki ewentualnie kierownika
5-klasowej szkoły żeńskiej w Żołyni, ogłoszony tutejszem rozporządzeniem z dnia
30. listopada 1903 do L. 1.692 w numerze 1. „Dziennika urzędowego".
Łańcut, dnia 29. stycznia 1904.

L. 149. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Nadwornej ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskie :
1. Na posadę nauczyciela szkoły 5-klasowej męskiej w Nadwornie.
2. Na posadę nauczycielki szkoły 4-klasowej mieszanej w Delatynie.
3. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej w Łanczynie.
4. Na posadę nauczyciela szkoły 2-klasowej w Majdanie granicznym.
5. Na posady samoistne nauczycieli szkół 1-klasowycli: w Jabłonicy, Kamien
nej, Osławach czarnych, Potoku czarnym, Eafajłowej i Weleśnicy.
Do posad pod 1. i 2. przywiązane są pobory III. klasy, a do wszystkich in
nych pobory IV. klasy płac. O posady pod 1,, 2., 3. mogą się ubiegać kandydaci
posiadający kwalifikacyę do szkół więcejklasowych. W otrzymaniu posady pod 1.
będzie miał pierwszeństwo kandydat posiadający egzamin do szkół wydziałowych.
Do posad pod 5. przywiązane jest prawo zajmowania mieszkania w budynku
szkolnym i korzystania z ogrodu i jednego morga roli, piieeznaczonyeh do użytku
nauczyciela.
Językiem wykładowym w szkołach pod 1., 2., 4. jest język polski, pod 3. 5.
ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Nadwornej do dnia 31.
marca 1904.
Nadworna, dnia 1. lutego 1904.

L. 156. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem następujący konkurs :
A) W II. klasie płac:
1. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w szkcle 3-klasowej wydziało
wej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Trembowli. O posadę tę mogaBię
ubiegać kandydaci z ukończoną szkołą rabinacką i egzaminem na rabina złożonym
z dobrym postępem, lub posiadający egzamin kwalifikacyjny do szkół wydziało
wych i egzamin na nauczyciela religii swego wyznania. Nauczyciel ten będzie obo
wiązany udzielać nauki religii w szkole wydziałowej męskiej połączonej, z 4-kla
sową pospolitą i w 6-klasowej szkole żeńskiej.
2. Na posadę nauczyciela w 2-klasowej szkole połączonej z dopełniającym
kursem ogrodniczo-sadowniczym w Trembowli na przedmieściu „Sady".
B) W IV. klasie płac:
3. Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych w Brykuli nowej i Małowie.
Kr. 5.
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4. Na cztery posady nauczycielskie w 4-klasowej szkole połączonej z dopeł
niającym kursem rolniczym w Łoszn iowie.
5. Na dwie posady nauczycielskie
w 4-klasowej szkolemieszanej w Strusowie.
6. Na jedną posadę nauczycielską
w 3-klasowej szkolemieszanej w Kobyłowłokach.
7. Na jedną posado nauczycielską w 3-klasowej szkole w Janowie.
8. Na posady nauczycielskie w szkołach 2-klasowych: w Chmielówce, Daracliowie, Hleszczawie, Iławczu, Iwanówce, Laskowcacli, Mogielnicy starej, Podhajezykach justynowyclr, Bomanówce, Wierzbowcn, Zazdrości i Dereniówiee.
Szkoły ad 1., 2., 4., 5. i 6. dalej szkoły w Iwanówce, Podkajczykacli, Wierzbowcu i Zazdrości mają wykładowy język polski reszta szkół język ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Trembowli najpóźniej do
dnia 31. marca 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Trembowla 15. stycznia 1904.

L. 130. C. k. Eada szkolna okręgowa w Zaleszczykach ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie celem stałego obsadzenia:
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole ludowej
męskiej w Zaleszczykach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klaso
wych szkołach w Uhryńkowcach i Dźwiniaczu i w 1-klasowej szkole w Dupliskach
należących do parafii rzym. kat. w Zaleszczykach.
II. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole ludowej
żeńskiej w Zaleszczykach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klaso
wej szkole w Winiatyńcach i w 1-klasowych szkołach w Kasperowcach i Szczytowcach.
III. Na posadę nauczyciela religii gr. bat. w szkole 6-klasowej męskiej
w Zaleszczykach z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szkołach pu
blicznych tej samej miejscowości aż do ustawowo oznaczonej liczby godzin.
17.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole ludowej 4-klasowej
w Tłustem z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szkołach do parafii
rzym. kat. w Tłustem należących.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak jako katecheci nie będą mogli zajmo
wać posady duszpasterskiej.
A) Z językiem wykładowym polskim:
Y. Na dwie posady nauczycieli w 6-klasowej szkole męskiej w Zaleszczykach;
kompetenci z egzaminem wydziałowym z grupy I. i II. będą mieli pierwszeństwo.
VI. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Uśeieczku.
VII. Na posadę nauczyciela szkoły 2-klasowej w Uśeieczku.
B) Z językiem wykładowym ruskim :
VIII. Na posadę nauczyciela kierującego 2*klasowej szkoły w Burakówce.
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IX. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klaśowych: 1. w Bedrykowcach, 2. Beremianach, 3. Capowcach, 4. Chmielowej, 5. Dobrowlanach,
6. Hińkowcach, 6. Holihradach, 8. Iwaniu, 9. Kościelnikach, 10. Koszyłowcach,
11. Kułakowcaeh, 12. Milowcach, 13. Nagorzanach, 14. Sadkach, 15. Słobódce
koszył. 16. Swierzkowcaeh, 17, Worwolińcach.
X. Na posaSy nauczycieli w szkołach 2-klasowych 1. w Burakówce 2. Nowosiółce kost. 3. Sińkowie 4. Torskiem 5. Uhryńkowcach 6. Winiatyńcach.
Do posad pod I. II. III. i V. przywiązane są pobory III. klasy płac, do
innych posad pobory IY. klasy płac.
Podania zaopatrzone w dokumenty służbowe, tabelo, kwalifikacyjną i wykaz
lat służby należy przedkładać za pośrednictwem swych władz przełożonych naj
dalej do 31. marca 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
ZaTjHczykiJ dnia 4. lutego 1904.

L. 47. C. k. Rada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza konkurs celem sta
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii a) rzym. kat. w 3-klasowej szkole wydzia
łowej żeńskiej pojgczonej z 4-klasową pospolitą b) gr. kat. w szkole wydziałowej
męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Buczaczu.
2. Na posadę nauczycielki w 3-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej połą
czonej z 4-klasową pospolitą w Buczaczu.
Z poborami III. klasy p ł a c :
3. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 5-klasowej szkole męskiej w Monasterzyskacli z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także w 5-klasowej szkole
żejiskiej.
4. Na trzy posady nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej i jedną posadę na
uczycielki 5-klasowej szkoły żeńskiej w Monasterzyskach.
5. Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Jazłowcu.
Z poborami IY. klasy p ł a c :
6. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Potoku Złotym.
7. Na posadę nauczyciela (lki) 2-klasowej szkoły mieszanej w Jeziorzanach.
8. NŹ posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w następują
cych miejscowościach: a) Dulibach, b) Krasiejowie, cj Ladzkiem. d) Nowostawcach,
e) Nowosiółce jazłowieckiej, f) Nowosiółce koropieckiej. g) Puznikach, h) Skoroorochach, i) Sokołowie, j) Weleśniowie, k) Zielonej, 1) Zalesiu, ł) Żnibrodach.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. mogą się ubiegąi kanoni
cznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni.
Od koinpetentek ubiegających się o nadanie posady w szkole wydziałowej
żeńskiej w Buczaczu, wymaga się egzaminu kwalifikacyjnego do szkół wydziało
wych z II. grupy.
16*

W szkołach pod 1., 2., 3., 4., 6., 8. a), fj, g), ft, jest język wykładowy polski,
we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Buczaczu do dnia 3P
marca b. r.
Buczacz, dnia 12. stycznia 1904.

L. 226. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem konk urs:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły z językiem wykła
dowym ruskim w Wietlinie. 1
2. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Czudowicach, w Dobrej,
w Manasterzu, w Mołodyczu, w Woli węgierskiej.
W Czudowicach i Woli węgierskiej jest język wykładowy polski, w innych
szkołach ruski.
3. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach : 3-klasowej w Skołoszowie, tudzież'
2-klasowych w Łowcach, Rokietnicy i Wietlinie.
Od kompetentów starających się o posadę w Wietlinie wymaganą jest kwalifikacya do szkół z językiem wykładowym ruskim, o posady w innej z wymie
nionych szkół kwalifikacya do szkół z językiem wykładowym polskim, a nadto
w Skołoszowie do udzielania nauki języka ruskiego i niemieckiego.
Do wszystkich posad przywiązane są pobory IY. klasy płac.
Kompetenci ubiegający się o jedną z powyżej wymienionych posad mają
swe należycie udokumentowano i w tabelę kwalifikacyjną zaopatrzone podania
wnieść do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Jarosławiu najpóźniej do końca
marca b. r.
Przypomina; się przy tem, że starający się o więcej jak jedną posadę mają
wnieść osobne podania zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną o każdą posadę.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Jarosław, dnia 3. lutego 1904.

L. 150. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Starym Samborze ogłaęza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
A) Z poborami III. klasy płac:
I. Na posadę nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły męskiej w Starym
Samborze.
II. Na posadę nauczycielki kierującej 5-klasowej szkoły żeńskiej, w Starym
Samborze. Kompetenci i kompetentki z egzaminem wydziałowym z którejkolwiek
grupy, będą mieć pierwszeństwo.
III. Na trzy posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Starym Sam
borze.
IY. Na trzy posady nauczycielek w szkole 5-klasowej żeńskiej w Starym
Samborze. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci (tki) z egzaminem wydziałowym.
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B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
V.
Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych z wolnem
mieszkaniem i prawem używania ogrodu i pola: 1. W Błozwi górnej, 2. Grąziowej, B. Hołowiecku, 4. Koniowie, 5. Leninie wielkiej, 6. Mszańcu, 7. Niedzielnej,
8. Strzelbicach, 9. S t r z y ł k A . 10. Tysowicy, 11. Woli koblańskiej.
W szkołalp męskiej i żeńskiej w Starym Samborze jest język wykładowy
polski, we wszystkich innych, ruski.
Podania należycie udokumentowane należy przedkładać za pośrednictwem
swej władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej . w Starym Samborze
w terminie do dnia 81. marca 1904.
Stary Sambor, dnia 24. stycznia 1904.

L. 211. C. k. Bada szkolna okręgowa w Tarnobrzegu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) W miejscowościach III. klasy płac:
1. Posady nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole w Baranowie.
Katecheta ten będzie obowiązany udzielać nauki religii także w innych szkołach
w obrębie baranowskiej parafii położonych.
2. Posady nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tarnobrzegu. Od
kandydata o tę posadę wymaga się egzaminu kwalifikacyjnego do szkół wydzia
łowych z grupy III., a ewentualnie z ILi’
8. Posady nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Baranowie.
B) W miejscowościach IV.klasy płac :
1. Trzech posad nauczycieli w 4-klasowej szkole połączonej z dopełniającym
kursem rolniczym w Grębowie.
2. Trzech posad nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Badomyślu
nad Sanem.
3. Dwóch posad nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Wrzawach.
4. Posady nauczyciela w 1-klasowej szkole w Furmanach.
5. Posad nauczycieli (lek) w 2-klascwych szkołach : w Dąbrowicy, Domacynaeh, Gorzycach, Jastkowicach, Mokrzyszowie'' i Trześni.
We wszystkich wymienionych szkołach językiem wykładowym jest język
polski.
Termin wnoszenia podań do 31. marca 1904.
Tarnobrzeg, dnia 6. lutego 1904.

L. 1998. C. k. Bada szkolna okręgowa w Tarnowie ogłasza niniejszem konkurs :
1. Na pośadę nauczyciela w szkole 1-klasowej w Siedliskach ad Tuchów.
2. Na posadę nauczyciela w szkole dwuklasowej w Łękawicy. Obydwie po
sady zaliczone są do IV. klasy płac. Język wykładowy polski.
Należycie udokumentowane podania wnieść należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w. Tarnowie do 15. marca 1904.
Tarnów, dnia 4. stycznia 1904.
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L. 43. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Cieszanowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich :
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat.
1. W 5-klasowej szkole męskiej w Lubaczowie, z obowiązkiem udzielania
tego przedmiotu także w 5-klasowej szkole żeńskiej w Lubaczowie, a w miarę po
trzeby i w innej szkole ludowej do parafii rzymsko-katolickiej w Lubaczowie nale
żącej.
2. W szkole 4-klasowej mieszanej w Oleszycach m. z obowiązkiem udzielania
tego przedmiotu w szkołach ludowych należących do rzymsko-katolickiej parafii
w Oleszycach m., mianowicie w 2-klasowych szkołach w Oleszycach starych i
w Starem Siole i w 1-klasowej szkole w Futorach. Koszta podróży nauczyciela
religii z powodu udzielania nauki religii po za miejscem jego zamieszkania będą
pokrywane z funduszów szkolnych miejscowych. Do posady pod 1. przywiązane są
pobory III. klasy płac, pod 2. IY. klasy płac.
0 posady lH- mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i za
konni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli zajmować równocześnie po
sady duszpasterskiej.
II. Z poborami III. klasy płac:
Na posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej mieszanej w Cieszanowie. Od
kompetentki wymaga się kwalifikacyi z języka niemieckiego do szkół więcejklasowych.
III. W IY. klasie płac:
1. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Narolu mieście.
2. Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowmj w Oleszycach mieście
z kwalifikacyą z języka niemieckiego do szkól więeejklasowych.
3. Na posady nauczycieli kierujących w szkołach 2-klasowych w Lisichjamach i w Młodowie.
4. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach ^-klasow ych: w Cewkowie, Lisichjamach, Lublińcu nowym, Młodowie, Płazowie i Ułazowie.
5. Na posady
tracą się dochód z
Hucie różanieckiej,
Narolu wsi, Rudzie

nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Bihalach (z płacy po
gruntu w kwocie 20 K 26 h), w DrjJarowie, Dzikowie nowym,
Hucie starej, Lipsku, Lublińcu starym, Miłkowie, Moszczanicy,
różanieckiej, Suchej Woli i Wulce horynieckiej.

W szkołach : w Cieszanowie, Narolu in., Oleszycach m.. Gewkowid, Hucie ró
żanieckiej, Lipsku, Miłkowie, Moszczanicy, Narolu wsi, Rudzie różanieckiej, Wulce
horynieckiej jest wykładowy język polski w innych język ruski.
Ubiegający się nauczyciele (lki) o jedną z wymienionych posad mają wnieść
należycie udokumentowane podania za pośrednictwem swych przełożonych władz
do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Cieszanowie najdalej do końca marca b. r.
Cieszanów, dnia 25. stycznia 1904.
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L. 38. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Nisku ogłasza konkurs celem stałego
obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 5-klasowej mieszanej
w Budniku.
B) Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posady nauczycieli religii rzym.
kat. szkół 4-klasowych w Jeżowem
i w Kamieniu z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach należących do
parafii w Jeżowem, względnie w Kamieniu.
2. Na posady trzech nauczycieli 4-klasowej szkoły w Jeżowem.
3. Na posady nauczycieli szkół 4-kłasowych w Kamieniu i Ulanowie.
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klaflpwej szkoły w Eauchersdorfie.
5. Na posady nauczycieli (lek) 2 klasowych szkół w Kopkach, Łętowni i Za
rzeczu.
6. Na posadę samoistnego nauczyciela szkoły 1-klasowej w Jeżowem „na
Kameralnem". We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Nisku w nieprzekra
czalnym terminie do dnia 31. marca 1904.
Nisko, dnia 16. stycznia 1904.

L. 249. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu wadowic
kim ogłasza się niniejszem konkurs:
a) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły mieszanej w Zrft&rze.
2. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Andrychowie.
Pierwszeństwo zastrzega się kandydatom z kwałifikacyą do szkół wydzia
łowych.
b) Z poborami IV. klasy płac:
3. Na posadę nauczyciela w 3-klasowej szkole w Inwałdzie.
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Głębowicach.
5. Na posady samoistnych nauczycieli w Tłuczani, Budzach, Łączanach, Zagórniku, Nidku, Babicy.
6. Na posady naaczyeieli (lek) w 2-klasowyeh szkołach w Głębowicach, Pio
trowicach, Bachowicach.
Kompetenci o posadę pod 3. mają się wykapać patentem do szkół pospoli
tych i uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do dnia 15. marca 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 13. stycznia 1904.
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O g ło s z e n ia
Dyrekcya c. k. seminaryum nauczycielskiego męskiego w Samborze podaje
do wiadomości., że eksterniści mający zamian składać egzamin dojrzałości w terminie
letnim, winni podania zaopatrzone w przepisane dokumenty wnosić pod adresem
Dyrekcyi do 31. marca b. r. Później wniesione podania nie będą uwzględnione.

Firm a dra Karola Falkiewicza i Spółki „Pierwsza Nauczycielska Ajencya
handlowa we Lwowie", Kynek 44 wydalH szkolne znaczki pocztowe i stemplowe
do użytku przy ćwiczeniach stylistycznych w szkołach przemysłowych, wydziało
wych i ludowych.
Na powyżwe wydawnictwo, które nabywać można pod podanym wyżej
adresem w cenie 20 h za 100 sztuk, względnie 3 h za 10 sztuk, zwraca c. k.
Rada szkolna krajowa uwagę Zarządów wymienionych1 szkół.

Hakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego w e Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

C. k . R a d a s z k o ln a k r a j o w a .

Załącznik clo L. 6.512/1904.

Kwestyonaryusz w sprawie stosunków zdrowotnych.
O krąg:
Miejscowość :
Nazwa szkoły:
Ilość k l a s :
K lasa:

A.
1.

a) w którą stronę świata zwrócony jest front bu
dynku szkolnego ?

b)

2.

Budynek

w którą stronę
szkolnej ?

świata zwrócone są okna izby

czy grunt, na którym stoi budynek szkolny, został
odwodniony i w jaki sposób?

B. z jakiegoinateryału wyybudowany budynek szkolny?

4. ilość izb szkolnych:
a) w samym budynku szkolnym?
b) w budynkach wynajętych?

5. rozmiary izby szkolnej w m etra ch : a) długość
b) szerokość
c) wysokość
6. ustawienie, ławek szkolnych:
a) czy dzieci siedzące w ławkach mają wyłącznie
okna po swej lewej stronie?
b) czy oświetlenie jest dwustronne (t. j. czy
może są okna w dwóch naprzeciwległych ścia
nach) a ewentualnie trzechstronne ?
e) czy światło wpada wyłącznie od prawej strony
dzieci, siedzących w ławce ?
d) czy nie znajdują się okna w ścianie naprzeciw
oczu dzieci, siedzących w ławkach ?
*

0

e) czy obok światła od lewej ręki dzieci, niema
okien w tylnej ścianie izby szkolnej ?

szkolny:

7. jaka jest w izbie szkolnej podłoga:
a) czy z materyału miękkiego ?
b) czy z materyału twardego?
ę) ewentualnie czem jest zapuszczona ?

8. jakie izba szkolna ma ściany :
a) czy bielone?
b) czy malowane (w takim razie jak)?
c) czy lakierowane?

9. jak szerokie korytarze są w budynku szkolnym?

10. czy w budynku szkolnym są schody, a w takim
razie :
o) jaka jest szerokość i wysokość jednego sto
pnia ?
b) z jakiego materyału schody zbudowane?

11. wychodki szkolne:
o)

czy są umieszczone w samym budynku szkol
nym ?

5) czy też po za budynkiem?
c) czy mają dół kloaczny,
zamknięty?

a w takim razie czy

d ) czy mają zamknięcie wolne?
ej ile uczniów przypada na jedno siedzenie wy
chodka?

12. czy wieszadła dla ubrań dzieci są pomieszczone
w izbie szkolnej czy też w osobnej szatni ?

13. aj ilość okien wT każdej klasie?
b)

szerokość i wysokość każdego okna w metrach ?

14. czy jest stosowane sztuczne oświetlenie, a w takim
razie jalde ?

15. aj w jaki sposób bywra izba szkolna ogrzewaną?
b) jeśli piecem — z jakiego materyału piec sporzą
dzony ?
c) rozmiary pieca?
16. w jaki sposób przewietrza się izbę szkolną?

17. aj skąd pobiera się wodę do picia dla dzieci?
bj czy studnia znajduje się na obejściu szkolnem?

3
18. czy istnieją przy szkole kąpiele szkolne ? — w ta
kim razie jakie ?
19. czy są osobne sale gimnastyczne, a w takim razie
gdzie pomieszczone :
a) w budynku szkolnym?
b) poza budynkiem szkolnym? — (gdzie)?

20. a) w jaki sposób zamiata
szkolną ?
b)

sio

oczyszcza izbo

jak często?

21. czy podłoga bywa zapuszczana
pył (Śtauból) ?

B.

i

olejem wiążącym

Podw órze przeznaczone dla młodzieży szkolnej, ew entualnie boisko.

1. czy i w jaki sposób odwodniony jest grunt?

2. czem jest podwórze wyłożone.
a) kamieniem?
b) szutrem?
c) płytkami lub betonem?
d) czy podwórze jest obsadzone drzewami?

3. jak długie i szerokie jest podwórze?

4. czy istnieją bale do zabaw ? jakie i dla której ku
tego ryi dzieci ?
5. czy istnieje przy szkole ślizgawka?

C. M ieszkanie nauczyciela przy szkole.
1. czy posiada osobne wejście od zewnątrz?

2. czy jest w bezpośredniem połączeniu z resztą bu
dynku szkolnego ?

D. U r z ą d z e n i e
1. rodzaj ławek (ewentualnie system)?

2. ilu uczniów mieści się w jednej ławme ?

3. czy pulpit jest poziomy, czy ukośnie nachylony?

szkoły.

4. wysokość orl podłogi do przedniego brzegu pul
pitu?
5. wysokość od podłogi do brzegu siedzenia ?

6. odstęp horyzontalny między linią pionową, spu
szczoną od przedniego brzegu pulpitu a brze
giem siedzenia?
7. czy istnieje osobna sala rysunkowa ?

8. rodzaj stołów rysunkowych ?

9. rodzaj stołów do robót ręcznych ?

10. a) czy w oknach znajdują się story?
b)

w takim razie jakie? (płócienne, patyczkowe lub
inne) ?

11. a) rodzaj spluwaczek dla uczniów?
b)

na ilu uczniów przypada jedna spluwaczka?

12. rodzaj przyrządu do czyszczenia obuwia uczniów?
13. rodzaj wieszadła (czy przybite do ściany, czy też
o nią oparte) ?
14. kosze na papiery i śmiecie ?
15. a) czy istnieją umywalnie dla uczniów ?
b)

w takim razie jakie?

16. czy szkoła posiada przyrządy do nauki zręczności?
17. czy szkoła posiada przyrządy do gimnastyki ?
a) w sali gimnastycznej?
b) na boisku szkolnem ?

18. jakie tablice bywają w szkole używane :
a) czy na sztalugach?
b) czy posuwalne w ramach na ścianie ?
c) czy przytwierdzone nieruchomo do ściany?
d) kiedy ostatni raz tablicę lakierowano?
19. w których godzinach odbywa się nauka w klasie?
20. przez ile godzin dziennie jest klasa użytą na naukę?
21. czy bywa klasa przewietrzaną między godzinami
■/fekolnemi ?

B ok YIII.

Kr. C.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Ra s y s z k o l n e ; kr a j o we j w g a l i i / i .
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 9. marca 1904.

L. 6.512.

O k ó 1

d

i k

c. k. Rady szkolnej krajowej do Zarządów wszystkich szkól ludowych
pospolitych i wydziałowych tudzież do wszystkich c. k. Rad szkolnych >
okręgowych w sprawie kwestyonaryusza, dotyczącego stosunków hygicnicznych poszczególnych szkół.

Odnośnie do rozporządzenia tutejszego z dnia 27. stycznia 1904
L. 1541 (Dz. u. R. s. kr. Nr. 3) w sprawie wzięcia udziału w wystawie
przyrodniczo - lekarskiej i hygienicznej we Lwowie oraz przedmiotów
okazowych, pożądanych dla grupy wychowania młodzieży i hygieny
dziecka, c. k. Rada szkolna krajowa celem zebrania potrzebnych dat
do zestawienia całkowitego obrazu stosunków zdrowotnych, panujących
obecnie w naszych szkołach, dołącza do niniejszego numeru Dziennika
urzędowego kwestyonaryusz z poleceniem, by Zarządy szkół do końca
kwietnia b. r. licząc od dnia doręczenia, dały dokładne i ścisłe odpo
wiedzi na zawarte w nim pytania, odnoszące się do stosunków zdro
wotnych danej szkoły.
W szkołach 1-klasowych wypełni załączony formularz sam nauczy
ciel (ka), w szkołach zaś więcejklas.owych i wydziałowych, wypełni kie
rownik w załączonym formularzu rubryki odnoszące - się do ogólnego
stanu budynku szkolnego, nauczyciele (kij! zaś każdej poszczególnej
klasy odpowiedzą na osobnych dodatkowych arkuszach na pytania odno
szące się do stosunków zdrowotnych ich klas, stosując się ściśle do
formy i porządku rubryk zawartych w drukowanym formularzu. KieNr. 6.

•
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równik względnie kierowniczkaj szkoły stwierdzi następnie pod wła
sną odpowiedzialnością prawdziwość podanych dat na każdym arkuszu
osobno.
Wypełnione kwestyonarze zbierze każda Rada szkolna okręgowa od
wszystkich Zarządów szkół w okręgu i przedłoży je razem Radzie
szkolnej krajowej do 15. czerwca 1904.
Zarazem nadmienia się, że termin wygipwy podany w przytoczonym
na wstępie rozporządzeniu, został odroczony.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 23. lutego 1904.
Za c. k. Namiestnika

Flahek w. r.

W ia d o m o ś c i o sobiste.
JE. Pan Minister "Wyznań i OiMaty zamianował' Leopolda Schirnbócka de
Beuthstetten prowizorycznego nauczyciela c. k. gimnazyum w Babicy rzeczywistym
nauczycielem w tym zakładzie.
C.
k. Eada szkolna krajowa zamianowała Mieczysława Psuję zastępcą nauczy
ciela w c. k. gimnazyum w Jarosławiu.
i

. G. k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła wybói fr a Emila Adelmanna
i Andrzeja Średniawskiego na delegatów Eady powiatowej do.d. k. Eady szkolnej
okręgowej w Myślenicach.
0. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Bronisława Niżankowskiego nauczycielem kierującym 6-klasowej szkoły żeńskiej
w Jaworowie ;
Aleksandra Deszczakowskiego nauczycielem kierującym 5-klasowej szkoły męskiej
w Podhajeach;
Jana Bibę nauczycielem kierującym 5-klasowej1szkoły męskiej w Myślenicach,
Julię Krynicką i Maryę Miejską nauczycielkami 4-klasowej szkoły pospolitej żeń
skiej połączonej z wydziałową w Gorlicach ;
Maryę Danedką nauczycielką 4-klasowej szkoły żeńskiej w Gorlicach;
Maryę Bibównę i Stanisławę. Jelonkównęę nauczycielkami 4-klas’awej szkoły
w Sułkowicach;
Abrahama Goligera nauczycielem religii izrael. 4-klasowej szkoły męskiej w Żura w n ie ;
Stefana Świstackiego nauczycielem 3-klasowej szkoły w Zagórzu.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Kazimierza Ljsikiewicza w Tłorożjance; Maryana Eadwańskiego w Izdebkach.
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Nauczycielkami szkół 2-klasowych :
Maryę Krzysztofównę w Oknie; Amalię Borkowską w Niżborgu nowym; Herminę Kochanową na Kotykówk#*w Horodence; Apolonię Kuśmierczykównę
w Bozborzu.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Karolinę Witulską w Siółku; Bazylego Bządzistego w Bożykowie; Maryę W in
nicką w W łodzimircach; Józefa Osowskiego w Turowce; Zofię Oetnerową
w Bogdanówce; Amalię Kozłowską w Przedborzu; Piotra Onuferkę w Połupanówce; Ignacego Ohadżaja w Horodaicy; Maryannę Miillerównę w Za
górzu ; Zofię Stankiewiczównę w Byszycaek.
0. k. Bada szkolna krajowa przeniosła:
Macieja Deszcza nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły męskiej w Kopczycach
na równorzędną posadę do 5-klasowej szkoły żeńskiej w Dębicy;
Jana Hyćka nauczyciela 4-klasowej szkoły w Ulanowie na równorzędną posadę
do 4-klasowej szkoły w Cięcinie;
Maryę Nowicką nauczyjHelkę, 3-klasowej szkoły w Żubrzy na posadę nauczycielki
do 2-klasowej szkoły w Olszynach;
Elorentynę Konieczną nauczycielkę 1-klasowej szkoły w By cerce dolnej na posadę
nauczycielki do 4-klasowej szkoły w Łapanowie;
Tymoteusza Perejmę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Szydłowcach na równo
rzędną posadę do szkoły w Bielance;
Wincentego Łapczaka nauczyciela 1-klasowej szkoły w "orusowie na równorzędną
posadę, do szkoły w Nowosiółce.

O rg a n iza o y a łSzJkół.
0. k. Bada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniem z dnia 7. marca 1904
1. 7840 gminę B u s z e lc y Ł w okręgu przemyskim z zakresu szkolnego w Krzyw
czy i zorganizowała osobną 1-klasową szkołj(| w Kuszelczycaeh.
0. k. Bada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniem z dnia 7. marca b. r.
1. 8254 1-klasową szkołę w Jasionce masiowej w okręgu turczańskim.
0.
k. Bada szkolna krajowa ustanowiła
w 6-klasowej szkole męskiej w Ozortkowie.

posadę nauczyciela religii izrael.

K o n li u rs ii.
a) ogłoszone po raz pierw szy.
L. 6869. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w c. k. gimnazyum
w Sanoku, ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przeniesienia, po
sady w innej szkole średniej w Galicyi, ogłasza c. k. Bada szkolna krajowa ni17*
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niejszem konkurs z terminem wnoszónią podań do 9. kwietnia 1904. Do tej po
sady przywiązane są następujące pobory: płaca etatowa w kwocie 800 K rocznie.
20% dodatek aktywalny w kwocie 160 K rocznie, wolne mieszkanie służbowe
w budynku szkolnym, tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą połączone są wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, gabinetów, utrzymanie
porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wszystkie
czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie m ateriału opałowego,
palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1. Znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnemi
i własnoręcznemi próbami pisma.
2. Uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rząyfowogo.
3. Nieprzekroczony wiek do lat 40. meipyką urodzenia.
4. Zachowanie się pod»vzględem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności wystawionein przez właściwą władze, jeżeli nie pozostaje w służbie pu
blicznej.
5. Dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzono w powyżBe dokumenty należy w n ie ś ® w oznaczonym
terminie do c. k. Eady szkolnej krajowej na ręce c. k. Dyrekcyi gimnazyum
w Sanoku, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej, za pośrednictwem
swej przełożonej władzy. W myśl ustawy, z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p.
Nr. 60 mają przy nadaniu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie
c. k. podoficerowie, posiadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni
w przepisany certyfikat c. i k. państwowego Ministerstwa wojny, względnie c. k.
Ministerstwa obrony krajowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służ
bie państwowej cywilnej. Dopiero w braku takich kandydatów mogliby być
uwzględnieni inni kandydaci posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 27. lutego 1904.

L. 422. C. k. Eada szkolna okręgowa w Gorlicach'ogłasza niniejiżem konkurs
celem obsadzenia posady nauczyciela religii rz. kat. w 6-kl. szkole męskiej w Gor
licach z poborami II. klasy płac, z obowiązkiem udzielania nauki religii w szko
łach wiejskich w Stróżówce i Gliniku maryampolskim. O tę posadę kompetować
mogą kapłanrjświeecy lub zakonni kanonicznie ordynowani. Posady stałego kate
chety nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
Podania należycie udokumentowane należy wnieść do c. k. Ra,dy szkolnej
okręgowej w Gorlicach w terminie do 80. kwietnia b. r.
Gorlice dnia 28. lutego 1904.

L. 411. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Nowym Sączu ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
A) Na posacLe nauczycielu religii rzymsko katolidfiej w 4-klasowej szkole
męskiej w Nowym Sączu z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szko
łach miejscowych w liczbie godzir, ustawą przepisanej. Do posady tej przywią
zane są pobory II. klasy płac. O posad® tę mogą się ubiegać kapłani świeccy
i zakonni kanonicznie ordynowani.
B) Na posady z poborami IV. kla^y płac:
1 a) Na 2 posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Łącku; wymagane jest
uzdolnienie do nauczania języka niemieckiego.
2. Na posady nauczycielskie w 2-klasowych szkołach a) w Tyliczu (wyma
gana kwalifikacya do nauczania języka ruskiego)., b) w Zagorzynie. W obu tych
szkołach jest wolne mieszkanie w budynku szkolnymi dla drugiego nauczyciela.
3. Na posady nauczycielskie w 1-klasowych szkołach: a) w Andrzejówce,
b) -Dubnem, c) Jastrzębiku, d) Leluchowie, e) Muszynce, f) Przysietnicy, g) Ro
żnowie, h) Roztoce wielkiej, i) Świerkli, j) Szczawniku, k) Wojkowej, 1) Zubrzyku,
ł) Złockiem,
Na posady pod 4. a), b), c), d), e), Ii^ j), k), 1), ł), wymagana jest kwali
fikacja do szkół z językiem ruskim wykładowym.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Nowym Sączu do dnia
30. kwietnia b. r.
Nowy Sącz, dnia 29. lutego 1904.

L. 473. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Przeworsku ogłasza niniejszem konkurs
na następujące posady nauczycielskie:
1. Na posady' nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole mieszanej
w Kańczudze z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkołach do rzym.
kat. parafii w Kańczhdze należących.
2. Na posadę nauczycielki kierującej 5-klasowej szkoły żeńskiej w Przeworsku.
3. Na trzy posady nauczycielek w 5-klasowej szkble żeńskiej w Przeworsku.
4. Na jedną posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Przeworsku.
5. Na jedną posadę nauczyJeJfc 'w 5-klasowej szkole ńtieszanej w Kańczudze.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski, a przywiązane są pobory
III. klasy płac.
Kompetenci (tki) o posady pod 2., 3., 4., 5. którzy wykażą się kwalifikacją do
szkół wydziałowych a mianowicie dla szkoły męskiąj i żeńskiej w Przeworsku
z grupy I. lub II. dla szkoły mieszanej w Kańczudze z U. lub III. będą mieć
pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy do o. k. Rady szkolnej
okręgowej do dnia 30. kwietnia b. r.
Przeworsk, dnia 1. marca 1904.
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L. 418. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Pilźnie ogłasza niniejszem konkurs
na następujące posady nauczycielskie:
A) Z poborami III. klasy płac:
Na posadę nauczyciela szkoły 5-klasowej mieszanej w Pilźnie.
Od kompetentów wymagana, jest kwalifikacya do uczenia języka niemieckiego,
a pierwszeństwo zastrzega się kompetentowi z kwalifikacya do szkół wydziałowych
z grupy I. lub III.
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Cholowej
i Woli lubeckiej.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Błaźkowej, Jastrząbce starej, Łękach górnych i Siedliskach. We wszystkich szicołach jest język
wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy przedkładać za pośrednictwem
swej władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do dnia 30.
kwietnia 1904.
Pilzno, dnia 27. lutego 1904.

L. 438. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Podgórzu ogłasza niniejszem konkurs
na posądę nauczyciela w 4-klasowej szkole w Świątnikach górnych z poborami
IY. klasy płac; język wykładowy polski. Posada ta zastrzeżoną jeśit wyłącznie dla
mężczyzny.
Udokumentowane podania w n o ® należy do dnia 30. kwietnia 1904.
Podgórze, dnia 21. lutego 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 7112. Celein obsadzenia posad nauczycielskich w c. k. II. gimnazyum
w Bzeszowie ogłasza się niniejszem konkurs, a mianowicie :
1. Na dwie posady nauczycieli filologii klasycznej.
2. Na jedną posadę nauczyciela języka polskiego jako przedmiotu głównego,
filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego.
3. Na jedną posadę nauczyciela języka niemieckiego jako przedmiotu głównego,
filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego.
4. Na jedną śosadę nauczyciela historyi i geografii.
5. Na jedną posadę nauczyciela matematyki i fizyki.
6. Na jedną posadę nauczycS a historyi naturalnej jako przedmiotu głównego,
matematyki i fizyki jako pBeclimotu pobocznego.
Kandydaci ubiegający się o posadę ad 1 lub 5 wymienioną, posiadający kwalifikacyę, clo nauczania propedeutjdd filozofii, bg^Ją mieć pierwszeństwo.
Z każdą z wymienionych posad połączone są pobory i prawa w myśl ustawy z dnia
19. września 1898 Dz. p. p. Nr. 173. Zastępcy nauczycieli, którzy pragną aby im
służba spędzona w charakterze zupełnie ukwalifikowanych suplentów, była ooliczona
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do stabilizacji i dodatków pięcioletnich, winni dołączyć'do swych podań dowody, gdzie
i w jakiej liczbie godzin udzielali nauki.
Kandydaci którzy jeszcze nie ukończyli 25. roku życia, winni się wykazać,
czy i o ile uczynili zayjość oboydjft&owi służby wojskowej.
Podania zaopatrzone! .w potrzebne dokumenty i należycie wypełnioną tabele
kwalifikacyjną, należy wnosić za pośrednictwem przełożonej Dyrekcji najpóźniej
do dnia 15. marca 1904 do Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 25. lutego 1904.

L. 8.101. Niniejszem ogłasza się konkurs na posado nauczyciela głównego
w c. k. meskiein seminarama. nauęzyeielskiem w Sokalu z kwalifikacją nauczy
cielską do szkół rolniczych średnich.
Obowiązkiem tego nauczyciela będzie udzielanie nauki gospodarstwa wiejskiego
i
nauk przyrodniczych w języku wykładowym
polskim i ruskim.
1 ) q tej posady przywiązał* są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
określone ustawą z dnia 19. września, 1898 Nr. 17.4 |Oz. pr. p.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabele stosunków służ
bowych, ra łz ą d z o n ą V przepisanym formularzu ( Qualifkationstabellc), należy
wnosić do c. k. Eady szkolnej krajowej za pośrednictwem władzy przełożonej
najpóźniej wr terminie do 25. marca 19®.
Kompetenci pragnący, aby lata służby spędzone w publicznych szkołach lu
dowych, były im policzone na posadzie o którą się ubiegają, nie tylko do ogólnej
ilości lat służby, ale także do przyznania clocŁtków pięcioletnich po myśli §. §. 2.
i 14. pomienionej ustaw w winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, czy
i w7 jakim zakresie licż^w . razie zamianowania na korzy&cj’, które można osiągnąć
na podstawie przytoczonych postanowień u s ta ją .
Podania zebrane
przedłożą Dyrekcye szkół średnich i seniinaryów nau
czycielskich tudzież c,'.,k. Eady szkolne okręgowe, wypełniwszy należycie tabele
kwalifikacyjne, najpóźniej-do końca mards 1904.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwópą dnia $8. lutego 1904.

L. 571. O. k. Rada szkolna krajowa w a s z a niniejszem konkurs w' celu ob
sadzenia posacrj c. k. inspektora szkolnego okręgowego w Starym Samborze,
ewentualnie innej opróżnić się mogącej.
Z posadą tą połączone są prawa i pobory dla urzędników państwowych
w, IX..klasie rangi w myśl ustawy z dnia 8. czerwca 1832 Nr. 92 Dz. u. p. tu
dzież ryczałt dyet i kosztów podróży dla okręgu systemizowany.
jrjPodawać się mogą o tę posadę opi*ócz c. k. inspektorów szkolnych okrę
gowych :
1.
Nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczycielskich, mający przynaj
mniej 5-letnią praktykę w zawodzie nauczycielskim.
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2. Katecheci szkół średnich, seminaryów nauczycielskich i szkół ludowych,
mający przynajmniej 5-letnią praktykę na stałej posadzie katechety.
3. Nauczyciele szkół ćwiczeń przy seminaryach nauczycielskich, mający przy
najmniej 5-letnią praktykę na s ta łe j posadzie.
4. Kierownicy szkół przynajmniej 4-klasowych z kwalilikacyą do szkół wy
działowych.
jO m in a c y a może po myśli § 2. przytoczonej ustawy być odrazu stałą lub na
razie prowizoryczną według uznania Pana Ministra Wyznań i Oświaty.
Kandydaci winni się wykazać znajomością obu języków krajowych.
Podania opatrzone w potrzebne dokumenta służbowe i dokładnie wypełnioną
tabelę kwalifikacyjną (Qualifikationstabelle) sporządzoną w sposób prawidłowy na
przepisanym formularzu, należy wnieść w przepisanej drodze służboWej do Prezydyum
c. k. Eady szkolnej krajowej do końca marca b.. r.
Kompetujący nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczycielskich mogą
w podaniach swych prosić, aby pod względem płacy i dodatków pięcioletnich za
stosowano do nich na posadach inspektorów szkolnych okręgowych normy przepi
sane dla nauczycieli szkół średnich i seminaryów nauczycielskich.
Zebrane podani# przedłożą Dyrekcye szkół średnich i seminaryów nauczyciel
skich oraz c. k. Eady szkolne okręgowe clo dnia 10. kwietnia b. r. wypełniwszy
należycie t a b e lą kwalifikacyjne.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 22. lutego 1904.

L. 6508. 0. k. Eada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs w celu n a 
dania posady nauczycielaszkoły ćwiczeń z ruskim językiem wykładowym wc. k. seminaryum nauczycielskiem w Tarnopolu.
Do tej posady przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
oznaczone ustawą z dnia 19. września 1898.-Nr. 174 Dz. pr. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę mają się wykazać kwąlifikacyą nauczy
cielską do szkół wydziałowych z polskim i ruskim .językiem wykładowym.
Podania o nadanie tej posady należycie udokumentowane, i zaopatrzone w ta
belę stosunków służbowych ( Qualifikationstabelle) sporządzoną w sposób prawidłowy
na przepisanym formularzu, mają być wniesione, za pośrednictwem przełożonej
władzy, do c. k. krajowej Eady szkolnej najpóźniej w terminie do dnia 20. mar
ca 1904. O ile ubiegający się o tę posadę pełnią już obowiązki w publicznej
szkole ludowej a pragną aby lata służby w szkołach ludowych przepędzone,
były im policzone na posadzie nauczyciela szkoły ćwiczeń nie tylko do ogólnej
ilości lat służby, ale także do przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §. 2.
i 14. przytoczonej wyżej ustawy, winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach,
czy i w jakim zakreęie liczą w razie zamianowania na korzysRS które osiągnąć
można na podstawie tyfijj postanowień ustawy.
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Zebrane podania przedłożą Dyrekcje e. k. seminaryów nauczycielskich
i c. k. Eady szkolne ola^gowe najpóźniej do dnia 25. marca 1904 wypełniwszy
należycie dołączoną tabelę kwalifikacyjną.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 21. lutego 1904.

L. 954. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w e ^ k . gimnazyum L
w Tarnowie ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przeniesienia, posady
sługi w innej szkole średniej w Galieyi, ogłasza c. k. Eada szkolna krajowa kon
kurs z terminem wnoszenia podań do dnia M . marca 1904. Do tej posady przy
wiązane są następujące pobory : płaca etatowa w kwocie 800 K rocznie, 25°/0 do
datek aktywalny w kwocie 200 K rocznie (w razie zajmowania mieszkania w bu
dynku szkolnym połowa tego dodatku) i ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a wiec nale
żyta obsługa sal szkolnych, kańrcelaryi, sali konferencyjnej, gabinetów, utrzymy
wanie porządku i czystości wewnątrz budynku szkolnego, tudzież wszystkie Czyn
ności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opałowego, pa
lenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1. znajomość języków krdjowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnemi
i własnoręcznemi próbami p is m a ;
2. uzdolnienie fizyczne dc pełnienia obowiązków takiego H ugi świadectwem
c. k. lekarza rządowego ;
B. nieprzekroczony wiek do łat czterdziestu metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, w^stawionem przez właściwą władzę, jeżeli nie pozostaje w służbie pu
blicznej ;
5. dotychcząttlwe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy wnieść w oznaczonym ter
minie do c. k. Eacly szkolnej krajowej na ręce c. k. Dyrekcy- gimnazyum I.
w Tarnowie, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej, ja pośrednictwem
swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60 mają przy nada
niu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoficerowie, po
siadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego Ministerstwa wojny względnie c. kimSinisterstwa obrony kra
jowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cywńlnejDopiero w braku takich kandydatów mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Eacly^SzJcolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 18. lutego 1904.

Nr. 6.
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L. 848. Celem nadania posady stałego słljgi sz k o ln e g o w c. k. II. szkoło
realnej we Lwowie, ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przenie
sienia, takiej samej posady w innej szkole średniej w Galioyi, ogłasza e. k. Eada
szkolna krajowa niniejszem konkurs z terminem wnoszenia podań do 2. kwie
tnia 1904.
Do tej posady przywiązane są następujące pobory : płaca etatowa w kwocie
800 K rocznie, 80n/o dodatek aktywalny w kwocie 24$ K rocznie, wolne mieszka
nie służbowe w budynku szkolnym, tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a wiec nale
żyta obsługa sal szkolnych, kanceiaryi, sali konferencyjnej, gabimEtów, utrzymywa
nie porządku i czystości wewnątrz i zewnątraSudynku szkolneJj, tudzież wszyst
kie czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opało
wego, palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1. znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnemi
i własnoręcznemu próbami pisiu^.4j
2. uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków takie o sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowe®;,
3. nieprzekroczony wiek do lat 40 met tyką urodzenia;
4. ia<#iowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionem przez włąśeiwą władzę, jeżeli nie pozostaje w służbie pub liczn j;
5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy wnieść w oznaczonym
terminie do c. k. E?»djf szkolnej krajowej na ręce e. k. Dyrekcyi II. szkoły real
nej we Lwowiabj a jeżeli ubiegający się pozostaje, w służbie publicznej,, za pośre
dnictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60, mają przy na
daniu t&j posady pierwszeństwo wysłużeni e. i
względnie e. k. podofi<Krowie
posiadający wymaganą powyżej .kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego Ministerstwa wojny, względnie c. k. Ministerstwa obrony-krajowej,
który uprłtwnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cywilnej
. Dopiero w braku takich kandydatów mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z C1. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia N|l. lutego 1904.

L. 9. Celem stałego obsadzenia posaci nauczycielskłjSji ogłasza c. k. Eada
szkolna HJręgowa w Eohatynie konkurs:
I.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Eohatynie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 6-klasowej
szkole żeńskiej w Eohatynie z poborami III. klasy płac. O posady powyższe mogą
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ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, ■którym obok
czynności kalfcehety nie wolno sprawować parafialnych funkBgu duchownych.
II. Na posadę nauczycielki w 6-klaso\y|j szkole żeńskiej w Rohatynie z-'po
borami III. klasy płac.
Kompetentki z egzaminem wydziałowym będą miwłlpierwszeństwo.
III. Na posady nauczycieli 2-klas«wyeli szkół: 1. w Gześnikach, 2. Dolinianach, 3. Lipicy górnej, 4. Psarach, 5. Samkach górnych, z pobł&ami IY. klasy
płac.
IY. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół:
1. w Bieńkowcach, 2. C^&hrowie, 3. Demianowie, 4. Firlejowie, 5. Fradze,
6. Herbutójflb, 7. Kuropatnikaeh, 8. Nienfszynie, 9. ©belnicy 10. Podszumlańcach,
11. Popławnikach, 12. Rudzie, 13. Ruzdwianaeh, 14. Tenetnikach, 15. Wiszniowie,
16. Wyspie, 17. Zeliborach, 18. Żurowie.
Oprócz wyżej wymienionych posad stałych są jeszcze posady tymczasowych
nauczycieli (lek) zaraz cło obsadzenia, o które kompetenci (tki) z świadectwami
dojrzałości zgłosić się mogą,
W szkołach w Rohatynie i Podszumlańcach jest językiem wyiiładowym język
polski, we wszystkich innych szkołach język ruski.
Podania o posady stałe, zaopatrzone w dowody uzdolnienia, tabelę kwalifika
cyjną i wykaz lat służby wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożonej do
tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym tęrminie do dnia 15
kwietnia b. r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowmj.
Rohatyn, dnia 7. lutego 1904.

L. 207. C. k. Rada szkolna okręgowa w Bochni ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. z poborami II. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w szkole 4-idasowej
żeńskiej im. kr. Jadwigi w Bochni z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkole
4-klasowmj męskiej im. Brodzińskiego w Bochri.
2. na posadę nauczycielki w szkole 4-klasowej pcjreolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. św. Kunegimdy w Bochni, a ewentualniesflna mogącepto opró
żnić posadę nauczycielki w innej szkole żeńskiej w Bochni.
II. z poborami III. klasy płac :
Na posadę nauczycielafióligii rzymsko-katolickiej w szkole 4-klasowmj męskiej
w Niepołomicach z obowiązkiem udzielania nauki religii w, szkole 4-klasowej
żjpsKiej i w szkole 1-klasowej w Niepołomicach „na Podgrabiu" oraz w 2-klasowych
szkołaćł mieszanych w Kłaju, Podłężu i Woli batorskiej.G
III. z poborami IY. klasy p ł a c :
a)
Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Bełdnie,
Bogucicach, Bytomsku, Chełmie, Ohronowie, Ciekawie, Damienicach, Drwini, Gorz
kowie, Grebli na Ispinie, Jodłówce, Łężkowicach, Nieznanowicaeh. Olchawie, Ostro
wie królewskim, Ostrowie szlacheckim, Siedlcu, Sfcanisławicach, Świniarowie, Tar18*

nawie i Wiśniczu małym, z wolnem mieszkaniem a względnie relutum na.tfmeszkanie;
b)
Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej .mieszanej w Ujściu solnem. .
tudzież 2-klasowych w Brzeziu, Buczkowie, Grobli, Lipnicy górnej, Nieszkowicach
wielkich, Okulicach, Eąjbrocie, Targowisku, Woli batorskiej, Woli drwińskiej
i Zabierzowie z l A u dodatkiem na mieszkanie.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w przepisaną rozporządze
niem c. k. Bady szkolnej krajowej z dnia 19. czerwca 1900 1. 14.242 (Dz. urz.
Nr. 20 z r. 1900) tabelę kwalifikacyjną wraz z wykazem lat służby przedet^towej,
należy wnosić przez władzę przełożoną do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Bochn'
najdalej do dnia 15. kwietnia 1.904.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy nolsid.
Kompetenci, starający się o kilka z wymienionych po#acl, mają wnieść o ka
żdą posadę osobne podanie, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną.
Bochnia, dnia 6. lutego 1904.

L. 259. C. k. Bada szkolna okręgowa w Stanisławowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) z poborami III. klasy płac:
1.
Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej i greeko-katoJickiej w 6klasowej szkole męskiej w Haliczu, z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także
w szkole 6-klasowej żeńskiej.
2)
Jednej posady naiĘzyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Haliczu z za
strzeżeniem pierwszeństwa dla nauczycieli posiadających egzamin wydziałowy
z przedmiotów objętych I. grupą.
§. Jednej posady nauczytLelki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Haliczu z za
strzeżeniem pierwszeństwa dla kandydatek z egzaminem wydziałowym z III. grupy.
B) Z poborami IV. klasy płac:
4. Na posadę nauczyciela religii rzymsko katolickiej i grecko-katołickięj ^u(5klasowej szkole męskiej im. św. Alojzego w Knihininie-Górce, z obowiązkiem udzie
lania tego przedmiotu także w szkole 4-klasowej żeńskiej.
5. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej i mojzesa^we.j w 4-kla
sowej szkole mieszanej im. św. Józefa w Knihininie-wsi, z obowiązkiem udzielania
tego przedmiotu takżffe- -w szkole 4-klasowej mieszanej im. św. Stanisława w Knihininie-kolonii.
6. Jednej posady nauczjeiela a -kłasowej szkoły męskiej im. św. Alojzego w Kni
hininie-Górce, z pierwszeństwem dla nauczycieli posiadających egzamin wydziałów,
z przedmiotów objętych I. grupą.
7. Trzech posad nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Jezupolu.
8. Jednej posady nauczyciela kierującego szkoły. 2-klasowej mieszanej w Załukwi.
9. Po jednej posadzie nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych mieszanych
a) w Czerniejowie, b) Hanusowcach, e) Medusze, d) Badczy, f) Tyśmieniczanach
g) Wołczyńcuj h) Zagwoździu, i) Załukwi.
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JO. Po jednej posadzie nauczycieli w następujących szkołach jednokiasowyck:
a) w Bryniu, b) Chomiakowięj c) Dobrowianach, d) Dorohowie, e) Kończakach
starych, f) Krymidowie, g) Międzyhorcach, h) Ostrowie, i) Pacyfeowie, i') ■Podłużu,
k) Sielcu, 1) Sapahowie, m) Ś tym Stanisławie, n)."Winie, o ) Wodnikach, p) Wołczkowie, r) Zabereżu, s) Komarowie.
W szkołach pod A) i B) 4, 5, 6, 7, tudzież pod 9. e) i pod 10. ej m) p)
jest język polski wykładowym, we wszystkich innych język ruski.
O posady nauczycieli religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej mogą
się ubiegać świeccy lub zakonni kapłani, którzy w razie zamianowania nie będą
mogli pełnić równocześnie obowiązków duszpasterskich.
Kompetenci o posadę naufl& iela religii mojżeszowej mają się wykazać kwaJiiikacyą do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania nauki religii
swego wyznania, ewentualnie ejgjaminem Tabinackim.
Od kompeteptów o pbśady nauczycielskie wymaga się patentu do szkół lu
dowych pospolitych, a o posady w Jezupoiu nadto uzdolnienia do udzielania ję
zyka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy. do c. k. Rady szkolnej okręgowej w ■tani&ławowie w terminie do
dnia 15. kwietnia 1904.
Podania należycie nieudokum'«ąitbwane lub po terminie wniesione, nie będą
uwzględnione.
Stanisławów, dnia 5. lutego 1904.

L. 223 C. k. Rada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniejszem
konkurs ’w celu stałego obsadzenia następująiBch posad.
1. Jednej posady nauczyciela kierującego w szkole pospolitej 4-klasowej
męskiej im. Dietla.
2. Jednej poiSdy nauczyciela,w szkole pospolitej ^klasowej męskiej im. św.
Szczepana.
Do posad tych przywiązane są pobory I. klasy płac; do posady nauczyciela
kierującego dodatek za kierow niczo, określony art. 14. ustawy z dnia dpv czerwca
l w i i dodatej na mieszkanie w rocznej kwocie 72Q;'koron.
Kandydaci o powyższe posady winni sio wykazać kwalifisIME nauczycielską
przKSj linii ej do szkół pospolitych i uzdolnieni
do uczenia języka niemieckiego.
Gdyby wskutek niniejszego konkursu • opróżnione zostały posaąy, przez do
tychczasowych stałych nauczycieli zajmowane, nastąpi równocześnie, stałe obsadze
nie posad op^ożnić się mogących.
Podania należycie udokumentowane, należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Rady szkolne; okręgowej miejskiej w Kra
kowie najpóźniej do dnia 15. kwietnia b. r.
Podania nieudokumentowane lub spóźnione nie l i d a uwzględnione!'
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej miejskiej.
Kraków, dnia 6. lutego 1904.
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L. 86. 0. k. Eada szkolna .okręgowa w Czortkowie ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad:
I. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowych szkołach męskiej
i żeńskiej w Czortkowie z poborami III. klasy płac.
O posadę tę ubiegać się mogą t y 3 a kanonicznie ordynowani kapłani świecey
lub zakonni, którym obok czynności katechetów nie wolno sprawować parafialnych
funkcyi duchownych.
II. Na posadę nauczyciela w szkole 6-klasowej męskiej w Czortkowie z po
borami III. klaśy płac. Od kandydatów wymaga się uzdolnienia do udziel^pia
nauki języka niemieckiego, a pierwszeństwo będą mieć kandydaci z eazaromem
wydziałowym z I. jjrupy.
III. Na nosady w szkołach 1-klasowycS z poborami IV. klasy płac i wolnem
mieszkaniem 1. w Antonowie, 2. w Dolinie, 8. Zabłotówce.
IV. Na posady w szkojgcn 2-klasowych z poborami IV. klasy płac : 4: w Bia
łej, 5. Byczkowcach, 6. Dawidkowcach, 7. Dżurynie, 8. KolędzianacŁ, 9. Pauszówce,
10. Kossowie, 11. Połowcach, 12. Rosochaczu, 18. Skorodyńcach,, 14. Słobódce
dżuryńskiej, 15. Sosolówce, 16. Świdowie, 17. S zm ańk o^ach , 18. Uhryniu, 19.
Ułaszkowcach, 20. Zwiniaczu. Językiem wykładowym w szkołach pod I. i-pod IV.
5., 10., 14., 15., 17., 19., jest język polski w innych szkołach ruski.
Podałnia wnosić należy do 15.Jsttietnia 1904 gfypośrednictwem ^w.ej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej1okręgowej w Czortkowie.
Czortków, dnia 20. lutego 1904.

L. 847. C. k. Eada szkolna okręgowa w Brzeżanaclr ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałeg'o obsadzenia następujących posad:
1. Ng posadę nauczyciela w 4-klasowej szkoitj mieszanej w Kozowej z po
borami III. klasy płac.
Kompetenci winni wykazać się kwalifikficyą do udzielania języka niemieckie
go w szkołach ludowych 4-klasowych. Język w y kład ow i polski.
2. Na p)p'sady nauczycieli (lek) 2-klasowych szldś ludowych w Eorodys^czu,
Łap^zynie, Mioczyszczowie i Sarańczukąch z pobfrmni IV. klasy płac.
3. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach' 1-klasowych: w Augu
stówce, Byszkach, ©eniowie, GlinnĆj., Kinowicach, Kainem, Kaplińcach, Kotowie,
Kozówce, Krasnej, Olchowgu, Botoku, Szumlanach małych, Wierzbo wie, Wulce,
Wybudowie, Złoczówce i Żukowie, z poborami IV. klasy płac. We wszystkich
pod 2 i 3 wymienionych szkołach językiem wykładowym jest język ruski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę, kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy za
pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzeżanach najpóźniej do 16. kwietnia 1904.
Brzeżany, dnia 10. lutego 1 9 ( ^ f i
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L. 165. 0. k. Eada szkolna okresowa w Limanowej ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia posad nauczycielskich:
1. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły w Limanowej z poborami III.
klasy płac. Kompetenci posiadający egzamin wydziałowy z III. grupy będą mieli
pierwszeństwo.
2. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katoliekiąj w 4-klasowej szkole
mieszanej w Mszanie dolnej z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach
nalejją^ych do parafii w Mszanie dolnej. Do tej posady przywiązane są pobory
IY. klasy płac.
3. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Mszanie dolnej z poborami
IY. klasy płac.
4. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach z"poborami IY. klasy płac
w Jastrzębiu, Kamionce małej, Łukawicy, Męcinie na przysiółku „Kłodne", Msza
nie górnej, Olszówce, Zalesiu, Zasadnem, Jodłowniku i Wilkowisku.
5. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: w Kasince małej, Lasko
wej, Skrzydlnej, Słopnicach królewskich i Ujanowicach.
We wszystkich powyższych szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycii- udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c, k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do dnia
15. kwietnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej o k rę g o ^ j.
Limanowa, dnia 5. lutego 1904.

L. 143. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Jaśle ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1. Posady nauczyciela*religii rzymsko-katolickiej w szkole 3-klasowej wydzia
łowej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Jaśle z poborami II. klasy płac.
Z tą posadą połączony jest obowiązek udzielania nauki religii w prowizorycznej
szkole 4-klasowej męskiej w Jaśle.
2. Posady nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w 5-klasowej szkole miesza
nej w Kołaczycach z poborami IV. klasy płac.
3. Posady nauczyciela religii mcjżeszowmj w szkole 6-klasowej wydziałowej
żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Jaśle z poborami II. k.asy płac. Z tą
posadą połączony jest obowiązek udzielaąia nauki religii mcjżeszowej w szkole
3 klasowej wydziałowej męskiej, połączonej z 4-klasową pospolitą w Jaśle. Kompe
tenci mają się wykazać ukończoną szkołą rabinów i egzaminem rabinaekim złożo
nym z postępem-dobrym, ewentualnie egzaminem na nauczyciela do szkół wydzia
łowych i uzdolnieniem do udzielania nauki religii swego wyznania.
4. Posady kierownika szkoły 5-klasowej mieszanej w Kołaczycach z poborami
IV. klasy vpMc. Kompetenci z egzaminem do szkół wydziałowych mają pierw
szeństwo.
5. Dwóch po;ad nauczycieli w szkole 5-klasowej mieszanej w Kołaczycach
z poborami IY. klasy płac. Kompetenci z egzaminem do szkół wydziałowych będą
mieć pierwszeństwo.

6. Posad kierowników szkół 2-klasowych w Łężynach i Tarnowcu z pobora
mi IV. klasy plac.
7. Posad nauczycieli w szkołach ludowych 1-klasowych w Gliniku polskim,
Kątach, Sieklówce, Sowinie, Załężu i Żurowej z poborami IV. klasy plac i wolnem
mieszkaniem w budynku szkolnym.
8. Posad nauczycieli w szkołach 1-klasowyeh w Kctani i Świątkowej wiel
kiej z poborami IV.' klasy płac i wolnem mieszkaniem w budynku szkolnym.
9. Posad nauczycieli lub nauczycielek w szkołach 2 klasowych w Cieklinie,
Łężynach, Szebniach, Szerzynach i Tarnowcu z poborami IV. klasy płac.
W szkołach wymienionych pod 8. jest wykładowy język ruski, we wszystkich
innych polski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrżbne -w dokładnie wypełnioną
tabelę kwalifikacyjną wnosić należy za pośrednictwem swej przełożonej władzy
w terminie do dnia 15. kwietnia 1904.
Jasło, dnia 8. lutego 1904.

L. 3887. śk k. Rada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniej
szem konkurs na posadę stałego nauczyciela religii gr. kat. w szkole męskiej im.
Konarskiego we Lwowie z płacą roczną 1600 K i 10°/o dodatkiem na mieszkanie.
Obowiązkiem katechety będzie udzielać nauki religii w tej szkol^rewentnalnie i w innej szkole miejskiej we Lwowie w granicach §. 1. ustawy z dnia 1. gru
dnia 1889 (Óz. u. kr. Nr. 71) określonych.
O posadę tę mogą się* starać tylko kanonicznie ordynowani świeccy lub za
konni kapłani.
Posady nauczyciela religii nie można zajmować równodżeśnie z posadą dusz
pasterską.
Podania należycie udokumentowane należy wnieść do c. k. Rady szkolnej
okręgowej miejskiej we Lwowie w terminie do 31. marca 7904 za pośrednictwem
przełożonej władzy.
We. Lwowie, dnia 26. stycznia 1904.

L. 270. C. k. Rada szkolna okręgowa w Żółkwi ogłasza niniejszem konkurs
na stałe posady nauczycielskie:
A) Z poborami II. klapy płac :
1. Na posa'dę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w 6-klasowej szkole mę
skiej w Żółkwi z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szkołach
żółkiewskich.
.
2. Na dwie posady nauczycieli w 6-ldasowej szkole męskiej w Żółkwi.
B) Z poborami III. klasy płac :
1.
Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej
w 4-klasowej szkole męskiej w Kulikowie z obowiązkiem udzielania tego przed
miotu we wszystkich szkołach, należących do parafii rzymskokatolickiej względnie
grecko-katolickiej w Kulikowie.
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2. Na dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole w Mostach wielkich.
C) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Batiatyczach i Za
meczku.
2. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół 1. w Bojańcu, 2. S a ty 
nach, 3. Glińsku, 4. Macoszynie, 5. Reklińeu, 6. Wiązowej i 7. Zameczku.
3. Na posady nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół 1.. w Żółtańcach-Zahaju i 2. Żółtańcach-Zastawiu.
Językiem wykładowym w Żółkwi i Mostach wielkich jest język polski, we
wszystkich innych wyżej wymienionych szkołach język ruski.
Kompetenci posiadający egzamin wydziałowy z L, II. lub III. grupy będą
mieli pierwszeństwo przy obsadzaniu posad nauczycielskich w Mostach wielkich
a zI. lub II. grupy przy obsadzaniu posad w Żółkwi.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej względnie dekretem policzenia lat służby do emerytury,
należy wnosić za pośrednictwem władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Żółkwi do dnia lii. kwietnia 1904.
Żółkiew, dnia 14. lutego 1904.

L. 325. Celem stałego obsadzenia posad nauczycieli kierujących dwuklasowych szkół w Babińcach koło Krzywcza i w Olchowcu ogłasza się niniejszem konkurs.
Do posad tych przywiązane są pobory IV. klasy płac, dodatki za kierowni
ctwo po 100 K, wolne mieszkanie w budynku szkolnym i użytek z morga ziemi
ornej. Język wykładowy ruski.
Kompetenci mają wnieść natężycie udokumentowane podania do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Borszczowie w terminie do dnia 15. kwietnia 1904.
Borszczów, dnia 16. lutego 1904.

L. 441. C. k. Rada szkolna okręgowa w Husiatynie ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Posad nauczycieli religii rzymsko-katolickiej dla szkół Indowych 4-klaso
wej męskiej połączonej z dopełniającym kursem rolniczym i 4-klasowej żeńskiej
w Ohorostkowie,. 5-klasowej męskiej i 6-klasowej żeńskiej w Husiatynie i 5-klaso
wej męskiej i 5-klasowej żeńskiej w Kopyczyńeach z poborami w Hujfcatynie III.
klasy, a w Ohorostkowie i Kopyczyńeach IV. klasy płac.
II. Posad nauczycieli religii grecko-katolickiej dla szkół ludowymi w Chorostkowie i Kopyczyńeach z poborami IV. klasy płac.
III. Posad nauczycieli religii mojżeszowej dla szkół ludowych w Ohorostko
wie i Kopyczyńeach' z poborami IV. klasy płac.
IV. Czterech posad nauczycieli pięcioklasowej szkoły męskiej w Husiatynie.
V. Trzech posad nauczycieli pięcioklasowej szkoły męskiej w Kopyczyńeach.
VI. Jednej posady nauczyciela czteroklasowej szkoły męskiej w Ohorostkowie
połączonej z dopełniającym kursem rolniczym.
Nr. 6.
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"VII. Jednej posady nauczyciela trzyklasowej szkoły mieszanej w Horodnicy.
VIII. Posad nauczycieli (lek) szkójidwuklasowych : 1. w Czarnokoricack ma
łych, 2. Czarnokońcack wielkich, 3. Hadynkowcach, 4. Howiłowie wielkim, 5. J a 
błonowie, 6. Kociubiiicack, 7. Kociubińczykach, 8. Krogulcu, 9. KrzyweńkiBn,
10. Liczkowcach, 11. Postołówce, 12. Probużnej. 13. Sidorowie i 14. Tłusteńkiem.
IX. Posad sam oistny® nauczycieli szkół jednoklasowyck: a) w Bosyraeh,
b) Chłopówce, c) Hryńkowcach, d) Majdanie, e) Wasylkowie i f) w Zielonej.
Do posad pod IV. przywiązane są pobory III., a do wszystkich innych po
bory IV. klasy płac.
Do posad pod IX. jest przywiązane wolne mieszkanie w budynku szkolnym,
użytek z jednego morga pola a nadto do płacy na tych posadach wlicza się dochód
ze zboża w Bosyraeh w kwocie 131 K 24 h, w Chłopówce w kwociel93 K 50 h.
W szkołach pod I., II., III., IV., V., V I , VIII. 7, 10 i IX. b), d) , ^ t ję 
zyk wykładowy polski, we wszystkich innych język ruski.
O posady pod I. i II. wymienione mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordy
nowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia, że posad tych nie
można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
O posady pod III. mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli szkołę ra
binów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępe® lub którzy posiadają kwa
lifikacyę na nauczycieli szkół ludowych i przepisaną kwalifikacyę do udzielania
nauki religii swego wyznania.
O posady pod IV. i V. mogą się ubiegać kandydaci, posiadający kwalifika
cyę do szkół więcejklasowych, pierwszeństwo jednak mieć będą kandydaci, po
siadający egzamin do szkół wydziałowych.
O posady pod VI. i VII. mogą się ubiegać kandydaci, posiadający kwalifi
k ac ję do szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym ad. -VI. polskim,
ad VII. ruskim i uzdolnienie do nauczania języka ad VI. ruskiego ad VII. pol
skiego i niemieckiego jako przedmiotu.
Wreszcie ubiegający się o posady pod VIII. i IX. winni posiadać kwalifika
cyę do szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim
z wyjątkiem posad w Kociubińczykach, Liczkowcach, Chłopówce i Majdanie, na
które wystarczy kwalifikacya z językiem wykładowym polskim wraz z uzdolnieniem
do nauczania języka ruskiego jako przedmiotu.
Podania należycie udokumentowane i ostemplowane należy wnosić za pośre
dnictwem swej władzy przełożonej clo c. k. Bady szkolnej okręgowej w Husiatynie
do dnia 15. kwietnia 1904.
Husiatyn, dnia 14. lutego 1904.

L. 438. O. k. Bada szkolna okręgowa w Bodgórzu ogłasza niniejszem konkurs
celem obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej męskiej im.
Jana Długosza w Podgórzu z poborami II. klasy płac.
II. Na posadę nauczyciela religi rzym. kat, w szkole 5-kla.sowej mieszanej
W Skawinie z poborami IIP klasy płac*
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I1L Na posadę nauczyciela religii rzym. kat., w szkole 5-klasowej w Dębni
kach z poborami IY. klasy płac.
Obowiązkiem ks. katechety w Podgórza będzie udzielać nauki religii w szkole
4-klasowej męskiej im.,,J^na Długosza i w szkoW 4-klasowej żeńskiej im. Urszuli
Kochanowskiej, ewentualnie jeszcze w innej szkole w Podgórzu; ks. katechety
w Skawinie będzie obowiązkiem nauczać w szkole 5-klasowej mieszanej w Skawi
nie i w szkołach 1-klssowych w Ezozowie i Sidzinie, a wreszcie ks. katechety
w Dębnikach obowiązkiem będzie udzielać nauki religii w szkole 5-klasowej w Dę
bnikach, jak również w szkołach 2-klasowych w Ludwinowie, Płaszowie i Zakrzówku.
O te posady mogą się starać kapłani świeccy lub zakcmni kanonicznie ordy
nowani. Posad stałych nauczycieli religii nie można zajmować równocześnie z po
sadą duszpasterską.
IY. Na posadę nauczyciela w szkole 6-ldasowej męskiej w Podgórzu z pobo
rami II. klasy płac.
V. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 5-klasowej mieszanej w Ska
winie z poborami III. klasy płac. Kandydaci ubiegający się o tę posadę którzy po
siadają patent kwalifikacyjny do szkół wydziałowych mają pierwszeństwo.
YI. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Dębnikach
z poborami IV. klasy płac. Kandydaci którzy posiadają kwalifikacyę do szkół wy
działowych z przedmiotów objętych II. grupą mają pierwszeństwo.
VII.
Na posady n auczłń eli kierujących
i Tyńcu z poborami IY. klasy płac.

szkół 2-klasowych w Kosocicach

Y in . Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych w Gaju i Gołkowicach
z poborami IY. klasy płac.
IX.
N a^osady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Facimiechu,Jurczycacb, Korabnikach, Ghorowicach, Olszowicach z poborami IV. klasy płac.
We wszystkich szkołach jeW język wykładowy polski.
Podania Wieży cie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem siwych
władz przełożonych cło c. k. Eady szkolnej okWftwej w PodgórSu w terminie do
15. kwietnia b. r.
Podgórze, dnia 21. lutego 1904.

L. 228 0. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniejszem
konkurs w celu stałego obsadzenia posad nauczycieli religii rzym. kat.:
1. Jednej posady w szkole 4-klasowej męskiej im św. Szczepana;
2. Jednej posady w szkole pospolitej 4-klasowej żeńskiej im. św. Salomei;
8. Jednej posady w szkole wydziałowej 3-klasowej żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolitą im. Mickiewicza.
Do posad tych przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o te posady, kanonicznie ordynowani świeccy lub zakonni kapłani,
winni wnosić należyci! udokuni&ntowano podania za pośrednictwem swej bezpo19*
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średnio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnpjokręgowej
miejskiej w Krako
wienajpóźniej do dnia 15. kwietnia b. r.
Gdyby wskutek niniejszego konkursu opróżnione zostały posady, przez do
tychczasowych stałych nauczycieli religii zajmowaim nastąpi równocześnie stałe
obsadzenie posad opróżnić się mogących.
Podania nieudokumentowane, lilb spóźnione nie będą uwzględnione.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej..
Kraków, dnia 8. lutego 1904.

L. 516. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Kałuszu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Na posady z poborami III. klasy płac:
1. W szkole 6-klasowej męskiej w Kałuszu posada nauczyciela religii rzym.
i grecko kat. z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej szkole 6-klasowej
żeńskiej.
B) Na posady z poborami IV. klasy p ł a c :
2. Na posadę feauczyeiela szkoły 4-klasowej mieszanej w Wojniłowie;
3. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły -w Ohociniu;
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Dobrowlanach ,
5. Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły mjeszanej w Podmichalu;
6. Uja posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach: w Podborkach, KadobnM
Niebyło wie. Kropiwniku, Mościskach, Wierzchni, Wistowej, Tomaszowcach śred
nich, Tomaszowcach - Kamiennem, Dołhej wojmłowskiej, Zawoju, Nowicy.
7. Na posady nauczycieli w 1-klas. szkołach z wolnem mieszkaniem i użytkiem
jednego morga gruntu w następujących miejscowościach: w Owitowej, Mysłowie, Kypiance, Przysłupiu, Majdanie, Jasieniu, Słobodm niebyłowskiej, Petrance górnej,
Tużyłowie, Medyni, Przewożcu, Humenowie, Niegowcach, Kopankach, Uhrynowie
średnim, Uhrynowie starym, Zawadce, Berłohach, Nowym Kałuszu.
O posady nauczycieli religii rzym. i grecko katol. mogą się ubiegać księża
ordynowani śwHccy i zakon n i.
Językiem wykładowym w szkołach pod 1 i 2 jest język polski, we wszystkich
innych ruski.
/'Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych clo tutejszej c. k. Eady 'szkolnej okręgowej w terminie do 15.
kwietnia 1904.
Kałusz, dnia 20. lutego 1904.

L. 340. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Gorlicach ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskie celem stałego ich obsadzenia:
1.
Na posadę nauczycielki w 4-Płasowej szkole żeńskiej połączonej z wy
działową w Gorlicach z poborami Pt. klasy płaę.
Kandydatki o tę posadę winny wykazać się egzaminem kwalifikacyjnym dc
szkół ludowych i uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego.
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2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej
szkole męskiej
w Bieczu z poborami III. klasy plac.
3. Na posadę nauczyciela w tej samej szkole.
4. Na posady samoistnych nauczycieli
z
poborami IV. klasy plac iwolnein
mieszkaniem: a) w Mszance,
b) Bartnem,
Ozarnem. Klimkówce, Kwia
toniu, Malastowie, Męcinie wielkiej, Bydflwałdzie, Wapiennem, Wołowcu i Zdyni.
5. Na posady nauczycieli (lek) szkół 2-ldasowych z poborami IV. klasy płac
w Moązczenicy, Lipinkach, Kozembarku i Szalowej,
Beflektujący o posady pod 3 i 4 kandydaci winni się wykazać egzaminem
kwalifikacyjnym do szkół ludowych pospolitych, a nadto kompetenci o pojadę
w Bieczu uzdolnieniem do uczenia języka niemieckiego.
W szkołach pod 1,. 2, 3 i 4 a i 5 językiem wykładowym jest język polski
pod 4 b język ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do tutejszej c. k. Bady
szkolnej okręgowej w terminie do 15. kwietnia b. r.
Gorlice, dnia 12. lutego 1904.

L. 388. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Stryju ogłasza niniejszem kon k u rs:
1. Na posadę nauczycielki (la) kierującej (cego) szkoły 4-klaąpwej żeńskiej
w Stryju na przedmieściu „Ł any“.
2. Na dwie posady nauczycielek w tej szkole.
Do posad tych przywiązane są pobory II. klasy płac,. Język wykładowy polski.
Od kompetentek wymaga się kwalifikacji do szkół ludowych pospolitych
z uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego jako przedmiotu.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do ^ k. Bady szkolnej
okręgowej w Stryju za pośrednictwem swych władz przełożonych w terminie do
15. kwietnia 1904.
Stryj, dnia 24. lutego 1904.

L. 185. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Bohorodczanach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posady nauczycieli religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej
w szkole 5-klasowej męskiej w Bohorodczanach z obowiązkiem udzielania nauki
religii w miejscowej szkole 5-klasowej żeńskiej.
O te. posady mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
lub zakonni; posad katechetów nie można zajmować równocześnie z posadą dusz
pasterską.
2. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 5-klasowej męskiej
w Bohorodczanach z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 5-klasowej żeń
skiej w Bohorodczanach.
O tę posadę ubiegać się inogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką
i złożyli egzamin na rabina, lub którzy mają kwalifikacyę na nauczycieli szkół
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ludowych i posiadają kwalifikacyę przepisaną do udzielania nauki religii mojżeszowej.
3) Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Bohorodczanach.
B) Z poborami IV. klasy płac :
4. Na dwie posady nauczycięli w 4-klasowej szkole mieszanej w SołotwiniŁ
5. Na trzy posady nauczycieli w szkole 4-klasowej mieszanej w Starych Bo
horodczanach.
6. Na posadę nauczyciela (ki) w dwuklasowej szkole w Lkchowcach.
7. Na posady nauczycieli w szkołach jednoklasowych z wolnem mieszkaniem
i użytkiem jednego, morga pola w szkołach : w Babczem, Grabowcu, Horocholinie
Nr. I., Kosmaczu, Kryczce, Maniawie, Markowej, Niewoczynie, Mołotkowie, Pochówce. i Eakowcu.
W szkołach pod 1, 2, 3, 4 jest wykładowy język polski, we wszystkich in 
nych ruski,
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do dnia
15. kwietnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Bohorodczany, dnia 9. lutego 1904.

L. 254. C. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnopolu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Z poborami II. klasy płac:
a) Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w3-klasowej szkole wydziało
wej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Tarnopolu z obowiązkiem udzie
lania nauki w innych szkołach w myśl §. 1 ustawy
z dnia 22. czerwca 1899
Nr. 81. Dz. u. kr.
Kompetenci mają się wykazać ukończoną szkołą rabinów i egzaminem na
rabina złożonym z dobrym postępem, ewentualnie egzaminem na nauczyciela do
szkół wydziałowych i uzdolnieniem do udzielania nauki, religii swego wyznania.
b) Na posadę nauczyci|Jki 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej w Tarno
polu do udzielania przedmiotów objętych I. grupą.
II. Z poborami IV. klasy’ płac:
a ) i Ń | posady nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Czerniechowie i w Kutkowcach;
b) Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Ihrowiey górnej, Józefówcgi Kipiaczce,
Kurnikach szlachcinieckich, Mszańcu, Pleskowcach, Stupkach,
Worobijówce i Zastawiu.
c) Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Nastasowie połączonej
z dopełniającym kursem rolniczym;
d) Na posady nauczycieli w 2-klasowycir szkołach w Baworowie, Dyczkowie
i w Suszczynie.
W szkołach,w Tarnopolu, Baworowie, Józefówce i Stupkach jest język wy
kładowy polski w innvph ruski.

1.39
Podania zaopatrzone w dokumenty służbowe, tabelę kwalifikacyjną i wykaz
lat służby przedkładać należy za pośrednictwem swych władz przełożonych do
dnia 15. kwietnia 1901,
Tarnopol, dnia 3. lutego 1904.

L. 419. C. k. Eada szkolna okręgowa w Żywcu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujągycłi posad nauczycielskich :
1. Posady nauczyciela religii rzym. katolickiej:
a) w szkole 6-klasowej żeńskiej w Żywcu.;
b) w szkole 5-klas(jwej mieszanej w Suchej. .
2. Posady nauczycielki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Żywcu; prawo kompetowania zastrzega się kandydatkom z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
3. Posady nauczyciela w szkole 6-klasowej męskiej w Żywcu. Pierwszeństwo
Ja,strzegą się kandydatom z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
4. Polftd dwóch nauczycieli w szkole 4-klasowej mieszadaj w Milówce.
5. Posady nauczyciela w szkole 4-klasowej mieszanej w Zabłociu.
6. Posaflf nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Łodygowicach.
7. Posady nauczyciela w 4-klasowej szkole w Cięci-nie.
8. Posady nauczyciela kierującego w szkole S-klasewajbw Ujsołach.
9. Posad nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: a) w Lachowi
cach górnych, b) Przyborowie, e) Zwardoniu.
10. Posad naullyciełi w szkołach 2-klasowych w Sporyszu, Kamesznicy gór
nej i Krzeszowie.
Do posad wymienionych pod 1, 2 i 3 przywiązane są pobory III. klasy
płac, do wszystkich innych IV. klasy p ła e jP
Wszędzie jest język wykładowy polski.
Kompetenci o posady pod 4, 5, 6 i 7 muszą posiadać uzdolnienie do nau
czania języka niemieckiego.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani
kapłani, którzy w razie otrzymania posady nie mogą się już zajmować obowiązkami
duszpasterskimi.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem przeło
żonej władzy najpóźniej do dnia 15. kwietnia 1904.
Żywiec, dnia 18. lutego 1904.

Ł. 430. C. k. Eada szkolna okręgowa wr Wieliczce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach z języ
kiem wykładowym polskim:
A) Z poborami III. klasy p l a c :
I.
Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Dobczycach,
Pierwszeństwo b g a ń m i e ć kompetenci z patentem do szkół wydziałowych
z grupy I. lub III. Kandydaci muszą się wykazać uzdolnieniem do udzielania ję 
zyka niemieckiego jako przedmiotu.
■
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B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Raciechowicach.
II. Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych: w Biskupicach, Czasławiu, Czarnochowicach, Czechówce, Bałkowicach, Glichowie, Grajowie, Kawcu,
Kawkach, P-ęznachowicach górnych, Skrzynce, Stadnikacli, Stryszowej, Węglówce,
Węgrzcach wielkich, Winiarach i Zręczycach,
III. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Krzesła wicach,
Raciechowicach, Rzeszotarach i Zakliczynie.
Podania należycie udokumentowane mają być przedłożoiłe. za pośrednictwem
władzy przełożonej w terminie,do .15. kwietnia b. r
Wieliczka, dnia 20. lutego 1904.

L. 576. G. k. Rada szkolna okręgowa w Tłumaczu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących p*'sad nauczycielskich :
1. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
nłęskiej w Tłumaczu, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w miejscowej
5-klasowej szkole żeńskiej.
O posady te mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani świeccy i zakonni
kapłani, przyezem nadmienia się, że posady katechety nie można zajmować rów
nocześnie z posadą duszpasterską.
2. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Tłumaczu.
Do posad tych przywiązane są pobofcy III., klasy .płac.
W IV. klasie płac :
a) Nauattmieli (lek) w szkołach dwuklasowych: 1. w Czarnołoźcach, 2. Kos
towie, 3. Oleszy, 4. Olszanicy, 5. Pałahiczach. 6'. Petryłowie, 7. Tarnowicy polnej.
b) Nauczycieli samoistnych w szkołach jedaoklasowych: 1. w Bratyszowie,
2. Chomiakówce, 3. Delawie, 4. Dołhem, 5. Horyliladach, 6. Korolówce, 7. Krz-ywotułach n o w ^ i , 8. Oknianach, 9. Pużnikacli, 10. Skopówce, 11. Słobódce ad
Odaje, 12. Strykańcach.
c) Na posadę kierownika 2-klasowej szkoły w Petryłowde.
W szkołach wymienionych pod a) 7., b) 1. i b) 8., jest język wykładowy
‘polski, we wszystkich innych ruski.
Od kompetentów o posadę pod 2. wymaga się uzdolnienia do udzielania
nauki języka niemieckiego.
Kompetenci ubiegający się o posady powyższe winni wnieść należycie udo
kumentowane podania, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną i wykaz lat służby
za pośrednictwem swej wTadzy przełożonej do tutejszej c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w terminie do dnia 15. kwietnia, 1904.
Podania niezaopatrzone w potrzebne dokumenta nie będą uwzględnione.
Tłumacz, dnia 16. lutego 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukam i W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

c. k. Rady s z k o l n e j k r a j o w e j w Ęalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 23. marca 19**4.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 28.
lutego b. r. raczył nadać Najmiłościwiej Janowi Żołnierzowi, emerytowanemu nauczycielowi kierującemu 3-klasowej szkoły w Korolówce w okręgu borszezowskim,
srebrny krzyż zasługi z koroną.
Prezydyum c. k. Namiestnictwa przyznało:
Marcinowi Eembaczowi nauczycielowi kierującemu 4-klasowej szkoły męskiej
w "Wieliczce, Michałowu §skarbskiemu nauczycielowi 1-klasowej szkoły
w Hermanowej w okręgu rzeszowskim i Antoniemu Skórskiemu nauczycielowi
1-klasowej szkoły w Koinborni w okręgu krościeńskim medal honorowy
ustanowiony z okazyi 50-letniego jubileuszu Jego Ces. i Król. Apostolskiej
Mości.
C. k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
Stanisława Jędrzej owicza i Antoniego Bomby, na delegatów Eady powiatowej dc
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Bzeszowie;
Józefa Nanowskiego i ks. Cypryana Jasienickiegp, na delegatów Eady powiatowej
do c. k. Eady szkolnej okręgowej w L isku;
ks. Łacna Pastora i Iwona Pieniążka, na delegatów Eady powiatowej do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Gorlicach;
Stanisława Dydyńskiego, na delegata Eady powiatowej rzeszBBkiej a dr. Wiktora
Nattera na delegata Eady powiatowej jasielskiej do c. k. Eady szkolnej okrę
gowej w Strzyżowie;
Czesława Bogdalskiego, nauczyciela kierującego 2-klasowej szsoły w Lubli, ‘ na re
prezentanta zawodu’nauczycielskiego do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Strzy
żowie.
Er. 7.
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0.
k. Eada szkolna krajowa zamianowała członkami komisyi egzaminacyjnej
dla nauczycielek kobiecych robót ręcznych przy c. k. seminaryum nauczycielskiem
żeńskiem w Krakowie: Zofię Łuszczyńską, nauczycielkę robót ręcznych; Emilię
Teysserównę i Ludwikę Bojarską, nauczycielki szkoły ćwiczeń c. k. żeńskiego
seminaryum nauczycielskiego w Krakowie.
0. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludow ych:
Barbarę Mrdaćkównę nauczycielką 5-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej w No
wym Sączu;
Seweryna Picińskiego nauczycielem 6-klasowej szkoły męskiej w Kałuszu;
Klemensa Sadowskiego nauczycielem 5-klasowej szkoły w Cieszanowie;
Jana Hummla nauczycielem kierującym 4 klasowej szkoły męskiej w Kałuszu;
Jan a Jaworskiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w P istyniu;
ks. Apolinarego Komana nauczycielem religii rzym. kat. 4-klasowej szkoły męskiej
w Eozdole;
Edwarda Szajowskiego i Aleksandra Gamotę nauczycielami 4-klasowej szkoły mie
szanej im. Szaszkicwicza we Lwowie;
Dymitra Kotełkę nauczycielem 4-klasowej szkoły męskiej w Perehińsku.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Konstantego Pragłowskiogo w Husakowie; Grzegorza Pawlaka w Połowcach; 3omana Turasza w llruszowie ; Stefana Wityńskiego w Żyrawie.
Nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Michalinę Olechównę w Husakowie; Jadwigę Kucharską w Dobrowodach;
Morawską w Lenczach; Natalię Szopównę w Baszni dolnej.

Janinę

Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Aleksandrę Lehnerównę w Grochowcach; Maryę Olejarską w Lu czy c a c h ;
Helenę Topiłkównę w Eehfeldzie ; Wilhelminę Gozdowską w E b e n a u ; Pawła Kornowę w Borowem; Piotra Myszkę w Filipowicach ; Maryę Wolińską w Wróblaczynie; Edwarda Zalasiiiskiego w Paściszowej; Klementynę Hoffmanównę w Kruszelnicy; Anastazyę Dobrowolską w Gorajcu; Stanisława Barańskiego w Krzemien
n e j ; Emilię Urbany w Delejowie; Józefa Wachla w Lubatówce; Michała Krukierka w W ietrznie; Michała Perzyłę w Podemszczyźnie.
0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła :
Ks. Władysława Jaworskiego nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły mę
skiej w Jaworznie na równorzędną posadę do 5-klasowej szkoły żeńskiej
w Jaworznie;
Józefa Oieszanowskiego nauczyciela kierującego 2-klascwej szkoły w Przegini du
chownej na posadę nauczyciela do 4-klasowej szkoły w Świątnikach górnych;
Włodzimierza Hnatewicza nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Jastrzębiey
na równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Tudorkowicach ;
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Bronisława Seiikowskiego nauczyciela 1-klasowej
rzędną posadę do szkoły w Wołczkowie.

szkoły w Delejowie na równo

Z m arii:
Józef Dmytrów nauczyciel szkoły 4-klasowej mieszanej w Kaiaziołuce w okręgu
dolińskim ; urodzony w roku 1878, zmarł dnia 17. grudnia 1908 w Tyśmieniczanaeli po 5 latach, zawodowej służby, przeżywszy lat 80.
Eleonora Fworzakówna, tymczasowa nauczycielka 1-klasowej szkoły w Szczepiatynie w okręgu rawskim; urodzona dnia 21. lutego 1878 we Lwowie, zmarła
dnia 10. lutego b. r. w Kołomyi.

Na praktyczny kurs ogrodnictwa, urządzony w Tarnowie staraniem tamtejszego
Towarzystwa ogrodniczego w czasie ocl 7. do 23. kwietnia b. r. włącznie i w czasie od
1. do 6. sierpnia b. r. -włącznie powołani zostali przez c. k. Badę szkolną krajową
następujący nauczyciele:
1. Bulaga Feliks, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Latoszynie (okręg Ropczyce) ;
2. Czekański Jan, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Brzyszczkaoh
(okręg Jasło);
3. Fabian Krzysztof, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Wojutyczach
(okręg Sambor) ;
4. Gancarz Franciszek, nauczyęieeiel 1-klasowej szkoły w Zawadzie (okręg
T arnó w );
5. Gawroński Michał, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Przeczycy (okręg P ilzno);
6. Gumułka Michał, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Siedliskach
(okręg Grybów) ;
7. Łodwińska Zofia nauczycielka kierująca 5-klasowej szkoły w Bieczu (okręg
Gorlice);
8. Pielecki Zygmunt, nauczyciel 1 klasowej szkoły w Niebieszczanach (okręg
Sanok) ;
9. Setlak Władysław, nauczyciel l.-klasowej szkoły w ładownikach mokrych
(okręg Dąbrowa) ;
10. Słomka Adam, nauczyciel kierujący 4-klasowej s z k ł y w Tartakowie
(okręg Sokal);
11. Stefan Jan, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Tuszowie narodowym (okręg
Mielec) ;
12. Tabaczek Jan, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Lisiehjamaeh
(okręg Cieszanów) ;
13. Trendota Jan, nauczyciel 1-kiasowej szkoły w Pleśnej (okręg Tarnów).

Piśmienne egzamina dojrzałości rozpoczną się we wszystkich szkołach śre
dnich galicyjskich dnia 9. maja 1904.
20*
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Ustne egzamina dojrzałości rozpoczną się:
A) w gimnazyach:
1.
2'.
3.
4.
5.

w Bochni dnia 24. maja,
w Brodach dnią 18. lipca,
w Brzeżanach dnia 9. czerwca,
w Buczaczu 2. czerwca,
w Bąkowicach. pod Chyrowem 24.
maja,

6.
7.
8.
9.

w Drohobyczu 20. czerwca,
w Jarosławiu 24. maja,
w Jaśle 24. maja,
w gimnazyum I. w Kołomyi 6.
czerwca,

10. w gimnazyum II. w Kołomyi 2. lipca,
11. w girnn. św. Anny w Krakowie
dla mężczyzn 24. maja, dla kobiet
6. czerwca,
12. w gimn. św. Jacka
13. czerwca,

w Krakowie

13. w gimnazyum III. w Krakowie 6.
czerwca,
14. w gimnazyum IV. w Krakowie
30. maja,
15. w ■gimnazyum akademickiem we
Lwowie 13. czerwca,
16. w gimnazyum II. we Lwowie dla
mężczyzn 27. czerwca, dla kobiet
4. lipca,
17. w gimnazyum Franciszka Józefa we
Lwowie dla mężczyzn 2. lipca,
dla kobiet 14. lipca,

18. w gimnazyum IV. we Lwowie 16.
czerwca,
19. w gimnazyum V. we Lwowie 6.
czerwca,
20. w gimnazyum VI. we Lwowie 20.
czerwca,
21. w gimnazyum w Nowym Sączu 24.
maja,
22. w gimnazyum w Podgórzu 13.
czerwma,
23. w gimnazyum I. w Przemyślu 16.
czerwca,
24. w gimnazyum II. w Przemyślu 24.
czM-wca,
25. w gimnazyum w Rzeszowie 3.
czerwca,
26. w gimnazyum w Samborze 24),
czerwca,
27. w gimnazyum w Sanoku 20. czerw
ca,
28. w gimnazyum w Stanisławowie
25. maja,
29. w gimnazyum wr Stryju 5. lipca,
30. w gimnazyum I. w Tarnopolu
6. czerwca,
31. w gimnazyum L w Tarnowie 6.
czerwca,
32. w gimnazyum w Wadowicach 20.
czerwca,
33. w gimnazyum w Złoczowie 8. lipca.

B) w szkołach re a ln y ch :
1. w I. szkole realnej w Krakowie 6.
czerwca,
2. w I. szkole realnej we Lwowie
6. czerwca,

3. w Stanisławowie 1. lipca,
4. w Tarnopolu 25. maja.
5. w Tarnowie 18. czerwca.
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O rg ^an izaey a szkół.
•C: k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 21. marca
1904 r . :
1. 9.572 4-klasową szkołę ludowa, męską, w Wadowicach.;
1. 10.270 1-klasową szkołę w Gilowicach w okręgu żywieckim.

B u d o w a szkół.
0.
k. Rada gzko Ina krajowa przyznała gminie Luszowice w okręgu dąbrow
skim bezprocentową poży&zkę w kwocie 6.000 K na budowę szkoły.

K s ią ż k i i p r z y lto r y n a u k o w e .
C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć wydawnictwo Towarzystwa
bygienieznego p. t. „0 naglącej potrzebie zorganizowania służby zdrowia w szko
łach publicznych. Podał Dr. Waleryan Sorbeński. Lwów 1903. Cena 60 h “ w po
czet książek poleconych do bibliotek seminaryów nauczycielskich tudzież okręgo
wych dla użytku nauczycieli.
:
0.
k. E ada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć mapę p. t. r e a t n a a STima
Kapna ABCTpo-y rop m am i ą j i h mitin Hapora,Hiix yaoscHB A. E. 3aMepT, n e p e ^ o s K H B
O j i e j a n IIonoBiiu“ w ydaną nakładem E. Holzla w W iedniu w poczet środków
naukowych, dozwolonych w szkołach ludowych pospolitych i wydziałowych z j ę 
zykiem wykładowym ruskim.

Cena egzemplarza naklejonego na płótnie w tece 20 K.

K o n k a r s a.
a) ogłoszone po ras pierw szy:
L. 94/pr. N inifczem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela języka pol
skiego jako przedmiotu głównego w c. k. I. szkole realnej w Krakowie.
Do tej ppsady przywiązane są pobory w myśl ustawy z 19. września 1898
Nr. 173 Dz. u. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę, mają wnieść podar.ia zaopatrzone
w potrzebne dokumenty, za pośrednictwem swej władzy przełożonej do Prezydyum
c. k. Eady szkolnej krajowej najpóźniej do dnia 9. kwietnia 1904.
K andydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi napcz^cjelskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pręigną, aby ta służba
była im policzalną, mają wykazać w tabelach kwalifikacyjnych ja k najdokładniej,
podając daty i liczby dekretów, od którego czasu, ja k długo i w jakiej liczbie
godzin pełnili obowiSJii nauczycielskie.

Kandydaci, którzy nie wyszli jeszcze z wieku, obowiązującego do służby
wojskowej, mają wykazać, czy uczynili już zadość obowiązkowi tej służby.
Z Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 13. m arca 1904.
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L. 431. C. k. Eada szkolna okręgowa w Myślenicach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących, posad nauczycielskich:
I. Posady nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Myślenicach z pobo
rami III. klasy płac. Pierwszeństwo będzie miał kandydat z egzaminem wydzia
łowym z grupy II.
II. Posady nauczycielki w 5-klasowej szkole żeńskiej w Myślenicach z po
borami III. klasy płac. Pierwszeństwo będzie miała kandydatka z egzaminem
wydziałowym z grupy III.
III. Posady nauczyciela kierującego w 2-klasowej szkole w Juszczynie.
IY. Posad nauczycieli (lek) niesainoistnych w 2-klasowych szkołach : w Bieńkówce, Bystrej, Jachówce, Krzyszkowicach, Łętowni, Pcimiu, Sidzinie i Toporzysku.
V. Posad nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: w Jasienicy,
Krzczonowie i Trzebuni.
Do posad pod III. IV. i Y. przywiązane są pobory IV. klasy płac a wszę
dzie jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych należy wnosić do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Myślenicach do dnia 30. Kwietnia b. r.
Myślenice, dnia 15. marca 1904.

L. 327. G. k. Eada szkolna okręgowa w Podhajcach ogłassa niniejszem kon
kurs, celem stałego obsadzenia następujących posad:
1. Na dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Podhajcach z po
borami III. klasy płac. Język wykładowy polski. Kandydaci z egzaminem wydzia
łowym z I. i II. grupy będą mieli pierwszeństwo.
2. Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-kiasowej w Wiśniowczyku z po
borami IY. klasy płac. Język wykładowy polski.
3. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły ludowej w Sosno wie
z poborami IV. klasy plac, wolnem mieszkaniem i użytkiem 1. morga roli. Jeżyk
w37kładowy ruski.
4. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach ludowych
z językiem wykładowym polskim w Pyszowie, z ruskim: w Bieniawie, Bokowie,
Staremmieście i Uwsiu, z poborami IV. klasy płac, wolnem mieszkaniem i użytkiem
jednego morga roli.
1
5. Na posady nauczycieli (iek) w ^klasowych, szkołach ludowych z językiem
wykładowym polskim: w Burkanowie, Szwejkowie i Toustobabach; z ruskim w Bohatkowcach, Hajworonce, Hnilczu, Hołhoczach, Horożance, Nowosiółce, Sosnowie
i Złotnikach z poborami IV. klasy płac.
Podania należycie udokumentowane w raz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej, należy wnieść za pośrednictwem władzy przełożonej do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Podhajcach najpóźniej do 30. kwietnia 1904
Podhajce, dnia 3. marca 1904.
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L. 434. Dodatkowo do konkursu z dnia 12. lutego b. r. 1. 340, ogłoszonego
w numerach 5. i 6. „Dziennika urzędowego11, c. k. Eada szkolna okręgowa w Gor
licach podaje do wiadomości kompetentów o posadę nauczyciela w 5-klasowej
szkole męskiej w Bieczu, że pierwszeństwo przy obsadzeniu tej posady będą mieć
kandydaci z egzaminem do szkól wydziałowych z grupy I.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Gorlice, dnia 11. marca 1904.

L. 199. G. k. Eada szkolna okręgowa w Grybowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Ciężkowicach.
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Jastrzębi.
2. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w Binczarowej, Izbach, Śnietnicy
i Wawrzce.
3. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej w Bobowej.'
4. Na posady nauczycieli względnie nauczycielek szkół 2-klasowych w Bruśniku, Jastrzębi i Mystkowie. W Binczarowej, Izbach, Śnietnicy i Wawrzce jest
język wykładowy ruski w innych szkołach język polski.
Od kompetentów o posadę w Bobowej wymągą,się uzdolnienia do udzielania
języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Grybowie najpóźniej do
30. kwietnia b. r.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Grybów, dnia 11. marca 1904.

L. 346. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się konkurs:
I. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Birczy w IV. klasie płac
Od kandydatów ubiegających się o tę posadę wymaga się uzdolnienia do udzie
lania języka niemieckiego i ruskiego jako przedmiotów naukowych.
II. Na posadę nauczyciela w szkole 2-klasowej w Posadzie nowomiejskiej
w IV. klasie płac. Od kandydatów ubiegających się o tę posadę wymaga się
uzdolnienia do udzielania języka ruskiego jako przedmiotu naukowego.
III. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych zaliczonych do IV. klasy
płac: 1. w Borownicy, 2. Boniowicach, 3. Brzusce, 4. Falkenbergu, 5. Hubicach,
6. Hujsku, 7. Jaworniku ruskim, 8. Jureczkowej, 9. Kresowie. 10. Lipie, 11. Liskowatem, 12. Paportnie, 13. Piątkowej, 14. Trzciańcu, 15. Nowosiółkach dydyńskich.
W szkołach: w Birczy, Posadzie nowomiejskiej, Borownicy, Falkenbergu,
Jureczkowej, Kresowie i Nowosiółkach dydyńskich jest wykładowym język polski,
we wszystkich innych szkołach język ruski.
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Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Dobromilu najpóźniej do
dnia 30. kwietnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Dobromil, dnia 5. marca 1904.

L. 477. Z dniem 1. sierpnia b. r. obsadzi c. k. Eada szkolna okręgowa w Ł ań
cucie prowizorycznie następujące posady nauczycielskie:
1. Dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Leżajsku z za
strzeżeniem jednej posady dla kandydata uzdolnionego do ogrodnictwa i do pro
wadzenia ogrodu szkolnego, a drugiej dla kandydata uzdolnionego do nauczania
gimnastyki i śpiewu chóralnego.
2. Dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Łańcucie z za
strzeżeniem jak wyżej.
3. Jedną posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Żołyni z zastrze
żeniem dla kandydata uzdolnionego do nauki śpiewu i gimnastyki.
4. Jedną posadę, w 5-klasowej szkole żeńskiej w Łańcucie z zastrzeżeniem
dla kandydatki uzdolnionej do nauczania śpiewu.
5. Jedną posadę w mającej się otworzyć prowizorycznie 1-klasowej szkole
w Bakszawie przy drodze do Bielechówki i cztery posady w mającej się otworzyć
4-klasowej prowizorycznej szkole w Eakszawie obok fabryki sukienniczej.
6. Jedną posadę w 1-klasowej szkole w Ożannie z zastrzeżeniom dla kandy
data uzdolnionego do nauczania języka, ruskiego i do prowadzenia gospodarstwa
w polu i ogrodzie szkolnym.
Podania zaopatrzono w potrzebne dokumenty należy wnosić do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Łańcucie w terminie do dnia 30. czerwca b. r.
Podania wniesione później nie będą uwzględnione.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Łańcut, dnia 5. marca 1904.

L. 425. Celem stałego obsadzenia posady osobnego nauczyciela religii rzym.
kat. dla 4-klasowej szkoły mieszanej w Milówce, ogłasza się niniejszem konkurs.
Obowiązkiem tego nauczyciela będzie udzielać nauki religii i w in n y ch szkołach
ludowych istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Milówce,
a mianowicie w szkole 2-kląspwej w Kamesznicy u Durajów i w szkołach 1-klasowych w Kamesznicy dolnej, Ciścu, Szarem i Żabnicy.
Pod względem płacy należy nauczyciel ten do IY. klasy płac nauczycielskich
w myśl przepisów art. 11. ustawy z dnia 21. października 1902 Dz. u. kr. Nr. 94
z uwzględnieniem postanowienia §. 4. ustawy z dnia 22. czerwca 1899 Dz. ust.
i r. kr. Nr. 81.
Koszta podróży z powodu udzielania nauki religii poza miejscem siedziby,
będą pokrywane w myśl postanowień §. 8. ustawy z dnia 1. grudnia 1889 Dz. u.
i r, kr, Nr, 71,
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O posadę tę mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani kapłani, posady sta
łego katechety nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Żywcu w terminie do dnia BO. kwietnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Żywiec, dnia 25. lutego 1904.

L. 166. C. k. Eada szkolna okręgowa w Stryju ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w nowo zorganizowanej 3-klasowej
szkole wydziałowej żeńskiej połączonej z 4-kłasową pospolitą w Stryju a mianowicie:
1. Dyrektora względnie dyrektorki z kwalitikacyą do szkół wydziałowych
z którejkolwiek grupy.
2. Nauczycielki /, kwalifikacją dla. przedmiotów I. grupy z uzdolnieniem
do udzielania nauki języka niemieckiego.
3. Nauczycielki z kwalitikacyą dla przedmiotów II. grupy.
4. Nauczycielki z kwalitikacyą dla III. grupy.
5. Nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. z obowiązkiem udzielania nauki
religii w szkole 4-klasowej żeńskiej.
O posady ad 5. mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani księża świeccy
lub zakonni, posiadający kwalifikacyę do udzielania nauki religii w szkołach wy
działowych.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Stryju za pośrednictwem przełożonej władzy najpóźniej do 30. kwie
tnia 1904,
Stryj, d n ia ,7. lutego 1904,

L. 606. O. k. Eada szkolna okręgowa w Sniatynie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Czterech posad nauczycieli w szkole 5-klasowej mieszanej wr Zabłotowie z poborami III. klasy płac. Zastrzega się pierwszeństwo dla nauczycieli po
siadających egzamin wydziałowy.
II. Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: 1. w Dżurowie, 2. -Ilińcach, 3. Podwysokiej, 4. Steeowej, 5. Zawału z poborami IV. klasy płac.
III. Posad nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: 1. w Ilańkowcacli, 2. Krasnostawcach, 3, Lubkowcach, 4. Nowosielicy, 5. Oleszkowie, 6. Po
pielnikach, 7. Potoczku, 8. Budnikach, 9. Trościańcn, 10. Zadubrowcach z pobo
rami IV. klasy płac i wolnem mieszkaniem w budynku szkolnym. W szkole wy
mienionej pod I. jest wykładowy język polski, we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Śniatynie do dnia 30.
kwietnia b. r.

Śniatyn, dnia 15. marca 1904.
Nr. 7.
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L. 709. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnopola ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich z poborami IV. klasy płac:
a)
Na posady nauczycieli w 1-klasowjjh szkołach w Isypowcacb, Iwaczowie
dolnym i Proszowie.
1?) Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach Denysowie, Dyczkowie
Hłuboczku wielkim, Myszkowicach, Ostrowie i w Zabojkach.
W szkole w Zabojkach jest język wykładowy polski w innych ruski.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty, tabele kwalifikacyjną i wykaz
lat służby wnosić należy za pośrednictwem swych władz przełożonych do dnia
30. kwietnia 1904.
Tarnopol, dnia 17. marca 1904.

'Jj . 1200. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu wado
wickim ogłasza się niniejszem ko nku rs:
Z poborami IV. klasy płac z polskim językiem wykładowym:
1. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Frydrychowicach
i Stryszowie.
2. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Frydrychowicach,
Sułkowicach i Stryszowie.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Wadcwicach w terminie do
końca kwietnia b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 8. marca 1904.

L. 709. W szkole wydziałowej męskiej w Tarnopolu będzie do obsadzenia
z dniem 1. sierpnia 1904 posada tymczasowego nauczyciela z poborami II. klasy płac.
Od kandydatów ubiegających się o tę posadę wymaga się specyalnege uzdol
nienia do udzielania, nauki zręczności w szkole wydziałowej.
Kandydaci pragnący uzyskać tę posadę winni wnieść podania należycie udo
kumentowane za pośrednictwem swej władzy przełożonej dc 15. maja 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Tarnopol, dnia 14. marca 1904.

L. 474. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Sanoku ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami II. klasy płac :
1.
Na posadę, nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 3-klasoyrej wydziałowej
męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Sanoku, z obowiązkiem udzielania
nauki religii w szkołach 1-klasowych w Posadzie sanockiej i w Posadzie olchowskiej.
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2.
Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej pospolitej męskiej połączonej
z 3-klasową wydziałową w Sanoku z uzdolnieni do udzielania nauki slojdu w szko
łach wydziałowych.
B) Z poborami III. klasy płac:
Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Rymanowie. Kompe
tenci z patentem do szkół wydziałowych do udzielania przedmiotów objętych grupą
drugą mają pierwszeństwo.
C) Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Olehowcach; język
wykładowy ruski.
2. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Posadzie górnej;
język wykładowy polski.
3. Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych z językiem wykładowym
polskim : a) w Dębnej, b) w Łodzinie (ruski język obowiązkowy) c) w Króliku
polskim (ruski język obowiązkowy) d) w Strachocinie.
4. Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych z językiem wykładowym
ruskim: w Osławicy, Prusieku, Seńkowej Woli, Siemuszowej, Stróżach wielkich,
Wisłoku wielkim dolnym, Wisłoku wielkim górnym, Wisłoczku, Woli niżnej,
Woli wyżnej, Lalinie, Moszczańcu, Bakowej, Surowicy, Szklarach, Turzansku,
Szczawnem, Polanach surowicznyeh, Międzybrodziu, Załużu i Trepczy.
O posadę nauczyciela religii pod A) 1. kompetować mogą duchowni świeccy
lub zakonni, którzy jednak nie będą mogli równocześnie zajmować posady w dusz
pasterstwie.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w drodze służbowej naj
później do dnia 30. kwietnia b. r.
Sanok, dnia 9. marca 1904.

L. 431. Celem stałego obsadzenia ogłasza się niniejszem konkurs na nastę
pujące posady nauczycielskie:
I. W III. klasie p ła c :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 4-klasowej męskiej w Rozdole z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 4-klasowej żeńskiej.
2. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 4-klasowej męskiej w Żurawnie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 4-klasowej żeńskiej. O posady
te mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni,
przyczem się nadmienia że posady nauczyciela religii nie można zajmować równo
cześnie z posadą duszpasterską.
3. Na dwńe posady nauczycielskie w szkole 5-klasowej mieszanej w Żydaczowie. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy wykażą się patentem kwali
fikacyjnym do szkól wydziałowych z grupy matematyczno - przyrodniczej i językowohistorycznej.
4. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej męskiej w Rozdole.
5. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej męskiej w Żurawnie.
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II. Z poborami I V. klasy płac :
1.
N a posadę kierującego nauczyciela szkoły 2-klasowej w Baliczacłi zarzecz
nych.
S.
Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Baliczacłi zarze
cznych, Czernicy, Czerteżu, Demni, Drohowyżu, Łówczycach, Manastercu, Rozwa
dowie, Stulsku, Zabłotowcach.
8.
Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych w Demence leśnej, Ma
nowcach, Jajkoweach, Juseptyczach, Korczówce, Kotorynach, Lachowicach po
dróżnych, Lubszy, Lutynce, Miedzyrzecza-h, Obłażnicy, Protesach, Tarnawce, Żurawkowie.
W szkołach należących do III. klasy włac a wymienionych pod 8, 4 i 5 jest
językiem wykładowym język poPki we wszystkich innych ruski.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty służbowe i tabelę kwalifikacyjną
tudzież wykaz lat służby, należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej
do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Żydaczowie do dnia 30, kwietnia b. r.
Żydaczow dnia 29. lutego 1904.

L. 365. C. k. Rada szkolna okręgowa w Czortkowie ogłasza konkurs na dwie
posady nauczycieli w szkole 6-klasowej męskiej w Czortkowie z poborami III.
klasy płac, z polskim językiem wykładowym.
Kandydaci posiadający egzamin wydziałowy z grupy I, i Ilł. mają pierw
szeństwo.
Podania wnosić należy za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k.
Rady szkolnej okręgowej w Czortkowie w terminie do 30. kwietnia 1904.
Czortków, dnia 15. marca 1904.

'

L. 394. O. k. Rada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III, klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowyeh szkołach ludo
wych męskiej i żeńskiej w Oświęcimie.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym, kat, w 5-klasowych szkołach ludowych
męskiej i żeńskiej w Kętach,
3. Ną posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Kętach z kwalifikaeyą do uczenia języka niemieckiego: pierwszeństwo m a j ą k a n d y d a c i z egzaminem
wydziałowym z I. lub II. grupy.
4. Na posadę nauczy pięła w 5-klasowej szkole męskiej w Oświęcimie z kwalifikacyą do uczenia języka niemieckiego: pierwszeństwo mają kandydaci z egza
minem wydziałowym z III. grupy.
!
B) Z poborami IV. klasy płac:
i
_
1.
Na trzy posady nauczycieli Wj 5-klasowej szkole mieszanej w Jnpm u
z kwalifikacyą do szlyńł z językiem wykładowym niemieckim,
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2. Na posadę nauczyciela (lki) w 2-klasowej szkole ludowej w Hałenowie
z kwalifikaa® do szkół z językiem wykładowym niemieckim.
3. Na posady nauczycieli kierujących: szkoły 3-klasowej w Polance wielkiej
z kwalilikacyą do uczenia języka niemieckiego i szkoły 2-klasowej w Buczkowicach.
4. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Brzezince.
5. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach a) 3-klasowyeh w Polance wiel
kiej i Bulowicach, b) 2-klasowych w Bestwinie, Buczkowicach i Osieku.
6. Na posady nauczycieli szkół 1-klanowych w Bujakowie, Witkowicach i Heeznarowicach. W Oświęcimie przysługuje pMvo prezenty tamtejszej Badzie gminnej.
W szkołach w Lipniku i Hałenowie jest język wykładowy niemiecki w innych polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej najpóźniej do dnia 30. kwietnia 1904.
Biała, dnia 10. marca 1904.

L. 578. C. k. Bada szkolna okręgowa w Budkach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkoły męskiej
w Komarnie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w 5-klasowej szkole żeń
skiej z poborami III. klasy płac.
2. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły ludowej z językiem wykładowym
polskim w Milczyeach z poborami IV. klasy płac.
O posadę pod 1. mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni. Posady katechety nie można zajmować równocześnie z po
sadą duszpasterką.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Bady szkolnej o lawowej w terminie do
dnia 30. kwietnia b. r.
Budki dnia 7. marca 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 6869. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w c. k. gimnazyum
w Sanoku, ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przeniesienia, po
sady w innej szkole średniej w fjpiieyi, ogłasza c. k. Bada szkolna krajowa ni
niejszem konkurs z terminem wnoszenia podań do 9. kwietnia .1904. Bo tej po
sady przywiązane są nadtępujące pobory: płaca etatowa w kwocie 800 K rocznie,
20°/o dodatek aktywalny w kwocie 160 K rocznie, wolne mieszkanie służbowe
w budynku szkolnym, tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą połączone są wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, gabinetów, utrzymanie
porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wszystkie
czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opałowego,
palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p,

$
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Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1. Znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnemi
i własnoręcznemi próbami pisma.
2. Uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego.
8, Nieprzekroczony wiek do lat 40. metryką urodzenia.
4. Zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności wystawionem przez właściwą władzę, jeżeli nie pozostaje w służbie pu
blicznej.
5. Dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy wnieść w oznaczonym
terminie do c. k. Rady szkolnej krajowej na ręce c. k. Dyrekcyi gimnazyum
w Sanoku, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej, za pośrednictwem
swej przełożonej władzy. W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p.
Nr. 60 mają przy nadaniu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie
c. k. podoficerowie, posiadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni
w przepisany certyfikat c. i k. państwowego Ministerstwa wojny, względnie c. k.
Ministerstwa obrony krajowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służ
bie państwowej cywilnej. Dopiero w braku takich kandydatów mogliby być
uwzględnieni inni kandydaci posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 27. lutego 1904.

L. 422. C. k. Rada szkolna okręgowa w Gorlicach ogłasza niniejszem konkurs
celem obsadzenia posady nauczyciela religii rz. kat. w 6-kl. szkole męskiej w Gor
licach z poborami II. klasy płac, z obowiązkiem udzielania nauki religii w szko
łach wiejskich w Stróżówce i Gliniku maryampolskim. 0 tg posadę kompetować
mogą kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie ordynowani. Posady Stałego kate
chety nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
Podania naleWtie udokumentowane należy wnieść do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Gorlicach w terminie do 80. kwietnia b. r.
Gorlice dnia 28. lutego 1904.

L. 411. C. k. Rada szkolna okręgowa w Nowym Sączu ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie :
A) Na posadę nauczyciela religii rzymsko katolickiej w 4-klasowej szkole
męskiej w Nowym Sączu z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szko
łach miejscowych w liczbie godzin ustawą przepisanej. Do posady tej przywią
zane są pobory II. klasy płac. O posadę tę mogą się ubiegać kapłani świeccy
i zakonni kanonicznie ordynowani.
B) Na posady z poborami IY. klasy płac:
1.
a) Na 2 posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Łącku; wymagane jest
uzdolnienie do nauczania języka niemieckiego.

%
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2. fPa posady nauczycielskie w 2-klasowych szkołach a) w Tyliczu (wyma
gana kwalifikacja do nauczania języka ruskiego), b) w Zagorzynie. W obu tych
szkołach jest wolne mieszkanie w budynku szkolnym dla drugiego nauczyciela.
3. Na posady nauczycielskie w 1-klasowych szkołach: a) w Andrzejówce,
b) Dubnem, c) Jastrzębiku, d) Leluchowie, e) Muszynce, f) Przysietnicy, g) Ro
żnowie, h) Roztoce wielkiej, i) Świerkli, j) Szczawniku, k) Wojkowej, 1) Zubrzyku,
ł) Złockiem,
Na posady pod 4. a), b), c), d), e), h). j n k), 1), ł), wymagana jest kwalifikacya do szkół z językiem ruskim wykładowym.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Nowym Sączu do dnia
30. kwietnia b. r.
Nowy Sącz, dnia 29. lutego 1904.

L. 473. C. k. Rada szkolna okręgowa w Przeworsku ogłasza niniejszem konkurs
na następujące posady nauczycielskie:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-kiasowej szkole mieszanej
w Kańęzudze z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkołach do rzym.
kat. parafii w Kańczudze należących.
2. Na posadę nauczycielki kierującej 5-klasowej szkoły żeńskiej w Przeworsku.
3. Na trzy posady nauczycielek w 5-klasowej szkole żeńskiej w Przeworsku
4. Na jedną posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Przeworsku.
5. Na jedną posadę nauczyciela w 5-klasowej szkolemieszanej w Kańczudze.
We wszystkich szkołach jest język w7ykładowy polski, a przywiązane są pooory
III. klasy płac.
Kompetenci (tki) o posady pod 2., 3., 4., 5. którzy v ykażą się kwalińkacyą do
szkół wydziałowych a mianowicie dla szkoły męskiej i żeńskiej w Przeworsku
z grupy I. lub II. dla szkoły mieszanej w Kańczudze z II. lub III. będą mieć
pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy do c. k. Rady szkolnej
okręgowej do dnia 30. kwietnia b. r.
Przeworsk, dnia 1. marca 1904.

L. 418. C. k. Rada szkolna okręgowa w Pilźnie ogłasza niniejszem konkurs
na następujące posady nauczycielskie:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
Na posadę nauczyciela szkoły 5-klasowej mieszanej w Pilźnie.
Od kompetentów wymaganą jest kwalifikacya do uczenia języka niemieckiego, .
a pierwszeństwo zastrzega się kompetentowi z kwalifikacyą do szkól wydziałowych
z grupy I. lub III.
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Ohotowej
i Woli lubeckiej.
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Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Błażkowej, Jastrząbce starej, Łękach górnych i Siedliskach. We wszystkich szkołach jest język
wykładowy polski.
Podania należycie udokumenh wane należy przedkładać za pośrednictwem
swej władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do dnia 30.
kwietnia 1904.
Pilzno, dnia 27. lutego 1904.

L. 438. C. k. Eada szkolna okręgowa w Podgórzu ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole w Świątnikach górnych z poborami
IV. klasy płac; język wykładowy polski. Posada ta zastrzeżoną jest wyłącznie dla
mężczyzny.
,j
Udokumentowane podania wnosić należy do dnia 30. kwieinia 1904.
Podgórze, dnia 21. lutego 1904.

O g ło s z e n ia .
Dyrekcya c. k. seminaryum nauczycielskiego męskiego w Samborze podaje do
wiadomości, że egzamin z kobiecych robót ręcznych rozpocznie się przed tutejszą
K om isja-dnia 9. maja b. r. Podania wnosić należy do 15. kwietnia.

Egzamin z kobiecych robót ręcznych wM .ik. żeńskiem seminaryum nauczycielskiem wTe Lwowie rozpocznie się 20. kwietnia b. r. o godz. 8 rano.
Podania zaopatrzone w przepisane dokumenty należy wmieść do Dyrekcyi
najdalej do 9. kwietnia. Spóźnione podania nie będą uwzględnione.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego w e Lwowie, pod zarządem J. Niedopada,
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c. k. Raiły s z k o l n e j k r aj owej w QaIicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 30. marca 19C4.
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c. k. Eady szkolnej krajowej do Zarządów wszystkich szkół ludowych
pospolitych i wydziałowych w sprawie ochrony zwierząt i drzew.

W coraz szerszych kołach objawia się życzenie, 'by szkoła skutecz
niej niż clotyćhczas poparła usiłowania,.podjęte przez rozmaite towa
rzystwa a mające pa celu ochronę zwierząt pożytecznych i drzew.
Nie ulega bowiem wątpliwości, żh* wszczepiając w młodzież przeko
nanie, iż zwierzęta i rośliny pożytehziie należy ochraniać i pielęgnować,
wpływa nauczyciel umoralniająeo na dziatwę szkolną, podczas gdy znę
canie się nad zwierzętami i swawolne niszczenie lub uszkadzanie crzew
i plantacyj są wypływem i objawem zdziczenia umysłu.
W myśl postanowień zawartych w planach naukowych obowiązkiem
nauczyciela jest, tak przy udzielaniu nauk przyrodniczych jak i przy
rozbiorze stosownych ustępów z ■fezytanek, pouczać i wpływać na mło
dzież w tym kierunku.
dęb .
Ze względu jednakyha to,'że pouczenia te dotychczas nie zawsze
i nie wszędzie odniosły ■
,pożądany \4sa,tek, JE. Pan Minister Wyzn. i Ośw.
reskryptem z dnia 29. sljycznp.f
L. 3^.962 objawił życzenie, by
c. k. Rada szkolna krajowa 'Ifef^prawę tę zwróciła uwagę gron nauczy
cielskich.
kw;Czyniąc zadość temu jttppr^ądzeniu c. k. Rada szkolna krajowa
poleca nauczycielstwu szkół ludupych pospolitych i wydziałowych, tu
dzież gronom nauczycielskim seminaryów nauczycielskich, by korzystaJMr. S.
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jąc z każdej nadarzającej się sposobności w szkole a nawet poza szkolą,
za pomocą stosownych pouczeń wpływały na młodzież szkolną we wska
zanym wyżej kierunku.
Zarazem c. k. Rada szkolna krajowa ponawia wydane w tej spra
wie okólniki z dnia 8. kwietnia 1875 L. 1.611, z dnia 20. listopada
1876 L. 11.260, tudzież z dnia 10. marca 1902 do L. 1597, które się
poniżej umieszcza.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 10. marca 1904.
Za c. k. Namiestnika
B łażek w. r.

Okólnik c. Tc. B ady szkolnej krajowej z dnia 8. kw ietnia 1875 l. 1011.
Ustawą z dnia 21. grudnia 1874 (Dz. u. i rozp. kr. z dnia 6. lutego 1875,
Część III. Nr. 10) zakazano wybierania i psucia jaj i gniazd wszystkich ptaków
dziko żyjących a nieszkodliwych, oraz chwytania, zabijania i sprzedawania ptaków,
które dołączony do ustawy spis szczegółowo wymienia. W §. 9. rzeczonej ustawy
nałożono na nauczycieli szkół ludowych, tak zwyczajnych jak i niedzielnych, obo
wiązek, aby przedstawiali uczniom szkodliwość wybierania gniazd, chwytania i za
bijania ptactwa pożytecznego i przypominali im corocznie, a mianowicie przed
początkiem lęgu ptasząt, postanowienia rzeczonej ustawy.
Wzywa się c. k.-okręgowe Eady szkolne, ażeby o postanowieniu powyzszem
uwiadomiły wszystkich nauczycieli swojego okręgu, poleciły im dokładne obznajomienie się z ustawą i udzieliły w odpisie wykaz tych ptaków, do których odnosi
się §. 2. rzeczonej ustawy. Obowiązkiem nauczycieli jest, na podstawie ustępów
w książkach do czytania wpływać na dzieci, ażeby gniazd me wybierały, ptaków
nie chwytały i wogóle nie dręczyły zwierząt; czytanie ustępów z nauk przyrodni
czych zmierzać ma ku temu, ażeby w dzieciach budzić zamiłowanie ku przyrodzie
i wykorzeniać wszelką w tej mierze dzikość. Przestrzegając tego celu w nauce
odpowiadać będą nauczyciele wogóle wymaganiom ustawy, w szczególności jednakże
zwracać mają uwagę na ochronę zwierząt pożytecznych, o których mówi ustawa,
a powinność tę przypominać im będzie c. k. inspektor okręgowy przy sposobności
lustrowania szkół.

Okólnik c. k. B ady szkolnej krajowej z dnia 20. listopada 1876 l. 11.260.
Galicyjskie Towarzystwo ochrony zwierząt doniosło c. k. Eadzie szkolnej
krajowej, iż rozporządzenia jej z dnia 8. kwietnia 1875 1. 1611, tudzież z 29. maja
b. r. 1. 4011, w sprawie ochrony zwierząt,. nie odniosły pożądanego skutku i że
nader często spostrzegać się dają wypadki dręczenia zwierząt i owadów przez
młodzież, bądź to klas niższych szkół średnich, bądź też szkół ludowych. Jakkolwiek

159
przypuszczać można, iż wypadki takie zdarzają się przeważnie w celach nauki,
szczególnie przy chwytaniu i zabijaniu na ten cel zwierząt mniejszych, a miano
wicie owadów, jednak zaprzeczyć się nie da, że nadużycia tego rodzaju mają
częstokroć swe źródło bądź to w lekkomyślności młodocianej, nie zastanawiającej
się głębiej nad skutkami swego postępowania, bądź też w braku należytej znajo
mości ustroju organizmu zwierzęcego, a wskutek tego w braku świadomości
o cierpieniach zwierzęcia dręczonego; niekiedy zaś wypadki takie mają swe źródło
we wstrętnem usposobieniu do pastwienia się nad zwierzętami i w upodobaniu do
zadawania im z zimną krwią męczarni, Że postępowanie takie ze zwierzętami nielitościwe, a niekiedy nawet okrutne, z jakichkolwiekby ono pochodziło pobudek,
nader szkodliwie wpływa na wychowanie młodzieży, gdyż podkupuje najdzielniej
szą jego stronę, to jest rozwój i uszlachetnianie uczucia, a nawat działa wprost
w przeciwnym kierunku, zgodzi się niezawodnie każdy nieuprzedzony i doświad
czony pedagog i podzieli to przekonanie, iż korzyści z powodu nabytej tym spo
sobem wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, nie dorównywają szkodom, jakie
z tego powodu ponosi rzetelne wychowanie. 0. k. Eada szkolna krajowa nie t a i .
przed sobą trudności, z jakiemi usunięcie nadużyć w kierunku powyżej wskazanym
jest połączone, oczekuje jednak po gorliwości i roztropności gron nauczycielskich,
iż pojmując należycie doniosłość poruszonej sprawy wzglęaem wychowania mło
dzieży, wszelkich dołożą usiłowań, bądź to stosownem pouczaniem przy każdej
nadarzonej sposobności, bądź też czuwaniem w szkole, a ile możności nawet poza
szkołą, celem uchylenia nadużyć ze strony młodzieży szkolnej we wskazanym wy
żej kierunku. Pożądaną byłoby rzeczą, ażeby wpływano na młodzież, zbierającą.
owady, lub inne mnjejsze zwierzęta w celach nauki, by pochwycone okazy żywe
w naczyniach szklanych lub w innych schowkach doręczała właściwym nauczy
cielom, którzy potrafią zrobić z nich odpowiedni użytek, bez dręczenia ich jakim
kolwiek sposobem.
Panowie dyrektorowie i kierownmy szkół wszelkiej kategoryi winni przy
każdej sposobnoJu przypominać nauczycielom dotyczące przepisy i rozporządzenia,
ci zaś czuwać mają nad ich ścjsłem przestrzeganiem ze strony młodzieży szkolnej,
a w razie potrzeby n E będą szczędzić uwag pouczających, a nawet karcenia do
strzeżonych nadużyć.
Poleca się c. k. Badom szkolnym okręgowym, by udzieliły niniejszego rozpo
rządzenia kierownikom szkół ludowych wszelkiej kategoryi i by czuwały nad ścisłem jego przestrzeganiem.

Okólnik c. k. R ady szkolnej krajowej z dnia 10. marca 1902, l. 1697.
Galicyjskie Towarzystwo ochrony zwierząt we Lwowie odniosło się do
c. k. Rady szkolnej krajów™ z prośbą o zwrócenie przy nauce dopełniającej bącznej uwagi na stronę praktyczną chowu zwierząt domowych a wj szczególności koni
Zaznaczono w tern piśmie mianowicie, że pojęcia ludu naszego o pożytecz
ności zwierząt wogóle a zwierząt domowych w szczególności są jeszcze na bardzo
niskim poziomie. Dręczenia zwierząt zdarzają się po wsiach bardzo często, a obcho
dzenie się ze zwierzętami domowemi jest tego rodzaju, że wywołuje nieraz zgor22*
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szenie publiczne i pociąga z ^ sobą ten skutek, iż wiele zwierząt domowych, które
są w posiadaniu naszego ludu, pozostawia wiele do życzenia. Przedewszystkiem
odnosi się to do chowu koni wiejskich.
W źle zrozumianym interesie zaprzęga nasz wieśniak do roboty konie, któ
rym daleko jeszcze do dojrzałości, następstwem tego jest, że konie karłowacieją,
nie rozrastają się należycie i nie mogą podołać pracy, co znowu wywołuje drę
czenie i bicie ze strony właściciela. Usiłowania Towarzystwa, podjęte celem
ulepszenia rasy naszych koni wieśniaczych, doznają wielkiej przeszkody przez to,
że nie pouczono za młodu wieśniaka o znaczeniu zwierząt domowych w ogólności,
a o chowie koni w szczególności.
Uznając słuszność tych uwag c. k, Bada szkolna krajowa nie widzi jednak
potrzeby wydania z tego powodu nowego zarządzenia lecz zwraca uwagę na spo
sobność, której nauczycielom nastręczają w tej mierze obowiązujące plany naukowe.
Mianowicie instrukcya wraz z planami nauki dla szkól ludowych pospoli
tych, w ydaja rozporządzeniem c. k. Bady szkolnej krajowej z dnia 7. marca 1893
1. 1741, podaje szczegółowe wskazówki co do celu i sposobu opracowania ustę
pów treści przyrodniczej w czytankach dla szkół ludowych umieszczonych. Ważne
miejsce zajmuje tu pouczenie o ochronie zwierząt i roślin pożytecznych (str. 98
instrukcyi).
Na nauce dopełniającej ma nauczyciel sposobność pouczenia te rozszerzyć
i pogłębić w kierunku praktycznym na tle ustępów do przyszłego zawodu rolni
czego bardzo starannie dobranych.
Liczne zwłaszcza ustępy o hodowli zwierząt domowych, o ich żywieniu,
o pielęgnowaniu w rozmaitych okresach życia, o potrzebie łagodnego obchodzenia
się z niemi, zawarte .w rozdziale III. Szkółki cz, V. powinny fcyć przez nauczy
ciela wszechstronnie przerobione eJfem osiągnięcia celu zasadami wychowania
wskazanego.
Obowiązkiem c. k. inspektorów szkolnych o k fęgw y ch będzie czuwać, aby
ustępy odnoszące się do chowu i ochrony zwierząt domayych na nauce dopełnia
jącej były traktowane należycie, a więc z odpowiednim naeifciem na ich stronę
praktyczną, udzielać nauczycielom przy każdej stosownej sposobności odpowiednich
wskazówek i przekonywać się. o ich przestrzeganiu przy zwiedzaniu szkół wiejskich.

W iad o m o ści o so b iste .
Jego Ces i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 11.
marca 1904 raczył nadać najmiłościwiej Alfredowi Kucińskiemu, nauczycielowi
głównemu c. k. męskiego seminaryum nauczycielskiego w Tarnowie, przy sposo
bności przeniesienia go na własną prośbę wt stały stan spoczynku, tytuł Radcy
szkolnego.
J. B. Pan Minister Wyznań i Oświaty przyznał Karolowi Biły’emu dyrekto
rowi c. k. zawodowej szkoły ślusarstwa w Świątnikach YII. klasę rangi.
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0. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Leokadyę Oerchową nauczycieMHkierująca 4-klasowej szkoły żeńskiej im. św J a 
dwigi w Krakowie;
Maryę Bielewiczową nauczycielkę 4-klasowej szkoły w Brzezince.
Praktyczny kurs ogrodnictwa urządzony staraniem Towarzystwa ogrodniczego
w Tarnowie r o z p o c z n i e s i ę d n i a 14. k w i e t n i a b. r. zamiast dnia, 7 kwie
tnia, jak ogłoszono w numerze 7. „Dziennika urzędowego" na str. 148, i trwać
będzie do 30. kwietnia włącznie.

K s ią ż k i sz k o ln e i n a u k o w e .

0.
k. Rada
szkolna krajowa postanowiła
zaliczyćksiążkę p. t. „Ćwicze
nia łacińskie dla kl. II. według książki Józefa Steinera i JMa Augusta Scheindlera ułożył Dr. Zygmunt Samolewicz. Wydanie III. We Lwowie 1903. Nakładem
Towarzystwa nauczycieli szkół wjAszych" wr poczet książek, dozwolonych do użytku
w szkołach średnich.
Cena egzemplarza opr. 2 korony.
C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Dra Zy
gmunta Samolewicza Zwięzła gramatjdra języka łacińskiego dla klasy I. i II.
Wydanie V. We Lwowie 1903. Nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych"
w poczet książek, dozwolonych do użytku w szkołach średnich.
Cena egzemplarza oprawnego 1 korona.
C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Finkel-Głąbiński. Historya i statystyka monarchii austryacko - węgierskiej, wydanie II. We
Lwowie 1904. Nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych" w poczet
książek, dozwolonych do użytku w szkołach średnich.
Cena egzemplarza oprawnego 2 korony.
C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć , książkę p. t. „0. Julii
Caesaris Commentarii de bello Gallico, wydał F. Terlikowski. Wydanie II. We Lwo
wie 1903. Nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych" w poczet książek,
dozwolonych do użytku w szkołach średnich.
Cena egzemplarza 1 K 40 h.

C. k. Rada szkolna krajowa zwraca uwagę Dyrekcyi na .udatne wydawni
ctwo zakładu artystyczno - fotograficznego „Wisła" Józefa Zajączkowskiego w Jaśle
p. t. „Album starych warowni polskich w zachodniej Galicyi" i poleca je <%i
zbiorów naukowych. Dotychczas wyszła część I. zawierająca 17 wizerunków wa
rowni, do których dołączono tekst z objaśnieniami napisanemi przez prof. W ła
dysława Węgrzyńskiego.
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0.
k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć czasopismo p. t. „Rodzina
i Szkoła11 wraz z dodatkiem „Wiedza i Praca" w poczet książek poleconych do
bibliotek okręgowych.
Cena kompletnego rocznika 6 K.

K o n k u rsa .
a) ogłoszone po raz pierw szy.
L. 216. G. k, Rada szkolna okręgowa w Turce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad:
A) Z poborami III. klaisy płac w 5-klasowej szkole mieszanej w Turce (pro
wizorycznie rozdzielonej na ffljdasową męska, i 5 klasową żeńsuąj :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. z obowiązkiem nauczania religii
w szkole 1-klasowej na przedmieściu Średnia Turka.
2. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej z obowiązkiem uczenia jak pod
1. O to posadę ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką
i złożyli egzamin na rabina, lub którzy mają kwalifikacyę na nauczjjjiela szkół lu
dowych i posiadają kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojzeszowej.
3. Na posadę nauczyciela kierującego i na trzy posady nauczycieli. Pierw
szeństwo będą mieli kompetenci, którzy wykażą się egzaminem wydziałowym
z grupy I. II. lub' III.
B) Z poborami IV. klasy płac:
Na posady nauczycieli w 1-kla.sowych szkołach z wolnem mieszkaniem w Beniowej, Boryni, Jabłonce niżhej, Jasienicy zamkowej, Krasnem, Łosińcu, Michniowcu, Mochnatem, Rozłuczu, Wysocku wyżnem, Zukotynie i Jasionce masiowej.
W szkołach pod A) wymienionych jest język wykładowy polski, w szkołach pod
B) język ruski.
Podania należycie zaopatrzone należy przedkładać do 15. maja 1904.
Turka, dnia 23. marca 1904.

L. 334. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Kosowie ogłasza uiniejszem konkurs
na następujące posady nauczycielskie:
I. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkołach 6-klasowej męskiej
i żeńskiej w Kutach i posad nauczycieli religii rzym. i gr. kat. w szkole 5-kla
sowej mieszanej w Kosowie z poborami III. klasy płac.
O posady powyższe ubiegać się mogą ordynowani księżą święccy lub zakonni.
II. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Moskalówce.
III. Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej mieszanej w Kobakach.
IY. Na posadę nauczyciela (lki) w szkole 2-klasowej w Dołhopolu i w Kosmaczu.
Y. Na następujące posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych: 1. w Ba
binie, 2. Fereskuli, 3. Horodzie, 4. Hryniawie, 5. Krzyworówni, 6. Krasnoili, 7.
Rożnie małym, 8. Rożnie wielkim, 9. Rybnie, 10, Uścierykach,
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Od kompetentów pod III. wymaga się uzdolnienia do uczenia języka nie
mieckiego.
Do posad pod II., III., IY. i V. przywiązane są pobory IV. klasy płac.
W szkołach wymienionych pod I. jest język wykładowy polski, we wszyst
kich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Kosowie do dnia 15.
maja 1904.
Kosów, dnia 5. marca 1904.

L. 686. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Husiatynie ogłasza niniejszem kon
kurs na posadę nauczycielki kierującej 4-kląsowej szkoły żeńskiej w Chorostkowie
z językiem wykładowym polskim, z poborami IV. klasy płac, tudzież z wynagro
dzeniem za kierownictwo w rocznej kwocie 100 K i relutum na mieszkanie
w rocznej kwocie 400 K.
Kandydatki ubiegające się o powyższą posadę, winny się wykazać kwalifikacyą do szkół ludowych pospolitych z uzdolnieniem do nauczania języka ruskiego
i niemieckiego i wnieść należycie udokumentowane podania za pośrednictwem
swej władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Husiatynie w termi
nie do dnia 15. maja 1904.
Husiatyn, dnia 7. marca 1904.

L. 596. C. k. Eada szkolna okręgowa w Przemyślu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia:
I. Posad nauczycieli 1-kłasowych szkół ludowych: 1. wBaryczu, 2. Chyrzynie,
3. Darowicach, 4. Dusowcach, 5. Hruszatyeach. 6. Hurku, 7. Maćkowieach, 8.
Nakle, 9. Nowosiółkach, 10. ®szanach, 11. Siedliskach, 12. Sielnicy, 13. Trojczycach, 14. Witoszyńcach, 15. Wyszatycach i w nowo zorganizowanej szkole 16.
w Hnatkowicaeh, 17. w Euszelczyeacb.
II. Posad nauczycieli 2-klasowych szkół ludowych- 18. w Bołestrasjzycaeb.
19. Miżyńcu, 20. Nienadowej, 21. Stubnie i 22. Szechyniach.
Językiem wykładowym w szkołach wyszczególnionych pod 12., 15., 17., 19.,
20., 21. i 22. jest język polski, we wszystkich innych język rusM.
Do posad tych są przywiązane pobory IV. klasy płac.
Od kompetentów ubiegających się o jedną z wyżej wyszczególnionych Dosan
wymaga się patentu do szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym
polskim względnie ruskim tudzież uzdolnienia do udzielania drugiego języka kra
jowego.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabeią kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej względnie dekretem wymiaru wkładek emerytalnych
należy wnieść do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Przemyślu w terminie do dnia
15. maja b. r. za pośrednictwem władzy przełożonej,
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Podania po terminie wniesione, niezaopatrzone w potrzebne dokumenty lub
nieodpowiadające warunkom konkursu nie będą brane pod rozwagę.
Przemyśl, dnia 15. marca 1904.

L. BB7. 0. k. Rada Izkolna okręgowa w Tarnowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem obsadzenia posad nauczycielskich :
1. Nauczyciela 4-klasowej szkoły męskiej im. Staszica w Tarnowie.
2. Nauczycielki 2-klasowej szkoły żeńskiej im. Hoffmanowej w Tarnowie.
Do obydwu tych posad przywiązane są pobory II. klasy płacy.
Kandydaci i kandjfciatki mają się wykazać kwalifikacyą dla szkół więcejkla
sowych z j w k i e m wykładowym polskim i uzdolnieniem do nauczania języka nie
mieckiego.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Tarnowie do 15. maja b. r.
Tarnów, dnia 5. marca 1904.

L. 744. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ogła
sza się niniejszem konkurs :
I. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej męskiej i na dwie posady
nauczycielek szkoły 4-klasowej żeńskiej w Janowie z poborami III. klasy płac.
Wymaganą jest kwalifikacya do szkół ludowych pospolitych z językiem wy
kładowym polskim i prawo do udzielania nauki języka ruskiego i niemieckiego.
Pierwszeństwo mieć będą kandydaci (tld) posiadający specjalne uzdolnienie do
udzielania nauki śpiewu i gimnastyki.
II. Na posady nauczycieli w szkolaćh 2-klasowych: w Ozerlanach, Dąbrowicy,
Obroszynie, Stawczanach i Wielkopolu. Językiem wykładowym w Ozerlanach
i Obroszynie jest język polski w innych, szkołach ruski.
III. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Dobrzanach, Jamelnie, Ifelechówce, Milatynie, Rokitnie, Małkowicach, Stawkach. Wereszycy, Zaszkowicach i Żorniskach. W szkole w Jamelnie jest język polski, we wszystkich
innych ruski wykładowy.
Wszystkie posady wymienione pod II. i III. należą do IW klasy płac. Po
dania należycie udokumentowane i w tabelę kwalifikacyjną zaopatrzone wnosić
należy za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej
w Gródku w terminie do 15. maja b. r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 22. marca 1904.

L. 808. G. k. Rada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza konkurs, celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
Z poborami III. klasy płac: 1. Na posadę kierującego nauczyciela 5-klasowej
szkoły męskiej w Monasterzyskach.

Z poborami IY. Masy płac: 2. Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły
mieszanej w Potoku Złotym.
3. Na posadę nauczyciela kierującego i nauczyciela w 2-klasowej szkole mie
szanej połączonej z dopełniającym kursem rolniczym w Podzameczku.
4. Na posady nauczycieli samoistnych: aYw Kośmierzynie, b) Ostrej, c) PetłikoweajŁ nowych, d) Słob.ędee dolnej.
Kompetenci ubiegający się o posadę nauczyciela kierująeSo a Monasterzyskach a posiadający egzamin wydziałowy z którejkolwiek grupy mają pierwszeń
stwo. Kompetenci o posadę nauezyeięla kierującego w Podzameczku muszą posia
dać uzdolnienie do prowadzenia kursu rolniczego.
W szkołach pod 1, 2, 3 i 4 e) d) jest język wykładowy polski w innych ruski.
Podania udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Buezaezu do dnia 15. maja b. r.
Buczaez. dnia 17. marca 1904.

L. 952. 0. k. Eada szkolnaokręgowa w Brzesku ogłasza
konkurs
stałego obsadzenia
następujących posad nauczycielskich
w I,Y- klasie
1. Na posadę naucz^aiela w szkole 1-klasowej w Milówce.
2. Na p«sartFę nauczyciela lubnauczycielki w szkole
2-klasowej
W szkołach tych jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośredniftwem
przełożetiych do dnia 15.‘ maja b. r.

celem
płac:

w Mokrzyskaeh
władz

Brzesko, dnia 19. marca 1904.

L. 415. C. k. Eada szkolna okręgowa w Ezeg.zowjejpgłasza niniejszem konkurs na
-następujące posady nauczycielskie celem stałego obsadzenia:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat., w 5-klasowej.,jzkole mieszanej
w Tyczynie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach do
parafii w Tyczynie należących.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 4-ldasowej szkole mieszanej
w Błażowej z obowiązkiem udzielania nauki religii
także w innych s z k K p h do
parafii w Błażowej należących.
3. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tyczynie.
4. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Błażowej.
Do wszystkich powyższych posad przywiązane są pobory III. klasy płac.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy i zakonni,,'przyczem nadmienia się, że posad tych nie można zajmować
równoełfcśnie z posadą duszpasterskimi że na koszta podróży wyznaczono dla
każdej ze szkół poza siedzibą nauczycieli religii położonych odpowiednie., stale
ryczałty.
Kompetenci o posadę nauczyciela w Tyczynję, zastrzeżoną wyłącznie dla męż
czyzn, którzy się wykażą patentem kwalifikacyjnym do szkół wydziałowych z gruNr. 8.
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py III. mają pierwszeństwo, a kompetujący o posadę nauczyciela w Błażowej
mają sio wykazać uzdolnieniem do nauczania języka niemieckiego w.szkołach lu
dowych.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabele kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych, wnosfć należy do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Rzeszowie najpóźniej do dnia 15. maja b. r.
Rzeszów, dnia 15. marca 1904.

L. 1210. C. k. Eada szkolna okręgowa w Bóbrce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-kiasowych szkołach
męskiej i żeńskiej w Bóbrce i w 5-klasowych szkołach męskiej i żeńskiej w Chodorowie. O posady te ubiegać się mogą kapłani świeccy i zakonni przyczem się nad
mienia że posad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
II. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowych szkołach njdkkiej
i żeńskiej w Ohodorowie. Ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę
rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub którzy rnajif kwali
fikacji na nauczyciela Sżkół ludowych a wykażą ifeię przepisaną kwalifikacyą do
udzielania nauki religii mojżeszowej.
III. Na posady trzech nauczycielek w 5-klasowej szkole żeńskiej w Ohodo
rowie. Kandydatki które się wykażą, kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy
I., II. i III. będą miały pierwszeństwo.
IY. Na posadę nauczyciela samoistnego 1-klasowej szkoły w Szpilczynie ad
Bobrka.
Bj Z poborami IY. klasy płac :
I.
Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
mieszanej w Brzozdowcach. O posady te ubiegać się mogą kandydaci jak pod I.
II.
Na posady nauczycieli kierujących w 2 -klasowych szkołach aj w Laszkach
dolnych, b) w Strzałkach.
III. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowyeh szkołach: 1. w Boryniezach,
2. Dziewiętnikach, 3. Kniesiole, 4. Laszkach dolnych, 5. Mołodyńczu, 6. Podhorodyszczu, 7. Wybranów.e,#, 8. Zagóreczku.
IY. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: 1. w Bakowcach, 2. Berttszowie, 3. Borodczyoaeh, 4. Borusowie, 5. Kołohurach, 6. Muhlbaeliu, 7. Eepechowie, 8. Karnikach, 9. Stańkowcach, 10. Wołczatyezach.
Językiem wykładowym w Bóbrce*-- fhodorowie i Brzozdowcach jest język
polski, w Miihlbachu język niemiecki, we wszystkich innych język ruski.
Podania naloży&ć udokumentowane należy wnosić osobno o każdą posadę za
pośrednictwem swych władz przełożonych w terminie do dnia 15. maja 1904 do
c. k, Eady szkolnej okręgowej w Bóbrce.
“ Bobrka, dnia 18. marca 1904.
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L. 839. 0. k. Eada szkolna okrę;owa w Husiatynie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela 1-klasowej szkoły w Szydłow
cach z językiem wykładowym ruskim z poborami IV. klasy płac i wolnem mie
szkaniem w budynku szkolnym.
Ubiegający się o powyższą posadę winni się wykazać kwalitikacyą do szkół
ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim i wnieść najeżycie
udokumentowane podanie za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Husiatynie do dnia 15. maja b. r.
Husiatyn, dnia 20. marca 1904.

L. 413. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Samborze ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami II. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 3-klasowej szkole wydziało
wej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Samborze z obowiązkiem udzie
lania tej nauki w 4-klasowej szkole ludowej. Kompetenci winni wykazać się ukończoną
szkołą rabinacką i egzaminem na rabina złożonym z dobrym postępem, ewentu
alnie patentem na nauczyciela do szkół wydziałowych i uzdolnieniem do udzielania
nauki religii mojżeszowej.
2. Na posadę nauczyciela 2-klasowej szkoły na przedmieściu „Dólnia,,
w Samborze.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
a) Z polskim językiem wykładowym:
1. Na posady nauczycieli w l-klasówych szkołach w Łanowicash i Czyszkach.
2. Na posadę nauczyciela w 2-klasowej szkole połączonej z kursem rolniczym
w Biskowicach.
b) Z ruskim językiem wykładowym:
1. Na posady w 1-klasowych szkołach: w Błażowie, Brzegach, Bykowie,
Dorożowie I. i II., Humieńcu, Kowenicach, Mokrzanach, Olszaniku, Ortynicach,
Eogóźnie, Stupnicy, Torczynowicaeh, Torhanowicach i Wołoszczy. Nauczyciel
w Wełoszczy pobiera dodatek miejscowy do emerytury • niewiiezalny w kwocie
200 K.
2. Na posady w 2-klasowych szkołach w Babinie i Bilinie wielkiej.
c) Z niemieckim językiem wykładowym:
1. Na posadę nauczyciela w 1-klasowej szkole w Kranzbergu.
2. Na posadę nauczyciela (lki) w 2-klasowej szkole w Kalinowie.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy najpóźniej do dnia 15. maja b. r.
Sambor, dnia 16. marca 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 94/pr. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela języka pol
skiego jako przedmiotu głównego w c, k. I, szkole realnej w Krakowie.
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Do tej posady przywiązane są pobory w myśl ustawy z 19. września 1898
Nr. 178 Dz. u. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę, mają wnieść podania zaopatrzone
w potrzebne dokumenty, za pośrednictwem swej władzy przełożonej do Prezydyum
c. k. Eady ęzkolnej krajowej najpóźniej do dnia 9. kwietnia 1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki zastępoejw nauczycieli a pragną, aby ta służba
była im policzalną, mają wykazać w tabelach kwalifikacyjnych jak najdokładniej,
podając daty i liczby dekretów, od którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie
godzin pełnili obowiązki nauczycielskie.
Kandydaci, którzy nie wyszli jeszcze z wieku, obowiązującego do służby
wojskowej, mają wykazać, czy uczynili już zadość obowiązkowi tej służby.
Z Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 13. marca 1904.

L. 481. C. k. Eada szkolna okręgowa w Myślenicach ogłasza niniejszem kon
kurs celem Stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Posady nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Myślenicach z pobo
rami III. klasy płac. Pierwszeństwo bfdzie miał kandydat z egzaminem wydzia
łowym z grupy II.
II. Posady nauczycielki w 5-klasowej szkole żeńskiej w Myślenicach z po
borami III. klasy płac. Pierwszeństwo będzie miała kandydatka z egzaminem
wydziałowym z grupy III.
III. Posady lilauczyciela kierującego w 2-klasowej szkole w Juszczynie.
IY. Posad naticzycieli (lek) niesamoistnych w 2-klasowych szkołach : w Bieńkówce, Bystrej, Jachówce, Krzyszkowicach, Łętowni, Pcimiu, Sidzinie i Toporzysku.
V.
Posad nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach, w Jasienicy,
Krzczonowie i Trzebuni.
Do posad pod III. IV. i V. przywiązane są pobory IY. klasy płac a wszę
dzie jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych należy wnosić do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Myślenicach do dnia 30. kwietnia b. r.
Myślenice, dnia 15. marca 1904.

L. 327. C. k. Eada szkolna okręgowa w Podhajcnch ogłasza niniejszem kon
kurs, celem stałego obsadzenia następujących posad:
1. Na dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkolemęlkiej w Podhajcaeh z po
borami III. klasy płac. Język wykładowy polski. Kandydaci z egzaminem wydzia
łowym z I. i II. grupy będą mieli pierwszeństwo.
2. Na dwie p o s a d a nauczycieli w szkole 4-klasowej w Yiśniowczyku z noborami IV. klasy płac. Język wykładowy polski.

3. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły ludowej w Śosnowie
z poborami IV. klasy płac, wolnem mieszkaniem i użytkiem 1. morga roli. Język
wykładowy ruski.
4. Na posady nauczycieli samoistnylb w 1-klasowych szkołach ludowych
z językiem wykładowym polskim w Byszowie, z ruskim: w Bieniawie, Bokowikl
Staremmieście i Uwsiu, z poborami IY. klasy płac, wolnem mieszkaniem i użytkiem
jednego morele roli.
5. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach ludowych z jeżykiem
wykładowym polskim: w Burkanowie, Szwejkowie i Toustobabach; z ruskim w Bohatkowcack, Hajworonce, Hnilczu, IIołhoczach, Horożance, Nowosiółce, Sosnowic
i Złotnikach z poborami IV. klasy płac.
Podania n a le ż c ie udokumentowane w raz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej, należy gnieść za pośrednictwem władzy przełożonej clo
c. k. Rady szkolnej okręgowej w Podhajcach najpóźniej do 30. kwietnia 1904
Podhajce, dnia 3. marca 1904.

L. 434. Dodatkowo do konkursu z dnia 12. lutego b. r. 1. 340, ogłoszonego
w numerach 5. i 6. „Dziennika urzędowego", c. k. Rada sfckolna okręgowa w Gor
licach podaje do wiadomości kompetentów o posadę nauczyciela w 5-klasowej
szkole męskiej w Bieczu, że pierwszeństwo przy obsadzeniu tej posady będą mieć
kandydaci z egzaminem do szkół wydziałowych z grupy I.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
(jtayłiee, dnia 11. marca 1904.

L. 346. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się konkurs:
I. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Birczy w IV klasie płac.
Od kandydatów ubiegających się o tę posadę wymaga się uzdolnienia do udzie
lania języka niemieckiego i ruskiego, jako przedmiotów naukowych.
II. Na posadę nauczyciela w szkole 2-klasowej
Posadzie nowomiejskiej
w IY. klasie płac. Od kandydatów ubiegający<B się o tę posadę wymaga się
uzdolnienia do udzielania języka ruskiego jako przedmiotu naukowego.
III. Na posady nauczycieli w szkŚłach 1-klasowych zaliczonych do IY. klasjp
płac: 1. w Borownicy, 2. Boniowicach, 3. Brzusce, 4. Falkenbergu, 5. Hubicack,
6. Hujsku, 7. Jaworniku rifSkim, 8. Jureczkowej, 9. Kresowie, 10. Lipie, 11. Liskowatein, 12. Paportnie, 13. Piątkowej, 14. Trzciańcu, 15. Nowosiółkach dydyńskich.
W szkołach: w Birczy, Posadzie nowomiejskiej, Borownicy, FalkenberflĘ
Jureczkowej, Kresowie i Nowosiółkach dydyńskich jest wykładowym język plfski,
we wszystkich innych szkołach język ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Dobromilu najpóźniej do
dnia 30. kwietnia 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Dobromil, dnia 5. uiaręjt 1904.
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L. 199. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Grybowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Ciężkowicach.
B) Z poborami IV. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowei w Jastrzębi.
2. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w Binczarowej, Izbach, Śnietnicy
i Wawrzce.
3. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej w Bobowej.
4. Na posady nauczycieli względnie nauczycielek szkół 2-klasowych w Bruśniku, Jastrzębi i Mystkowie. W Binczarowej, Izbach, Śnietnicy i Wawrzce jest
język wykładowy ruski w innych szkołach język polski.
Od kompetentów o posadę w Bobowej wymaga się uzdolnienia do udzielania
języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eacly szkolnej okręgowej w Grybowie najpóźniej do
30. kwietnia b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej
Grybów, dnia 11. marca 1904.

L. 477. Z dniem 1. sierpnia b. r. obsadzi c. k„ Eada szkolna okręgowa w Łań
cucie prowizorycznie następujące posady nauczycielskie:
1. Dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole meśkiej w Leżajsku z za
strzeżeniem jednej posady dla kandydata uzdolnionego do ogrodnictwa i do pro
wadzenia ogrodu szkolnego, a drugiej dla kandydata uzdolnionego do nauczania
gimnastyki i śpiewni chóralnego.
2. Dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Łańcucie z za
strzeżeniem jak wyżej.
3. Jedną posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Żołyni z zastrze
żeniem dla kandydata uzdolnionego do nauki śpiewni i gimnastyki.
4. Jedną posadę w 5-klasow'ej szkole żeńskiej w Łańcucie z zastrzeżeniem
dla kandydatki uzdolnionej do nauczania śpiewu.
5. Jedną posadę w mającej się otworzyć prowizorycznie 1-klasowej szkole
w Eakszawie przy drodze do Bielechówki i cztery posady w mającej się otworzyć
4-klasowej prowizorycznej szkole w Eakszawie obok fabryki sukienniczej.
6. Jedną posadę w 1-klasowej szkole w Ożannie z zastrzeżeniem dla kandy
data uzdolnionego do nauczania języka ruskiego i do prowadzenia gospodarstwa
w polu i ogrodzie' szkolnym.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty należy wnosić do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Łańcucie wr terminie do dnia 30. czerwca b. r.
Podania wniesione później nie będą uwzględnione.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Łańcut, dnia 5. marca 1904.
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L. 425. Celem stałego obsadzenia posady osobnego nauczyciela religii rzym.
kat. dla 4-klasowej szkoły mieszanej w Milówce, ogłasza się niniejszem konkurs.
ObowiUkiem tego nauczyciela będzie udzielać nauki religii i winnych, szkołach
ludowych istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat.- w Milówce,
a mianowicie w szkole 2-klasowej w Kamesznicy u Durajów i w szkołach 1-klasowych w Kamesznicy-dolnej, Ciścu, Szarem i Żabnicy.
Pod względem pracy należy nauczyciel ten do IV. klasy płac nauczycielskich
w myśl przepisów art. 11. ustawy z dnia 21. października 1902 Dz. u. kr. S r. 94
z uwzględnieniem postanowienia §. 4. ustawy z dnia 22. czerwca 1899 Dz. ust.
i r. kr. S r. 81.
Koszta podróży z powodu udzielania nauki religii poza miejscem siedziby,
będą pokrywane w myśl postanowień §. 8. ustawy z dnia 1. grudnia 1889 Dz, u.
i r. kr. Nr. 71.
O posadę tę mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani kap łan i, posady sta
łego katechety nie można zajmowŁć równocześnie z posadą duszpasterską.
Podania należjWfc udokumentowane należy wnosić do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Żywcu w terminie do dnia 30. kwietnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Żywiec, d n i a '25. lutego 1904.

L. 166. 0. k. Eada szkolna okręgowa wT Stryju ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia p^sad nauczycielskich w nowo zorganizowanej 3-klasowej
szkole wydziałowej żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolifflw Stryju a mianowicie:
1. Dyrektora wźgljędnie dyrektorki z kwalifikacyą do szkół wydziałowych
z którejkolwiek grupy.
2. Nauczycielki z kwalifikacyą dla przedmiotów I. grupy z uzdolnieniem
do udzielania nauki języka niemieckiego.
3. Nauczycielki z kwalifikacyą dla przedmiotów II. grupy.
4. Nauczycielki z kwalifikacyą dla III. grupy.
5. Nauczycieli religii r&yii. kat. i gr. kat. z obowiązkiem udzielania nauki
religii w szkole 4-klasowej żeńskiej.
O posady ad 5. mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani księża świeccy
lub zakonni, posiadający kwalifikacyę do udzielania nauki religii w szkołach wy
działowych.
Podania należycie udokumentowane należy W D O sió do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Stryju za pośrednictwem przełożonej władzy najpóźniej do 30. kwie
tnia 1904.
Stryj, dnia 7. bitego 1904.

L. 709. O. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnopolu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posad nauczjmielskich z poborami IV. klasy płac:
a)
Na posady nauczycieli w 1-klasowyclr szkołach w Isypowcacli, Iwaczowie
dolnym i Proszowie.

b)
Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach Denysowie. Dyczkówie
Hłuboezkufjwielk-im, Myszkowicach, Ostrowie i w Zabojkach.
W szkole w Zabojkach jest język wykładowy polski w innych ruski.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokument^ tabelę kwalifikacyjną i wykaz
lat służby wnosić należy za pośrednictwem swych władz przełożonych do dnia
30. kwietnia 1904.
Tarnopol, dnia 17. marca 1904.

L. 606. C. k. Eada szkolna okręgowa -w Śniatynie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posBd nauczycielskich:
I. Czterech posad nauczycieli w szkole 5-klasowej mieszanej w Zabłotowie z poborami III. klasy płac. Zastrzega się pierwszeństwo dla nauczycieli pcsiadaBcych egzamin wydziałowy. ■
II. Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: 1. w Dżurowie, 2. Ilimcach, 3. Podwysokiej, 4. Stecowej, 5. Zawału z poborami IV. klasw płac.
III. Posad nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: 1. w Hańkowcach, 2. Krasnostawcach, 3. Łubko®ach, 4. Nowosielicy, 5. Oleszkowie, 6. Po
pielnikach, 7. Potoczku, 8. Budnikach, 9. Trościańcu, 10. Zadubrowóach z pobo
rami IV. klasy pła<J i woinem mieszkaniem w budynku szkolnym. W szkole wy
mienionej pod L, jest wykładowy język polski,, we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Śniatynie dc dnia 30.
kwietnia b. r.
Śniatyn, dnia 15. marca 1904.

L. 709. W szkole wydziałowej męskiej w Tarnopolu będzie do obsadzenia
z dniem 1. sierpnia 1904 posada tymczasowego nauczyciela z poborami II. klasy płac.
Qd kandydatów ubiegających raLo tę posadę wymaga się speeyalnego uzdol
nienia do udzielania nauki zręczn-oścf w szkole wydziałowej.
Kandydaci pragnący uzyskać tę posadę winni wnieść podania należycie udo
kumentowane za pośrednictwem swej władzy przełożonej do 15. maja 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Tarnopol, dnia 14. marca 1904,

L. 1200. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu wado
wickim ogłasza się niniejszępi konkurs:
Z poboramf py. klasy płac z polskim językiem wykładowym:
1. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Frydrychowicaeh
i Stryszowie.
2. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Frydrychowicaeh,
Sułkowicach i Stryszowie.
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Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Wadowieack w terminie do
końca kwietnia b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 8. marca 1904.

L. 365. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Czortkowie ogłasza konkurs na dwie
posady nauczycieli w szkole 6-klasowej męskiej w p ^ rtk o w ie z poborami III.
klasy płac, z polskim językiem wykładowym.
Kandydaci posiadający egzamin wydziałowy z grupy I. i III. mają pierw
szeństwo.
Podania wnosić należy za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k
Eady szkolnej okręgowej w Czortkowie w ‘terminie do 30. kwietnia 1904.
Ozortków, dnia 15. marca 1904.

L. 474. C. k. Bada szkolna okręgowa w Sanoku ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ■
A) Z poborami II. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 3-klasowej wydziałowej
męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Sanoku, z obowiązkiem udzielania
nauki religii w szkołach 1-klasowych w Posadzie sanockiej i w Pofadzie olchowskiej.
2. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej pospolitej męskiej połączonej
z 3-klasową wydziałową w Sanoku z uzdolnieni do udzielania nauki slójdu w szko
łach wydziałowych.
B) Z poborami IIIP klasy płac:
Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Rymanowie. Kompe
tenci z patentem do szkół wydziałowych do udzielania przedmiotów objętych grupą
drugą mają pierwszeństwo.
0) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły S-klaiJoteej w Olchowcach; język
wykładowy ruski.
2. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Posadzie g ó rn e j;
język wykładowy polski.
3. Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych z językiem wykładowym
polskim: a) w Dębnej, b) w Łodzinie (ruski język obowiązkowy) c) w Króliku
polskim (ruski język obowiązkowy) d) w Straehocinie.
4. Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych z językiem wykładowym
ruskim: w Osławicy, Prusieku, Seńkowej Woli, Siemuszowej, Stróżach wielkich,
Wisłoku wielkim dolnym, Wisłoku wielkim górnym, Wisłoczku, Woli niżnej,
Woli wyżnej, Lalinie, Moszczańcu, Rakowej, Surowicy, Szularach, Turzański;,
Szczawnem, Polanach surowicznych, Międzywodziu, Załużu i Trepczy.
■ N r . 8.
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O posadę nauczyciela religii pod A) 1. kompetować mogą 'duchowni świeccy
lub zakonni, którzy jednak nie będą mogli równocześnie zajmować posady w dusz
pasterstwie.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w drodze służbowej naj
później do dnia 30. kwietnia b. r.
Sanok, dnia 9. marca 1904. .

L. 394. C. k. Eada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs
c M m stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowyeh szkołach ludo
wych męskiej i żgńskiej w Oświęcimie.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowych szkołach ludowych
męskiej i żeńskiej w Kętach.
3. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Kętach z kwalifikacyą do uczenia języka niemieckiego; pierwszeństwo mają kandydaci z egzaminem
wydziałowym z I. lub II. grupy.
4. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Oświęcimie z kwalifikacyą do uczenia języka niemieckiego; pierwszeństwo mają kandydaci z egza
minem wydziałowym z III. grupy.
B) Z poborami IV. klasy płac:.
1. Na trzy posady nauczycieli w 5-klasowej szkole mieszanej w Lipniku
z kwalifikacyą do szkół z językiem wykładowym niemieckim.
2. Na posader nauczyciela, (lki) w 2-klasowej szkole ludowej w Halcnowle
z kwalifikacyą do szkół z językiem wykładowym niemieckim.
3. Na posady nauczycieli kierujących: szkoły 3-klasowej w Polance wielkiej
z kwalifikacyą do uczenia języka niemieckiego i szkoły 2-klasowej w Buczkowicach.
4. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Brzezince.
5. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach a) 3-klasowyeii w Polance wiel
kiej i Bulowicach, b) 2-klasowych w Bestwinie, Buczkowicach i Osieku.
6. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w Bujakowie, Witkowicach i Hecznarowicach. W Oświęcimie przysługuje prawo prezenty tamtejszej Eadzie gminnej.
W szkołach w Lipniku i Hałcnowie jest język wykładowy niemiecki w in n y ch polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej najpóźniej do dnia 30. kwietnia 1904.
Biała, dnia 10. marca 1904.

O g ło s z e n ia
Stowarzyszenie „Verein fur Knabenhandarbeit in Osterreich", podobnie jak
corocznie, urządza i w bieżącym roku w Wiedniu od dnia 17. lipca do 13. sierpnia
w zakładzie swoim: Erste Wiener Schulwerkstatte, VII., Zoilergasse 41, kurs wa
kacyjny celem wykształcenia nauczycieli do udzielania nauki zręczności.
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L. 8.482. Celem nadania ustanowionych reskryptem c. k. Ministerstwa W y
znań i Oświaty z 16. grudnia 1903 L. 24.425 wolnych państwowych stypendyów
przemysłowych, przeznaczonych dla młodzieży tutejszo-krajowej, chcącej się kształ
cić bądź w krajowych łub pozakrajowych (w innych krajach reprezentowanych
w Eadzie państwa) c. k. państwowych szkołach przemysłowych, c. k. zakładach
naukowych tkackich, c. k. budowuiczo-artystycznych szkołach rzemieślniczych,
c. k. zawodowych szkołach dla poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemieślniczych
kursach, budowniczo-artystycznyeh, połączonych z państwowemi szkołami prze
mysłowemu, wreszcie państwowych szkołach rzemieślniczych 3-kłasowych z wy
jątkiem efntralnych szkół przemysłowych (szkoła dla artystycznego przemysłu
w Wiedniu i Pradze, graficzny naukowy i doświadczalny zakład dla przemysłu
skórzanego w Wiedniu, szkoła dla artystycznego haftu w Wiedniu, wzorowy warstat koszykarstwa i wzorowmj uprawy łoziny w Wiedniu, tudzież tak zwane szkoły
zarobkowe t. j. szkoły zawodowe dla koszykarstwa, i koronkarstwa) ogłasza się
konkurs do 15. maja 1904. O stypendyum mogąkompetować także kandydaci chcący
uczęszczać do niepaństwowych szkół przemysłowych (krajowych szkół zawodowych
i warstatów naukowych).
Stypendya wynosić będą z reguły, odpowiednio do stosunków drożyzn i anyeh
miejscowości, w których się poszczególne szkoły znajdują, 40 łub 30 K miesięcznie.
Nadanie tych stypendyów na wniosek e. k. krajowej Eady szkolnej, zastrze
gło sobie e. k. Ministerstwo Wyznań i Oświaty.
Przy nadaniu stypendyów zwracać się będzie przedewszystkiem uwagę na
rozmaitego rodzaju szkoły i ich oddziały a uwzględniać tych niezamożnych a god
nych uwzględnienia kandydatów, którzy już są czynni w pewnym zawodzie prze
mysłowym, po nich dopiero kandydatów innych.
W tej mierze podzielono kompetentów ubiegających się o stypendya na trzy
kategorye i zalicza się : do (pierwszej kandydatów, którzy obok posiadania szcze
gólnych warunków przepisanych do przyjęcia cło szkoły, w której życzą się kształ
cić, pracują co najmniej od dwóch lat w praktycznym zawodzie a nadto ukoń
czyli co najmniej dwuklasową uzupełniającą szkołę przemysłową z dobrym postę
pem ; do drugiej kandydatów, którzy nie ukończyli z dobrym postępem uzupełnia
jącej szkoły przemysłowej, posiadają jednak warunki przyjęcia do odnośnej szkoły
i są czynni przynajmniej od 2 lat w przemyśle, w którym się dalej kształcić za
mierzają; do trzeciej kandydatów, którzy bez poprzedniej praktyki przemysłowej
chcą się kształcić w jednej z wyżej wymienionych szkół, przyczem także i ci
w miarę możności uwzględnieni będą, którzy uczęszczają już do wyższej szkoły
przemysłowej, albo uczęszczać do niej zamierzają.
We wszystkich wymienionych trzech grupach mają pierwszeństwo, przed
innymi kandydatami, synowie przemysłowców (majstrów, pomocników, robotników
fabrycznych) tego działu zawodowego, który jest uprawiany w zakładach, gdzie
uczęszczać zamierzają, następnie synowie przemysłowców w ogóle, wreszcie starsi
wiekiem przed młodszymi.
Kandydatom wszystkich trzech kategoryi, których rodzice mieszkają stale
w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się szkoła do której uczęszczać zamie
rzają, lub już uczęszczają, nie mogą być z reguły nadawane stypendya państwowe.
24*

1715
Stypendya będą udzielone począwszy od roku szkolnego 1904/905 na cały
czas, którego stypendysta jeszcze do ukończenia studyów potrzebuje, a wypłacane
będą przez czas trwania nauki (t. j. z wyłączeniem feryi gióułSych) w miesięcz
nych ratach z góry dnia 1. każdego miesiąca.
Kandydaci ubiegający się o nadanie tych stypendyów, mają podania swe
należycie udokumentowane i wystosowane do c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty,
wnieść w t e r m i n i e n i e p r z e k r a c z a l n y m do 15. m a j a 1904 na ręce Dyrekcyi (Kierownictwa) tej szkoły, do której w następnym roku szkolnym 1904/05
chcą uczęszczać celem kształcenia się, chociażby miejscowość, w której się ta
szkoła znajduje, leżała poza obrębem Galicyi t. j. w innym kraju koronnym.
Prośby z dołączonymi do nich alegatami wykazywać mają dowodnie :
1. Imię i nazwisko ubiegającego się o stypendyum (metryka chrztu lub
urodzenia).
2. Przynależność jego lub rodziców' do jednej z gmin tutejszo-kraj owych
(certyfikat przynależności).
3. Sposób odbycia i czas trwania praktyki zawodowej (świadectwo odbytej
nauki, a w każdym razie świadectwo pracy w zawodzie i t. p).
4. Dotychczasowe wykształcenie szkolne (świadectwo z ostatniego roku lub
kursu, zawiadomienie szkolne lub świadectwo odejścia, jeżeli kandydat uczęszczał
do uzupełniającej szkoły przemysłowej).
Kandydaci ubiegający się o stypendyum, którzy w czasje wnoszenia podań
uczęszczają jeszcze do szkoły, winni dołączyć do podania także świadectwo z osta
tniego półrocza, względnie ostatnie zawiadomienie szkolne.
5. Zawód (stan) miejsce zamieszkania, stosunki majątkowe i rodzinne rodzi
ców, względnie ubiegającego się o stypendyum (świadectwo ubóstwa względnie
stanu majątkowego).
Zaznacza się przytem, że podania kandydatów ubiegających się o stypendya
w celu uczęszczania do jakichkolwiek pozakrajowyeh c. k. państwowych szkół
przemysłowych, wtedy będą mogły być uwzględnione, jeżeli w7 kraju niema szkół
tego samego rodzaju, wT którychby kandydaci wykształcenie swe pobierać mogli.
Z c. k. Bady szkolnej krajowej.
Irwów, dnia 17. marca 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada,

Rok T U I.

DZIEHIK
c. k. Hady s z k o l n e j k r aj owej w 5 a l i t fi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 6. kwietnia 1904.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
Prezydyuin c. k. Namiestnictwa przyznało Filipowi Ludkiewiczowi, emeryto
wanemu nauczycielowi kierującemu w Jawsłą^riu, za 40-letnią wierną służbę medal
honorowy ustanowiony z okazyi 50-letniego jubileuszu .Tego Ces. i Król. Apostol
skiej Mości.
0. k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
Izydora Kowalewskiego i Andrucha Barana na delegatów Eady powiatowej do
c. k. Eady szkolnej okręgoysai w Rohatynie;
Tytusa Niemczewskiego na delegata Eady powiatowej do e. k. Eady szkolnej
okręgowej w. Sniatynie ;
Roberta Baumana "i dr. Józefa Dobrowolskiego ną delegatów Rady powiatowej do
c. k. Rady szkolnej okręgowej w Dolinie;
Mieczysława Korwina i Stefana Cipsera na delegatów Rady powiatowej do c. k.
Racly szkolnej okręgowej w Dobromilu ;
C. k. Rada szkolna krajowa wyznaczyła Jan a Bibę, nauczyciela kierującego 5-kla
sowej szkoły męskiej w Myślenicach, na drugiego reprezentanta zawodu nauczy
cielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Myślenicacn.
0. k. Rada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Ks. Andrzeja Kosztyłę nauczycielem religii rzym. kat. 3-klasowej szkoły wydzia
łowej męskiej im. ks. Kordeckiego połączonej z 4-klasową pospolitą we Lwowie;
Karola Bursztyna nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Ropczycach ;
Adolfa M iń s k ie g o nauczycielem kierującym 4 klasowej szkoły w Pruchniku;
Józefa Ryżewskiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w Potoku złotym; :
Szymona Kurpaskę nauczycielem 4-klasowej szkoły w Krzeszowicach ;
Jerzego Szumskiego nauczycielem kierującym 3-klasowej szkoły w Pawłosiowie.
Nr. 9.
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Nauczycielami kierującymi szkól 2-klasowych:
Eugeniusza Eutkę w Kozówce; Czesława Smołuchę w Jazowsku; Józeia Parę
w Maszkienicach ; Józefa Wawrzynowskiego w Blaszkowej; Micnala Czubatego
w Ponikowicy małej ; Antoniego Mękarskiego w Kulczycąch.

t
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Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowyeh :
Olgę Kolankowską w Węgierce ; Wawrzyńca Gacka w Majdanie sieniawskim i
Zofię Lubaczewską w Siedlcu ; Helenę Hnatewiczową w Tudorkowicaci,.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych :
Walentego Stanka w Lubatowej ; Józefa Kargom w Olchowej ; Maryę Tańczukównę w Rzeczyczanach ; Katarzynę Miśkowównę w Leśniowicach ; Zacharyasza Stańczaka w Wróbliku królewskim; Maryę Janasównę w Tarnawce; Anto
ninę Mrygłodowiczową w Rażniowie ; Eugenię Tarnawską, w Bratkowicach; Zofię
Smagę w P o w itn ie; Faustyna Narolskiego w K awsku; Antoniego Nasala w Perle;
Jana Bychlickiego w Grabówce ; Filipinę Janiczkównę w Litowiskach.
0. k. Rada szkolna krajowa przeniosła:
Antoniego Broszkiewicza nauczyciela 3-klasowej szkoły wydziałowej męskiej
w Bochni na równorzędna- posadę do 3-klasowej szkoły wydziałowej męskiej
w Nowym Sączu.
Wojciecha Michniaka nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły w Wilamowicach
na równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły w Brzostku;
Adolfa Byłkę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Sieprawiu na równo
rzędną posadę do 4-klasowej szkoły w Bukowsku ;
Prokopa Bomaniuka nauczyciela- 1-klasowej szkoły w SzutromBMŁch na równo
rzędną posadę do szkoły w Rychwalffzie.
Zmarli:
Walenty Stanisław czyk, j^ały nauczyciel szkoły 1-klasowej w Niebylcu w okręgu
strzyżowskim, urodzony 10. grudnia 1861, zmarł dnia 9. marca 1904 po 20
latach służby.
Franciszek Zając, stały nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w GrodziUu
w okręgu strzyżowskim, urodzony 1. października 1867, zmarł dnia 18. marca
1904 po 12 latach służby.
Ferdynand Misiewicz nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły męskiej na kolonii
kolejowej w Nowym Sączu zmarł 14. marca b. r.
Jan Boman tymczasowy nauczyciel w Porolrkah w okręgu bohorodczańskim zmarł
w 56. roku życia* dnia 18. marca b. r.
Anna Mosiewiczówna nauczycielka kierująca szkoły żeńskiej w Żółkwi zmarła
dnia 27. marca b. r. w 43. roku życia.
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B u d o w a szkół.
0.
k. Eada szkolna krajowa przyznała gminie Załuże w okręgu jaworowskim
bezprocentową pożyczkę *w kwocie 2800 K na budowę szkoły.

O r g a n iz a c y a szkół.
0.
k. B a ja szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniem z dnia 6. kwietnia b. r.
1. 12.840 gminy Przebieezany i Trąbki w okręgu wielickim z zakresu szkolnego
w Biskupicach i zorganizowała osobne 1-klasowe szkoły w Przebieczanach i Trąbkach.
0.

k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 6. kwietnia b. r . :

1. 10.879 4-klasową szkołę ludową męską w Buczaczu;
1. 12.260 l-klasową szkołę w Kołkówce w (kręgu gorlickim;
1. 12.498 1-klasową szkołę w Huiąe polańskiej w okręgu krośnieńskim.
0, k. Eada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 6. kwietnia b. r . :
1. 11.527 2-klasową szkołę w Czyszkaeh w okręgu lwowskim zamiejskim na 4-kla
sową.
1-klasowe szkoły ludowe na 2-klascwe:
1. 11.4£9 w Przytkowicach w okręgu wadowickim;
1. 12.285 w Kwaszeninie w okręgu dobromilskim ;
1. 12.500 w Turowce w okręgu skałaekim.

K o n k u rs a .
a)

ogłoszone po raz p ierw szy:

L. 626. 0, k. Eada szkolna okręgowa w Borszezowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posady kierującego nauczyciela 3-klasowej szkoły
w Bilezu złotem.
Do posady tej przywiązane są pobory 17. klasy płac, dodatek za kierowni
ctwo w kwocie rocznej 100 K oraz wolne mieszkanie w budynku szkolnym. Język
wykładowy ruski.
Wymagane jest uzdolnienie do udzielania języka niemieckiego jako przedmiotu.
Kandydaci winni wnosić należycie udokumentowane podania za pośrednictwem
swych władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Borszezowie
w terminie do dnia 15. maja b. r.
Z e. k. Eady szkolnej okręgowej.
Borszezów, dnia 29. marca 1904.
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L. 1362. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu wado
wickim ogłasza się niniejszem konkurs:
a) Z poborami II. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela kierującego i trzech nauczycieli 4-klasowej szkoły
męskiej w Wadowicach.
b) Z poborami III. klasy płac:
2. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szjcoły mieszanej w Zatorze. Pierwszeń
stwo będą mieć kompetenci z egzaminem wydziałowym z grupy I. lub II.
3. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Andrychowie.
c) Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Na posadę nauczyciela (lki) 2-klasowej szkoły w Piotrowic J l i 3-klasowej w Inwałdzie.
Kompetenci o posady pod 1., 2., 3. i o posadę w Inwałdzie mają się wy
kazać patentem do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania nauki
języka niemieckiego.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, wnosić należy za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do dnia 15. maja b. r.
Z c k. Pady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 29. marca 1904.

L. 869. C. k. Eada szkolna okręgowa w Kolbuszowej ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Z poborami III. klasy p ła c :
1. Na posadę nauczyciela alligii rzym. kat. w szkole 5-klasowej w Sokołowie
z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także w 5-klasowej szkole żeńskiej
w Sokołowie.
2. Na dwie posady nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej w Sokołowie z za
strzeżeniem pierwszeństwa kandydatom z egzaminami wydziałowymi.
Z poborami IV. klasy p ł a c :
3. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Nienadówce (środ
kowej).
4. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Cmolasie, Krzątee,
Lipnicy, Mazurach, ^ w i s k a c h , Nienadówce (środkowej), Ostrowach tuszowskieh,
Weryni i Woli rusinowskiej.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Nienadówce (górnej),
Spiach ad Wilcza Wola i Trzebusce.
We wszystkich wymienionych szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c, k. Eady szkolnej okręgowej w Kolbuszowej w terminie
do dnia 15. maja b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Kolbuszowa, dnia 27. marca 1904.
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L. 1088.3fck. Kida szkolna okręgowa w Kołomyi ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Turce z poborami IY. klasy płac.
Język wykładowy ruski.
Termin wnoszenia podań do 15. maja 1904.
Kołomyja, dnia 25. marca 1904.

L. 573. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Skalacie ogładza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Skalacie.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klaso-wtej męskiej w Grzymałowie.
Kompetenci ubiegający się o posadę pod 1., którzy posiadają egzamin wy
działowy z I. i III. grupy mają pierwszeństwo. Od kandydatów o posadę pod 2.
wymaganą jest kwalifikacya do szkół ludowych z prawem uczenia języka niemieckiego.
3. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej męskiej
w Skalacie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Ska
lacie oraz w szkołach w Kołodziejówce, Krzywem, HorodnicK Nowosiółce skałackiej i Panasówee.
4. Na* dwie posady nauczycieli religii gr. kat. w szkole 4-klasowej męskiej
w Grzymałowie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole żeńskiej.
5. Ha posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej męskiej
w Grzymałowie z, eWowmkiem udzielania tej nauki w szkole 4-klasowej iśeńskiej
i w szkołach w7 Hlibowie, Oknie i Ostapiu.
6. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Podwołoczyskach z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkołach w Bogdanówce,
Dorofijówce i Myślowej.
7. Na posadę . nauczyciela religii gr. kat. w szkole 5-klasnwej mieszanej
w Podwołoęzyskacli z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkołach w Zadnieszówce i Dorofijówce.
8. Na posadę nauczyciela religii izraelickiej w szkole 5-klasowej męskiej w Ska
lacie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Skalacie.
B).Z poborami IV. klasy płac:
9. Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w a) Leżanówce, b) Myślowej, c) Nowosiółce skałackiej, d) Kozinie, e) Faszczówce, f) Wolicy.
10. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: a) w Borkach małych,
b) Hałuszczyńcach, c) Hlibowie, d) Iwanówce, e) Kołodziejówce, f) Magdalówce,
g) Sorocku, h) Soroce, i) Orzechowcu, j) Ostapiu, k) Toustern, 1) Zadnieszówce.
Do posad wymienionych pod 9. wlicza się do płacy dochód w naturaliach
a mianowice w Mysłowej wartości 144 K, w Paszczówce 188 K 80 h i w Wolicy
49 K 80 h.
W szkołach pod 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. także pod 10. b), e), i), j) jest
język wykładowy polski, we wszystkich innych ruski.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. ubiegać się mogą tylko
kanonicznie ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia, że
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posad tych nie można zajmować równocześnie z posada, duszpasterską; o posadcr
nauczyciela religii izraelickiej mogą ubiegać się kandydaci z egzaminem rabinackim z dobrym postępem oraz kompetenci posiadający patent do szkół ludowych
i uzdolnienie do nauczania religii izraelickiej.
Od kandydatów (tek) ubiegających się o posady pod 9. i 10. wymaganym
jest patent kwalifikacyjny do szkół ludowych pospolitych w cbu językach kra
jowych.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną,
oraz wykaz lat służby przedetatowej, względnie dekret lat służby policzalnej do
emerytury wnieść należy za pośrednictwem swej przełożonej władzy szkolnej do
dnia 15. maja b. r. do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Skałacie.
Skałat, dnia 28. marca 1904.

L. 409. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu horodeńskim ogłasza się niniejszem konkurs.
Z poborami IY. klasy płac:
1. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Oberżynie.
2. Na dwie posady nauczycieli B-klasowej szkoły mieszanej w Chocimierzu.
3. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: w Czernelicy, Ozortowcu,
Jasienowie, Potoczyskach i Kakoweu.
4. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół: w Jakobówce,
Kunisowcaek, Michalczu, Semenówee, Żukowie. W szkole w Michalczu jest czynna
klasa nadetatowa.
Kompetenci o posady pod 1. i 2. mają się wykazać patentem do szkół pospo
litych z językiem wykładowym polskim i uzdolnieniem do udzielania nauki języka
ruskiego i niemieckiego; o inne posady ubiBBć się nrogą kompetenci wykazujący
się patentem do szkół pospolitych z wykładowym językiem ruskim.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do dnia 15. maja b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Horodenka, dnia 25. marca 1904.

b) oglossone po ras drugi:
L. 216. C. k. Eada szkolna okręgowa w Turce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad:
A)
Z poborami III. klasy płac w 5-klasowej szkole mieszanej w Turce (pro
wizorycznie rozdzielonej na 5-klasową męską i 5-klasową żeńską) :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. z obowiązkiem nauczania religii
w szkole 1-klasowej na przedmieściu Średnia Turka.
2. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej z obowiązkiem uczenia jak pod
1. O tę posadę ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką
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i złożyli egzamin na jAbina, lub którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół lu
dowych i posiadają kwalifikację do udzielania nauki religii mojżeszowej.
3.
Na posadę nauczyciela kierującego i na trzy posady nauczycieli. Pierw
szeństwo będą mieli kompetenci, którzy wykażą się egzaminem wydziałowym
z grupy I. II. lub III.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach z wolnem mieszkaniem w Beniowej, Boryni, Jabłonce niżnej, Jasienicy zamkowej, Krasnem, Łosińcu, Michniowcu, Mocbnatem, Eozłuczu, Wysocku wyżnem, Żukotynie i Jasionce masiowej.
W szkołach pod A) wymienionych jest język wykładowy polski, w szkołach pod
B) język ruski.
Podania należycie zaopatrzone należy przedkładać do 15. maja 1904^*
Turka, dnia 23. marca 1904.

L. 834. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Kosowie ogłasza niniejszem konkurs
na następujące posady nauczycielskie:
I. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkołach 6-klasowej męskiej
i żeńskiej w Kutach i posad nauczycieli religii rzym. i gr. kat. w szkole 5-kla
sowej mieszanej w Kosowie z poborami III. klasy płac.
O posady powyższe ubiegać się mogą ordynowani księża świeccy lub zakonni.
II. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klascwej w Moskalówce.
III. Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej mieszanej w Kobakaeh.
IV. Na posadę nauczyciela (lki) w szkole 2-klasowej w Dołbopolu i w Kosmaczu.
V. Na następujące posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych: 1. w Ba
binie, 2. Fereskuli, 3. Horodzie, 4. Hryniawie, 5. Krzyworówni, 6. Krasnoiłi, 7.
Rożnie małym, 8. Rożnie wielkim, 9. Rybnie, 10. Uścierykaeh.
Od kompetentów pod III. wymaga się uzdolnienia do uczenia języka nie
mieckiego.
Do posad pod II., III., IV. i V. przywiązane są pobory IV. klasy płac.
W szkołach wymienionych pod I. jest język wykładowy polski, we wszyst
kich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić nałeży za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Kosowie do dnia 15.
maja 1904.
Kosów, dnia 5. marca 1904.

L. 636. C. k. Rada szkolna okręgowa w Husiatynie
kurs na posadę nauczycielki kierującej 4-klasowej szkoły
z językiem wykładowym polskim, z poborami IV. klasy
dzeniem za kierownictwo w rocznej kwocie 10C K i
w rocznej kwocie 400 K.

ogłasza niniejszem kon
żeńskiej w ChorWtkowie
płac, tudzież z wynagro
relutum na mieszkanie
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Kandydatki ubiegające się o powyższą posadę, winny się wykazać kwalifi
k a c ją do szkól ludowych pospolitych z uzdolnieniem do nauczania języka ruskiegfi
i niemieckiego i wmieść należycie udokumentowane podania za pośrednictwem
swej władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Ensiatyąie w termi
nie do. dnia 15. maja 1904.
Husiatyn, dnia 7. marca 1904.

L. 596. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Przemyślu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia:
I. Posad nauczycieli 1-klasowych szkól ludowych: 1. w Baryczu, 2. Ohyrzynie,
8. Darowicach, 4. Dusowcach, 5. Hruszatycach. 6. Hurku, 7. Maćkowicach, 8.
Nakle, 9. Nowosiółkach, 10. Olszanach, 11. Siedliskach, CS. Sielnicy, '18. Trojczycach, 14. Witoszyńcach, 15. Wyszatycach i w nowo zorganizowanej szkole 16.
w Hnatkowicach, 17. w Euszelczycach.
II. Posad nauczycieli 2-klasowych szkól ludowych: 18. w Bolestraszycach.
19. Miżyńcu, 20. Nienadowej, 21. Stubnie i 22. Szechyniach.
Językiem wykładowym w szkołach wyszczególnionych pod 12., 15., 17., 19.,
20., 21. i 22. jest język polski, we wszystkich innych język ruski.
Do posad tych są przywiązane pobory IY. klasy płac.
Od kompetentów ubiegających się o jedną z wyżej wyszczególnionych posad
wymaga się patentu do szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym
polskim względnie ruskim tudzież uzdolnienia do udzielania drugiego języka kra
jowego.
Podania należycie udokumentowane wraz. z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej względnie dekretem wymiaru wkładek emerytalnych
należy wmieść do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Przemyślu w terminie do dnia
15. maja b. r. za pośrednictwem władzy przełożonej.
Podania po terminie wniesione, niezaopatrzone w potrzebne dokumenty lub
nieodpowiadające warunkom konkursu nie bęZŁ brane pod rozwagę.
Przemyśl, dnia 15. marca 1904.

L. 887. C. k. Rada szkolna okręgowa w Tarnowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem obsadzenia posad nauczycielskich :
1. Nauczyciela 4-klasowej szkoły męskiej im. Staszica w Tarnowie.
2. Nauczycielki 2-klasowej szkoły żeńskiej im. Hoffmanowej w Tarnowie.
Do obydwu tych posad przywiązane
pobory II. klasy płacy.
Kandydaci i kandydatki mBą się wykazać kwalifikacyą dla szkół więcej kla
sowych z językiem wykładowym polskim i uzdolnieniem do nauczania języka nie
mieckiego.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełażonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Tarnowie do 15. maja b. r.
Tarnów, dnia 5. marca 1904.
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L. 744. Oelem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ogła
sza się niniejszem konkurs :
I. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej męskiej i na dwie posady
nauczycielek szkoły 4-klasowej żeńskiej w Janowie z poborami III. klasy płac.
Wymaganą jest kwalifikacja do szkół ludowych pospolitych z językiem wy
kładowym polskim i prawo do udzielania nauki języka ruskiego i niemieckiego.
Pierwszeństwo mieć będą kandydaci (tki) posiadający specyalne uzdolnienie do
udzielania nauki śpiewu i gimnastyki.
II. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych: w Czerlanach, Dąbrowicy,
Obroszynie, Stawczanach i Wieikopolu. Językiem wykładowym w Czerlanach
i Obroszynie jest język polski w innych szkołach ruski.
III. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Dobrzanach, Jamelnie, Lelechówce, Milatynie, Eokitnie, Małkowicach, Stawkach. Wereszycy, Zaszkowicach i Żorniskach. W szkole w Jamelnie jest język polski, we wszystkich
innych ruski wykładowy.
Wszystkie posady wypnienione pod II. i III. należą do IV. klasy płac. Po
dania należycie udokumentowane i w tabelę kwalifikacyjną zaopatrzone wnosić
należy za pośrednictwem władz przełożonych do £. k. Eady szkolnej okręgowej
w Gródku w tenninje do 15. maja b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 22. marca 1904.

L. 952. C. k. Eada szkolna okręgowa w Brzesku ogłasza konkurs
celem
stałego obsadzenia
następujących posad nauczycielskich w IV. klasie płac:
1. Na posadę nauczyciela w szkole 1-klasowej w Milówce.
2. Na posadę nauczyciela lub nauczycielki w .szkole 2-klasowej w Mokrzyskach.
W szkołach tych jest język wykładowy, polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do dnia 15. maja b. r.
Brzesko, dnia 19. marca 1904.

L. 808. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Buczaczu ogładza konkurs, celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
Z poborami III. klasy płac: 1. Na posadę kierującego nauczyciela 5-klasowej
szkoły męskiej w Monasterzyskach.
Z poborami IV. k lalf płac: 2. Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły
mieszanej w Potoku Złotym.
3. Na posadę nauczyciela kierującego i nauczyciela w 2-klasowej szkole mie
szanej połączonej z dopełniającym kursem rolniczym w Podzameczku.
4. Na posaiły nauczycieli samoistnych: a) w Kośmierzynie, b) Ostrej, c) Petlikowcach nowych, d) Słobódce dolnej.
Kompetenci ubiegający się o posadę nauczyciela kierującego w Monasterzy
skach a posiadający egzamin wydziałowy z którejkolwiek grupy mają pierwszeńNr. 9.
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stwo. Kompetenci o posadę nauczyciela kierującego w Podzameczku muszą posia
dać uzdolnienie do prowadzenia kursu rolniczego.
W szkołach pod 1, 2, B i 4 c) d) .jest język wykładowy polski w innych ruski.
Podania udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Buczaczu do dnia 15. maja b. r.
Buczacz, dnia 17. marca 1904.

L. 578. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Budkach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkoły męskiej
w Komarnie z obowiązkiem udzielania togo przedmiotu w 5-klasowej szkole żeń
skiej z poborami III. klasy płac.
W 8 | N a posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły ludowej z językiem wykładowym
polskim w Milczycach z poborami IY. klasy płac.
O posadę pod 1. mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni. Posady katechety nie można zajmować równocześnie z po
sadą duszpasterką.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgowej w terminie do
dnia 80. kwietnia b. r.
Budki dnia 7. marca 1904.

L. 415. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Ezeszowie ogłasza niniejszem konkurs na
następujące posady nauczycielskie celem stałego obsadzenia:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole mieszanej
w Tyczynie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach do
parafii w Tyczynie należących.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole mieszanej
w Błażowej z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach do
parafii w Błażowej należących.
B. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tyczynie.
4. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Błażowej.
Do wszystkich powyższych posad przywiązane są pobory III. klasy płac.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy i zakonni, przyczem nadmienia się, że posad tych nie można zajmować
równocześnie z posadą duszpasterską i że na koszta podróży wyznaczono dla
każdej ze szkół poza siedzibą nauczycieli religii położonych odpowiednie stałe
ryczałty.
Kompetenci o posadę nauczyciela w Tyczynie, zastrzeżoną wyłącznie dla męż
czyzn, którzy się wykażą patentem kwalifikacyjnym do szKÓł wydziałowych z gru
py III. mają pierwszeństwo, a kompetujący o posadę nauczyciela w. Błażowej
mają się wykazać uzdolnieniem do nauczania języka niemieckiego w szkołach lu
dowych.

187
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabele kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych, wnosić należy do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Ezeszowie najpóźniej do dnia 15. maja b. r.
Bześzów, dnia 15. marca 1904.
L. 839. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Husiatynie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posady naucz-ycielą 1-klasowej szkoły w Szydłow
cach z jeżykiem wykładowym ruskim z poborami IV. klasy płac i wolnem mie
szkaniem w budynku szkolnym.
Ubiegający się o powyższą posadę winni się wykazW f kwalifikacyą do szkół
ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim i wnieść należycie
udokumentowane podanie za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Husiatynie do dnia 15. maja b. r.
Husiatyn, dnia 20. marca 1904,

L. 413. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Samborze ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami II. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 3-klasowej szkole wydziało
wej męskiej połączonej z 4-klasowal pospolitą w Samborze z obowiązkiem udzie
lania tej nauki w 4-klasowej szkole ludowej. Kompetenci winni wykazać się ukończoną
szkołą rabinacką i egzaminem na rabina złożonym z dobrym postępem, ewentu
alnie patentem na nauczyciela do szkół wydziałowych i uzdolnieniem do udzielania
nauki religii mojżeszowej.
2. Na posadę nauczyciela 2-klasowej szkoły na przedmieściu „Lólnia,,
w Samborze.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
a) Z polskim językiem wykładowym:
1. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Łanowjcach i Ozyszkaeh.
2. Na posadę nauczyciela
w 2-klasowej szkole,, połączonej z kursem rolniczym
w Biskowicach.
b) Z ruskim językiem wykładowym:
1. Na posady w 1-klasowyeh szkołach: w Błażowie, Brzegach, Bykowie,
Dorożowie I. i II., Humieńcu, K'owenica‘di; Mokrzanach, Olszaniku, Ortynicach,
Eogóźnie, Stupnicy, Torczynowicaeb-, Torhanowicach i Wołoszczy. Nauczyciel
w Wołoszjjy pobiepa dodatek miejscowry do emerytury niewliezalny w kwocie
200 K.
2. Na posady w 2-klasowych szkołach w Babinie i Eilinie wielkiej.
c) Z niemieckim językiem wykładowym:
1. Na posadę nauczyciela w 1-klasowej szkole w Kranzbergu.
/
2. Na posadę nauczyciela (lki) w 2-klasowej szkole w Kalinowie.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy najpóźniej do dnia 15. maja b. r.
Sambor, dnia 16. marca 1904
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L. 431. Celem stałego obsadzenia ogłasza się niniejszem konkurs na nastę
pujące posady nauczycielskie:
I. W III. klasie płac:
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 4-kiascwej męskiej w Rozdole z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 4-klasowej żeńskiej.
2. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 4-klasowej męskiej w Żurawnie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 4-klasowej żeńskiej. O posady
te mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni,
przyczem się nadmienia że posady nauczyciela religii nie można zajmować równo
cześnie z posadą duszpasterską.
3. Na dwie posady nauczycielskie w szkole 5-klasowej mieszanej wZydaczowie. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy
wykażą się patentem kwali
fikacyjnym do szkół wydziałowych z grupy matematyczno-przyrodniczej i językowohistoryeznej.
4. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej męskiej w Bozdoie.
5. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej męskiej w Żurawnie.
II. Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na posadę kierującego nauczyciela szkoły 2-klasowej w Baliczach zarzecz
nych.
2. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowycŁ szkołach w Baliczach zarze
cznych, Czernicy, Czerteżu, Demni, Drohowyżu, Łówczycach, Manastercu, Rozwa
dowie, Stulsku, Zabłotowcach.
3. Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych w Bemence leśnej, Hanowmach, Jąjkowcach, Juseptyczaell, Korczówce, Koterynach, Lachowicach po
dróżnych, Lubszy, Lutynce, Międzyrzeczach, Obłażnicy, Protesaeh, Tarnawce, Żurawkowie.
W szkołach należących do III. klasy w7łac a wymienionych pod 3, 4 i 5 jest
językiem wykładowym język polski we wszystkich innych ruski.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty służbowm i tabelę kwalifikacyjną
tudzież wykaz lat służby, należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej
do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Żydaczowie do dnia 30. kwietnia b. r.
Żydaezów dnia 29. lutego 1904.

Nakładem fnndnszi: szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada

B ok T III.
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URZĘDOWY

c. k. Rady s z k o l n e j k r a j o w e j w jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 27. kwietnia 1904.

W iad o m o sci o so b iste .
Prezydyum c. k. Namiestnictwa przyznało Kornel emu Leszczyńskiemu, nau
czycielowi kierującemu 2-klasowej szkoły na przedmieściu Nakonecznem w Jaworowie, za 40-letnią wierną służbę medal honorowy ustanowiony z okazyi 50-letniego jubileuszu Jego Ces. i Król. Apostolskiej Mości.
J. E. Pan Minister Wyznan i Oświaty zezwolił ks. Janowi Turkiewiczowi
nauczycielowi religii gr. kat. w c. k. gimnazyum w Brodach i ks. Sofronowi
Hlibowickiemu nauczycielowi religii
kat. w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w7 Zaleszczykach wskutek ich prośby na wzajemną zamianę miejsc
służbowych.
C. k. Kada szkolna krajowa zamianowała Pawła Kowalskiego zastępcą
czyciela w c. k. gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie.
C. k.

Kada

nau

szkolna krajowa zamianowała w7 szkołach ludowych:

Ks. Franciszka Kaczkowskiego nauczycielem religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły
żeńskiej w Tyśmienicy;
Saula Wollmanna nauczycielem religii izraelickiej B-klasowej szkoły wydziałowej
męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Złoczowie;
Adama Krulickiego nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Uszni.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Karolinę Steinównę w Lisowieach; Maryę
w szkole męskiej w Iwoniczu.

Barańską w U szni; Piotra

Stradę

Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Jana Trojana w Dublanach I.; Józefa Berezowskiego w Ułycznle; Teofila
Karoliniego w Suchowoli; Jana Starzyka w Gorzycach; Jana Kotasia w NieczajNr. 10,
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nej ; Maryę Hoszowską w Wiszence małej: Tadeusza Ignatowieza w Eozważn;
Julię Freindorfównę w Jezierzance; Stefanię Hydaeką w Mieliygzu; Franciszka
Wiśniowskiego w Smęgorzowie ; Antoniego Białkowskiego w Podlipiu; Józefa Mi
lewskiego w Ciścu; Jana Józkowa w Karlowie; Ludwika Pałczyńskiego w Nowosiółce jazłowieckiej; Cfpryana Karpińskiego w Kutkorzu ; Konrada Poczapskiego
w Juśkowicach; Helenę Koncewiczównę w Hukalowcach; Emila Korafciowskiego
w S łonem ; Helenę Nadachowską w Gródku.
0.
k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku Sabinę Modesówna
nauczycielkę 5-klasowej szkoły w Skale.
Z m a r l i : Eozalia Bohaczyk stała nauczycielka 1-klasowej szkoły w Miejscu
piastowem w okręgu krośnieńskim dnia 29. marca b. r.
Andrzej Olszański stały nauczyciel 1-klasowej szkoły w Kulasznem w okręgu
sanockim zmarł dnia 3. kwietnia b. r. w 26. roku służby.

Egzamina dojrzałości w seminaryach nauczycielskich odbędą się w roku 1904
w następującym porządku:
A) W seminaryach męskich:
Egzamina rozpoczną się w następujących terminach:
1. W j t r a k o w i e : egzaihin pisemny w terminie, który oznaczy clyrekcya;
egzamin ustny eksternistów rozpocznie się 27. maja, egzamin ustny abiturientów
zakładu dnia 3. czerw®.
2. W T a r n o w i e : a) egzamin pisemny 13. maja; b) egzamin ustny eks
ternistów i eksternistek 24. maja; c) egzamin usfjiy abituryentów 1 czerwca.
3. W R z e s z o w i e : a) egzamin pisemny 1. czerwca; b) Mraamin ustny
abituryentów zakładu 11. czerwca; c) egzamin ustny eksternistów i eksternistek
20. czerwca.
4. W K r o ś n i e : a) egzamin pisemny 10. czerwca; b) egzamin ustny abi
turyentów zakładu 20. czerwca; c) egzamin ustny eksternistów i eksternistek
1.' .lipca.
5. W e L w o w i e : a) ^ z a m i n pisemny 6. czerwca; b) egzamin ustny abi
turyentów zakładu 20. czerwca ; c) egzamin ustny eksternistów 4. lipca.
6. W S o k a l u : a) egzamin pisemny 20. czerwca; b) egzamin ustny 4. lipca.
7. W S a m b o r z e : a) egzamin pisemny 16. maja; b) egzamin ustny 3.
czerwca.
8. W S t a n i s ł a w o w i e : a) egzamin pisemny 13. czerwca; b) egzamin
ustny 24. czerwca.
9. W T a r n o p o l u : a) egzamin pisemny 20. maja; b) egzamin ustny abi
turyentów zakładu 3. czerwca ; c) egzamin ustny eksternistów i eksternistek 13.
czerwca.
10. W Z a l e s z c z y k a c h : a) egzamin pisemny abituryentów zakładu 20.
maja; b) egzamin ustny abituryentów zakładu 1. czerwca; c) egzamin pisemny
eksternistów i eksternistek 13 czerwca ; d) egzamin ustny eksternistów i ekster
nistek 27. czerwca.
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B) W seminaryach żeńskich:
1.
W K r a l o w i e w c. k. seminaryum państwowem : a}’ egzamin pisemny
w terminie który oznaczy dyrefeeya ; b) egzamin ustny 13. czerwia.
2". W K r a k o w i e w seminaryum prywatnem PreisendanZa : a) egzamin pi
semny 20. czerwca; b) egzamin ustny 1. lipca.
3. W P r z e m y ś l u : a) egzamin pisemny 15. czerwca; b) egzamin ustny
1. lipca.
4. W e L w o w i e w c. k. seminaryum państwowem: a) egzamin pisemny
eksternistek 13. maja; b) egzamin ustny eksternistek 24. maja; c) egzamin pi
semny abitnryentek zakładu 16. <»erwea; d) egzamin ustny abituryentek zakładu
4. lipca.
5. W e . L w o w i e w prywatnem seminaryum Z. Strzałkowskiej: a) egzamin
pisemny 3. czerwca; egzamin ustny 16. czerwca.

O r g a n iz a o y a szkół.
C. k. Rada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 18. kwie
tnia 1904:
1. 13.968. 1-klasową szkołę na przysiółku Maziarnia wawrzkowa ad Grabowa
w okręgu kamioneckim.
1. 14.295. 1-klasową szkołę w Piaskach-Drużkowie w okręgu brzeskim.
0.
k. Rada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 18. kwie
tnia 1904:
1. 12.793. 1-klasową szkołę w Dulibach w okręgu bobreckim na 2-klasową.
1. 13.651. 1-klasową smołę’’w Dobczy w okręgu jaworowskim na 2-klasową.
0.
k. Rada szkolna krajowa ustanowiła posadę nauczyciela religii izraelickiej
w 5-klasowej szkole w Tarnobrzegu.
C. k. Rada szkolna krajowa przyjęła do zatwierdzającej wiadomtóci uchwałę
Rady szkolnej miejscowej w Czarnej Wsi w okręgu krakowskim zamiejskim, mocą
której nadano tamtejszej 5-klasowej szkole mieszanej nazwę „im. Stefana Ba
torego".

B u d o w a szkół.
C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniami z dnia 15. kwietnia b. r . :
1. 11.387. budowę l-klasowTej szkoły w Tarnawie w okręgu dobromilskim;
1. 13.493. budowę 1-klasowej szkoły w Andryanowie w okręgu rudeckim, obie
przy pomocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
C.
k. Rada szkolna krajowa przyznała gminie Kamionce wielkiej w okręgu
grybowskim bezprocentową pożyczkę w kwocie 2,000 K iia budowę szkoły.
_____________________
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K s ią ż k i do 'oibliotek i 11a n a g r o d y .
0. k. E ad a ęzkolna krajow a p ostanow iła zaliczyć następujące książki, wydane
nakładem T ow arzystw a „ P ro św ita “:
1. CnapraK HpoBipniiK pi-iMci-cffl djutpinTopiB. IcTopnuHa nosicTB U,. CaMaiinoBoi. IIepeK.aaB s pocnncKoi mobh B. J I — p icu t. V JLłbobi 1903. — Cena 50 h.
2. PeTŁMaHŁCKi CBara. IcTopnuHe onoBipaHe. H a ocHOBi noBicTH P o P o b o I HaJ Ł b b o b I 1 9 0 3 .— C eft, 30 h.
3. H a n o c a y x a H e p o B ipSn. H anncaB E o r p a H JlenKHH. Y JIr.30Bi 1902. —
Cena 20 li.
4. 0(j)epMa. OnoBip,liHe 3 s k h t j i BoncKOBoro. Hannc&B O cnn MaicoBen. Y JlBBOBi
1903. - Cena 20 li.
5. B ip n o r o BMepna M enaca ? OnoBipaps n p o sapaEKy (pn<j)TepHio). H anncaB
rp n p tK o KoBanemco. Y JIbbobI 1902. — Cena 20 h.
G. B r.ayxiM Eyiu. OnoBipane. H anncaB E orpaH JtenKiiii. Y J L b b c b I 1903. —
Cena 70 b.
7. n p o nyuCy kpyim B aóo Koiiacanuio. H anncaB K o c t b EyKeBnn. Y JlBBOBi
1902. - Cena 60 h.
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KoTjnpeBCKoro. H anncaB f i p. M EauoBCKHii. Y JlBBOBi 1898. — Cena 3 ^ li.
9. H iK asi poBMOBH npo ĄepacaBH i Hapcpn: EBponn. H anncaB JlioóoMip Cen.aHBCKiiH. y J I b b o b I 1899. — Cena 40 h .
1 0 . BaTURO Ile a p o i ero ą i t h . OnoBipaHe. H anncaB uneH „ n p o c t b I t h “ . »
JlnBOBi 1899. — Cena 20 b.
I !. ,.l,o m;o npo mo.ioko . H anncaB EcnopHMnp Xnonen,iciiH. y JLbBOEi 1899. —
Cena 20 li.
12. I. tkapMaaonn aóo u k to TpriHpjiTB Cpi6HapiBCKHx rocnopapiB aannca/io
en uopTOBH i s k to ohh 3a ciM h It, cm MicinąiB i ciiu HepinB pysce 3a6oraTinn.,
HanncaB 10. OPepBKOBHu. n . H o esn i lO p n ii cpe^BKOBiina. Y JIbbobI 1900. Cena 40 h.
13. AdparaM J I ihko .tbh . OnoBipane npo noro skutg. H anncajra 1V1. 3 a rip n a .
y JI bbobi 1901. ■
— Cena 30 h,
14. E opniB . OnoBipaHe Mapie a MypaBn. Y JljbBOEi 1901. — Cena 40 h.
15. H k nonoBin 6ope on 3 npnpopoio. OhobIb M. B. E epem n ep e iŁ ia p 3 pociiHCKoro. y JIbbobi 1901. — Cena 70 h .
16. Hip, MopcBKHMn XBHj:aHH. OnoBina M. 3aripH n. Y J I b b o b I 1901. —
Cena 20 li.
17. KLiBica pap i nepecTopor p n n xni6opo6iB, rc p y io n n x xypo6y. Y JlnBoni
1900. — Cena 25 h.
18. n p o o ó i p n i i K i H H i n i H a B 0 3 n , Baacm p n n o e n n H B C K o r o r o c n o p a p c T B a .
H a n n c a B E o n o p u M H p / j a H H a o s m . Y J I b b o b I 1898. — C e n a 40 li, — w p o c z e t d o 
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K o n k u rsJi.
a) ogłoszone po ras p ierw szy :
L. 690. C. k. Eada szkolna okręgowa w Przemyślanach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Z poborami III. klasy płac :
1. Na posady
nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
męskiej i żeńskiej w Przemyślanach.
O posady teubiegać się mogą tylko kanonicznie
ordynowani k a p ł m
świeccy lub z lK n n i, przyczem nadmienia się, że posad tych rńe można zajmować
równocześnie z posadą duszpasterską.
2. Na posadę nauczycielki kierującej w szkole 5-klasowej żeńskiej w Prze
myślanach z prawem pierwszeństwa dla nauczycielek posiadających egzamin
wydziałowy.
3. Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Przemyślanach,
z prawem pierwszeństwa dla nauczycieli posiadających egzamin wydziałowy z grupy
II-giej i III-c i ej.
II. Z poborami IY. klasy p ł a c :
A) Na posady w szkołach 2-klasowych: l . , w Borszowie, 2. Ohlebowicach
świrskich 3. Ciemierzyńcach, 4. Korzelicach, 5. Lipowcach, 6. Łahodowie, 7. Eozworzanach, 8. Słowicie, 9. Uniowie.
B) Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych: 1. w Kosteniowie, 2. Poluchowie wielkim, 3. Wojciechowicach.
Językiem wykładowym w Przemyślanach j Q | język polski, we wszystkich
innych szkołach język ruski.
Podania należycie udokumentowane z dokładnie wypełnioną tabelą kwalifi
kacyjną należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Przemyślanach do 31. maja 1904.
Przemyślany, dnia 31. marca 1904.
%
L. 515. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Eawie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Posady nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowej szkole męskiej w Eawie.
II. Jednej posady nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Eawie i dwóch
posad nauczycieli 3-klasowej szkoły męskiej w Uhnowie.
III. Posady nauczyciela 3-klasowej szkoły mieszanej połączonej z dopełnia
jącym kursem rolniczym w Magierowie.
IY. Posad nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Wierzbięy i Wulce
mazowieckiej.
Y. Posad nauczycieli (lek) samoistnych 1-klasowych szkół: w Bruckenthalu,
Ohlewczanach, Dyniskach, Domaszowie, Hołem rawskiem, Korczminie, Korczowie,
S(ajach, Szczepiatynie i T&niatyskach.
Językiem wykładowym w Eawie, Magierowie i w Stajach jest język polski,
w Bruckenthalu niemiecki, we wszystkich innych ruski.
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O posadę nauczyciela religii moga ubiegać się tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak jako katecheci nie będą mogli zajmo
wać posady duszpasterskiej.
Do posad wymienionych poci I. i II. przywiązane są pobory III. klasy płac,
do wszystkich innych IV. klasy płac.
Do płacy nauczyciela w Brućkenthalu wlicza się dochód z pola w kwocie
37 K 70 h.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone wykazem lat służby przedetatowej, względnie dekretem wymiaru wkładek do funduszu
emerytalnego
i dokładnie wypełnioną tabelą kwrfifikacyjną należy wnosić za pośrednictwem
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do końca
maja b. r.
Kawa, dnia 8. kwietnia 1904.

L. 510. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Brodach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z polskim ję
zykiem wykładowym :
1. Posady nauczycielki w szkole wydziałowej żeńskiej w Brodach z egzami
nem wydziałowym z grupy I.
2. Posady nauczycielki w powyższej szkole z egzaminem wydziałowym z grupy II.
Do posad tych przywiązane są pobory II klasy płac.
3. Posady nauczy^ela w. szkole 4-klasowej w Lopatynie z poborami III.
klasy płac. Kompetenci winni wykazać się uzdolnieniem do uczenia języka nie
mieckiego. Ubiegający się o jedną z tych posad winni wnieść udokumentowane
podania za pośrednictwem swych władz przełożonych najpóźniej do końca maja
1904 r.
Brody, dnia 1. kwietnia 1904.

L. 608. O. k. Eada szkolna okręg;owa w Krośnie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A)
Z poborami III. klasy płac: 1. Na posadę nauczyciela ąeiigii rzym. kat.
i na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowej szkole mieszanej w Dukli.
O posadę nauczyciela religii rzym. kat. ubiegać się mogą tylko kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia, że pesady tej
nie można zajmowąc równocześnie z posadą duszpasterską.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej mogą się ubiegać kandydaci, którzy
ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabipa z dobrym postępem, lub
którzy mają k w a l i f i k a c j ę na nauczyciela szkól ludowwch, a posiadają przepisaną
kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojżeszowej.
II.
Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Dukli. Od kcmpetentów wymagana jest kwalifikacja do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach ludowych pospolitych; kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych
mieć będą pierwszeństwo.

ISO
B) Z poborami IV. klasy płac:
3. Na trzy posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Korczynie. Od
kompetentów wymagana jest kwalifikacya do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach ludowych pospolitych. Kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziało
wych z I., II. i III. grupy będą mieli pierwszeństwo.
4. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach ludow ych: w Kroś
cienku wyżnem, Lubatowej,. Odrzykoniu, Potoku, Kogach.
5. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach Indowych
w. Barwinku, Miejscu piastowem, Myscowej, Trzcianie, Wojkówce.
Na posady nauczycieli w szkołach ludowych w Barwinku, Myscowej i Trzcia
nie wymagany jest patent nauczycielski z językiem wykładowym ruskim, a na
inne posady z językiem wykładowym polskim.
Podania należycie udokumentowane, osobne o każdą posadę, należy wnosić
przez władzę przełożoną do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Krośnie w terminie
do dnia 31. maja 1904.
Krosno, dnia 10. kwietnia 1904.

L. 37. 0. k. Kada szkolna okręgowa w Brodach ogła sza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 5-kla
sowej wydziałowej żeńskiej w Brodach połączonej z 4-klasową pospolitą, z obo
wiązkiem udzielania nauki religii także w 3-klasowej szkole wydziałowej męskiej
tudzież w samoistnej 4-klasowej szkole ludowej żeńskiej w Brodach.
Z posadą tą połączone są pobory II. klasy plac.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się ukończoną szkołą
rabinów i egzaminem na rabina złożonym z postępem dobrym albo patentem do
szkół wydziałowych i uzdolnieniem do uczenia religii mojżeszowej. Należycie udo
kumentowane podania, wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożonej do
tutejszej c. k. Eacly szkolnej okręgowej najpóźniej do końca maja 1904.
Brody, dnia 11. kwietnia 1904.

L. 684. 0. k. Kada szkolna okręgowa w Stryju ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia dwóch posad nauczycielskich w 4-klasowej szkole pos
politej żeńskiej połączonej z 3-klasową szkołą wydziałową żeńską w Stryju.
Do posad tych przywiązane są pobory II. klasy płac a mogą się ubiegać
o nie nauczycielki posiadające kwalifikacyę do szkół ludowych pospolitych z je 
żykiem wykładowym polskim i z uzdolnieniem do nauczania języka niemieckiego
jako przedmiotu. Pierwszeństwo będą mieć koinpetent.ki z patentami do szkół
wydziałowych.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do Rady szkolnej okrę
gowej w Stryju za pośrednictwem swej władzy przełożonej do 31. maja 1904,
Stryj, dnia 5. kwietnia 1904.
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L. 695. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Żółkwi ogłasza konkurs na posadę
nauczyciela kierującego względnie nauczycielki kierującej 4-klasowej szkoły żeńskiej
w Żółkwi z poborami II. klasy płac.
Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej względnie dekretem policzenia lat służby do emerytury
należy wnosić za pośrednictwem władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okrę
gowej w Żółkwi do dnia 31. maja 1904.
Żółkiew, dnia 9. kwietnia 1904.

L. 379. C. k. Eada szkolna okręgowa w Brzozowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac :
1. Posada nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Brzozowie; język wy
kładowy polski. Pierwszeństwo będą mieć kandydaci posiadający kwalifikację do
szkół wydziałowych.
2. Posada nauczyciela religii rzym. kat. w szkołach 5-klasowej męskiej i 5-klasowej żeńskiej w Brzozowie. O posadę tę ubiegać się mogą kanonicznie ordyno
wani kapłani świeccy lab zakonni, jednak posady tej nie można zajmować równo
cześnie z posadą duszpasterską.
B) Z poborami IY. klasy płac.
1. Posada stałego nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Dynowie;
język wykładowy polski. Pierwszeństwo zastrzega się kandydatem z egzaminem do
szkół wydziałowych.
2. Posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: a) w Laskówce, język wykładowy polski; b) w Lubnem, język wykładowy ruski , c) Obarzyniie, język wykładowy polski, d) w Siedliskach, j ęzyk wykładowy polski a ruski
jako drugi język krajowy; e) w Ulanicy, język wykładowy polski.
3. Posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowrych : w Bachorzu, Domara
dzu, Harcie, Ilumniskach, Trześniowie i Wesołej. W szkołach tych jest język wy
kładowy polski.
Podania udokumentowane wnosić należy we właściwej drodze do końca maja1904 r.
Brzozów, dnia 7. kwietnia 1904.

L. 413. C. k. Eada szkolna okręgowa w Mościskach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac :
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły ludowej 6-klasowej mę
skiej w Mościskach, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szko
łach ludowych, istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Mo
ściskach.
E r. 10.

28
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2.
Na posadę nauczyciela religii rzym.. kat. szkoły ludowej 6-klateowej
skiej w Mościskach, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szko
łach ludowych istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Mo
ściskach.
8. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. szkoły 5 klasowej mie
szanej w Sądowej Wiszni.
O posady powyżej wymienione mogą się uoiegać tylko kanonicznie ordyno
wani kapłani świeccy lub zakonni; posad tych nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
B) Z poborami IV. klasy płas r
1. kil posady dwóch nauczycieli szkoły 4 klasowej mieszanej w Ozerniawie.
Kompetenci mają się wykazać kwalifikacyą do udzielania nauki języka niemie
ckiego.
2. Na posady nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych w Kalnikowie, Kadynicach
i Starzawie.
8. Na posady samoistnych nauczycieli szkół 1-klasowwch w Arłamowskiej
Woli, Buchowicach, Dołhomościskach, Mistycach, Ostrożcu, Szeszerowicach i Za
koś,qielu.
W szkole w Zakościelu jest język wykładowy polski we wszystkich innych
ruski.
Podania należycie udokumentowane nalepy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Mościskach do dnia 31. maja b. r.
Mościska, dnia 1. kwietnia 1904.

L. 347. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Tarnowie ogłasza niniejszem kon
kurs :
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Budce i Łękawicy
z poborami IV. klasy płac. z językiem wykładowym polskim i z kwalifikacyą dla
szkół ludowych pospolitych.
Należycie udokumentowane podania wnieść należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Tarnowie do końca maja b. r.
Tarnów, dnia 9. marca 1904.

L. 541. C. k. Bada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Z poborami III. klasy płac:
Na posadę nauczyciela kierującego szkoły ludowej 4-klasowej w Wilamowi
cach.
II. Z poborami IV. klasy p ł a c :
Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły iudotkej w Brzezince z kwaufikacyą
do uczenia języka niemieckiego.

żeń
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Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem
przełożonych do dnia 81. maja b. r.
Biała, dnia 13. kwietnia 1904.

władz

L. 476. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Sokalu ogłasza niniejszem konkurs
w celu stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich-'.
A) Z poborami II. klafcy ;płac :
1. Ha posadę nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowej szkole żeńskiej w So
kalu z obowiązkiem udzielania nauki religii w 4-klasowej szkole mieszanej „na
Babińcu" w Sokalu.
B) Z poborami III. klasy płac :
2. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
męskiej w Bełzie.
. Q) Z poborami IV. klasy p ł a c :
3. W szkole 4-klasowej mieszanej w Krystynopolu z wykładowym językiem
polskim : a) na trzy posady nauczycieli i b) na posadę nauczyciela religii rzym.
kat. z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach do parani rzym. kat.
w Krystynopolu należących.
Kompetujący o posady pod a) winni wykazać się uzdolniemein do udzielania
nauki języka niemieckiego. Posad katechetów; nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
4. W Tartakowie w 4-klasowej szkole mieszanej z wykładowym językiem
polskim, na posadę nauczyciela z uzdolnieniem do udzielania nauki języka nie
mieckiego.
5. W Warężu w 3-klasowej szkore mieszanej z wykładowym językiem pol
skim na posadę nauczyciela.
6. W szkołach 2-klasowych w Uhrynowie i Wojsławicach z językiem wy
kładowym ruskim na posady nauczycieli,
7. Na poSady nauczycieli w l-klaj|owych szkołach z wykładowym językiem rus
kim: w Ohorobrowie, Dłużniowie, Hoholowie, Hórbkowie, Horodłowicach, Hulczu, Ko
manowie, Mycowie, PerespiepPw->viatyczach. Prusinowie, Przemjsłowie. Przewoclowie, Radwańcacb, Starogrodzie, Szarpancach, Torkach, Tyszycy, Ulwówkui Wierzbiążu. Z wykładowym językiem polskiijr: w Kościaszynie, Bubowie, Sulimowie
i Żniatynie.
O posady katechetów kompetować mogą łjflko kanonicznie ordynowani ka
płani świeccy i zakonni.
Posady pod 6. i 7. otrzymać mogą kandydaci, wjkazujący się patentem do
szkół ludowych pospolitych.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Sokalu w terminie do
końca maja 1904.
Sokal, dnia 25. marca 1904.
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b)

ogłoszone po raz drugi:

L. 1210. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Bóbrce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-kłasowych szkołach
męskiej i żeńskiej w Bóbrce i w 5-klasowych szkołach męskiej i żeńskiej w Chodorowie. O posady te ubiegać się mogą kapłani świeccy i zakonni przyczem się nad
mienia że posad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
II. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowych szkołach męskiej
i żeńskiej w Chodorowie. Ubiegać się mogą kandyiaci, którzy ukończyli szkołę
rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub którzy mają kwali
fikacyę na nauczyciela szkół ludowych a wykażą się przepisaną kwalifikacyą cło
udzielania nauki religii mojżeszowej.
III. Na posady trzech nauczycielek w 5-klasowej szkole żeńskiej w Chodo
rowie. Kandydatki które, się wykażą kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy
I., II. i III. będą miały pierwszeństwo.
IY. Na posadę nauczyciela samoistnego 1-klasowej szkoły w Szpilczynie ad
Bobrka.
B) Z poborami IY. klasy płac:
I.
Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
mieszanej w Brzozdowcach. O pcsady te ubiegać się mogą kandydaci jak pcd I.
II.
Na posady nauczycieli kierując|jch w 2-klasowych szkołach a) w Laszkach
dolnych, b) w Strzałkach.
III. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: 1. w Boryniczach,
2.Dziewiętnikach, 3. Kniesiole, 4. Laszkach dolnych, 5. Mołodyńezu, 6. Podhorodyszczu, 7. Wybranówce. 8. Zagóreczku.
IV. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: 1. wr Bakowcach, 2. Berteszowie, 3. Borodczycach, 4. Bcrusowie, 5. Kołohurach, 6. Miihlbachu, 7. Kepechowie, 8. Sarnikach. 9. Starikowcach, 10. Wołczatyczach.
Językiem wykładowym w Bóbrce, Chodorowie i Brzozdowcach jest język
polski, w Muhlbachu język niemiecki, we wszystkich innych język ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić osobno o każdą posadę za
pośrednictwem swych władz przełożonych w terminie do dnia 15. maja 1904 do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Bóbrce.
Bobrka, dnia 18. marca 1904.

L. 1088. 0. k. E.ida szkolna okręgowa w Kołomyi ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Turce z poborami IV. klasy płac.
Język wykładowy ruski.
Termin wnoszenia podań do 15. maja 1904.
Kołomyja, dnia 25. marca 1904.
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L. 626. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Borszczowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posady kierującego nauczyciela B-klasowej szkoły
w Bilczu złotem.
Do posaclftej przywiązane są pobory IV. klasy płac, dodatek za kierowni
ctwo w kwocie rocznej 100 K oraz wolne mieszkanie w budynku szkolnym. Język
wykładowy ruski.
Wymagane jest uzdolnienie do udzielania języka niemieckiego jako przedmiotu.
Kandyditfi .winni wnosić należycie udokumentowane podania za pośrednictwem
s^y ch władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Borszczowie
w terminie do dnia 15. maja b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Borszczów, dnia 29. marca 1904.

L. 1362. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu wado
wickim ogłasza się niniejszem konkurs:
a) Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela kierującego i trzech nauczycieli 4-klasowej szkoły
męskiej w Wadowicpeh.
b) Z poborami III. klasy płac:
2. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły mieszanej w Zatorze. Pierwszeń
stwo będą mieć kompetenci z egzaminem wydziałowym z grupy I. lub II.
3. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Andrychowie.
c) Z poborami IY. klasy p ł a c :
4. Na posadę nauczyciela (Iki) 2-klasowej szkoły w Piotrowicach i 3-klaso
wej w Inwałclzie.
Kompetenci o posady pod 1., 2., 3. i o posadę w Inwałdzie mają się wy
kazać patentem do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania nauki
języka niemieckiego.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do dnia 15. maja'j%. r.
Z c k. Eady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 29. marca 1904.

L. 869. C. k. Eada szkolna okręgowa w Kolbuszowej ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Z poborami III. klasy płac: 1
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-kiasowej w Sokołowie
z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także w 5-klasowej szkole żeńskiej
w Sokołowie.
2. Na dwie posady nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej w Sokołowie z za
strzeżeniem pierwszeństwa kandydatom z egzaminami wydziałowymi.
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Z poborami IV. klasy p ł a c :
3. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Nienadówce (środ
kowej).
4. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Gmolasie, Krzątce,
Lipnicy, Mazurach, NiwisEach, Nienadówce (środkowej), Ostrowach tuszowskich,
Weryni i Woli rusinowskiej.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Nienadówce (górnej),
Śpiach ad Wilcza Wola i Trzebusce.
We wszystkich wymienionych szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Kolbuszowej w terminie
do dnia 15. maja b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Kolbuszowa, dnia 27. marca 1904.

L. 409. Celem .stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okr.igu horoderiskim ogłasza się niniejszem konkurs.
Z poborami IV. klasy płac:
1. Na dwie posady nąuAMieli w 4 klasowej szkole mieszanej w Obertynie.
2. Na dwie posady nauczycieli 3-klasowej szkoły mieszanej w Chocimierzu.
3. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: w Czernelicy, Czortowcu
Jasienowi^, Potoczyskach i Eakowcu.
4. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szk ó ł: w Jakobówce,
Kunisowcach, Michalczu, Semenówce, Żukowie. W szkole w Michalczu jest czynna
klasa nadetatow-ąf/1
Kompetenci o posady pod 1. i 2. mają się wykazać patentem do szkół pospo
litych z językiem wykładowym polskim i uzdolnieniem do udzielania nauki języka
ruskiego i niemieckiego; o inne posady ubiegać się mogą kompetenci wykazujący
się patentem do szkół pospolitych z wykładowym językiem ruskim.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do dnia 15. maja b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Horodenka, dnia 25. marca 1904.

O g ło s z e n ie lic y ta c y i.
L. 494. Celem oddania w przedsiębiorstwo budowy murowanej szkoły o 3
salach naukowych i mieszkaniu dla nauczyciela w Uhryniu ogłasza się łicytacyę
na dzień 25. maja 1904 o godzinie 4-tej po południu na miejscu w Uhryniu.
Cena wywołania wynosi 12.000 K.
Plany, kosztorysy i warunki budowy są do przejrzenia w biurze c. u. Eady
szkolnej okręgowej w Czortkowie, lub w dniu licytacyi na miejscu.
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Oferenci złożą przed licytacją wadyum w wysokości Yso całej z oferty wy
pływającej sumy kosztów przedsiębiorstwa, oraz deklarację, że znane im są szcze
gółowe i ogólne warunki budowy.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Czortków, dnia 15. kwietnia 1904.

O g ło sz e n ia .
Egzamin na nauczycielki robót ręcznych kobiecych rozpocznie się w c. k.
seminaryum nauczycielskiem żeńskiem w Krakowie dnia 25. maja b. r.
Podania o przypuszczenie do tejLJ egzaminu, zaopatrzone w potrzebne do
kumenty, należy wnosić do Dyrekcyi najdalej do dnia 15. maja b. r.

C. i k. nadworna i państwowa drukarnia zamierza wspólnie z towarzystwem
„Lehrmittelzentrale“ w Wiedniu wydać szereg artystycznie wykonanych tablicściennych (kolorowanych artystycznych litografii
formacie 6 6 x 8 8 cm).
Tablice te mają służyć nie tylko do nauki poglądu, leczj także budzi&łi roz
wijać zmysł artystyczny dziatwy szkolnej.
Wydana obecnie pierwsza serya tych tablic dla użytku domu i szkoły za
wiera następujących 9 obrazów: 1. G. Bambe%er, Powódź; 2. H. Oomploj, Kop
ciuszek; 8. J. Danilowatz, Dworze^-; 4. K. Ederer, Niedźwiedź biały; 5. K. Edęper,
P iram ida; 6. M. Kurzwe.il, Eybak na D u naju ; 7. M. Lenz, M ły n ; 8. M. Suppant'schitsch, Dolina Dunaju ;fh9.*i H. Wilt, Las w jesieni.
Co roku ma sio ukazać szęrAj^dal szych obrazów.
Celem ułatwienia zakupna tych tablic dla szkół rozpisze towarzystwo „Lehrmittelzentrale" niebawem subskrypeyę. Cena każdego poszczególnego obrazu
zamówionego w drodze subskrypcyi wynosi 2 K, w drodze księgarskiej 6 E, w wy
daniu ozdobnem dla amatorów 40 K.
W myśl rozporządzenia P. Ministra Wyznań i Oświaty z dnia1, 21. marca 1904
L. 2.444 zwraca c. k. Eada szkolna krajowa uwagę Zarządów szkóŁ-ładowych po
spolitych i wydziałowych tudzież Dyrekcyi c. k. seminaijyów nauczycielskich na
powyższe pmecenia godne wydawnictwo.

Centralne Towarzystwo pszczelnicze w Austryi z siedzibą w Wiedniu (Zentralverein fur Bienenzucht Wien I. Schauflergasse 6) urządza w roku bieżącym
w szkole pszczelarskiej vV Wiedniu kursa nauki pszczelnictwa z następującym
program em :
I.
K u r s g ł ó w n y , którego zadaniem będzie wykształcenie na pasieczników
i nauczycieli pszczelnictwa, rozpocznie sie dnia 6. czerwca i trwać będzie włącz
nie do 19. czerwca 1904. Nauka na tym kursie będzie całodzienna od godziny
ł/28 z rana do godziny 7 wieczorem; liczba uczestników nie pręemegje 15—20.
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Warunki przyjęcia: co najmniej trzyletnia praktyka w zawodzie pszczelarskim
i ukończony 20. rok życia.
Nauka, obejmie całość teoryi i praktyki pszczelniczej. W przyjęciu na ten
kurs będą mieli ci pierwszeństwo, którzy wykażą się dłuższą praktyką.
Zgłoszenia o przyjęcie na ten kurs z dołączeniem należycie wypełnionego
rodowodu należy wysłać do kancelaryi Towarzystwa w 'Wiedniu (I. Schauflergasse 6) najpóźniej do 1. maja b. r. poczem Towarzystwo uwiadomi do dnia
10. maja b. r. o przyjęciu lub nieprzyjęciu kompetenta.
Zarząd Towarzystwa poczynił kroki celem uzyskania od Wydziałów krajo
wych poszczególnych krajów koronnych stypendyów dla niezamożnych uczestni
ków kursu. Uczęszczający regularnie na naukę otrzymają świadectwo frekwentacyjne.
Dnia 18. czerwca 1904 odbędzie się ogodz. 2. po południu egzamin z na
uki pszczelnictwa. Do egzaminu tego mogą się zgłaszać nie tylko sami uczestnicy
kursu, lecz w ogóle zawodowi pszczelarze, którzy chcą uzyskać świadectwo uzdol
nienia nauki pszczelnictwa. Nauka i egzamin są bezpłatne.
Program powyższego kursu oraz formularze do rodowodu można otrzymać
z kancelaryi Stowarzyszenia.
II. Oprócz powyższego kursu głównego odbędzie się dla początkujących
pszczelarzy k u r s s k r ó c o n y . Kurs ten odbywać się będzie w godzinach popo
łudniowych (od 4 —7) następujących 10 dni: 22, 25 i 30 czerwca, 2, 6, 9 i 13
lipca, 17, 21 i 24 września 1904 r.
Kompetenci pragnący wziąć udział w tym kursie winni wykazać się ukoń
czonym 18-tym rokiem życia i mają zgłosić się pisdmnie lub osobiście najpóźniej do
8. czerwca 1904.
III. Uczestnicy kursu głównego mogą wziąć udział w kursie specyalnym
urządzonym dla rutynowanych praktycznych pszczelarzy pod kierownictwem
księdza Gerstnnga z Ossmanstedt. Wykłady na tym kursie odbędą się w czerwcu
(dokładnie termin jeszcze nie jest oznaczony). Na ten kurs należy się zgłaszać
również do 1. maja b. r.
Nauczyciele, którzy chcieliby wziąć udział w jednym z tych kursów a w szcze
gólności w kursie głównym, winni poprzednio postarać się o urlop u swej władzy
przełożonej przyczem nadmienia się, że odnośne podania o urlop (bez stempla)
należy przedkładać w drodze urzędowej prawidłowym tokiem instancyi.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Kok m

Kr. 11.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r a j o w e j w jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 4. maja 1904.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Michała Wagilewicza,
nauczyciela głównego w c. k. żeńskiem seminaryum nauczycielskiem we Lwowie
dyrektorem c. k. męskiego seminaryum nauczycielskiego w Sokalu.
Prezydyum e. k. Namiestnictwa przyznało Wojciechowi Salawif nauczycie
lowi kierującemu 2-klasowej szkoły w Płaszowie w’ okręgu podgórskim, za 40-letnią
wierną służbAmedai honorowy ustanowiony 'z okazyi 50-letniego jubileuszu Jego
Ces. i Król. Apostolskiej Mości.
C. k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Michała Szaflarskiego nauczyciela w Jam ach;
5-klasowej szkoły w Skawinie.

Salomee Grotowską nauczycielkę

Zmarl i :
Bronisław Giebułtowski, tymczasowy nauczyciel szkoły 5-klasowej męskiej w Lisku
umarł dnia 15. marca b. r. w 23. roku życia a w pierwszym roku służby nau
czycielskiej.
Paweł Kuźmicz tymczasowy nauczyciel 1-klasowej szkoły w Izbach w okręgu
grybowskim urodzony 17. sierpnia 1881 zmarł dnia 12. kwietnia b. r.
Dawid Droździkiowiez stały nauczyciel 1-klasowej szkoły w Ciężowie w okręgu
stanisławowskim, urodzony 28. sierpnia 1872 w Jezupolu, zmarł dnia 1.
kwietnia b. r. w dziewiątym roku służby.
Sylwester Pawłowski stały nauczyciel 1-klasowej szkoły w Lipowcu w okręgu
cieszanowskim urodzony 4. stycznia 1853 umarł dnia 6. kwietnia b. r. w 26.
roku służby.
Franciszek Pocałuń stały n au^yeiel 1-klasowej szkoły w Eaczkowej w okręgu sa
nockim umarł dnia 12. kwietnia b. r. w 27. roku życia a w 5. roku służby.
Nr. 11.
29
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O r g a n i z a c j a szkół.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 14. kwietnia 1904
1. 10.460 nadal prywatnej 2-klasowej szkole ludowej fundacyi br. Hirscha w Żab
nie w okręgu dąbrowskim prawo publiczności w myśl §. 72. państwowej ustawy
szkolnej z dnia 14. maja 1869 Dz. p. p. Nr. 62. począwszy od roku szkolnego
1903/4 z tern ograniczeniem, że szkoła ta uprawnioną jest do wydawania świa
dectw mających ważność publiczną tylko własnym uczniom a nie prywatystom.

B u d o w a szkół.
0.
k. Eada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniami z dnia 22. kwietnia 1904:
1. 8.259 budowę 1-klasowej szkoły w Małej w okręgu ropczyckim;
1. 12.800 budowę 1-klasowej szkoły w Zbarażu starym w okręgu zbaraskim, obie
przy pomocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
O.
k. Eada szkolna krajowa przyznała gminie Piaski wielkie w okręgu pod
górskim bezprocentową pożyczkę w kwocie 8.000 K na budowę szkoły.

K o n k n rsa .
a) ogłoszone po raz pierw szy.
Ł. 179/pr. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela geometryi
wykreślnej i matematyki w c. k. szkole realnej w Stanisławowie. Do tej posady
przywiązane są pobory w myśl ustawy z 19. września 1898 Dz. p. p. Nr. 173.
Kandydaci, ubiegający się o tę posadę, mają wnieść podania, zaopatrzone
w potrzebne dokumenty, za pośrednictwem swej władzy przełożonej do Prezyćly.um
c. k. Eady szkolnej krajowej najpóźniej do końca maja 1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pragną, aby ta ich służba
była policzalną, mają wykazać w. tabelach kwalifikacyjnych jak najdokładniej,
podając daty i liczby dekretów, od którego czasu, iak długo i w jakiej liczbie
godzin pełnili te obowiązki.
Kandydaci, którzy nie wyszli jeszcze z wieku obowiązującego do służby woj
skowej, mają wykazać, czy uczynili już zadość obowiązkowi tej służby.
Z Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 21. kwietnia 1904.

L. 15.045. Niniejszem ogłasza c. k. Eada szkolna krajowa konkurs w celu
nadania posady nauczyciela głównego w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem
w Tarnowie.
Do posady tej przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
oznaczone ustawą z dnia 19. września 1898 Dz. pr. p. Nr. 174.
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Kandydaci ubiegający sie o te.posadę winni wykazać się kwalifikacyą nau
czycielską do szkół średnięh z języka n E n iec k ie jp jako przedmiotu głównego.
Podania o nadanie tej posady należycie udokumentowane i zaopatrzone w ta
belę stosunków służbowych, sporządzoną na przepisanym formularzu ( Qualifi,kationstabelle) mają być wniesione za pośrednictwem przełożonej władzy do c. k. E a
dy szkolnej krajowej najpóźniej do20. maja..1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwaiifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pragną aby lata tej służby
były im policzone nie tylko do ogólnej ilości lat służby ale także do przyznania
dodatków pięcioletnich po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898 Dz. pr. p.
Nr. 178, winni to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach a zarazem wykazać
w tabeli kwalifikacyjnej najdokładniej, od którego czasu, jak długo i w jakiej
liczbie godzin pełnili obowiązki nauczycielskie w charakterze suplentów, podając
daty i liczby odnośnych dekretów.
Zebrane podania przedłożą Dyrekcye c. k. gimnazyów względnie szkół real
nych w terminie do 25. maja 1904 wypełniwszy należycie dołączoną tabelę kwa
lifikacyjną.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 24. kwietnia 1904.

L. 1.186. 0. k. Eada szkolna okręgowa zamiejska we Lwowie ogłasza kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w IV. Klasie płac:
1. Posad kierujących nauczycieli w 4-klasowej szkole w Ozyszkach i w 2-kla
sowej szkole w Piaskach.
2. Posad nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Ozarnuszowicach, Honiatyczach i Popielanach.
8. Posad nauczycieli w 4-klasowych szkołach w Ozyszkach i Kleparowie,
w 8-klasowyeh szkołach w Biłce szlacheckiej, Łanach i Siemianówce, wreszcie
w 2-klasowych szkołach w Bródkach, Laszkach murowanych, Srokach lwowskich
i Zapytowie.
W szkołach w Biłce szlacheckiej, Ozyszkach, Kleparowie i Siemianówce jest
język wykładowy polski w innych język ruski.
Kompetenci o powyżej wymienione posady mają wnieść podanie (osobne co
do każdej posady) za pośrednictwem przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej
okręgowej zamiejskiej we Lwowie w terminie do dnia 15. czerwca b. r. z dołą
czeniem tabeli kwalifikacyjnej, dowodów uzdolnienia i służby odbytej.
Lwów, dnia 25. kwietnia 1904.

L. 776. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Przeworsku ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskie z poborami IV. klasy płac a miano
wicie :
1.
Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Jagiele
i Łopuszce wielkiej.
29*
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2. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach w Gaci i Markowej.
We wszystkich wymienionych szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnieść należy zp pośrednictwem władz
przełożonych do podpisanej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do dnia
15. czerwca b. r.
Przeworsk, dnia 26. kwietnia 1904.

L. 642. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnobrzegu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii mojżeszowej w 5-kla
sowej szkole ludowej mieszanej w Tarnobrzegu z poborami III. klasy płac.
O posadę tę ubiegać się mogą kandydaci którzy ukończyli szkołę rabinów
i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub też którzy mają kwalifikacyę na
nauczycieli szkół ludowych i kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojżeszowej.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w przepisanej drodze do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Tarnobrzegu w terminie do 15. czerwca 1904.
Tarnobrzeg, dnia 2$. kwietnia 1904.

L. 676. Celem sEłego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem następujący k o n k u rs:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły z dopełniającym
kursem rolniczym w Łoszniowie.
Od kompetentów wymaganą jest prócz kwalifikacyi do szkół pospolitych
z prawem udzielania języka niemieckiego także kwalifikacya dla kierowników
uzupełniających kursów rolniczych.
2. Na posady nauczycieli 1-klasowych szkół w Tiutkowie, Humniskach
i Słobód^fe strusowskiej.
Wszystkie posady należą do IV. klasy płac.
W szkołach w Łoszniowie i Tiutkowie jest język wykładowy polski, w Hum
niskach i Słobódce strusowskiej ruski.
Należycie udokumentowane podania, zaopatrzone w dekret przyznanych lat
służby, ewentualnie w wykaz służby przedetatowej należy wnosić do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Trembowli za pośrednictwem swojej przełożonej władzy
najpóźniej do 15. czerwca 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Trembowla dnia 22. marca 1904.

L. 588. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Ropczycach ogłasza konkurs celem
obsadzenia następujących posad:
1. Fosady nauczyciela kierującego szkoły 5-klasowej męskiej w Ropczycach.
2. Posady nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole męskiej w Dę
bicy z obowiązkiem udziblania nauki religii także w miejscowej 5-kmsowej szkc^
żeńskiej.
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3. Pftsady nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole mieszanej
w Sędziszowie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach do
parafii w Sędziszowie należących.
4. Posady nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Sędziszowie.
5. Posady nauczyciela w 1-klasowej szkole w Lubzinie.
6. Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Czarnej i Zagorzycach.
Do posad pod 1, 2, 3, 4 przywiązane są pobory III, a do posad pod 5 i 6
pobory IV. klasy płac.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
O posady nauczycieli religii rz. kat. mogą się ubiegać kanonicznie ordyno
wani kapłani świeccy l u b . zakonni, przyczem się nadmienia, że posad tych nie
można zajmować równocześnie z posatfai duszpąsterską.
Na posadę nauczyciela kierującego w .Ropczycach mają pierwszeństwo kom
petenci z egzaminem do szkół wydziałowych, a na posadę w Sędziszowie kompe
tenci z egzaminem do szkół wydziałowych z grupy II. lub III.
Termin wnoszenia podań o powyższe posady upływa z dniem 15. czerwca
1904 roku.
Nadto są do obsadzenia posady tymczasowych nauczycieli religii mojżeszowej
a) w 5-klasowej szkole ludowej męskiej w Dębicy z obowiązkiem udzielania
nauki religii izraelickiej w 5-klasowej szkole ludowej żeńskiej w Dębicy i b)
w 5-klasowej szkole ludowej męskiej w Ropczycach z obowiązkiem udzielania
nauki religii izraelickiej w 5-klasowej szkole ludowej żeńskiej w Ropczycach.
R opcz"e, dnia 10. kwietnia 1904.

L. 372. Celein stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ogła
sza się niniejszem konkurs:
1.
Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Dolinianach i Zawidowicach z poborami IV. klasy płac. Wymaganą jest kwalifikacya clo szkół lu
dowych pospolitych. W Dolinianach jest język polski wykładowym, w Zawidowicach język ruski.
Podania należycie udokumentowane i w tabelę kwalifikacyjną zaopatrzone
wnosić należy za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okrę
gowej w Gródku w terminie do 15. czerwca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 22. kwietnia 1904.

L. 994. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniejszem konkurs:
1. 1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowych szkołach męs
kiej i żeńskiej w Dolinie.
2. Na posady nauczycieli religii rz. kąt. i gr. kat. i na posadę nauczyciela
religii mojżeszowej w 6-klasowych szkołach męskiej i żeńskiej w -Orchowie.

3. Na posadę nauczyciela w szkole 6-klasowej męskiej w Dolinie. Pierw
szeństwo będą mieli kompetenci wykazujący się patentem do szkół wydziałowych
z grupy II.
4. Na dwie posady nauczycieli w szkole 6-klasowej męskiej w Bolechowie.
5. Na posadę nauczyciela w 4-klMowej szkole męskiej w Bożniatowie.
6. Na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej w Bożniatowie.
7. na posadę nauczyciela w 1-klasowej szkole w Dolinie na przedmieściu
Obliski.
Do posad tych przywiązane są pobory III. klasy płac z uwzględnieniem
odnośnie do posad nauczycieli religii rz. kat. i gr. kat. postanowienia §. 4. usta
wy z dnia 22. czerwca 1899 Nr. 81. Dz. ust. i rozp.-kr.
II. 1. Na posadę nauczyciela religii gr.
kat. w 4-klasowych szkołach męs
kiej i żeńskiej w Perehińsku.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej mieszanej w Mizuniu.
3. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Kniażołuce.
4. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Strutynie
niżnym.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych w Swaryczowie, Trcściańcu
i Turzy wielkiej.
6. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Bełejowie,
Broszniowie, Brzazie, Lolinie, Niniowie dolnym, Nowosieliey, Nowoszynie, Olchówce i Bypnem z wolnem mieszkaniem i najmniej 1. morgiem pola ornego.
Do posad tych przywiązane są pobory IV. klasy płac z uwzględnieniem od
nośnie do posady nauczyciela religii gr, kat. w Perehińsku, postanowienia §. 4.
ustawy z dnia 22. czerwca 1899 Nr. 81. Dz. ust. i rozp. kr.
W szkołach pod I. językiem wykładowym jest język polski z wyjątkiem
szkoły ad 7. w Dolinie na przedmieściu Obliski gdzie językiem wzkładowym jest
język niemiecki.
W szkołach pod II. językiem wykładowym jest ruski.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. kompetowae mogą kapłani
świeccy lub zakonni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli jednak pełnie
funkcyi duszpasterskich. O posadę nauczyciela religii mojżeszowej ubiegać się
mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką i złożyli egzamin na rabina
z dobrym postępem lub którzy posiadają patent na nauczyciela szkół ludowych
pospolitych i uzdolnienie do udzielania nauki religii swego wyznania.
Do ubiegania się o posady ad I. 3, 4, 5, 6 i ad II. 2, 3, i 4 wymaganą
jest kwalifikacya do uczenia języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy za
pośrednictwem sw’ej władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej naj
później do dnia 15. czerwca 1904 roku.
Z e. k. Bady szkolnej okręgowej.
Dolina, dnia 17. marca 1904.
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L. 482. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ogła
sza się niniejszem konkurs:
A) Z poborami III. klasy p l a c :
I. Na posadę nauczyciela religii rz. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Strzyżowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w szkole 1-klasowej
w Godowej.
O posadę tę mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
i zakonni, przyczem nadmienia się, że posady tej nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską, oraz że na dojazd do szkoły w Godowej wyznaczony jest
odpowiedni stały ryczałt.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Grodzisku.
II. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych w Grodzisku, Lubli
i Lutczy.
III. Na posady nauczycieli w szkołach jednoklasowych: w Bliziance, Gliniku
górnym, Kobylu, Niebylcu, Pstrągówee i Różance.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski, w Bliziance język
ruski jako drugi język krajowy.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych dp tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w terminie do
15. czerwca b. r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej,
Strzyżów, dnia 21. kwietnia 1904.

L. 812. C. k. Rada szkolna okręgowa w Bochni ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela w szkole wydziałowej 3-klasowej męskiej im. Jachowicza
w Bochni z kwalifikacya do szkół wydziałowych z grupy III. z poborami II. klasy
płac. Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w przepisaną tabelę kwali
fikacyjni wraz z wykazem lat służby przedetatowej nalely wnosić przez władzę
przełożoną do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Bochni najdalej do 15. czerwca b. r.
Bochnia, dnia 15. kwietnia 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 413. C. k. Rada szkolna okręgowa w Mościskach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły ludowej 6-klasowej mę
skiej w Mościskach, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szko
łach ludowych, istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Mo
ściskach..

2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły ludowej 6-klasowej żeń
skiej w Mościskach, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szko
łach ludowych istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Mo
ściskach.
3. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. szkoły 5 klasowej mie
szanej w Sądowej Wiszni.
O posady powyżej wymienione mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordyno
wani kapłani świeccy lub zakonni; posad tych nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na posady dwóch nauczycieli szkoły 4-klasowej mieszanej w Czerniawie.
Komp-etenci mają się wykazać kwalifikacyą do udzielania nauki języka niemie
ckiego.
2. Na posady nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych w Kalnikowie, Racynicach
i Starzawie.
3. Na posady samoistnych nauczycieli szkół 1-klasowych w Arłamowskiej
Woli, Buchowicach, Dołhomościskaeh, Mistycaeh, Ostrożcu, Szeszerowicach i Zakościelu.
W szkole w Zakościelu jest język wykładowy polski we wszystkich innych
ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Mościskach do dnia 31. maja b. r.
Mościska, dnia 1. kwietnia 1904.

L. 347. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Tarnowie ogłasza niniejszem kon
kurs :
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Rudce i Łękawicy
z poborami IV. klasy płac, z językiem wykładowym polskim i z kwalifikacyą dla
szkół ludowych pospolitych.
Należycie udokumentowane podania wnieść należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Tąrnowie do końca maja b. r.
Tarnów, dnia 9. marca 1904.

L. 541. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Z poborami III. klasy p ł a c :
Na posadę nauczyciela kierującego szkoły ludowej 4-klasowej w Wilamowi
cach.
II. Z poborami IV. klasy p ł a c :
Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły ludowej w Brzezince z kwalifikacyą
do uczenia języka niemieckiego.
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Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem
przełożonych do dnia 81. maja b. r.
Biała, dnia 18. kwietnia 1904.

władz

L. 476. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Sokalu ogłasza ninięjgpem konkurs
w celu stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowej; ,^zkoie żeńskiej w So
kalu z obowiązkiem udzielania nauki religii w 4-klasowej szkole mieszanej „na
Babińcu11 w Sokalu.
B) Z poborami III. klasy płac :
2. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
męskiej w Bełzie.
0) Z poborami IY. klasy p ł a c :
8.
W szkole 4-klasowej mieszanej w Krystynopolu z wykładowym językiem
polskim: a) na trzy posady nauczycieli i b) na posadę nauczyciela religii rzym.
kat. z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach do parafii rzym. kat.
w Krystynopolu należących.
Kompetujący o posady pod a) winni wykazać się uzdolniBhiem do udzielania
nauki języka niemieckiego. Posad katechetów nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
4. W Tartakowie w 4-klasowej szkole mieszanej z wykładowym językiem
polskim, na posadę' nauczyciela z uzdolnieniem do udzielania nauki języka nie
mieckiego.
5. W Warężu w 3-klasowej szkole mieszanej z wykładowym językiem pol
skim na posadę nauczyciela.
6. W szkołach 2-klasowych w Uhrynowie i Wojsławicach z językiem wy
kładowym ruskim na posady nauczycieli.
7. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach z wykładowym językiem rus
kim: w Ohorobrowie, Dłużniowie, Hoholowie, Horbkowie, Horodtowicach, Hulczu, Komarowie, Mycowie, Pertajpie, Perwiatyczach, Prusinowie, Przemysłowie, Przewodowie, Badwańcach, Starogrocl^ie, Szarpańcach, Torkach, Tyszycy, Ulwówku i Wierzbiążu. Z wykładowym językiem polskim: w Kościaszynie, Łubowie, Sulimowie
i Żniatynie.
0 posady katechetów kompetować m o ^ tylko kanonicznie ordynowani ka
płani świeccy i zakonni.
Posady pod 6. i 7. otrzymać mogą kandydaci, wykazujący się patentem do
szkół ludowych pospolitych.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Sokalu w terminie do
końca maja 1904.
Sokal, dnia 25. marca 1904.

Kr. 11.
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L.
konkurs
I.
1.
męskiej

690. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Przemyślanach ogłasza niniejszem
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich.
Z poborami III. klasy p ł a c :
Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat, w 5-klasowej szkole
i żeńskiej w Przemyślanach.

O posady te ubiegać się mogą tylko kanonicznie
ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, przyczem nadmienia się, że posad tych nie można zajmować
równocześnie z posadą duszpasterską.
2. Na posadę nauczycielki kierującej w szkole 5-klasowej żeńskiej w Prze
myślanach z prawem pierwszeństwa dla nauczycielek posiadających egzamin
wydziałowy.
3. Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w P r z e m i a n a c h ,
z prawem pierwszeństwa dla nauczycieli posiadających egzamin wydziałowy z grupy
II-giej i III-ciej.
II. Z poborami IY. klasy płac:
A) Na posady w szkołach 2-klasowych: f. w Borszowie, 2. Chlebowicach
świrskieh 3. Cicinierzyńcach, 4. Korzelicach, 5. Lipowcach, 6. Lahodowie, 7. Bozworzanach, 8. Słowicie, 9. Uniowie.
B) Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych: 1. w Kosteniowie, 2. Poluehowie wielkim, 3. Wojciechowicach.
Językiem wykładowym w Przemyślanach jest język polski, we wszystkich
innych szkołach język ruski.
Podania należycie udokumentowane z dokładnie wypełnioną tabelą kwalifi
kacyjną należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Przemyślanach do 31. maja 1904.
Przemyślany, dnia 31. marca 1904.

L. 515. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Eawie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Posady nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowej szkole męskiej w Eawie.
II. Jednej posady nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Bawię i dwóch
posad nauczycieli 3-klasowej szkoły męskiej w Uhnowie.
III. Posady nauczyciela 3-klasowej szkoły mieszanej połączonej z dopełnia
jącym kursem rolniczym w Magierowie.
IY. Posad nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Wierzbicy i Wulce
mazowieckiej.
Y. Posad nauczycieli (lek) samoistnych 1-klasowych szkół: w Bruckenthalu,
Chlewczanach, Dyniskach, Domaszowie, Hołem rawskiem, Korczminie, Korczowie,
Stajach, Szczepiatynie i Teniatyskach.
Językiem wykładowym w Eawie, Magierowie i w Stajach jest język polski,
w Bruckenthalu niemiecki, we wszystkich innych ruski.
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O posadę nauczyciela religii mogą ubiegać się tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak jako katecheci nie będą mogli zajmo
wać posady duszpasterskiej.
Do posad wymienionych pod I. i II. przywiązane są pobory III. klasy plac,
do wszystkich innych IV. klasy płac.
Do płacy nauczyciela w Bruckenthalu wlicza się dochód z pola w kwocie
37 K 70 h.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone wykazem lat służby przedetatowej, względnie dekretem wymiaru wkładek do funduszu emerytalnego
i dokładnie wypełnioną tabelą kwalifikacyjną należy wnosić za pośrednictwem
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do końca
maja b. r.
Kawa, dnia 8. kwietnia 1904.

L. 51.0. C. k. Kada szkolna okręgowa w Brodach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z polskim ję
zykiem wykładowym :
1. Posady nauczycielki w szkole wydziałowej żeńskiej w Brodach z egzami
nem wydziałowym z grupy I.
2. Posady nauczycielki w powyższej szkole z egzaminem wydziałowym z grupy II.
Do posad tych przywiązane są pobory II klasy płac.
3. Posady nauczyciela w szkole 4-klasowej w Łopatynie z poborami III.
kiasy płac. Kompetenci winni wykazać się uzdolnieniem do uczenia języka nie
mieckiego. Ubiegający się o jedną z tych posad winni wnieść udokumentowane
podania za pośrednictwem swych władz przełożonych najpóźniej do końca maja
1904 r.
Brody, dnia 1. kwietnia 1904.

L. 608. C. k. Kada szkolna okręgowa w Krośnie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A)
Z poborami III. klasy płac: 1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat.
i na posadę nauczyciel a Religii mojżeszowej w 5-klasowej szkole mieszanej w Dukli.
O posadę nauczyciela religii rzym. kat. ubiegać się mogą tylko kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczein się nadmienia, że posady tej
nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterski#
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej mogą się ubiegać kandydaci, którzy
ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub
którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych, a posiadają przepisaną
kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojżeszowej.
II.
Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Dukli. Od kompetentów wymagana jest kwalifikacya do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach ludowych pospolitych; kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych
mieć będą pierwszeństwo.
30*

216
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
3. Na trzy posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Korczynie. Od
kompetentów wymagana jest kwalifikacya do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach ludowych pospolitych. Kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziało
wych z I., II. i III. grupy będą mieli pierwszeństwo.
4. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach ludow ych: w Kroś
cienku wyżnem, Lubatowej, Odrzykoniu, Potoku, Bogach.
5. Na poęfdy nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach ludowych
w Barwinku, Miejscu piastowem, Myscowej, Trzcianie, IYcjkówce.
Na posady nauczycieli w szkołach ludowych w Barwinku, Myscowej i Trzeianie wymagany jest patent nauczycielski z językiem wykładowym ruskim, a na
inne posady z językiem wykładowym polskim.
Podania należycie udokumentowane, osobne o każdą posadę, należy wnosić
przez władzę przełożoną do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Krośnie w terminie
do dnia 31. maja 1904.
Krosno, dnia 10. kwietnia 1904.

L. 37. C. k. Bada szkolna okręgowa w Brodach ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 5-klasowej wydziałowej żeńskiej w Brodach połączonej z 4-kłasową pospolitą, z obo
wiązkiem udzielania nauki religii także w 3-klasowej szkole wydziałowej męskiej
tudzięż w samoistnej 4-klasowej szkole ludowej żeńskiej w Brodach.
Z posadą tą połączone są pobory II. klasy płac.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się ukończoną szkołą
rabinów i egzaminem na rabina złożonym z postępem dobrym albo patentem do
szkół wydziałowych i uzdolnieniem do uczenia religii mojżeszowej. Należycie udo
kumentowane podania, wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożonej do
tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgowej najpóźniej do końca maja 1904.
Brody, dnia 11. kwietnia 1904.

L. 684. O. k. Bada szkolna okręgowa w Stryju ogłasza niniejszem konkurscelem stałego obsadzenia dwóch posad nauczycielskich w 4-klasowej szkole pos
politej żeńskiej połączonej z 3-klasową szkołą wydziałową żeńską w Stryju.
Do posad tych przywiązane są pobory II. klasy płac a mogą się ubiegać
o nie nauczycielki posiadające kwalifikacyę do szkół ludowych pospolitych z ję 
zykiem wykładowęym polskim i z uzdolnieniem do nauczania języka niemieckiego
jako przedmiotu. Pierwszeństwo będą mieć, kompetentki z patentami do szkół
wydziałowych.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do Bady szkolnej okrę
gowej w Stryju za pośrednictwem swej władzy przełożonej do 31. maja 1904.
Stryj, dnia 5. kwietnia 1904.
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L. 695. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Żółkwi ogłasza konkurs na posadę
nauczyciela kierującego względnie nauczycielki kierującej 4-klasowej szkoły żeńskiej
w Żółkwi z poborami II. klasy płac.
Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej względnie dekretem policzenia lat służby do emerytury
należy wnosić za pośrednictwem władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okrę
gowej w Żółkwi do dnia 31. maja 1904.
Żółkiew, dnia 9. kwietnia 1904.

L. 379. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Brzozowie ogłasza niniejszem kon
kurs ćfelem stałego obsadzenia następujących, posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac :
1. Posada nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Brzozowie ; język wy
kładowy polski. Pierwszeństwo będą mieć kandydaci posiadający kwalifikacyę do
szkół wydziałowych.
2. Posada nauczyciela religii rzym. kat. w szkołach 5-kłasowej męskiej i 5-kla
sowej żeńskiej w Brzozowie. O posadę tę ubiegać się mogą kanonicznie ordyno
wani kapłani świeccy lab zakonni, jednak posady tej nie można zajmować równo
cześnie z posadą duszpasterską.
B) Z poborami IY. klasy płac.
1. Posada stałego nauczyciela w szkole p-klasowej mieszanej w Dynowie;
język wykładowy polski. Pierwszeństwo zastrzega się kandydatom z egzaminem do
szkół wydziałowych.
2. Posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: a) w Laskówce, język wykładowy polski; b) w Lubnem, język wykładowy ruski ; c) Obarzymie, język wykładowy polski, d) w Siedliskach, język wykładowy polski a ruski
jako drugi język krajowy; e) w Ulanicy, język wykładowy polski.
3. Posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Bachorzu, Domara
dzu, Harcie, Humniskach, Trześniowie i Wesołej. W szkołach tych jest język wy
kładowy polski.
Podania udokumentowane wnosi# należy we właściwej drodze do końca maja
1904 r.
Brzozów, dnia 7. kwietnia 1904.

L. 573. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Skałacie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Skałacie.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej męskiej w Grzymałowie.
Kompetenci ubiegający się o posadę pod 1., którzy posiadają egzamin wy
działowy z I. i III. grupy mają pierwszeństwo. Od kandydatów o posadę pod 2.
wymaganą jest kwalifikacya do szkół ludowych z prawem uczenia języka niemieckiego.
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8. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej męskiej
w Skalacie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Ska
lacie oraz w szkołach w Kołodziejówce, Krzywem, Horoclnicy, Nowosiółce skałackiej i Panasótyce.
4. Na dwie posady nauczycieli religii gr. kat. w szkole 4-klasowej męskiej
w Grzymałowie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole żeńskiej.
5. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klaSowej męskiej
w Grzymałowie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 4-kiasowej żeńskiej
i w szkołach w Hlibowie, Oknie i Ostapiu.
6. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Podwołoczyskach z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkołach w Bcgdanówce,
Dorofijówce i Myślowej.
7. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Podwołofoyskach z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkołach w Zadnieszówce i Dorofijówce.
8. Na posadę nauczyciela religii izraelickiej w szkole 5-klasowej męskiej w Ska
lacie z obowiązkiem udzielania tej nauki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Skalacie.
B) Z poborami IV. klasy p ła c :
9. Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w a) Leżanówce, b) Myślowej, c) Nowosiółce skałackiej, d) Kozinie, e) Paszczówce, f) Woiicy.
10. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych : a) w Borkach małych,
b) Hałuszczyricach, c) Hlibowie, d) Iwanówce, e) Kołodziejówce, f) Magdalówce,
g) Sorocku, h) Soroce, i) Orzechowcu, j) Ostapiu, k) Toastem, 1) Zadnieszówce.
Do posad wymienionych pod 9. wlicza się do płacy dochód w naturaliach
a mianowice w Myślowej wartości 144 K, w Paszczówce 188 K 80 L i w Wo l i e y
49 K 80 h.
W szkołach pod 1., 2., 8., 4., 5., 6„ 7., 8. także pod 10. b), e), i), j) jest
język wykładowy polski, we wszystkich innych ruski.
O posady nauczycieli relMii rzym. kat. i gr. kat. ubiegać się mogą tylko
kanonicznie ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia, że
posad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską; o posadę
nauczyciela religii izraelickiej mogą ubiegać się kandydaci z egzaminem rabinacldm z dobrym postępem oraz kompetenci posiadający patent do szkół ludowych
i uzdolnienie do nauczania religii izraelickiej.
'Od kandydatów (tek) ubiegających si« o posady pod 9. i 10.wymaganym
jest patent kwalifikacyjny do szkół ludowych pospolitych
w obu językach kra
jowych.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną,
oraz wykaz lat służby przedetatowej, względnie dekret lat służby policzalnej do
emerytury wnieść należy za pośrednictwem swej przełożonej władzy szkolnej do
dnia 15. maja b. r. do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Skałacie.
Skałat, dnia 28. marca 1904.

L. 1362. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu wado
wickim ogłasza się niniejszem konkurs:
a) Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela kierującego i trzech nauczycieli 4-klasowej szkoły
męskiej w Wadowicach.
b) Z poborami III. klasy p ł a c :
2. Na posadę nauczyciela
5-klasowej szkoły mieszanej w Zatorze. Pierwszeń
stwo będą mieć kompetenci z egzaminem wydziałowym z grupy I. lub IT.
B. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Andrychowie.
c) Z poborami IY. klasy p ł a c :
4.
Na posadę nauczyciela (lki) 2-klasowej szkoły w Piotrowicach i 3-klaso
wej w Inwałdzie.
Kompetenci o posady pod 1., 2., 8. i o posadę w Inwałdzie mają się wy
kazać patentem clo szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania nauki
języka niemieckiego.
We wszystkich szkołach j ^ t język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do dnia 15. maja b. r.
Z c k. Eady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 29. marca 1904.

L. 1088. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Kołomyi ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Turce z poborami IY. klasy płac.
Język wykładowy ruski.
Termin wnoszenia podań do 15. maja 1904.
Kołomyja, dnia 25. marca 1904.

O g ło s z e n ia .
0.
k. centralna komisya statystyczna wyda w tym roku zamiast zbiorowego
skorowidzu miejscowości wszystkich krajów koronnych (Ortschaften-Yerzeichniss)
szczegółowy skorowidz osobno dla każdego kraju, opracowany na podstawie wy
ników ostatniego spisu ludności. Publikacya ta, zachowując dotychczasowy układ
obejmować będzie obszerny materyał statystyczny.
Cena skorowidza oznaczoną zostanie później, urzędy zamawiające go jednak
teraz za pośrednictwem swej naczelnej władzy, otrzymają to wydawnictwo o 20%
taniej od ceny księgarskiej.
Zamówienia przyjmuje księgarnia nakładowa Alfreda Ilóldera w Wiedniu
I. Eotenturmstrasse 13.
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C. k. Eada szkolna krajowa zwraca uwagę Dyrekcyi szkół średnich, przemy
słowych i handlowych, a w szczególności nauczycieli, zawiadujących zbiorami środ
ków do nauki fizyki, chemii i historyi naturalnej, na firm ę: „F. M. Złotnicki, zakład
przyrodniczy środków naukowych we Lwowie, pasaż Hausmana 1. 8 “, która ma na
składzie wszelkie preparata, modele i obrazy przyrodnicze, przyrządy i przybory do nauki
fizyki i chemii, chemikalia i szkła do prac chemicznych etc , nrapy ścienne, globusy,
tellury a, wreszcie modele do rysunków, modele maszyn i narzędzi rolniczych, przy
rządy do nauki gimnastyki i t. p. środki naukowe.

„Gazeta Lwowska44 dla szkół ludowych i nauczycieli kosztuje 2 K miesięcznie.
Płacący prenumeratę z góry półrocznie otrzymują Przewodnik naukowy gratis.

Zarządy tych szkół ludowych, którym z powodu mylnego adresu Dziennik do
ręczany bywa nieregularnie albo przez niewłaściwy urząd pocztowy, powinny podać
w formie zwykłej reklamacyi Administracyi Dziennika swój dokładny adres. Beklamacye w otwartych kopertach i zaopatrzone na kopercie napisem „Reklamacya"
wolne są od opłaty pocztowej.
Reklamacyi adresować należy do Administracyi „Dziennika urzędowego “
e. k. Rady szkolnej krajowej we Lwowie, gmach c. k. Namiestnictwa.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Nr. 12 .

Rok VIII.

c. k. Raiły s z k o l n e j k r a j o w e j v (jaiicyi.
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 11. maja 1904.

W ia d o m o ś c i osobislt*.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował ks. Bohdana Kopytczaka,
zastępcę nauczyciela w c. k. męskiem seminaryurn nauczy cielskiem w Tarnopolu
nauczycielem głównyrii w tym zakładzie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał Franciszkowi Ficowskiemu,
nauczycielowi kierującemu 2-klasowej szkoły w Dubiecku w okręgu przemyskim,
w uznaniu jego długoletniej wydatnej pracy, tytuł dyrektora.
C. k. Eada szkolna krajowa wyraziła ks. Dominikowi Stobieckiemu, pro
boszczowi w Korolówce w okręgu borszczowskim, uznanie i podziękowanie za 80-letnie
gorliwe spełnianie obowiązków przewodniczącego rady szkolnej miejscowej.
C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych :
Maryę Tylawską nauczycielką 6-klasowej szkoły żeńskiej w Mościskach;
Melanię Eogalską nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Lubaczowie;
Emilię Wojtąsiewiczównę nauczycielką 5-klasowej szkoły w Peczeniżynie;
Andrzeja Marenina nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły mieszanej w J a 
worowi e;
Ks. Adolfa Zamazała nauczycielem religii rzym. kat. 4-klasowej szkoły męskiej
w Zurawnie;
Eugenię Demianowską nauczycielką 4-klasowej szkoły żeńskiej w Chorostkowie;
Jana'.Keippera nauczycielem 4-klasowej szkoły w Demni wyżnej.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Piotra Sobkowa w P ło w e m ; Franciszka Eurmanika w Głogoczowie; Eoniana
Muszyńskiego w Siedlcach; Pawła Mospaniuka w Doroszowie wielkim; Franciszka
Szostaka w Dąbrowie; Jana Załuskiego w Tylmanowej.
Mr. 12.
Bł

Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Helenę Wiszniewską w Czerniatynie; Albinę Koczorowską w Mikołajowie;
Helenę Harasowską w Krowicy hołodowskiej ; Bazylego Tysiaka w Balińcacli.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych :
Olgę Bozdolską w Pletenicach; Maryę Jezuitównę w Plenikowie: Stefanię
Semakiewiczównę w Daleszmwie; Mp.ryę Zielska w Polonicach ; Michała Haaka
w S tru ty n ie; Maryana Gerstmana w Dobrostanach; Zofię Liżewską w Słonnem ;
Zygmunta Schaefera w S idzinie; Teofila Bogcwskiego w Chlebiczynie le ś n y m ;
Juliana Serduszkę w Żukocinie ; Grzegorza Moroza w Jasienioweu; Anielę Waligórównę w Nozdrzcu; Michała Śliwińskiego w Konskiem; Wojciecha Siebowicza
w Dylągowej; Maksymiliana Kumanieckiego w Semerówce; Adolfa Irgera w Szczepłotach ; Helenę Bybiankę w Górnie.
C. k. Bada szkolnar krajowa przeniosła:
Antoniego Borodzica nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Lisku na równo
rzędną posadę do 6-klasowej szkoły męskiej w Bóbrce;
Szymona Fedynę nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Drohobyczu na równorzędną posadę clo 4-klasowej szkoły
na przedmieściu Zadwórnem w Drohobyczu;
Bolesława Weissa nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły w Milówce na ró
wnorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Zagorzycach;
Helenę Załuską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Dąbrowie na równorzędną
po
sadę do szkoły w Tylmanowej ;
Franciszka Bilińskiego nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły wPodzameczku
na równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Bzepińcach;
Władysława Dolińskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Głuszkowie na równo
rzędną posadę do szkoły w7 Horodnicy;
Annę Dobrycką nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Tyńcu na równorzędną posadę
do szkoły w Ghorowicach;
Longina Romaszewskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Debesławeach na ró
wnorzędną posadę do szkoły w7 Zielonej.
G. k. Bada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Franciszka Kuraszewskiego nauczyciela w Zaskalu; Macieja Szpilkę nauczyciela
kierującego 4-klasowej szkoły w Nisku.
Zmarła dnia 5. maja b. r. Jadwiga Płachetkówna stała nauczycielka 1-klasowej szkoły w Demence poddniestrzańskiej w okręgu żydaczowskim.
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O r g a n i z a c y a szkół.
C. k. Rada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniami z dnia 9. maja 1904:
1. 14.857 gminę Kulmatycze w okręgu mościskim z zakresu szkolnego w Dmytrowicach i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Kulmatyczach;
1. 14.693 gminy
Nagorzankę i Salówkę w okręgu czortkowskim z zakresu szkol
nego w Jagielniey mieście i zorganizowała osobne 1-klasowe szkoły w Nagorzance i Salówce;
1. 15.199 gminę Sielec w okręgu przemyskim z zakresu szkolnego w Krównikach
i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Sielcu ;
1. 15.646 gminę Łopuszkę małą w okręgu przeworskim z zakresu szkolnego
w Pantalowicach i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Łonuszce
małej.
0. k. Rada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 9. maja 1904:
1.
1.
1.
1.
1.

14.355
15.579
16.337
16.709
16.713

l-ldasową
1-klasową
1-klasową
1-klasową
1-klasową

szkołę
szkołę
szkołę
szkołę
szkołę

w
w
w
w
w

Babicach w okręgu bialskim;
Rzeczycy długiej w okręgu tarnobrzeskim;
Krzywołuce w okręgu czortkowskim ;
Dryszczowie w okręgu podhajeckim;
Borku szlacheckim w okręgu podgórskim.

C. k. Rada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 9. maja b. r . :
1.
1.
1.
1.

16.280 2-klasową
16.391 2-klasową
4-klasową;
16.335 1-klasową
16.500 1-klasową
sową.

szkołę w Rodatyczach w okręgu gródeckim na 4-klasową;
szkołę w Ozarnckońcach wielkich w okręgu husiatyjJ(nm na
szkołę w Borku fałęckim w okręgu podgórskim na 2 klasow ą;
szkołęw K r y n i c y j t w okręgu nowosandeckim na 2-kla

B u d o w a szkół.
0. k. Rada szkolna krajowa przyznała bezprocentowe pożyczki na budowę szkó ł:
gminie Suchowce w7 okręgu zbaraskim w kwocie 1.500 K; gminie Tryńcza
w okręgu przeworskim w kwocie 1.200 K.

K o n k u rsa .
a)

ogłoszone po raz pierwszy:

L. 17.085. 0. k. Rada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs na po
sadę nauczyciela religii rzym. kat. w c. k. żenskiem seminaryum nauczycielskiem
w Krakowie z prawami i obowiązkami nauczyciela głównego.
Do posady tej przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich,
unormowane ustawą z 19. września 1898 Nr. 178 Dz. pr. p.
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Im
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacyą nau
czycielską do udzielania nauki religii w szkołach średnich.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służ
bowych, sporządzoną na przepisanym formularzu (Qaalifikationstabdle) należy
wnieść do c. k. Kady szkolnej krajowej najpóźniej do 10. czerwca 1604, za po
średnictwem władzy przełożonej.
Kandydaci którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki suplentów, a pragną aby lata tej służby były im
policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale także do przyznania dodatków
pięcioletnich po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898 Nr. 173 Dz. pr. p. winni
to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, a zarazem wykazać w •tabeli kwalifi
kacyjnej najdokładniej, od którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin peł
nili obowiązki nauczycielskie ar charakterze suplentów, podając daty i liczby od
nośnych dekretów.
Tożsamo kompetenci pragnący, aby lata służby spędzone w publicznych szko
łach ludowych były im policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale także
w celu przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §§. 2. i 14. ustawy z 19 wrze
śnia 1898 Nr. 174 Dz. pr. p., winni w podaniach swych oświadczyć, czy i w ja 
kim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, których można dostąpić na
podstawie przytoczonych przepisów ustawy.
Podania zebrane przedłożą Dyrekcje szkół średnich i seminaryów
nauczy
cielskich a względnie c. k. Kady szkolne okręgowe najpóźniej do 15. czerwca
1904, wypełniwszy należycie tabelę kwalifikacyjną w języku niemieckim.
Z c. k. Kady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 10. maja 1904.

Ł. 17.087. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
c. k. seminaryum nauczycielskiego w Starym Sączu mającą się obsadzić z dniem
1. września 1904.
Do posady tej przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
unormowane ustawą z 19. września 1898 Nr. 174. Dz. pr. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacyą nau
czycielską do szkół średnich z języka polskiego, historyi i geografii, a przynaj
mniej kwalifikacyą dla szkół wydziałowych z przedmiotów objętych grupą językowo-historyczną.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służ
bowych sporządzoną na przepisanym formularzu, (QudlifiJcationstdbeUe) należy
wnieść do c. k. Kady szkolnej krajowej najpóźniej do dnia 15. czerwca 1994
za pośrednictwem władzy przełożonej.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pragną aby lata tej służby
były im policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby ale także clo przyznania

dodatków pięcioletnich po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898 Nr. 173
Dz. pr. p. winni to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach a zarazem wykazać
w tabeli kwalifikacyjnej od którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin
pełnili obowiązki nauczycielskie w charakterze suplentów, podając claty i liczby
odnośnych dekretów.
Tożsamo kandydaci, którzy pragną, aby lata służby spędzone w publicznych
szkołach ludowych były im policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby ale
także w celu przfcnania dodatków pięcioletnich po myśli §§. 2. i 14. ustawy
z 19. września 1898 Nr. 174 Dz. pr. p. winni w podaniach swych oświadczyć,
czy i w jakim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, których można
dostąpić na podstawie tych przepisów ustawy.
Podania zebrane przedłożą Dyrekcje szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich a względnie c. k. Eady szkolne okręgowe najpóźniej do 20. czerwca b. r.
wypełniwszy należycie w języku niemieckim odnośne rubryki tabeli kwalifikacyjnej.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 10. maja 1904.

L. 16.591. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
do udzielania nauni języka ruskiego w c. k. żeńskiem seminaryum nauczycielskiem
we Lwowie.
Do posady tej przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków pię
eijletnich, unormowane ustawą z 19. września 1898 Nr. 174. Dz. u. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalitikacyą nau
czycielską do szkół średnich z języka ruskiego jako przedmiotu głównego.
Podania o nadanie tej posady należycie udokumentowane i zaopatrzone
w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną na przepisanym formularzu ( Qualifikationstabelle) , mają być wniesione za pośrednictwem przelożnej władzy do
c. k. Eady szkolnej krajowej wBerminie do końca m?fia 1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
obowiązki zastępców nauczycieli w szkołach średnich a pragną, aby lata tej słu
żby były im policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby ale także do przyzna
nia dodatków pięcioletnich w zastosowaniu § 10. ustawy z 19. września 1898
Nr. 173 Dz. u. p. winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, że liczą na
te korzyści a zarazem! wykazać w tabeli kwalifikacyjnej najdokładniej od którego
czasu, jak długo i w jakiej li* b ie godzin pełnili obowiązki nauczycielskie w cha
rakterze suplentów, podając daty i liczby odnośnych dekretów.
Podania wniesione przedłożą Dyrekcye c. k. gimnazyów, szkół realnych
i c. k. seminaryów nauczycielskich względnie c. k. Eady szkólne okręgowe w ter
minie do 5. czerwca 1904 wypełniwszy poprzednio należycie tabelę kwalifikacyjną.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
W e Lwowie dnia 9. maja 1904.

L. 14.511. Celem nadania systemizowanej od 1. września 1904 posady stałe
go sługi szkolnego w e. k. II. gimnazyum w Ezeszowie, ewentualnie w razie
obsadzenia tej posady w drodze przeniesienia, posady w innej szkole średniej
w Galicyi, ogłasza c. k. Eada szkolna krajowa niniejszem konkurs z terminem do
wnoszenia podań do 18. czerwca 1904.
Do tej posady przywiązane są następujące pobory: płaca etatowa w kwocie
800 K rocznie, 25°/0 dodatek aktywalny w kwocie 200 K rocznie, wolhe mieszka
nie w budynku szkolnym tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, gabinetów, utrzymy
wanie porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież
wszystkie czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału
opałowego, palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający stó o tę posadę ma wykazać:
1. znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnymi
i własnoręcznemu próbami pisma;
2. uzdolnienie fizyczne do spełniania obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego;
3. nieprzekroczony wiek do lat 40 metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionem przez właściwą władzŁ jeżeli nie pozostaje w służbie pu
blicznej ;
5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenta należy wnieść w oznaczonym
terminie do c. k. Eady szkolnej krajowej na ręce c. k. Dyrekcyi gimnazyum I.
(pierwszego) w Ezeszowie, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej,
za pośrednictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60. mają przy na
daniu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoliceiowie,
posiadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego Ministerstwa wojny, względnie c. k. Ministerstwa obrony
krajowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cy
wilnej.
Dopiero w braku takich kandydatów mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 4. maja 1904.

L. 492. G. k. Eada szkolna okręgowa w Nisku ogłasza konkurs celem sta
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 4-klasowej mieszanej
w Nisku.

B) Z poborami IY. Masy p la c :
1. Na posadę kierującego nauczyciela szkoły 2-klasowej w Przędzeni.
2. Na posadę nauczyciela- szkoły 2-klasowej w Przędzelu.
W obu szkołach jest wykładowy język polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Nisku w nieprzekraczal
nym terminie do 80. czerwca b. r.
Nisko, dnia 4. maja 1904.

L. 1809. Celem stałego obsadzenia ogłasza się niniejszem konkurs na posadę
nauczyciela kierującego i nauczycielki 2-kiasowej szkoły w Przytkowicach z po
borami IY. klasy płae;^ęzyk wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Wadowicach w terminie do
dnia 80. czerwca 1904 roku.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 2. maja 1904.

L. 758. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w tu
tejszym okręgu ogłasza się niniejszem konkurs:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole żeńskiej
w Nowym Targu.
2. Na takąż posadę w 5-klasowej szkole męskiej w Nowym Targu (z do
datkiem osobistym od gminy w kwocie 400 K).
8. ( h posadę nauczycielki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Nowym Targu
Kompetentki z egzaminem wydziałowym z grupy I. z językiem niemieckim
mają pierwszeństwo.
4. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole w Czarnym Dunajcu.
5. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach w Białce, Maniowach,
Odrowążu (wszędzie wolne mieszkanie).
6. Na posady w 1-klasowych szkołach w Gronkowie, Jaworkach (jęz. ruski)
Kluszkowcach, Krauszowie, Morawczynie, Ponicach, Sromowcach niżnycb, Sro
mowcach wyżnych, Starem Bystrem II, Szlachtowej (jęz. ruski) i Zubsuchem
na Zębie.
Nowy Targ należy do III. klasy płac, inne. miejscowości objęte konkursem
do IY. klasy płac nauczycielskich.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do tutejszej c. k. okręgo
wej Eady szkolnej za pośrednictwem swych władz przełożonych najpóźniej do
30. czerwca b. r.
Z c.-k. Bady szkolnej okręgowej.
Nowy Targ, dnia 30. kwietnia 1904.
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L. 1.088. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z językiem wykła
dowym polskim :
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na posadę kierującego nauczyciela i na posady trzech nauczycieli Il-giej
4-klasowej szkoły męskiej w Buczaczu. Język wykładowy polski.
Z poborami III. klasy płac:
2. Na posady nauczycieli religii a) rzym. kat. b) gr. kat. c) mojżeszowej
w 5-klasowej szkole męskiej w Monasterzyskach z obowiązkiem udzielania tej
nauki także w miejscowej 5-klasowej szkole żeńskiej.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. ubiegać się mogą ordyno
wani księża świeccy lub zakonni zaś o posadę nauczyciela religii izraelickiej kan
dydaci którzy ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym
skutkiem, lub też którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i po
siadają kwalifikacyę przepisaną do udzielania nauki religii izraelickiej.
Kompetenci ubiegający się o posadę kierownika Il-giej 4-klasowej szkoły
męskiej w Buczaczu a posiadający egzamin wydziałowy z którejkolwiek grupy
mają pierwszeństwo.
Podania udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Buczaczu do dnia 80. czerwca
1904 roku.
Buczacz, dnia 26. kwietnia 1904.

L. 972. W 3-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej w Samborze będzie od
1. sierpnia b. r. do obsadzenia posada nadetatowej nauczycielki, na którą to po
sadę zastrzega się pierwszeństwo dla kandydatek z kwalifikacyą dc szkół wydzia
łowych z III. gjupy.
Podania udokumentowane patentem należy wnosić za pośrednictwem prze
łożonej władzy do 15. lipca. Kandydatkom zajmującym stałą posadę może być
ona zastrzeżoną.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Sambor, dnia 30. kwietnia 1904.

L. 696. C. k. Eada szkolna okręgowa w Krośnie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami IV.
klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły ludowej w Lu
faatowej.
II. Na posadę nauczyciela w 1-klasowoj szkole ludowej w Polanach.
III. Na posadę nauczycitfc(lki) w . 2-klasowej szkole w Zręcinie.
Na posadę nauczyciela w Polanach wymagany jest patent nauczycielski
z językiem wykładowym ruskim, a na inne posady z językiem wykładowym polskim.
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Podania należycie udokumentowane osobne o każdą posadę, należy wnosić
przez władzę przełożoną do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Krośnie do dnia
30. czerwca 1904.
Krosno, dnia 26. kwietnia 1904.

L. 893. C. k. Rada szkolna okręgowa w Brzeżanaeh ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy płac:
1. Na dwie posady nauczycielek w szkole 6-klasowej żeńskiej w Brzeżanaeh
z zastrzeżeniem pierwszeństwa kandydatkom z egzaminem wydziałowym z I.
i III. grupy.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Brzeżanaeh.
Pierwszeństwo zastrzega się kandydatom z egzaminem wydziałowym z IL
grupy.
B) Z poborami M klasy płac:
Na posadę nauczyciela kierującego i jednego nauczyciela w 4-klasowej
szkole ludowej w Kozowej. Kandydaci winni się wykazać kwalifikacyą nauczy
cielską przynajmniej do Szkół pospolitych i uzdolnieniem do uczenia języka nie
mieckiego.
C) Z poborami IY. klasy p ła c :
Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Augustówce,
Byczkach, Hinowicach, Kotowie, Krasnej, Wulee, Wybudowie i Złoczówee.
W szkołach pod A) i B) wymienionych jest język wykładowy polski, w szko
łach pod 0) język ruski.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do e. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzeżanaeh w terminie
do 30. czerwca 1904.
Brzeżany, dnia 3. maja 1904.

Zarząd główny Towarzystwa szkoły ludowej W Krakowie ogłasza następu
jący konkurs na posady w szkołach polskich utrzymywanych przez to Towa
rzystwo :
L. 1.665. Wskutek regulacyi płac na rok szkolny 1904/5 postanowionych
•ogłasza się niniejszem konkurs w terminie do końca maja 1904 na następujące
posady, a mianowicie :
I.
W Białej w szkole wydziałowej im. Tadeusza Kościuszki z płacami zasa
dniczemu II. klasy płap, oraz z miejscowymi dodatkami stopniowanymi, a to:
a) Jedna posada dyrektora z płacą i dodatkami w kwocie 2.700 K oraz
wolnem mieszkaniem.
b) Trzy posady w klasach wydziałowych z płacami siopniowanemi i dodat
kami w kwocie po 2.480, 2.380, 2.280 K.
c) Cztery posady w klasach pospolitych z płacami stopniowanemi i z dodat
kami w kwocie po 2.160, 2.060, 1.960, 1.860 K.
R r. 12.
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d) Trzy posady nadetatowe po 1.420, 1.370, 1.370 K.
II. W Leszczynach pod B ia łą :
a) Posada nauczyciela kierującego z ogólną płacą 1.900 K i wolnem mie
szkaniem ewentualnie relutum za mieszkanie.
b) Trzy posady nauczycielskie po 1.640, 1.370, 1.370 Iv.
III. W Ostrawie Morawskiej:
a) Posada kierującego nauczyciela z ogólną płacą 2.200 K oraz wolnem
mieszkaniem względnie relutum za mieszkanie.
b) Trzy posady nauczycielskie po 2.060, 1.520, 1.420 Ii.
Prócz tych płac obliczonych już z dodatkami na mieszkanie i dodatkiem
droźyźnianym, Towarzystwo wypłaca także dodatki pięcioletnie przyznane przez
c. k. Eadę szkolną krajową stałym nauczycielom względnie nauczycielkom.
Podania udokumentowane należy wnosić przez swoje władze szkolne do Za
rządu głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie ulica Studencka 1. 5.
Kraków, dnia 4. maja 1904.

L. 970. O. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnopolu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego
obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w 3-klasowej
szkole wydziałowej żeńskiej połączonej z 4-klasową szkołą pospolitą w Tarnopolu
z obowiązkiem
udzielania nauki religii takżew I. 4-klasowej szkole żeńskiej,
z poborami II. klasy płac.
O posadę tę ubiegać się mogą kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub
zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno sprawować parafialnych
funkcyi duchownych.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władzy
przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym ter
minie do 30. czerwca 1904.
Tarnopol, dnia 6. maja 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 15.045. Niniejszem ogłasza c. k. Eada szkolna krajowa konkurs w celu
nadania posady nauczyciela głównego w c. k. rnęskiem seminaryum nauczy ciełpiem
w Tarnowie.
Do posady tej przywiązane są pobory i prawo do
dodatków pięcioletnich
oznaczone ustawą z dnia 19. września 1898 Dz. pr. p. Nr. 174.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacyą nau
czycielską do szkół średnich z języka niemieckiego jako przedmiotu głównego.
Podania o nadanie tej posady należycie udokumentowane i zaopatrzone w ta
belę stosunków służbowych, sporządzoną na przepisanym formularzu (_QualifiJcationstabelle) mają być wniesione za pośrednictwem przełożonej władzy do c. k. Ea
dy szkolnej krajowej najpóźniej do 20. maja 1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pragną aby lata tej służby

były im policzone nie tylko do ogólnej ilóSci lat służby ale także do przyznania
dodatków pięcioletnich po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898 Dz. pr. p.
Nr. 17B, winni to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach a zarazem wykazać
w tabeli kwalifikacyjnej najdokładniej, od którego czasu, jak długo i w jakiej
liczbie godzin pełnili obowiązki nauczycielskie w charakterze suplentów, podając
daty i liczby odnośnych dekretów.
Zebrane podania przedłożą Dyrekcye c. k. gimnazjów względnie szkół real
nych w terminie do 25. maja 1904 wypełniwszy należycie dołączoną tabelę kwa
lifikacyjną.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 24. kwietnia 1904.

L. 179/pr. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela geometryi
wykreślnej i niBematyki w c. k. szkole realnej w Stanisławowie. Do tej posady
przywiązane są pobory w myśl ustawy z 19. września 1898 Dz. p. p. Nr. 178.
Kandydaci, ubiegający się o tę posadę, mają wnieść podania, zaopatrzone
w potrzebne dokumenty, za pośrednictwem swej władzy przełożonej do Prezydyum
c. k. Eady szkolnej krajowej najpóźniej do końca maja 1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacji nauczycielskiej pełnili,
w szkołach średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pragną, aby ta ich służba
była policzalną, mają wykazać w tabelach kwalifikacyjnych jak najdokładniej,
podając daty i liczby dekretów, ,pd którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie
godzin pełnili te obowiązki.
Kandydaci, którzy nie wyszli jeszcze z wieku obowiązującego do służby woj
skowej, mają wykazać, czy uczynili już zadość obowiązkowi tej służby.
Z Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 21. kwietnia 1904.

L. 1.186. 0. k. Eada szkolna okręgowa zamiejska we Lwowie ogłasza kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w IV. klasie płac:
1. Posad kierujących nauczycieli w 4-klasowej szkole w Czyszkach i w 2-kla
sowej szkole w Piaskach.
2. Posad nauczycieli samoistnych w 1-kiasowych szkołach w Czarnuszowicach, Honiatyczach i Popielanach.
3. Posad nauczycieli w 4-klasowych szkołach w Czyszkach i Kleparowie,
w 3-klasowych szkołach w Biłce szlacheckiej, Łanach i Siemianówce, wreszcie
w 2-klasowych szkołach w Bródkach, Laszkach murowanych, Srokach lwowskich
i Zapytowie.
W szkołach w Biłce szlacheckiej, Czyszkach, Kleparowie i Siemianówce jest
język wykładowy polski w innych język ruski.
Kompetenci o powyżej wymienione posady mają wnieść podanie ^osobne co
do każdej posady) za pośrednictwem przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej
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okręgowej zamiejskiej we Lwowie w terminie do dnia 15. czerwca b. r. z dołą
czeniem tabeli kwalifikacyjnej, dowodów uzdolnienia i służby odbytej.
Lwów, dnia 25. kwietnia 1904.

L. 776. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Przeworsku ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskie z poborami IV. klasy płac a miano
wicie :
1. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Jagiele
i Lopuszee wielkiej.
2. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach w Gaci i Markowej.
We wszystkich wymienionych szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wmieść należy za pośrednictwem władz
przełożonych do podpisanej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do dnia
15. czerwca b. r.
Przeworsk, dnia 26. kwietnia 1904.

L. 642. G. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnobrzegu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii mojżeszowej w 5-kla
sowej szkole ludowej mieszanej w Tarnobrzegu z poborami III. klasy płac.
O posadę tę ubiegać się mogą kandydaci którzy ukończyli szkołę rabinów
i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub też którzy mają kwalifikacyę na
nauczycieli szkół ludowych i kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojżeszowej.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w przepisanej drodze do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Tarnobrzegu w terminie dc 15. czerwca 1904.
Tarnobrzeg, dnia 25. kwietnia 1904.

L. 583. O. k. Eada szkolna okręgowa w Ropczycach ogłasza konkurs celem
obsadzenia następujących posad:
1. Eosady nauczyciela kierującego szkoły 5-klasowej męskiej w Eopczyeach.
2. Posady nauczyciela religii rzym. kat. w
5-klasowej szkole
męskiej wDę
bicy z obowiązkiem udzielania nauki religii także w miejscowej 5-klasowej szkole
żeńskiej.
3. Posady nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole mieszanej
w Sędziszowie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach do
parafii w Sędziszowie należących.
4. Posady nauczyciela w szkole 5-klasowej
mieszanej w Sędziszowie.
5. Posady nauczyciela w 1-klasowej szkole
w Lubzinie.
6. Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Czarnej i Zagorzyeaeh.
Do posad pod 1, 2, 3, 4 przywiązane są pobory III, a do posad pod 5 i 6
pobory IV. klasy płac.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.

O posady nauczycieli religii rz. kat. mogą się ubiegać kanonicznie ordyno
wani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia, że posad tych nie
można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
Na posadę nauczyciela kierującego w Bopczycaeh mają pierwszeństwo kom
petenci z egzaminem do szkół wydziałowych, a na posadę w Sędziszowie kompe
tenci z egzaminem do szkół wydziałowych z grupy II. lub III.
Termin wnoszenia podań o powyższe posady upływa z dniem 15. czerwca
1904 roku.
Nadto są do obsadzenia posady tymczasowych nauczycieli religii mojżeszowej
a) w 5-klasowej szkole ludowej męskiej w Dębicy z obowiązkiem udzielania
nauki religii izraelickiej w 5-klasowej szkole ludowej żeńskiej w Dębicy i b)
w 5-klasowej szkole ludowej męskiej w Bopczycacli z obowiązkiem udzielania
nauki religii izraelickiej w ' 5-klasowej szkole ludowej żeńskiej w Bopczycaeh.
Bopczyce, dnia 10. kwietnia 1904.

L. 676. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem następujący konkurs:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły z dopełniającym
kursem rolniczym w Łoszniowie.
Od kompetentów wymaganą jest prócz kwalifikacyi do szkół pospolitych
z prawem udzielania języka niemieckiego także kwalifikacya dla kierowników
uzupełniających kursów rolniczych.
2. Na posady nauczycieli 1-klasowych szkół w Tiutkowie, Hnmniskach
i Słobódce strusowskiej.
Wszystkie posady należą do IV. klasy płac.
W szkołach w Łoszniowie i Tiutkowie jest język wykładowy polski, wAlum
ni skach i Słobódce strusowskiej ruski.
Należycie udokumentowane podania, zaopatrzone, w dekret przyznanych lat
służby, ewentualnie w wykaz służby przedetatowej należy wnosić do c. k. Bady
szkolnej okręgowej w Trembowli za pośrednictwem swojej przełożonej władzy
najpóźniej do 15. czerwca 1904.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Trembowla dnia 22. marca 1904.

L. 994. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich, ogłasza się, niniej
szem konkurs:
1. 1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowych szkołach męs
kiej i żeńskiej w Dolinie.
2. Na posady nauczycieli religii rz. kat. i gr. kat. i na posadę nauczyciela
religii mojżeszowej w 6 klasowych szkołach męskiej i żeńskiej w Bolechowie.
8.
Na posadę nauczyciela w szkole 6-kiasowej męskiej w Dolinie. Pierw
szeństwo będą mieli kompetenci wykazujący się patentem do szkól wydziałowych
z grupy II.
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4. N ł dwie posady nauczycieli w szkole 6-klasowej męskiej w Bolechowie.
5. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole męskiej w Bożniatowie.
6. Na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej w Bożniatowie.
7. na posadę nauczyciela w 1-klasowej szkole w Dolinie na przedmieściu
Obliski.
Do posad tych przywiązane są pobory III. klasy plac z uwzględnieniem
odnośnie do posad nauczycieli religii rz. kat. i gr. kat. postanowienia § 4. usta
wy z dnia 22. czerwca 1899 Nr. 81. Dz. ust. i rozp. kr.
II. 1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w7 4-klasowycb szkołach męs
kiej i żeńskiej w Perehińsku.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej mieszanej w Mizuniu.
3. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Kniażołuee.
4. Na dwie posady nauczycieli w7 4-klasowej szkole mieszanej w Strutynie
niżnym.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych w t Swaryczowie, Trośeiańcu
i Turzy wielkiej.
6. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Bełejowie,
Broszniowie, Brzazie, Dolinie, Niniowie dolnym, Nowosielicy, Nowoszynie, Olchówce i Eypnem z wolnem mieszkaniem i najmniej 1. morgiem pola ornego.
Do posad tych przywiązane są pobory IV. klasy płac z uwzględnieniem od
nośnie do posady nauczyciela religii gr. kat. w Perehińsku, postanowienia §. 4.
ustawy z dnia 22. czerwca 1899 Nr. 81. Dz. ust. i rozp. kr.
W szkołach pod I. językiem wykładowym jest język polski z wyjątkiem
szkoły ad 7. w Dolinie na przedmieściu Obliski gdzie językiem wzkładowym jest
język niemiecki.
W szkołach pod II. językiem wykładowym jest ruski.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. kompetować mogą kapłani
świeccy lub zakonni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli jednak pełnie
unkeyi duszpasterskich. O posadę nauczyciela religii mojżeszowej ubiegać się
mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką i złożyli egzamin na rabina
z dobrym postępem, lub którzy posiadają patent na nauczyciela szkół ludowych
pospolitych i uzdolnienie do udzielania nauki religii swego wyznania.
Do ubiegania się o posady ad I. 3, 4, 5, 6 i ad II. 2, 3, i 4 wymaganą
jest kwalifikacya do uczenia języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabele kwalifikacyjną
i w7ykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy za
pośrednictwem swej wiadzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej; naj
później do dnia 15. czerwca 1904 roku.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Dolina, dnia 17. marca 1904.

L. 372. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ogła
sza się niniejszem konkurs:
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1.
Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Dolinianach i Zawidowicach z poborami IY. klasy płac. Wymaganą jest kwalifikacya do szkół lu
dowych pospolitych. W Dolinianach jest język polski wykładowym, w Zawidowicach język ruski.
Podania należycie udokumentowane i w tabelę kwalifikacyjną zaopatrzone
wnosić należy za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okrę
gowej w Gródku w terminie do 15. czerwca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 22. kwietnia 1904.

L. 432. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ogła
sza się niniejszem konkurs:
A) Z poborami III. klasy płac :
I. Na posadę nauczyciela religii rz. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Strzyżowie z obowiązkiem udzielania teagf przedmiotu w szkole 1-klasowej
w Godowej.
O posadę tę mogą się ubiegać kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
i zakonni, przyczem nadmienia się, że posady tej nie można z a jm Ł a ć równocześnie
z posadą duszpasterską, oraz że na dojazd do szkoły w Godowej wyznaczony jest
odpowiedni stały ryczałt.
B) Z poborami IY. klasy p ła c :
I. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Grodzisku
II. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych w Grodzisku, Lubli
i Lutczy.
III. Na posady nauczycieli w szkołach jednoklasowych: w Bliziance, Gliniku
górnym, Kobył u, Niebylcu, Pstrągówce i Eóżance.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski, w Bliziance język
ruski jako drugi język krajowy.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w terminie do
15. czerwca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Strzyżów, dnia 21. kwietnia 1904.

L. 812. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Bochni ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela w szkole wydziałowej 3-klasowej męskiej im. Jachowicza
w Bochni z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy III. z poborami II. klasy
płac. Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w przepisaną tabelę kwali
fikacyjną, wraz z wykazom lat służby przedętatowej należy wnosić przez władzę
przełożoną do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Bochni najdalej do 15. czerwca b. r.
Bochnia, dnia 15. kwietnia 1904,
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O g ło sz e n ia .
Egzamina na mistrzynie ogródków freblowskich rozpoczną się w c. k. seminaryum nauczycielskiem żeńskiem we Lwowie 22. czerwca r. b. Podania zaopa
trzone w potrzebne dokumenty wnieść należy najdalej do 10. czerwca do Dy
rekcji tegoż zakładu.

Egzamin z kobiecych robót ręcznych w c. k. seminarymn nauczycielskiem
żeńskiem w Przemyślu rozpocznie się dnia 1. czerwca b. r. o godzinie 8. rano. Po
dania wnosić należy do 20. maja b. r.

0.
k. Eada szkolna krajowa zwraca uwagę Dyrekcyi wszystkich szkół śre
dnich oraz c. k. Ead szkolnych okręgowych na ogłoszenie konkursowe c. i k.
Ministerstwa wojny, zamieszczone w Nr. 94 urzędowej Gazety Lwowskiej z dnia
24. kwietnia b. r. tyczące się obsadzenia miejsc w wojskowych zakładach nauko
wych i wychowawczych, które się opróżnią z początkiem roku szkolnego 1904/1905
i poleca podać treść konkursu do wiadomości uczniów wszystkich szkół średnich
oraz uczniów miejskich szkół ludowych.

C. k. Rada szkolna krajowa zwraca uwagę wszystkich Dyrekcyi gimnazyów,
szkół realnych, seminaryów nauczycielskich i Rad szkolnych okręgowych w kraju
na cenne a szczególnie dla nauczycieli niezbędne wydawnictwo „Encyklopedyi
wychowawczej11 wydawanej od szeregu lat w Warszawie. W razie gdyby „Encyklopedya11 nie znajdowała się w bibliotece lub nie zaprenumerowano 'dalszych jej
zeszytów od czasu, gdy wydawnictwo na nowo zostało podjętem, poleca c. k. Rada
szkolna krajowa Dyrekcyom szkół średnich „Encyklopedyę11 do uwzględnienia
przy układaniu najbliższego preliminarza środków naukowych.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niodopada,

Rok VIII.

ffr. 13.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r a j o w e j w g a l i c y i .
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 25. maja 1904.

W ia d o m o śe i o so b iste .
0.
k. Eada szkolna krajowa zamianowała Stanisława Paluchowskiego
stępcą nauczyciela w c. k. gimnazyum w Stryju.
0.

k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:

Władysława Munza nauczycielem 6-klasowej szkoły męskiej w Mościskach;
Władysława Zatłokala nauczycielem kierującym i Tymoteusza Stefanowicza nau
czycielem 4-klasowej szkoły w G linianach;
Józefę Malfaitównę nauczycielką 4- klasowej szkoły w Jazłoweu;
Jana Tabaczka nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Mlodowie ,
Matyę Baternayównę nauczycielką 2-klasowej szkoły w P o łtw i;
Helenę Knappównę nauczycielką 1-klasowej szkoły w Libochorze.
C. k. Eada szkolna krajowa przeniosła:
Jakóba Marchewkę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Lipinkach na
równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Sieprawiu;
Enanciszka Grabowskie*) nauczyciela 1-klasowej szkoły w Łoponiu na równo
rzędną posadę do szkoły w Słonej.
0.

k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:

Maryę Lewicką nauczycielkę 4-klasowej szkoły ludowej żeńskiej im. św. Maryi
Magdaleny we Lwowie;
Michała Krupę nauczyciela kierującego w Nowemsiole;
Krystynę Pruchniewiczową nauczycielkę kierującą w EajM’ocie.
Zmarli:
Mikołaj Faszczewski stały nauczyciel 1-klasowej szkoły w Uhrynowie
w okręgu stanisławowskim dnia 1. maja b. r.
N r.

U.

dolnym
3*

za

Wojciech Kalinowski kierownik 4-klasowej szkoły ludowej mieszanej w Sułkowi
cach w okręgu myślenickim; urodzony dnia 26. czerwca 1845 w Jaworniku,
zmarł dnia 25. kwietnia 1904 w 85. roku służby.

Ogłoszenie umieszczone w Nr. 10. „Dziennika urzędowego11 z dnia 27. kwiet
nia 1904 str. 190 i 191 zmienia się o tyle, że egzamin ustny eksternistów
i eksternistek w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Tarnopolu roz
pocznie się dnia 20. czerwca 1904..

O r g a n iz a c y a szkół.
0.
k. Bada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniami z dnia 16. maja b r. :
1. 17.024 gminę Czechowa w okresu kołomyjskim z zakresu szkolnego w Ostapkowcach i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Ozecliowej ;
1. 17.498 gminę Kadłubiska w okręgu eieszanowskim z zakresu szkolśego w N a
rolu mieście i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Kaclłubiskach .na
przysiółku „Chyże" ;
1. 17.499 gminę Bożniatów w okręgu jarosławskim z zakresu szkolnego w Za
rzeczu i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Bożniatowie.

1.
1.

0.
k. Bada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 16. maja b. r . :
15.944 4-klasową szkołę ludową żeńską Nr. XXV w Krakowie;
17.005 drugi 1-klasową szkolę w Berezowie wyżnym „na Łazie" w okręgu
peczeniżyńskim.

0.
k. Bada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 16. maja b. r.
1. 17.348 5-klasową szkołęjżeńską w Tłumaczu na 6-klascwą;
1. 16.881 1-klasową szkołę w Szydłowcach w okręgu husiatyńskim na 2-klasową;
1. 16.887 1-klasową szkołę w Synowódzku niżnem w okręgu stryjskim na 2-klasową.

B u d o w a szkół.
C. k. Bada szkolna krajowa przyznała gminie Doroszów mały w okręgu żół
kiewskim bezprocentową pożyczkę w kwocie 2.400 K na budowę szkoły.

K s ią ż k i szkolne.
0.
k. Bada szkolna krajowa postanowiła z a l i w ć książkę p. t. „Wypisy pol
skie dla klasy III. szkół gimnazyalnych i realnych ułożyli Jan Czubek i Boman
Zawiliaski. Wydanie 2. W Krakowie 1904“ w poczet książek, dozwolonych do
użytku w giinnazyacli i szkołach realnych.
Cena egzemplarza oprawionego 2 korony.

W ia d o m o śc i s ta ty s ty c z n e .

K
B i a ł a ..................
Bobrka . . . .
Bochnia . . .
Bohorodczany .
Borszezów
. .
Brody . . . .
Brzesko . . . .
Brzeżany . . .
Brzozów . . .
Buczacz . . . .
Chrzanów . . .
Cieszanów
. •
Czortków . . .
Dąbrowa . . .
Dobromil . . .
Dolina . . . .
Drohobycz . .
Gorlice . . . .
Gródek . . . .
Grybów . . . .
Horodenka . .
Husiatyn . . .
Jarosław , . .
Jasło . . . . . .
Jaworów . . .
Kałusz . . . .
Kamionka . . .
Kolbuszowa . .
Kołomyja . . .
Kosów . . . .
Kraków miasto .
Kraków okolica .
Krosno . . . .
Limanowa . . .
Lis k o ..................
Lwów miasto .
Lwów7 okolica .
Łańcut . . . .
Mielec . . . .
Mościska . . .
Myślenice . . .

h

994 32
1166 30
1399 53
471 65
752 84
979 77
1178 65
996 75
715 06
861 30
1060 56
706 84
710 16
686 36
823 16
838 34
908 30
878 44
571 75
538 30
612 35
900 64
1301 36
807 75
705 48
795 70
932 93
840 75
1308 10
459 30
852 10
1033 71
592 40
556 75
475 20
1152 10
17.16 80
806 95
747 30
747 80
725 80

K

K

h

694 44
280 84
448 20
583 40
593 50
107 20
512 86
420 90
422 85
490 14
499 16
540 85
H O 65
340 43
54 76
364 60
536 26
774 86
22 42
420
473 75
555 50
778 88
273 47
,
35 10
2S2 93
686
1022 22
12 71
•
445 25

Nadworna . . .
Nisko . . . .
Now:y Sącz . .
Nowy targ . . .
Peczeniżyn . .
Pi k no . . . .
Podgórze . . .
Podhajce . . .
Przemyśl . . .
Przemyślany . .
Przeworsk . . .
Kawa
. . . .
Rohatyn . . .
Ropczyce . . .
Rudki . . . .
Rzeszów . . .
Sambor . . . .
Sanok . . . .
Skałat . . . .
Sniatyn . . . .
S o k a l.................
Stanisławów . .
Stary Sambor .
Stryj . . . . ,
Strzyżów7 . . .
Tarnobrzeg . .
Tarnopol . . .
Tarnów
. . .
Tłumacz . . .
Trembowla . .
Turka . . . .
Wadowice .
Wieliczka . . .
Zaleszczyki . .
Zbaraż . . . .
Złoczów
. . •
Żółkiew . . . .
Żydaczów . . •
Żywiec . . . .
Razem , . .

h

451
684 16
852 84
799 60
166 25
438 60
602 33
706 20
1244 03
897 40
500 28
620 70
1069 95
662 65
520 56
935 98
762 36
762 50
1534 37
634 01
125 2 21
1116 50
464 40
866 42
547 18
815 55
1263 70
915 62
1046 22
791 48
329 10
1073 16
888 32
470 16
1125 28
1383 46
798 36
■663 87
684 96

Kwota,
przypadająca na
niskie książki
bezpłatne dla
ubogich uczniów

. Okręg szkolny

Kwota
przypadająca na
polskie książki
bezpłatne dla
ubogich uczniów

Kwota
przypadająca na
ruskie książki
bezpłatne dla
ubogich uczniów

Okręg szkolny

Kwota
przypadająca na
polskie książki
bezpłatne dla
ubogich uczniów

Wykaz kwot przypadających na okręgi szkolne na bezpłatne książki
w języku polskim i ruskim
dla ubogich uczniów szkół ludowych na rok szkolny 1904/5.

K

h

268 53
•
75,60
8 95
99
.
420 50
740 72
534 33
.
369 60
337 10
,
309 95
453 94
454
913 60
377 50
74-5 (50
664 80
276 50
515 90
12 76
752 50
622 95
471 27
195 96
279
321
823
475
395

90
83
80
40
30

66595 76 25001 92

U w a g a : Ogóluo kwoty przypadające na bezpłatne książki dla ubogich uczniów, stanowią czw artą
część kwot uzyskanych ze sprzedaży książek szkolnych w ostatnim roku z oddzieinem
obliczeniem książek polskich i ruskich.
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K o n k u rsa .
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 990. 0. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniejszem
konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczycielki kierującej w szkole 4-kla
sowej pospolitej żeńskiej im. św. Jadwigi w Krakowie.
Kandydatki o powyższą posadę powinDy się wykazać egzaminem przynaj
mniej do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania języka nie
mieckiego. Kandydatki z egzaminem do szkół wydziałowych będą miały pierw
szeństwo.
Do posady tej przywiązane są pobory I. klasy płac, dodatek za kierownictwo
w rocznej kwocie 200 K i dodatek na mieszkanie z funduszu miejskiego w rocz
nej kwocie 800 K.
Podania należycie udokumentowane, należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy, do podpisanej Eady szkolnej okręgowej, naj
później do dnia 15. lip ca b. r.
Podania należycie nie udokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej.
W Krakowie dnia 11. maja 1904.

L. 841. O. k. Eada szkolna okręgowa w Cieszanowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich :
1. Na posady nauczycieli religii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej
w 5-klasowej szkole męskiej w Lubaczowie, z obowiązkiem udzielania tego przed
miotu w szkole 5-klasowej żeńskiej w Lubaczowie a w miarę potrzeby i w innej
szkole ludowej do parafii rzymsko-katolickiej względnie grecko-katolickiej w Lu
baczowie należącej.
2. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w szkole 4-klasowej
mieszanej w Oleszycach mieście z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w szko
łach ludowych do rzymsko-katolickiej parafii w Oleszycach m. należących, miano
wicie w 2-klasowych szkołach w Oleszycach starych i w Starem Siole i w 1-kla
sowej szkole w Futorach.
Koszta podróży nauczyciela religii po za miejsce zamieszkania będą pokry
wane z funduszów szkolnych miejscowych.
Do posad pod 1. przywiązane są pobory III. klasy płac, do posady pod 2.
IV. klasy płac.
O posady te ubiegać się mogą kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
i zakonni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli zajmować równocześnie
posady duszpasterskiej.
8. Z poborami III. klasy płac :
a)
Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej w Cieszanowie.
z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z II. grupy mają pierwszeństwo.

Kompetenci
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b) Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Lubaczowie.
Kompetenci z kwalifikacyą do szkól wydziałowych z grupy I. i III. mają pierw
szeństwo.
c) Na posadę nauczycielki w -szkole 5-klasowej żeńskiej w Lubaczowie,
z kwalifikacyą do szkól ludowych pospolitych i prawem udzielania języka nie
mieckiego, w szkołach więcejklasowych.
4. Z poborami IY. klasy płac:
a) Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 4-klasowej w Narolu m . ;
b) Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej w Oleszycach m. z kwTalifikacyą do szkół pospolitych i prawem udzielania języka niemieckiego w szko
łach więcejklasowych;
c) Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Cewkowie,
w Dzikowie starym, w Lublińcu nowym, w Młodowie i w Płazowie.
d) Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych wr Bihalach (z płacy po
trąca się dochód z gruntu w kwocie 20 K 26 h), w Dąbrowie, w Dzikowie no
wym, w Hucie starej, w Lipsku, w Lipowcu, w Miłkowie, w Moszczanicy, w Nąrolu wsi i w Opace.
W szkołach w Cieszanowie, w Lubaczowie, w Slarolu m., w Cewkowie,
w Dzikowie starym, w Lipsku, w Miłkowie, w Moszczanicy i Narolu wsi, jest
wykładowy język polski w innych język ruski.
Ubiegający się nauczyciele (lki) o jedną z wymienionych posad mają wmieść
należycie udokumentowane podania za pośrednictwem swych przełożonych władz
do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Cieszanowie najdalej do 15. lipca b. r.
Cieszanów, dnia 15. maja 1904.

L. 700. C. k. Eada szkolna okręgowa wr Myślenicach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia:
I. Posady nauczyciela (ferującego 4-klasowei szkoły mieszanej w Sułkowi
cach z poborami IV. klasy płac.
II. Posad nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Kreywaczce,
Tokarni i Trzebuni z poborami IY. klasy płac.
Kompetenci o posadę kierownika w Sułkowicach mają posiadać kwalifikacyę
do udzielania języka niemieckiego w szkołach ludowych z polskim językiem wy
kładowym.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych należy wnosić do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Myślenicach clo 15. lipca b. r.
Myślenice, dnia 10. maja 1904.

L. 1.057. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Wieliczce ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach
z językiem wykładowym polskim :
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A) Z poborami IV. klasy plac:
I. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkól w Zakliczynie
i Sieprawiu.
II. Na posady nauczycielskie w szkołach 1 -klasowych: w Gzasławiu, Ozeehówku, Fałkowicaeh, (Klichowie, Grajowio, Kawcu, Kawkach, Poznachowicach
górnych, Przebieczanach, Skrzynce, St.rumiauaeh, Stryszowej, Eybitwach, Trąbkach
Węglówee, Wegrzcach wielkich, Winiarach i Zręezycach.
III. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Krzesławicach,
Zakliczynie, Brzezowej.
Podania należycie udokumentowane mają być przedłożone za pośrednictwem
władzy przełożonej w terminie do 15. lipca b. r.
Wieliczka, dnia 12. maja 1904.

L. 548. Celem stałego obsadzenia posady nauczycielskiej w 1-klasowej szkole
w Podwerbcach w IV. klasie płac z językiem wykładowym ruskim ogłasza c. k.
Eada szkolna okręgowa w Horodence konkurs.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty służbowe wnosić należy za
pośrednictwem swej władzy przełożonej najdalej do 15. lipca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Horodenka, dnia 5. maja 1904.

L. 972. W 3-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej w Samborze będzie od
1. sierpnia b. r. clo obsadzenia posada nadet.atowej nauczycielki, na którą to po
sadę zastrzega się pierwszeństwo dla kandydatek z kwalifikacyą do szkół wydzia
łowych z III. grupy.
Podania udokumentowane patentem należy wnosić za pośrednictwem prze
łożonej władzy do 15. lipca. Kandydatkom zajmującym stałą posadę może być
ona zastrzeżoną.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Sambor, dnia 30. kwietnia 1904.

b)

ogłoszone po raz drugi:

L. 17.085. 0. k. Eada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs na po
sadę nauczyciela religii rzym. kat. w e. k. żeńskiem seminaryum nauezycielskiem
w Krakowie z prawami i obowiązkami nauczyciela głównego.
Do posady tej przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich,
unormowane ustawą z 19. września 1898 Nr. 178 Dz. pr. p.
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Kandydaci ubiegający się o te posadę winni wykazać się kwalifikacya nau
czycielską do udzielania nauki religii w szkołach średnich.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służ
bowych, sporządzoną na przepisanym formularzu (Q m lifkationstabelle) należy
wnieść do c. k. Eady szkolnej krajowej najpóźniej do 10. czerwca 1904, za po
średnictwem władzy przełPonej.
Kandydaci którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki suplentów, a pragną aby lata tej służby były im
policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale także do przyznania dodatków
pięcioletnich po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1895 Nr. 173 Dz. pr. p. winni
to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, a zarazem wykazać w tabeli kwalifi
kacyjnej najdokładniej, od którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin peł
nili obowiązki nauczycielskie w charakterze suplentów, podaj-ąc daty i liczby od
nośnych dekretów.
Podobnież kompetenci pragnący, aby lata służby spędzone w publicznych szko
łach ludowych były im policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale także
w celu przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §§. 2. i 14. ustawy z 19. wrze
śnia 1898 Nr. 174 Dz. pr. p., winni w podaniach swych oświadczyć, czy i w ja 
kim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, których można dostąpić na
podstawie przytoczonych przepisów ustawy.
Podania zebrane przedłożą Dyrekcye szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich a względnie c. k. Eady szkolne okręgowe najpóźniej do 15. czerwca
1904, wypełniwszy należycie tabelę kwalifikacyjną w języku niemieckim.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 10. maja 1904.

L. 17.087. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
c. k. seminaryum nauczycielskiego w Starym Sączu mającą się obsadzić z dniem
1. września 1904.
Do posady tej przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
unormowane ustawą z 19. września 1898 Nr. 174. Dz. pr. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacya nau
czycielską do szkół średnich z języka polskiego, historyi i geografii, a przynaj
mniej kwalifikacya dla szkół wydziałowych z przedmiotów objętych grupą językowo-historyczną.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służ
bowych sporządzoną na przepisanym formularzu, ( Qucilifikq.ticmtabeTls) należy
wnieść do c. k. Eady szkolnej krajowej najpóźniej do dnia 15. czerwca 1904
za pośrednictwem władzy przełożonej.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach Średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pragną aby lata tej służby
były im policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby ale także do przyznania
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dodatków pięcioletnich po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898 Nr. 118
Dz. pr. p. winni to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach a zarazem wykazać
w tabeli kwalifikacyjnej od którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin
pełnili obowiązki nauczycielskie w charakterze suplentów, podając daty i liczby
odnośnych dekretów.
Eównież kandydaci, którzy pragną, aby lata służby spędzone w publicznych
szkołach ludowych były im policzone nietylko do ogólnej ilości lat służby ale
także w celu przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §§. 2. i 14. ustawy
z 19. września 1898 Nr. 174 Dz. pr. p. winni w podaniach swych oświadczyć,
czy i w jakim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, których można
dostąpić na podstawie tych przepisów ustawy.
Podania zebrane przedłożą Dyrekcje szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich a względnie c. k. Eady szkolne okręgowe najpóźniej do 20. czerwca b. r.
wypełniwszy należycie w języku niemieckim odnośne rubryki tabeli kwalifikacyjnej.
Z o. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 10. maja 1904.

L. 16.591. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
do udzielania nauin języka ruskiego w c. k. żeńskiem seminaryum nauezycielskiem
■we Lwowie.
Do posady tej przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków p ię
cioletnich, unormowane ustawą z 19. września 1898 Nr. 174. Dz. u. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacyą nau
czycielską do szkół średnich z języka niskiego jako przedmiotu głównego.
Podania o nadanie tej posady należycie udokumentowane i zaopatrzone
w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną na przepisanym formularzu ( OnaMfi,kationst<ś>ette) , mają być wniesione za pośrednictwem przełoźnej władzy do
c. k. Eady szkolnej krajowej w terminie do końca maja 1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacji nauczycielskiej pełnili
obowiązki zastępców nauczycieli w szkołach śijadnich a pragną, aby łata tej słu
żby były im policzoner nietylko do ogólnej ilości lat służby ale także do przyzna
nia dodatków pięcioletnich w zastosowaniu § 10. ustawy z 19. września 1898
Nr. 178 Dz. u. p. winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, że liczą na
te korzyści a zarazem wykazać w tabeli kwalifikacyjnej najdokładniej od którego
czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin pełnili obowiązki nauczycielskie w cha
rakterze suplentów, podając daty i liczby odnośnych dekretów.
Podania wniesione przedłożą Dyrekcye c. k. gimnazyów, szkół realnych
i c. k. seminaryów nauczycielskich względnie c. k. Eady szkolne okręgowe w ter
minie do 5. czer vca 1904 wypełniwszy poprzednio należycie tabelę kwalifikacyjną.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
We Lwowie dnia 9. maja 1904.
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L. 14.511. Celem nadania systemizowanej od 1. września 19C4 posady stałe
go sługi szkolnego w c. k. II. gimnazyum w Rzeszowie, ewentualnie w razie
obsadzenia tej posady w drodze przeniesienia, posady w innej szkole średniej
w Galicyi, ogłasza c. k. Rada szkolna krajowa niniejszem konkurs z terminem do
wnoszenia podań do 18. czerwca 1904.
Do tej posady przywiązane są następujące pobory: płaca etatowa w kwocie
800 K rocznie, 25% dodatek aktywalny w kwocie 209 K rocznie, wolne mieszka
nie w budynku szkolnym tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, gabinetów, utrzymy
wanie porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież
wszystkie czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału
opałowego, palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1. znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnymi
i własnoręcznemi próbami p ism a;
2. uzdolnienie fizyczne do spełniania obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego;
3. nieprzekroczony wiek do lat 40 metryką urodzenia:
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionem przez właściwą władzę, jeżeli n e pozostaje w służbie pu
blicznej ;
5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenta należy wnieść w oznaczonym
terminie do c. k. Rady szkolnej krajowej na ręce c. k. Dyrekcyi gimnazyum I.
(pierwszego) w Rzeszowie, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej,
za pośrednictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60. mają przy na
daniu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoficerowie,
posiadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego MinisWfctwa wojny, względnie c. k. Ministerstwa obrony
krajowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cy
wilnej.
Dopiero w braku takich kandydatów mogliby być uwzględnieni inni kandy-.
daci, posiadający wymaganą k w jfw a c y ę .
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 4. maja 1904.

L. 492. O. k. Rada szkolna okręgowa w Nisku ogłasza konkurs
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym.
w Nisku.
N r. 13.

kat. szkoły

celem sta

4-klasowej mieszanej
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B) Z poborami IV. kłasy plac:
1. Na posadę kierującego nauczyciela szkoły 2-klasowej w Przędzelu.
2. Na posadę nauczyciela szkoły 2-klasowej w Przędzelu.
W obu szkołach jest wykładowy język polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Nisku w nieprzekraczal
nym terminie do 30. czerwca b. r.
Nisko, dnia 4. maja 1904.

L. 1809. Celem stałego obsadzenia ogłasza się niniejszem konkurs na posadę
nauczyciela kierującego i nauczycielki 2-klasowej szkoły w Przytkowńcach z po
borami IV. klasy płac; język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Wadowicach w terminie do
dnia 30. czerwca 1904 roku.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 2. maja 1904.

L. 758. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w tu
tejszym okręgu ogłasza się niniejszem konkurs:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole żeńskiej
w Nowym Targu.
2. Na takąż posadę w 5-klasowej szkole męskiej w Nowym Targu (z do
datkiem osobistym od gminy w kwocie 400 K).
3. Na posadę nauczycielki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Nowym Targu
Kompetentki z egzaminem wydziałowym z grupy I. z językiem niemieckim
mają pierwszeństwo.
4. Na posadę nauczyciela w 4-kHsowej szkole w Czarnym Dunajcu
5. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach w Białce, Maniowach,
Odrowążu (wszędzie wolne mieszkanie).
6. Na posady w 1-klasowych szkołach w Gronkowie, Jaworkach (jęz. ruski)
Kluszkowcach, Krauszowie, Morawczynie, Ponicach, Sromowcach niżnych, Sro
mowcach wyżnych, Starem Bystrem II, Szlacbtowej (jęz. ruski) i Zubsuchem
na Zębie.
Nowy Targ należy do III. klasy płac, inne miejscowości objęto kcnkursem
do IV. klasy płac nauczycielskich.
Podania należycie udokumentowane należy -wnosić do tutejszej c. k. okręgo
wej Rady szkolnej za pośrednictwem swych władz przełożonych najpóźniej do
30. czerwca b. r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
N o w y T arg, d n ia 30. kwuetnia 1904.
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L. 1.088. G. k. Eada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z językiem wykła
dowym polskim :
A) Z poborami II. klasy płac:
1. Na posadę kierującego nauczyciela i na posady trzech nauczycieli II-giej
4-klasowej szkoły męskiej w Buczaczu. Język wykładowy polski.
Z poborami III. klasy płac:
2. Na posady nauczycieli religii a) rzym. kat. b) gr. kat. c) mojżeszowej
w 5-klasowej szkole męskiej w Monasterzyskach z obowiązkiem udzielania tej
nauki także w miejscowej 5-klasowej szkole żeńskiej.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. ubiegać się mogą ordyno
wani księża świeccy lub zakonni zaś o posadę nauczyciela religii izraelickiej kan
dydaci którzy ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym
skutkiem, lub też którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i po
siadają kwalifikacyę przepisaną do udzielania nauki religii izraelickiej.
Kompetenci ubiegający się o posadę kierownika H-giej 4-klasowej szkoły
męskiej w Buczaczu a posiadający egzamin wydziałowy z którejkolwiek grupy
mają pierwszeństwo.
Podania udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swrej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Buczaczu do dnia 30. czerwca
1904 roku.
Buczacz, dnia 26. kwuetnia 1904.

Ogłoszenie licytacyi.
Celem oddania w przedsiębiorstwo budowy dwóch sal szkolnych murowanych
i wychodków w szkole 2-klasowej w Woli batorskiej, ogłasza c. k. Eada szkolna
okręgowTa licytacyę przez pisemne oferty, które wnosić należy najdalej do 28.
maja 1904 do godziny 12. w południe do rąk Przewodniczącego c. k. Eady
szkolnej okrogow7ej w Bochni.
Do ofert należycie ostemplowanych i opieczętowanych należy dołączyć wadynm w kwocie 5°/0 od całej z oferty wypływającej surny ogólnej kosztów7
■wszystkich preliminowanych robót i deklaracyę, iż oferującemu znane są szcze
gółowe i ogólne warunki budowy i że obowiązuje się warunki te w7 zupełności
wykonać.
Kwota wywoławcza wynosi 7.783 K 59 h.
Plan i kosztorys na budowę rzeczonych sal i wychodków, tudzież bliższe
warunki licytacyi są do przejrzenia w godzinach urzędowych w biurze c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Bochni.
Powyższa przybudow7a może być oddaną w przedsiębiorstwo także za kwctę
ryczałtową, bez względu na cenę kosztorysową.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
B o c hnia , d n ia 10. m a ja 1904.
34*
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O g ło s z e n ia ,
W. c. k. cywilnym pensyonacie dla dziewcząt w Wiedniu, którego zadaniem
jest wykształcać nauczycielki dla szkół ludowych tudzież wychowawczynie dla
rodzin, zostaną z początkiem r. szk. 1904/5 nadane dwa bezpłatne miejsca fun
duszowe.
Do ubiegania się o te miejsca są uprawnione w pierwszym rzędzie sieroty
po urzędnikach cywilnych państwowych, jflw braku tychże^także córki urzędników.
Podania należy wnosić najpóźniej do dnia 1. czerwca b. r. do Przełożeristwa
c. k. cywilnego pensyonatu dla dziewcząt w Wiedniu (VIII Josefstadterstrasse
Nr. 41). Bliżsijyck infonnacyi można zasięgnąć w Dyrekcyaeh c. k. seminaryów
nauczycielskich.

C. k. Eada szkolna krajowa zwraca uwagę Dyrekcyi szkół średnich, przemy
słowych i handlowych, a w szczególności nauczycieli, zawiadujących zbiorami środ
ków7 do nauki fizyki, chemii i historyi naturalnej, na firmę: „F. M. Złotnicki, zakład
przyrodniczy środków naukowych we Lwowie, pasaż Hausmana 1. 8 “, która ma na
składzie wszelkie preparata, modele i obrazy przyrodnicze, przyrządy i przybory do nauki
fizyki i chemii, chemikalia i szkła do prac chemicznych etc , mapy ścienne, globusy,
tellurya, wreszcie modele do rysunków, modele maszyn i narzędzi rolniczych, przy
rządy do nauki gimnastyki i t. p. środki naukowe.

„fcfaztita L w o w s k a 44 dla szkół ludowych i nauczycieli kosztuje 2 K miesięcznie.
Płacący prenumeratę z góry półrocznie otrzymują Przewodnik naukoioy gratis.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukam i W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Rolf VIII.

Ńr. li.

ZEENNIK
c. k. Kady s z k o l n e j k r a j o w e j w (jalicyi.
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 1. czerwca 1904.

W ia d o m o śc i o so b iste.
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 14.
maja b. r. raczył nadać najmiłościwiej dr. Ignacenn^APetelenzowi, dyrektorowi
I. szkoły realnej w Krakowie, tytuł Radcy Rządu.
J
•Tego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem/postanowieniem z dnia 7.
maja b. r. raczył przyznaA najmiłościwiej dyrektorom 1”A k. państwowej, szkol’:
przemysłowej w Krakowie, Radcy Rządu Janowi R otter<f^'\^.k!!j.ffi rangi.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał Józefie"'iWi|k łerównie, nanczy-

Dominik Jaworski stały nauczyciel kierujący 4-kl. szkoły w Janowie w okręgu
gródeckim zmarł dnia 5. maja b. r.
Gustaw Hamerski stały nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Zabłotowcacli
w okręgu żydaczowskim dnia 25. maja b. r.
Na trzeci z rzędu kurs nauki ki szykarstwa, który odbędzie się w krajowej
szkołę koszykarskiej w Czerwonej Woli koło Jarosławia w czasie od 8. lipca
włącznie do 5. września b. r. powołani zostali przez c. k. Radę szkolną krajową
następujący nauczyciele:
' .jt
1. Alfred Beigert, nauczyciel szkoły 4-klasowej połączonej z" dopełniającym
kursem rolniczym w Krakowcu, okręg szkolny Jaworów;
,
2. Jan Nep. Bogdański, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Niewistce, okręg
szkolny Brzozów;
8.
Jan Ciecieręga, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Przybysławicach, okręg
szkolny Brzesko;
N r. 14.
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4. Franciszek Cieślik, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Raciborowicach
okręg szkolny krakowski zamiejski;
5. Mikołaj Czesnyk, nauczyciel 5-klasowej szkoły w Nadwornej ;
6. Jan Kotas, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Niecieczy, okręg szkolny Dą
browa.
7. Paweł Myssak, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Kornalowicacb
okręg
szkolny S am bor;
8. Jan Samolewicz, nauczyciel szkoły 4-klasowej z dopełniającym kursem
rolniczym w Zakliczynie-, okręg szkolny Brzesko;
9. Stanisław Zaklika, nauczyciel męskiej szkoły wydziałowej w Jaworowie:
10. Marceli Zalewski, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Oucułowcach, okręg
szkolny Żydaczów.

Badowa szkół.
C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniem z dnia 27. maja b. r.
1. 15.580 budowę 1-klasowej szkoły w Kielnarowej w okręgu rzeszowskim przy
pomocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
C.
k. Rada szkolna krajowa przyznała gminie Wiązowej w okręgu żółkiew
skim bezprocentową potyczkę w kwocie 2.000 Ii na budowę szkoły.
Wydział krajowy zgodnie z wnioskiem g. k. Rady szkolnej krajowej przyznał
na rok 1904 z fundacyi pod nazwą „fundusz szkół ludowych z roku 1872-1 jedno
razowe bezzwrotne zasiłki na budowę szkół następującym gminom:
1.
2.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
14.
15.

Wola przemykowska
Zakliczyn
Ruda kamer.
Falkenberg
Mystków
Grabowa
Dornbach
Lipniki
Dulczówka
Byszów
Bratkowice
Glinik górny
Rzeszotary
Iirzesławice
Rybitwy

okręg
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Brzesko .
Brzesko .
Brzesko .
Dobromil
Grybów .
Kamionka
Łańcut ,
Mościska
Pilzno .
Podhajce
Rzeszów
Strzyżów
Wieliczka
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300
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700
600
800
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„,
„
„
„
„

K s ią ż k i szk o ln e.
0.
T a 6 a n n ,i

k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „UaTHiąnjiepHi
JiB o ia p H T M Ó B u n c e j iB H H s

i

c f )y H K n ;H n : T p n i o H O M e T p H n H H x “

— po

in ic ijiB H o r o

ysKHTKy npHMiHHB IraaTift KpaHn;. W Krakowie 1904. Nakładem autora11 — w po
czet książek dozwolonych do użytku w gimnazyach i szkołach realnych.
Oena egzemplarza 1 K 20 h.
0. k. Eada szkolna krajowa postanowiła polecić książkę p. t. „Preparacya
doIliady Homera (pieśń I., III., IY., VI) ułożyli Kornel Fischer i Henryk K o
pia. Wydanie II. We Lwowie 1904. Nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół
wyższych.1', do użytku w gimnazyach jako środek pomocniczy przy lekturze greckiej
tak obowiązkowej jak prywatnej.
Oena egzemplarza 90 hal.
0.
k. Eada szkolna krajowa postanowiła polecić książkę p. t. „Preparacya
do Tytusa Liwiusza Dziejów rzymskich, ułożyli Kornel Fischer i Henryk Kopia.
Oz. I. Księga I. Wydanie II. We Lwowńe 1904. Nakładem Towarzystwa nauczy
cieli szkół Wyższych," do użytku jako środek pomocniczy przy lekturze łacińskiej
tak obowiązkowej jak prywatnej.
Oena egzemplarza 60 h.
0. k. Eada szkolna krajowa poleciła jako środek pomocniczy przy nauce j ę 
zyka polskiego następujące trzy tomiki wydawnictwa „Arcydzieł polskich i obcycL
pisarzy". Brody. Nakładem i drukiem Feliksa Weśta:
1. Adam Mickiewicz: „Sonety i wiersze różne" (wybór) opracował Henryk
K o p ia ;
2. Ignacy Krasicki „Bajki i przypowieści" opracował dr. Antoni Kurpiel;
3. Kazimierz Brodziński: O klasyczności i romantyczności tudzież o druku
poezyi polskiej" opracował dr. Chmielowski. 1904. — Cena 60 h.

W ia domotsei s ta ty s ty c z n e .
Zamknięcie rachunków funduszu szkolnego krajowego za rok 1903.
W p orów nan iu z kw ota
p relim in o w;mą o k azu ją
się w y d a tk i

„
.
.
V y d a tk i
w ro k u 1903

K
1. Na płace i dodatki na mieszkanie nauczycieli
e t a t o w y c h ................................................................................ 6,996.081
2. Na wynagrodzenie nauczycieli nadetatowych . 1,478.084
3. Na płace i dodatki na mieszkanie etatowych
nauczycieli r e l i g i i ...............................
...........................
414*129
4. Na remuneracye za udzielanie nauki religii .
128.752
5. Na dodatki pięcioletnie nauczycieli . . . .
739.822

h

( —’)

_!_
K

51 +
88 +

95.89r
SB.085

30 - f
74 +
68 - f

55 229
13.758
79.828
3-5*
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W p o ró w n a 
n iu z kw o tą
p re lim in o w a n ą okazują
sie w y d a tk i

W y d a tk i
w ro k u 1903

E
6. Na wynagrodzenie nauczycieli za godziny nad
obowiązkowe
........................................ ....
7. Na zastępstwo nauczycieli urlopowanych . .
8. Remuneracye i zapomogi dla nauczycieli . .
9. Na zasiłki dla nauczycieli przeznaczonych na
kurs a:
1) na 4 kursa wakacyjne dla
nauczycielek nicukwalifikowanych .
10.602 K 72 h
2) na kursa rolnicze i sadowni
cze tudzież pszczelnieze i uprawy ty
toniu dla nauczycieli szkół wiejskich
14.000 K — h
Razem . . .
10. Na kursa nauki zręczności dla nauczycieli
(nauka slójdu drzewnego tudzież koszykarstwa i karton i a B t w a ) ....................................................................................
11. Remuneracye za naukę robót ręcznych . . .
12. Na koszta podróży i dyety dla nauczycieli
przeniesionych ze względów s ł u ż b o w y c h ......................
13. Dodatek stały do krajowego funduszu szkolnego
e m e r y t a l n e g o .............................................................. ....
14. Interkalaryą z powodu opróżnionych posad
n au c zy cielsk ich .......................................................................
'5. Na emerytury dla nauczycieli, którzy tracą
posadę wskutek reorganizacyi s z k ó ł ..........................
16. Dary z łaski dla wdów po nauczycielach i by
łych nauczycieli a to:
a) s t a ł e ..............................................
7.799K66 h
b) jed n orazow e..................
.______6.270 K — h
Razem . . .
17. Na zasiłki dla funduszów szkolnych miejsco
wych na budowę szkół
.....................................................
18. Na zasiłki dla funduszów szkolnych miejsco
wych na utrzymanie s z k ó ł ........................... - ...................
19. Na utrzymanie budynku szkolnego w Tarnowie
20. Na mniejsze potrzeby szkolne i urzędowe
21. Na koszta nadzoru funduszów szkolnych miej
scowych ....................................................................................
22. Na przybory n a u k o w e ........................................
23. Na biblioteki o k ręg ow e........................................
24. Na konfereneye o k r ę g o w e .......................... .
25. Na stypendya dla uczniów i uczenie seminaryów nauczycielskich ..........................................................
26. Na rozmaite wydatki a to:
a) na potrzeby szkół ogólnej natury 3.000 K — h
b) na drobne wydatki Rad szkol
nych o k rę g o w y c h .....................................
3.540K67 h

(-) +
K

h

215.128
69.815
44.000

87 —
13 +

24.602

72 —

6.400
41.000

■

15.749

197

=
+

2.749
=

25.589

84

33.951

55 —•

1.573

9.871
9.815

17.121

08 -

3.427

14.069

66 —

3.430

399.596

88 —

403

125.467
1.155
140.088

21 —
12 38 -

14,533
45
2.945

21 568
44.349
9.220
88.900

07 +
26 -

1.568
351
780
5.525

198.200

68 +

_

1.800
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W p o ró w n a 
n iu z kw otą
p re lim in o 
w a n ą o k a z u ją
sie w y d a tk i

W y d a tk i
w ro k u 1903

(—) "t"
K

K
c) na wydawnictwo „Dziennika
urzędowego" Eady szkolnej krajowej
6.000 K — li
d) na koszta zarządu z powodu
przelania funduszów" szkolnych okrę
gowych do funduszu szkolnego kra
jowego ........................
12.000 K —■h
Eazein . . .
24.540
27.
Zasiłki dla szkół utrzfcyw anych przez korporacye:
a) dla szkoły klasztornej PP. Benedyktynek obrz.
6.000
onn. we L w o w i e ..................................................................
b) dla szkoły klasztornej PP. Klarysek w Starym
8.000
S ą c z u .........................................................................................
c) dla szkoły klasztornej PP. Benedyktynek obrz.
6.886
łać. w P r z e m y ś l u .............................................................. .
d) dla szkoły żeńskiej PP. Bazylianek w Jawo21000
r o w i e .........................................................................................
e) dla szkoły wydziałowej żeńskiej im. św. Schola
5.000
styki wT K r a k o w i e ..................................................................
l .500
f) dla szkoły żeńskiej im. św. Tomasza w Krakowie
2.000
g) dla szkoły żeńskiej Augustyanek w Krakowie
h) dla szkoły żeńskiej wr Stryju utrzymywanej przez
1.000
Towarzystwo p e d a g o g ic z n e .................................................
i) dla szkoły izraelickiej w B r o d a c h ..................
12.000
k) dla internatu PP. Bazylianek we Lwowie . .
1.000
I) dla szkoły zręczności oddziału Towarzystwa
600
pedagogicznego w K r a k o w i e ............................................
1.200
m ) dla szkoły Sióstr miłosierdzia w Eozdole . .
n) dla szkoły Sióstr Felicjanek w Besku . . .
400
3.000
o) dla szkoły izraelickiój w Tarnopolu . . . .
600
}>) dla szkoły Sióstr Felicyanek w Uhnowie . .
r) dla Zakładu im. św. Heleny we Lwowie na
utrzymanie 4-klasowej szkoły utrzymywanej przez SS.
500
F e l i c y a n k i ................................................................................
s) dla szkoły w Bełzie utrzymywanej przez SS.
600
F e l i c y a n k i ................................................................................
t) dla utrzymywanego przez Zbór izraelicki we
Lwowie zakładu dla kształcenia kandydatów na nau
2.000
czycieli religii mojżeszowej w szkołach ludowych . .
u) dla zakładu żeńskiego wychowawczego SS.
800
Najśw. Eodziny z Nazaretu we Lwowie . . . ■ ■ ■
Ogółem . . . .

11,346.478

67

59

24 + 297.475
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Zamknięcie
krajowego funduszu
za
A. Majątek

pozycyi

rubryki

Liczba
Dochody

Poszczególnienie

w r. 1903

budżetu

K

h

I) o e li o (1 y :
1
2
3

4

Zakupiony 'list zastawny galic. Towarzystwa kredytowego ziem
skiego ..................................................................................................
Książeczka Kasy oszczędności przyjęta do majątku zarodowego .
Gotówka pobrana z majątku o b r o t o w e g o ........................................
Suma dochodów ..................

200
6 50
6 50
213

Zapas kasowy z początkiem roku 1903:
a) w g o t ó w c e ................................................................................
b) w e f e k t a c h ......................................................... ..........................

66900 44

R a z e m ..................

67113 44

Stan majątku zarodowego
S t a u

c z y n n y :

Zapas kasowy w efektach:
a) 4°/0 książeczki wkładkowe galic. Kasy oszczędności . ,
b) listy zastawne galic. Towarzystwa kredytowego ziem
skiego we L w o w ie.......................................................................
Suma stanu cz y n n eg o ..................

106 94
67000
67106 94

255

rachunków
szkolnego em erytalnego
rok 1903.
zarodowy.

13
>-S
r3

pozycyi

Liczba
Wydatki

Poszczególnienie

K

budżetu
W
1
2
3

4

w r. 1903
h

y (1 a t k i :

Wylosowany list zastawny galic. Towarzystwa kredyt, ziem
skiego ..................................................................................................
Zrealizowana książeczką Kasy o s z c z ę d n o ś c i ...................................
Gotówla wydana na zakupno e f e k t ó w ............................................

e 50 '

Suma w y d a tk ó w ..................

6 50

Zapas kasówy z końcem roku 1903 w e f e k t a c h ...........................

67106 94

E a z e m ...........................

67113 44

z końcem roku 1903.
Stan

bierny:

Czysty stan c z y n n y ....................................• ......................................
W porównaniu zaś z takim .łanem z końcem roku 1902 . . .
Okazuje sie przyrost majatku zarodowego o ...................................
który powstał wskutek wylosowania listu zastawnego gai.
Towarzystwa kredytowego ziemskiego Serya Y. Nr. 155
na 200 K opiewającego, a wykazanego jako ubytek w zam
knięciu rachunków za rek 1902 i zakupienia za niego ta
kiego samego listu Serya Y. Nr. 33195 na 200 K, tudzież
umieszczenia pozostałej od zakupna nadwyżki gotówki
6 K 50 h. na książeczkę gal. Kasy oszczędności Ni. 143.654.

67106 94
66900 44
2T)6 50

•356

B.

Majątek

Liczba
I

Dochody
rubryki

W po
r ó w n a n iu
budżetem
z kw otą
uchw a
p re lim in .
lo n a
okazują
się
w zg lęd n ie
d ochody
k re d y ty
mniejsze
d odat.
w iększe
K w ota

o*
{SJ
o

Poszczególnienie

wT r. 1903

K

budżetu

h

K

K

Docliody:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1

....................................
Odsetki od kapitałów
Datek stały z krajowego funduszu szkolnego
Zapisy, i d a r o w i z n y ........................................
Interkalarya od opróżnionych posad nau
czycielskich
........................................
Stałe wkładki nauczycieli i nauczycielek .
Wkładki dwuprocentowe na czas służby przedetatowej ......................................................
Bozmaite d o c h o d y ........................................
Zwroty z emerytur cz a s o w y c h ......................
Zwroty z emerytur d o ż y w o tn ic h ..................
Zwroty z pensyi w d ó w ....................................
Zwroty z dodatków na wychowanie dzieci
Zwroty z odpraw i kwartałów pozgonnyeh
Przyjęto z majatku z a r o d o w e g o ..................
Suma dochodów własnych

2

Zasiłek z funduszu k r a j o w e g o ......................
Suma dochodów . .

1329 34
25599 84

2680
25600

34291 55
214017 09

51073
160000

81090 1
2512 43
54 78

21000

237 ' 1
720 31
6 50

1351

16781
54017
10091
2512
55
237
720
7

309859 66

260353

49507

653612 27

694529

40917

963471

93

954882

8590

963471 93

954882

8590

Do tego zapas kasowy z początkiem r. 1903
w g o t ó w c e .................................................
Bazem . . .
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o b r> o to w y .
Liczba

K w ota
budżetem
uchw a
lo n a

pozycyi

rubryki

Wydatki

Poszczególnienie

budżetu

w r. 1908

K

h

w zględnie
k re d y ty

W po
ró w n a n iu
z kw otą
p re lim in .
o k azu ją
się
w y d a tk i
m niejsze

d odat

większe

K

K

Wy da t k i:
I
II
111

IV
Y
VI
Y1I
VIII

I

Emerytury czasowe nauczycieli i nauczycielek
Emerytury dożywotnie „
„
Pensye dla wdów po nauczycielach . . .
Dodatki na wychowanie dzieci po nauczy
cielach .................................................
Odprawy i kwartały po zg o n n e......................
Zwroty wkładek emerytalnych nauczycieli
i nauczycielek . ....................................
Koszta zarzadu
............................................
Rozmaite w y d a t k i ............................................
Wydano na rzecz majątku zarodowego . .

Suma wydatków . .

73517 03
565028 14
232339 92

75000
570776
226233

6107

52982 48
27131 25

55773
25000

2131

2828
51
9586
6

1483
5748
2791

829

61
47
53
50

2000
100

963471 93

954882

8590

963471 93

954882

8590

48

9586
7

Do tego zapas kasowy z końcem roku 1908
w g o t ó w c e ............................................ .
Razem . . .

Nr. 14.

36

M
atz należytości
Liczba
13
k"-s

N a 1 e ż y t 0 ś e i
czynne

P o szczeg óln len ie

tS3
O

z lat
dawnych

budżetu

K

h

bierne

z roku
z lat
z roku
bieżącego dawnych bieżącego
K

h

K

h

K

h

D o ch o d y :
I

Niepobrane odsetki po koniec gru
dnia 1903 ....................................
I n t e r k a l a r y a ...............................
Niepobrane dwuprocentowe wkładki
emerytalne
...............................
Eozmaite d o c h o d y ...........................
Zwroty nadebranych dodatków na
w y c h o w a n i e ...............................
Zwroty z odpraw i kwartałów pozgonnyeh ....................................

IV
YI
YII
XI
XII

Bazem . . . .

160

1329 34
320

924 85
20430 41

1271 21
40 32
20 23

598 90
221.14 16

150
3131 10
25245 26

Bilans

majątku

Liczba
pozycyi

rubryki

Dochody

P o s z c z e g ó l n i e n i e

w r. 1903

lt

budżetu
S t a n

h

c z y n n y

1

Zapas kasowy z końcem roku 1902

2
3

Dochody w roku 1903 w y n o s i ł y ...................... 963.471 K 93 h
a doliczywszy do tego należytości czynne 25.245 „ 26 „ 988717 19

4

.................................................

Ogółem . . . . . .

988717 19
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z

końcem

pokn

1903.

Liczba

N

czynne

Poszczeyólnienie

M

a 1e ź y t o ś c i
bierne

z lat
z lat
z roku
z roku
dawnych bieżącego dawnych bieżącego

CS3

O
budżetu

K

h

K

h

K

h

K

h

W y d a t k i:
Niepobrane emerytury czasowe . .
emerytury dożywotnie .
„
pensye wdów . . . .
„
dodatki na wychowanie
d z i e c i ...............................
„
odprawy i kwartały pozgonne ...........................
„
zwroty wkładek emery
talnych ...........................
„
rozmaite wydatki . . .

2122 56
16978 73
8525 10
1745 05
15207 82

4575

672 97
661 06

235 68

16541 85 84212 12

Eazem . . .

" 50758 97

obrotowego.
Liczba
pozycyi

rubryki

Wydatki

Poszczeyólnienie

budżetu

K
S t a n

5

•

w r. 1903

h

b i e r n y

Wydatki w roku 1903 w y n o s i ł y ...................... 963.471 K 93 h
a doliczywszy do tego należytości bierne
50.753 „ 97 „

1014225 90

O g ó łe m ...........................

1014225 90

W porównaniu stanu czynnego ze stanem biernym okazuje się
zwyżka stanu biernego . . . .
.............................................

25508 71
36*

260

Wybrąz majątku

w efektach wartościowych powstałych z kwoty 40.000 koron przyznanej

Liczba
porządkowa

wego krajowego funduszu

1
2
3
4
5
6
7
o
b
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bliższe

oznaczenie

efektów

List zastawny galicyjskiego Towarzystwa kredytowego ziemskiego wc Lwowie
55

55

n

j)

jj

n

ji

ń

”

55

n

n

55

55

*

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

75

55

55

>5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

51

55

55

55

55

55

55

55

55

-*

}>
55

jj

55
’

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

75

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

75

55

57

55

55

55

55

55

Książeczka wkładkowa galicyjskiej kasy oszczędności

.

.

.

55

.

.

.

55

51

51

55

55

.

.

.

.

.

57

55

55

57

55

.

.

.

.

.

Bazem
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zarodowego
z funduszów państwowych w roku 1870 na utworzenie majątku zarodoszkolnego emerytalnego.
Opiewa na kwotę w walucie
koronowej
Serya

D a t a

1. Jipca 1893
7?

77

77

75

V

77-

77

7?

.

1. stycznia 1894
1. iipea 1893
75

7)

7)

57

1. stycznia 1882
z roku 1903
1. stycznia 1904

1.
I.
I.
III.
m

.

IV.
V.
75

75
77
77

75

7?

7?

7?

77

7?

57

75

7?

75

7?

77

27. „
1894
3. lutego 1894
31. stycznia 1903

Liczba

1411
1412
1418
26648
26649
1197
7137
7138
7139
154
33195
3952
3953
3954
3955
25927
29748
31314
143654

Stopa
0. 0

4’/„
77
7?
77

77
77

5?
77
77
75
7)
7?
77
77

B6/lo
77
57

pojedynczo
K

h

20000
20000
20000
2000
2000
1000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
89
10
6

98
46
50

razem
K

h

67,000
106

94

67.106

94

om

K onliiirH a.
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 18243. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
c. k. seminaryum nauczycielskiego męskiego w^Jzeszowie.
Do posady tej przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
unormowane ustawą z 19. września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacyą nau
czycielską do szkól średnich z matematyki i fizyki jako przedmiotów głównych
a przynajmniej kwalifikacyą dla szkół wydziałowych z przedmiotów objętych
drugą "grupą.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków słu
żbowych sporządzoną na przepisanym formularzu (Qualifikationstabelle), należy
wnieść do c. k. Kady szkolnej krajowej najpóźniej do 15. czerwca 1904, za po
średnictwem przełożonej władzy.
Kandyd.aci, którzy po uzyfkaniu zupełnej kwalifikacyi do szkół średnich
pełnili przy tych szkołach obowiązki zastępców nauczycieli a pragną, aby lata
tej służby były im policzone n i ą tylko do ogólnej ilości lat służby ale także dc
przyznania dodatków pięcioletnich po myślj §. 10. ustawy z 19. września 1898
Nr. 17B Dz. pr. p., winni to w ważnie oświadczyć w swych podaniach i wykazać
w tabeli kwalifikacyjnej, od którego czasu, jak długo i w jakiej ilości godzin ty
godniowo pełnili obowiązki nauczycielskie w charakterze suplentów, podając daty
i liczby odnośnych dekretów.
Podobnież kandydaci, którzy pragną, aby lata służby spędzone w
publicznych
szkołach ludowych były im policzone w sposób powyższy po myśli §§. 2. i 14.
ustawy z 19. września 1898 Nr. 174. Dz. pr. p., winni w -swych podaniach
oświadczyć, czy i w jakim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, któ
rych można dostąpić na podstawie tych przepisów ustawy.
Podania zebrane przedłożą Dyrekcye c. k. gimnazjów, szkół realnych i c. k.
seminaryów nauczycielskich względnie c. k. Kady szkolne okręgowe najpóźniej
do 20. czerwca 1904 wypełniwszy należycie w języku niemieckim odnośne ru
bryki dołączonej tabeli kwalifikacyjnej.
Z c. k. Kady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 26. maja 1904.

L. 748. 0. k. Kada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs na
posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły (z planem nauki szkoły B-klasowej)
w Dworach I. z poborami IV. klasy płac.
Kompetenci, posiadający kwalifikacyę do udzielania nauki języka niemieohśego
w szkołach ludowych z językiem wykładowym polskim, winDi wnieść należycie
udokumentowane podania za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k.
Kady szkolnej okręgowej w Białej najpóźniej do dnia 15. lipca 1904.
Biała, dnia 30. maja 1904.
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L. 1.072. 0. k. Eada szkolna okręgowa zamiejska w Krakowie ogłasza kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w IV. klasie
płac :
1. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Przegini duchownej
2. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w K u licac h .
3. Na posady nauczycieli (lek) 4-klasowej szkoły w Rybnej i2-klasowych
sz k ó ł: w Bronowicach małych i Kobylanach.
Kompetenci o posadę w Rybnej winni się wykazać uzdolnieniem do uczenia
języka niemieckiego.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do dnia 15. lipca b. r.
Kraków, dnia 24. maja 1904.

L. 362. Niniejszem ogłasza się konkurs celem stałego obsadzenia następu
jących posad nauczycielskich:
I. W III klasie płac :
Posady nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Peczeniżynie. Pier
wszeństwo będą mieli kompetenci posiadający egzamin do szkół wydziałowych
z przedmiotów objętych grupą II. Język wykładowy w tej szkole jest polski.
II. W IV. klasie płac :
a)
Posad nauczycieli szkół 1-klasowych w Markówce. Słobodzie rungurskiej,
Berezowie wyżnym i Stopczatowie.
Posad nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych w Kniażd^orze, Myszynie,
Kluczowie wielkim i Berezowie wyżnym.
W szkołach wymienionych pod II. jest język wykładowy ruski.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty należy przez swoją przełożoną
władzę wnosić do c. k. Rady szkolnej okręgowej najdalej do dnia 15. lipca b. r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Peczeniżyn, dnia 25. maja 1904.

L. 1.357 Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Rada
szkolna okręgowa w Rohatynie konkurs :
I, Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Rohatynie z obowiązkiem udzielania nauki religii także i w 6-klasowej
szkole żeńskiej w Rohatynie, z poborami III. klasy płac z uwzględnieniem posta
nowienia §. 4. ustawy z dnia 22. czerwca 1899 Nr. 81. Dz. k. kr.
O posady powyższe mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno sprawować pa
rafialnych funkcyi duchownych.
II. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasow}mh szkół: 1. w Cześnikach 2. Dolinianach, 3. Lipicy górnej, 4. Samkach górnych, z poborami IV. klasy płac.
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III.
Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół z poborami IY.
klasy płac: 1. w Bieńkowcach, 2. Ozahrowie, 3. Demianowie, 4. Fradze, 5. Herbutowie, 6. Kuropatnikach, 7. Niemszynie, 8. Podszumlańcach, 9. Rudzie, 10. Ruzdwianach. 11. Wiszniowie, 12. Wyspie, 13. Żeliborach, 14. Żurowie. W szkole
w Podszumlańcach jest językiem wykładowym język polski, we wszystkich innych
szkołach język ruski.
Podania o powyższe posady zaopatrzone w dowody uzdolnienia, tabelę kwa
lifikacyjną i wykaz lat służby wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożonej
do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15. lipca b. r.
Oprócz wyżej wymienionych posad stałych będą jeszcze i posady nauczycieli
(lek) tymczasowych samoistnych i nadetatowych od dnia 1. sierpnia 1904 do
obsadzenia, o które kompetenci z świadectwami dojrzałości zgłaszać się mogą.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Rohatyn, dnia 10. maja 1904.

L. 549. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Bohorodczanach ogłasza niniejszem
konkurs w celu stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich .
A) Z poborami III. kiasy płac:
Na posadę kierującego (ej) nauczyciela (lki) szkoły 5-klasowej żeńskiej
w Bohorodczanach z językiem wykładowym polskim. Pierwszeństwo zastrzeżone
dla kompetentów (tek) z egzaminem wydziałowym z którejkolwiek grupy.
B) Z poborami IV. klasy płac:
Na posadę nauczyciela szkoły 1-klasowej w Staruni z jęjykiem wykłado
wym ruskim.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k Rady szkolnej okręgowej w Bohorodczanach najpóźniej do
15. lipca b. r.
Bohorodczany, dnia 16. maja 1904.

L. 1800. C. k. Rada szkolna okręgowa w Chrzanowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole męskiej
w Chrzanowie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 5-klasowej
żeńskiej w Chrzanowie.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole męskiej
w Jaworznie, z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach 2-klasowych
w Niedzieliskach, Byczynie i Jeleniu do parafii rzym. kat. w Jaworznie należącyęh.
3. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowej szkole męskiej
wf Chrzanowie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 5-klasowej
żeńskiej w Chrzanowie.
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O posady nauczycieli rzym. kat. religii pod 1. i 2. mogą się ubiegać tyiko
kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni, którzy w razie zamianowania
nie będą mogli zajmować posady duszpasterskiej, zaś o posadę nauczyciela religii
mojżeszowej pod 3. kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin
na rabina z dobrym skutkiem lub też którzy mają kwalifikacyę na nauczycieli
szkół ludowych a posiadają kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojżeszowej.
4. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Jaworznie z pra
wem pierwszeństwa dla kandydatów z egzaminem wydziałowym z grupy II. lub
III.-ci ej.
5. Na dwie posady nauczycielek w 5-klasowej szkole żeńskiej w Chrzanowie
z zastrzeżeniem pierwszeństwa na jedną z tych posad dla kandydatek z egzami
nem wydziałowym z grupy I., z prawem do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach wydziałowych.
B) Z poborami IY. klasy płac :
1. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Brzezince,
Płazie i Zagórzu.
2. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Sierszy. Kompetenci
winni wykazać się uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego w szko
łach więcejklasowych.
9.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Babicach, Dąbro
wie i Jeleniu.
Kompetenci (tki) ubiegający (e) się o powyższe posady nauczycielskie mają
wnieść należycie udokumentowane prośby (w razie ubiegania się o kilka z po
wyższych posad, osobne podanie o każdą posadę) za pośrednictwem swych prze
łożonych władz szkolnych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Chrzanowie w ter
minie do dnia 15. lipca 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Chrzanów, dnia 23. maja 1904.

L. 690. C. k. Rada szkolna okręgowa w Lisku ogłasza konkurs celem sta
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Z poborami III. klasy płac :
I. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Lisku.
II. Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Na posady samoistnych nauczycieli w 1-klasowych szkołach ludowych
w Leszczowatem, Maniowie, Skorcdnem, Smolniku ad Lutowiska, Średniej Wsi,
Stańkowej, Ustyanowej, Zawadce i Żernicy wyżnej.
2. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach ludowych w Czaszynie
i Smolniku ad Baligród.
W- szkołach w Lisku i Średniej Wsi jest język wykładowy polski, we
wszystkich innych język ruski.
Nauczyciele szkół samoistnych otrzymają wolne mieszkanie w budynku
szkolnym i użytek z pola lub ogrodu a nauczyciele szkół 2-klasowych w Smolniku
ad Baligród i w Czaszynie 10°/0 dodatku na mieszkanie oraz bezpłatne pornieszka-
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nie w budynku szkolnym złożone z pokoju i kuchenki. Nauczyciel w Lisku otrzy
ma dodatek na mieszkanie w wysokości 10% pobijjranej płacy.
Kompetenci o posadę w Lisku mają się wykazać kwalifikacyą nauczycielską
w języku wykładowym polskim oraz uzdolnieniem do udzielania nauki języka
ruskiego i niemieckiego w szkołach więcejklasowych. Nauczyciele uzdolnieni do
udzielania muzyki lub śpiewu kościelnego będą mieli pierwszeństwo i mogą otrzymać
dodatek miejscowy w wysokości 240 koron rocznie.
Od kompetentów o posadę w Średniej Wsi wymaga się kwaM kacyi w ję 
zyku wykładowym polskim z uzdolnieniem do udzielania języka ruskiego, od
wszystkich innych kompetentów kwaiifikacyi w języku wykładowym polskim
i ruskim.
Podania należycie udokumentowane, z dokładnie wypełnioną tabelą kwalifi
kacyjną, należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Lisku do dnia 15. lipca 1904 roku.
Lisko, dnia 16. maja 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 990. C. k. Rada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniejszem
konkurs w celu stałego obsadzenia poąądy nauczycielki kierujące; w szkole 4-kla
sowej pospolitej żeńskiej im. św. Jadwigi w Krakowie.
Kandydatki o powyższą posadę powinny się wykazać egzaminem przynaj
mniej do^szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania języka nie
mieckiego. Kandydatki z egzaminem do szkół wydziałowych będą miały pierw
szeństwo.
Do posady tej przywiązane są pobory I. klasy płac, dodatek za kierownictwo
w rocznej kwocie 200 K i dodatek na mieszkanie z funduszu miejskiego w rocz
nej kwocie 800 K.
Podania należycie udokumentowane, należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy, do podpisanej Eady szkolnej ok^gowej, naj
później do dnia 15. lipca b. r.
Podania należycie nie udokumentowane lub spóźnione nie b^dą uwzględnione.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej miejskiej.
W Krakowie dnia 11. maja 1904.

L. 841. C. k. Eada szkolna okręgowa w Cieszanowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich :
1.
Na posady nauczycieli religii, rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej
w 5-klasowej szkole męskiej w Lubaczowie, z obowiązkiem udzielania tggo przed
miotu w szkole 5-klasowej żeńskiej w . Lubaczowie a w miarę potrzeby i w innej
szkole ludowej do parafii rzymsko-katolickiej względnie grecko-katolickiej w Lu
baczowie należącej.
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2. Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w szkole 4-klasowej
mieszanej w Oleszycach mieście z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w szko
łach ludowych do rzymsko-katolickiej paralii w Oleszycach m. należących, miano
wicie w 2-klasowych szkołach w Oleszycach starych i w Starem Siole i w 1-klisowej szkole w Futorach.
Koszta podróży nauczyciela religii po za miejsce zamieszkania będą pokry
wane z funduszów szkolnych miejscowych.
Do posad pod 1. przywiązane są pobory III. klasy płac, do posady pod 2.
IV. klasy płac.
O posady te ubiegać się mogą kanonicznie oMynowani kapłani świeccy
i zakonni, którzy w razie zamianowania nie bęłjsi mogli zajmować równocześnie
posady duszpasterskiej.
3. Z poborami III. klasy płac :
a) Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej w Cieszanowie. Kompetenci
z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z II. grupy mają pierwszeństwo.
b) Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Lubaczowie.
Kompetenci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy I. i III. mają pierw
szeństwo.
c) Na posadę nauczycielki w - szkole 5-klasowej żeńskiej w Lubaczowie
z kwalifikacyą do szkół ludowych pospolitych i prawem udzielania języka nie
mieckiego, w szkołach więcej klasowych.
4. Z poborami IV. klasy płac:
a) Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 4-klasowej w Narolu m . ;
h)
Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej w Oleszycach m. z kwa
lifikacyą do szkół pospolitych i prawem udzielania języka niemieckiego w szko
łach więcejklasowych;
c)
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Oewkawie,
w Dzikowie starym, w Lublińcu nowym, w Młodowie i w Płazowie.
dj Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Bihalach (z płacy po
trąca się dochód z gruntu w kwocie 20 K 26 h), '-w Dąbrowie, w Dziicowie no
wym, w Hucie starej, w Lipsku, w Lipowcu, w Miłkowie, w Moszczanicy, w Na
rolu wsi i w Opace.
W szkołach w Cieszanowie, w Lubaczowie, w Narolu m., w Oewkowie,
w Dzikowie starym, w Lipsku, w Miłkowie, w Moszczanicy i Narolu wsi, jest
wykładowy język polski w innych język ruski.
Ubiegający się nauczyciele (Iki) o jedną z wymienionych posad mają wnieść
udokumentowane podania za pośrednictwem swych przełożonych władz
do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Cieszanowie najdalej do 15. lipea b. r.
Cieszanów, dnia 15. maja 1904.

L. 1.057. O. k. Rada szkolna okręgowa w "Wieliczce ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach
z językiem wykładowym polskim:
37*
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A) Z poborami IV. klasy płac-:
I. Na posadę nauczyciela kierująa^go „2-klasowej szkoły w Zakliczynie.
II. Na posady nauczycielskie w szkołach l-klasowycli: w Czasławiu, Czechówku, Fałkowicach, Ulichowie, Grajowie, Kawcu, Kawkach, Poznachowicach
górnych, Przebieczanacb, Skrzynce, Strumianach, Stryszowej, Bybitwach, Trąbkach,
Węglówce, Węgrzcach wielkich, Winiarach i Zręczycach.
III. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Krzesławicach,
Zakliczynie, Brzezowej.
Podania należycie udokumentowane mają być przedłożone za pośrednictwem
władzy przełożonej w terminie do 15. lipca b. r.
Wieliczka, dnia 12. maja 1904.

L. 548. Celęm stałego obsadzenia posady nauczycielskiej w 1-klasowej szkole
w Podwerbcach w IV. klasie płac z językiem wykładowym ruskim ogłasza c. k.
Eada szkolna okręgowa w Horodence konkurs.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty służbowe wnosić należy za
pośrednictwem swej władzy przełożonej najdalej do 15. lipca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Horodenka, dnia 5. maja 1904.

L. 972. W 3-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej w Samborze będzie od
1. sierpnia b. r. do obsadzenia posada nadetatowej nauczycielki, na którą to po
sadę zastrzega się pierwszeństwo dla kandydatek z kwalifikacyą do szkół wydzia
łowych z III. grupy.
Podania udokumentowane patentem należy wnosić za pośrednictwem prze
łożonej władzy do 15. lipca. Kandydatkom zajmującym stałą posadę może być
ona zastrzeżoną.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Sambor, dnia 30. kwietnia 1904.

L. 700. C. k. Eada szkolna okręgowa w Myślenicach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia:
I. Posady nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły mieszanej w Sułkowi
cach z poborami IV. klasy płac.
II. Posad nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Krzywaczce,
Tokarni i Trzebuni z poborami IV. klasy płac.
Kompetenci o posadę kierownika w Sułkowicach mają posiadać kwalifikacyę
do udzielania języka niemieckiego w szkołach ludowych z polskim językiem wy
kładowym.

269
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tajjplę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych naleiy wnosić do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Myślenicach tlo 15. lipca b. r.
Myślenice, dnia 10. maja 1904.

L. 696. #.• k. Eada szkolna okręgowa w Krośnie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami IV.
klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły ludowej w Lubatowej.
II. Na posadę nauczyciela w 1-klasowej szkole ludowej w Polanach.
III. Na posadę nauczyciela (lki) w 2-klasowej szkole w Zręcinie.
Na posadę fiauczyciela w Polanach wymagany jest patent nauczycielski
z językiem wykładowym ruskim, a na inne p&śady z językiem wykładowym polskim.
Podania należycie udokumentowane osobne o każdą posadę, należy wnosić
przez władzę przełożoną do c. k. Eady szkolnej okręgowTSJ. w Krośnie do dnia
$0. czerwca 1904.
Krosno, dnia 26. kwietnia 1904.

L. 970. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnopolu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w 3-kbrsowej
szkole wydziałowej żeńskiej połączonej z 4-klasową szkołą pospolitą w Tarnopolu
z obowiązkiem udzielania nauki religii także w I. 4-klasowej szkole żeńskiej,
z poborami II. klasy płac.
O posadę tę ubiegać się mogą kanonicznie ordynowani kapłani świeccy lub
zakonni, którym obok czynności katecbdty nie wolno sprawować parafialnych
fimkcyi duchownych.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władzy
przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym ter
minie do 30. czerwca 1904.
Tarnopol, dnia 6. maja 1904.

L. 893. C. k. Eada szkolna okręgowa w Brzeżanach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycielek w szkole 6-ki.asowej żeńskiej w Brzeżanach
z zastrzeżeniem pierwszeństwa kandydatkom z egzaminem wydziałowym z I.
i III. grupy.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Brzeżanach.
Pierwszeństwo zastrzega się kandydatom z egzaminem wydziałowym z II
grupy.
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B) Z poborami III. klasy płac:
Na posadę nauczyciela kierującego i jednego nauczyciela w 4-klasowej
szkole ludowej w Kozowej. Kandydaci winni się wykazać kwalifikacją nauczy
cielską przynajmniej do szkół pospolitych i uzdolnieniem do uczenia języka nie
mieckiego.
0) Z poborami IY. klasy płac:
Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Augustówce,
Byczkach, Hinowicach, Kotowie, Krasnej, Wulce, Wybudowie i Złoczówce.
W szkołach pod A) i B) wymienionych jest język wykładowy polski, w szko
łach pod 0) język ruski.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Brzeżanach w terminie
do 30. czerwca 1904.
Brzeżany, dnia 3? maja 1904.

L. 758. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w tu
tejszym okręgu ogłasza się niniejszem kon ku rs:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole żeńskiej
w Nowym Targu.
2. p a takąż posadę w 5-klasowej szkole męskiej w Nowym Targu (z do
datkiem osobistym od gminy w kwocie 400 K).
3. Na posadę nauczycielki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Nowym Targu
Kompetentki z egzaminem wydziałowym z grupy I. z językiem niemieckim
mają pierwszeństwo.
4. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole wT Czarnym Dunajcu.
5. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach w Białce, Maniowach,
Odrowążu (wszędzie wolne mieszkanie).
6. Na posady w 1-klasowych szkołach w Gronkowie, Jaworkach (jęz. ruski)
Kluszkowcach, Krauszowie, Morawczynie, Ponicach, Sromowcach niżnych, Sro
mowcach wyżnych, Starem Bystrem II, Szlachtowej (jęz. ruski) i Zubsucbem
na Zębie.
Nowy Targ należy do III. klasy płac, inne miejscowości objęte konkursem
do IV. klasy płac nauczycielskich.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do tutejszej c. k. okręgo
wej Bady szkolnej za pośrednictwem swych władz przełożonych najpóźniej do
30. czerwca b. r.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Nowy Targ, dnia 30. kwietnia 1904.

L. 1.088. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z językiem wykła
dowym polskim :
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A) Z poborami II. klasy p l a c :
1. Na posadę kierującego nauczyciela i na posady trzech nauczycieli II-giej
4-klasowej szkoły męskiej w Buczaczu. Język wykładowy polski.
Z poborami III. klasy p l a c :
2. Na posady nauczycieli religii a) rzym. kat. b) gr. kat. c) mojżeszowej
w 5-klasowej szkole męskiej w Monasterzyskach z obowiązkiem udzielania tej
nauki także w miejscowej 5-klasowej szkole żeńskiej.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. ubiegać się mogą ordyno
wani księża św iecW lub zakonni zaś o posadę nauczyciela religii izraelickiej kan
dydaci którzy ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym
skutkiem, lub też którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i po
siadają kwalifikacyę przepisaną do udzielania nauki religii izraelickiej.
Kompetenci ubiegający się o posadę ki aro wnika II-giej 4-klasowej, szkoły
męskiej w Buczaczu a posiadający egzamin wydziałowy z którejkolwiek grupy
mają pierwszeństwo.
Podania udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej władzy
przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Buczaczu do dnia 30. czerwca
1904 roku.
Buczacz, dnia 26. kwietnia 1904.

O g ło sz e n i e.
C. k. Bada szkolna krajowa zamierza w b. roku w czasie feryi głównych
urządzić cztery kursa feryalne dla nauczycielek bez kwalifikacyi, z Których dwa
kursa t. j. w Kołomyi i Wieliczce będą miały organizacyę dwuletnią, dwa zaś
inne t. j. w Jaśle i Tarnopolu organizacyę jednoroczną.
W spi'awie przyjęcia kandydatek na kurs feryalny w Wieliczce, który w b.
roku będzie się składał z dwóch oddziałów, zostanie umieszczone w „Dzienniku
urzędowym" c. k. Bady szkolnej krajowej osobne ogłoszenie.
Na kurs wakacyjny w Kołomyi będą w b. roku powołane tymczasowe nau
czycielki pomocnicze bez egzaminu dojrzałości, które wykażą się przynajmniej
dwuletnią zadowalającą praktyką w publicznych szkołach ludowych, tudzież zobo
wiążą się do wzięcia udziału w dalszym ciągu tegoż kursu, mającym się odbyć
w czasie wielkich feryi w r. 1905. Nauczycielki pomocnicze, przyjęte na kurs wa
kacyjny w Kołomyi, będą nadto obowiązane postayać się w ciągu roku szkolnego
1904/5 o uzyskanie świadectwa na nauczycielki kobiecych robót ręcznych w szko
łach ludowych pospolitych, o ile świadectwa takiego dotychczas jeszcze nie po
siadają.
Kursa wakacyjne w Jaśle i Tarnopolu są przeznaczone dla nauczycielek
pomocniczych bez kwralifikacyi, które już odbyły wymaganą w artykule VII. roz
porządzenia ministeryalnego z dnia 31. lipca 1886 1. 6083 praktykę w zawodzie
nauczycielskim i które albo już otrzymały dyspenzę od egzaminu dojrzałości,
albo też posiadają potrzebne warunki i wniosły w drodze przepisanej prośbę
o przyznanie takiej dyspenzy.
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Nauka na
kursach w Kołomyi, Jaśle i Tarnopolu będzie trwała 6 tygodni
i rozpocznie się dnia 14. lipca, a skończy dnia 25. sierpnia b. r. Będzie ona
obejmowała przedmioty, wchodzące w zakres egzaminu kwalifikacyjnego dla szkół
ludowych pospolitych.
Na kurs feryalny w Kołomyi powoła c. k Rada szkolna krajowa 20, na
kursa w Jaśle i Tarnopolu
po 25 nauczycielek pomocniczych amianowicie:
a) na kurs w K o ł o m y i z okręgów położonych na południowy-zachód od
Dniestru, między powiatami liseckim i dobromilskim na północnym zachodzie,
a śniatyńskim i kosowskim na południowym wschodzie;
b) na kurs w J a ś l e z okręgów położonych na zachód od Sanu;
c) na kurs w T a r n o p o l u z okręgów położonych na wschód od Sanu.
Każda z uczestniczek kursu otrzyma jednorazowy zasiłek w kwocie 50 K na
k o (# a podróży i pobytu w miejscu przeznaczenia.
Kompetentki, posiadające powyższe warunki, przedłożą swe tabeie kwalifika
cyjne, wypełnione należycie, swoim Radom szkolnym okręgowym najdalej do 15.
czerwca b. r. Rady szkolne okręgowe wypełnią b e z z w ł o c z n i e w tabelach
kwalifikacyjnych rubryki, odnoszące się do uzdolnienia, aplikacyi i praktycznych
wyników pracy kompetentek i zaznaczą ile lat prąktyki w szkołach publicznych
kompetentki te posiadają, ewentualnie także, czy uzyskały już dyspenzę od egza
minu dojrzałości lub też, czy się o nią dopiero starają.
W razie uzyskania dyspenzy należy podać datę i liczbę odnośnego dekretu.
Również należy podać w każdym razie datę i liczbę rozporządzenia, którem pe
tentce dozwolono zająć posadę tymczasowej nauczycielki pomocniczej.
C. k. Rady szkolne okręgowe prześlą tabele wszystkich kompetentek wu-az
ze swymi wnioskami, stosownie do podanej wyżej dyspozycyi co do ugrupowania
okręgów c. k. Radom szkolnym okręgowym w Kołomyi, Jaśle lub Tarnopolu,
a to n a j d a l e j do 20. czerwca b. r.
Wykaz kompetentek, powołanych n a ,te kursa,,bjędzie umieszczony w „Dzien
niku urzędowym" c. k. Rady szkolnej krajowej, a każda z powołanych frekwentantek otrzyma nadto od właściwej Rady szkolnej okręgowej zawiadomienie,
którem po przybyciu na miejsce przeznaczenia ma się wykazać przed kierownikiem
kursu. Przybyłym na miejsce frekwentantkom kierownik kursu doręczy asygnaty
na rzeczony zasiłek.
Każda z frekwentantek kursu powinSa zaopatrzyć si>e we wszystkie podrę
czniki, przepisane dla 4-klasowych szkół typu wiejskiego, tak dla nauki codziennej
jako też dopełniającej, a nadto wedle możności także w podręczniki przepisane
dla szkół wydziałowych i w podręcznik Stefanowicza do nauki rysunków.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J, Niedopada.

Rok VIII.

Kr. 15.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r aj owej w g a l i c y i .
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 15. czerwca 1904.

W ia d o m o śc i o so b iste.
C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Chaima Mendla Weckera nauczycielem religii izraelickiej 6-klasowej szkoły męskiej
w Kamionce strumiłowej;
A m afe Wollównę nauczycielką kierująeą^S-klasowej szkoły żeńskiej w Przeworsku;
Marcelę Strzf?J;ępką nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Lisku;
Chaima Hersehia Dillera nauczycielem religii izraelickiej 5-klasowej szkoły męskiej
w Lisku;
Tomasza Rozkoszą nauczycielem 5-klasowej -szkoły męskiej w Husiatynie;
Honoratę Persównę nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Grybowie;
Stanisława Jurkiewicza nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Tłumaczu;
Maryę Riegerównę i Marcyannę Parylową naueaycielkami 5-klasowej szkoły żeńskiej
w Żołyni;
Maryana Rudnickiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej
im. Dietla w Krakowie:
Eugenię Boczarską nauczycielką kierującą 4-klasowej szkoły ludowej żeńskiej
w Stryju;
Stanisława Czaję nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły męskiej im. Długosza
w Podgórzu;
Maryę Słoniowską nauczycielką 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Urszuli Kocha
nowskiej w Podgórza;
Franciszka Terleckiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w Sierszy;
Piotra Polańskiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w Probużnej.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Mieczysława Sobieskiego w Ropicy polskiej; Józefa Fenza w Szmańkowcach;
Antoniego Kaczmarskiego w Woli jakubowej.
Nr. 15.
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Nauczycielami i nauczycielkami szkól 2-klasowych:
Leontynę Zegadłowiczowi]ę w Niwicach; Maryę Trauczyńską w WysokŁj;
Adelę Gorzeńską w Handzlówce; Augustynę Wollkównę w B rodlach; Jadwigę
Śnitowską ® G |fboczku; Waleryę Wolańską w Sąsiadowicach; Maryę Serafinównę
w Ezeszotarach; Bronisławę Komanównę w Krogulcu.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Tomasza Wlazło w Urzejowicach; Stanisława Orłowskiego w Kosztowej;
Emilię Hryniewiecką w Nowosiólce kosopieckiej; Cyryla, Eomacha w Kuropatnikaeh ;
Eomana Czarneka w Sietnicy; Stanisławę Wilhelmównę w7 Lanerówce; Karolinę
Dolińską w Dębinie; Konrada Fiutowskiego w Manasterczanach; Amalię Pietschównę
w Żnibrodach.
0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Maryę Schrammównę nauczycielkę 6-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej w J a ś l e ;
Marcina Eembacza nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej w Wieliczce ;
Maryę Janowską nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Kętach;
Eliasza Fedorczuka nauczyciela 4-klasowTej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Śniatynie.

Zmar l i :
Zofia Kraftowa stała nauczycielka 1-klasowej szkoły w Zawradowie, przydzielona
do 4-klasowej szkoły męskiej w Stryju, umarła dnia 8. maja b. r.
Mikołaj Baczyński, stały nauczyciel 2-klasowej szkoły ludowej w Bzeczycy w okręgu
rawskim; urodzony dnia 28. grudnia 1842 r. w Korczminie zmarł dnia 4. maja
b. r. w 87. roku służby w zawodzie nauczycielskim. .
Marya Haasówna, tymczas.owa nauczycielka 1-klanowej szkojy
ftajach w okręgu
rawTskim urodzona; dnia 2. lutego 1878 r. we I^wowie zmarła dnia 6. maja
b. r. w 8. roku służby nauczycielskiej.
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W y k a z

k s i ą ż e k

na rok szkolny 1204/1905
w gim nazjach z językiem wykładowym polskim.

P o d r ę c z n i k

P rzed m io t

■

I.

K

K

ł a s a

a) rit. lat.
Katechizm większy dla szkół ludowych podług ks.
Deharbe’a opracował ks. MorawusKi. Lwów 1898
Opr.
lub:
Ks. Sosarz, Katechizm religii katol. Wydanie 1. i 2.
Lwów 1899.
Opr.

Religia

h

40

1

lu b :
Wielki katechizm religii katolickiej Kraków 190-3.
Zatwierdzony przez Ekonomat Austryacki w dniu 9.
kwietnia 1894
Cjjor.

60

b) rit. gr
A.

T o p O H B C K H H , K a T e X L 3 M X p iIC T . K a T O JI.

1896.

Język łaciński

j Język polski

JlBBiB. 3

BH p,

Opr.

1

Samolewicz, Zwięzła gramatyka języka łacińskiego
Wyd. 2 —5. Lwów 1903.
Opr.
Steiner i Selieindler, ćwiczenia łacińskie dla I. klasy.
Wydanie 2 i 3. Lwów 1300.
Opr.

1

60 .

Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna. Wyd. 9.
Lwów 1903.
Opr.

2

40

1

38*
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P o d r ę c z n i k

P rzed m io t

K

k

lub:

Język polski

Konarski, Zwięzła gramatyka jeżyka polskiego. Lwów
1902.
“
“
Opr.
Próchnicki i Wójcik, Wypisy polskie dla 1. kasy.
Wyd. 2 —3 Lwów 1897.
Opr.

50
1

Według planu B.
i O r o H O B C K H H . M e T O flH U H a r p a M a T H K a
pyeKoi m o b h . J I e b I b 1908.
Opr.
WnTamca pyeica ą j i s i I . M a c a m K i n eepe^HES. J I u b i b
1896.
Opr.

2

Język niemiecki

German, i Petelenz. Ćwiczenia niemieckie dla I. klasy
Wyd. 5. Lwów 1908.
Opr.

1

Geografia

Benoni i Tatomir, Krótki rys geografii. Wyd. 6 —8,
Lwów 1903.
Opr.
Romer, Geografia (w druku).

50

KonoBeKH H

Język ruski

Ignacy Kranz. Arytmetyka i Algebra Oz. I. na kl. I.
i II. (w druku).
Soleski i Fąfara, Arytmetyka na I. i 11. klasę. Lwów
1894.
Opr.

50

80

1

1

50

1

20

2

20

lub:
Baraniecki, Podręcznik arytmetyki i algebry. Część I.
i II. Kraków 1894.
Opr.

Matematyka

lub :
Brzostowicz, Początki arytmetyki i algebly. Część I.
Wyd. 1— 4 Sanok 1900.
Opił
Moćnik-Maryniak, Geometrya poglądowa. Część I.
Wyd. 6 — 8. Lwów 1904.
Opr.

1
1

50

lub:
Jamrógiewiez, Geometrya poglądową. Wyd. 2. i 3.
Lwów 1901.
Opr.

Historya
naturalna

Nussbaum-Wiśniowski, Podręcznik zoologii dla niż
szych klas szkół średnich (w druku).
Nowicki-Limbaeh. Wyd. 6 —10. Lwów 1903.
Opr.
Rostafiński, Botanika szkolna na klasy niższe. Wyd.
1—4 Kraków 1899.
Opr.

2

2

20

2

30
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Podr ęcz ni k

P rzed m io t

■II.

K

li

starego.
Opr.

1

40

eTaporo 3aBiTa.
Opr.

2

K l a s a

a) rit. lat.
Ks. Dąbrowski, Historya biblijna zakonu
Wyd. 1—4. Stanisławów 1899.

Religia
ł>) rit. gr.
A . TopoHBCKHH. Ic T o p n u 6i6aiiHHa
2. btią. JlbBiB 1899.

Język łaciński

Samolewiez, Zwięzła gramatyka języka łacińskiego.
Wyd. 1 — 5. Lwów 1903.
Opr.
Steiner i Seheindler, ćwiczenia łacińskie dla II. klasy
Wyd. 1 — 8. Lwów 1903.
Opr.

2

Małecki, Gramatyka jeżyka polskiego szkolna. Wyd.
9. Lwów 1903.
Opr.

2

1

40

lub:

Język polski

Konarski, Zwięzła gramatyka języka polskiego. Lwów
1902.
Opr.
Próchnieki i Wójcik, Wypisy polskie dla II, klasy
Wyd. 1 —2. Lwów 1898.
Opr.

50
1

80

Według planu B.

Język ruski

E.

i I \ OroHOBCKiin, M e T o /rn u n a rpaM aTHKa pyCKOi m o b i i . JlbBiB 1903.
O pr.
E iiT a n K a p y c K a ąjui II. k j l h c h . Bu#. 2. 1899. O p r.

2

Język niemiecki

German i Petelenz, ćwiczenia niemieckie dla II. klasy
Wyd. 4. Lwów 1904.
Opr.

2

20

Geogratia i Historya
| powszechna

Baranowski i Dziegzicki, Geografia powszechna. Wyd.
6—9. Lwów 1902.
Opr.
Semkowicz, Opowiadania z dziejów powszechnych.
Część I. Wyd. 1 — 2- Lwów 1901.
Opr.

2

80

K o rę o B C K H f

50

2
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Podr ęcz ni k

K

Ii

Soleski i Fafara, Arytmetyka na I. i II. klasę. Lwów
1894. “
“ Opr.

1

20

2

20

| P rzed m io t

lub :
Baraniecki, Podręcznik arytmetyki i algebry. Część I.
i II. Kraków 1894
Opr.

Matematyka

lu b :
Brzozowicz, Początki arytmetyki i algebry. Część I.
Wyd. 4 i j i n o k 1900.
Opr.
Mocnik-Maryniak, Geometryapoglądowa. Część 1. Wyd.
6 —8. jjwów 1904.
Opr.

1
1

50

lu b :
Jamrógiewicz, Geomerya poglądowa.
Lwów 1901.

Historya
naturalna

Wyd. 2. i 3.
Opr.

Nowieki-Limbach, Zoologia. Wyd. 6 —10. Lwów 1903.
Opr.
Bostafiiiiski, Botanika szkolna dla klas niższych. Wyd.
1— 4. Kraków 1899.

III.

2

2

20

2

80

1

60

1

60

■2

40

1

60

3

40

K l a s a

a) rU. lat.
Ks. Dąbrowski, Historya biblijna zakonu nowego.
Wyd. 1 — 3 Stanisławów 1902.
Opr.

Religia
b) rit. gr.
TopoHBCKHH A.. IcTopHn 6i6,zuHHa Houoro
Bm^. 1. i 2. JIb b Ib 1901.

Język łaciński

Język grecki

3 a B ir a .

Opr.

Samolewicz-Sołtysik, Gramatyka języka łacińskiego
Część II. Wyd. 5 —7. Lwów 19.01.
Opr.
Próehnicki, ćwiczenia łacińskie dla klasy III. Wyd.
2— 4. Lwów 1903.
Opr.
Cornelius Nepos.

Ćwikliński, Gramatyka jew ka greckiego.
L wtów 1902.

Wyd. 3.
Opr.
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lu b :

Język grecki

Język polski

Język ruski

Język niemiecki

Geografia i Historya
powszechna

Fiderer, Gramatyka języka greckiego. Wyd. 2 Lwów
1898.
;
Opr.
Taborski-Winkowski, Ćwiczenia greckie. Lwów 1899.
Opr.
Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna. Wyd. 9.
Lwów 1903.
Opr.
Czubek-ZawilińskB Wypisy polskie dla III. klasy.
Lwów 1904. Wycl. II.
Opr.

Według planu E.
CTOgKHH-FapTHep, FpaMaTHKa pycica. JIuBiB 1903.
Opr.
MnTaHKa pycrea ąjeh III. Kaiacn hikLze cepeflHHx.
JIuBiB 1896.
Opr.

German i Petelenz, ćwiczenia niemieckie dla klasy
III. Wyd. 1— 3. Lwów 1902.
Opr.
Petelenz. Deutsche Grammatik. Wyd. 2. Lwów 1904.
Opr.
lub:
Jahner, Deutsche Grammatik. Wyd. 2. Lwów 1903.
Opr.

Baranowski i Dziedzicki, Geografia powszechna. Wyd.
6—9. Lwów 1902.
Opr.
Semkowicz, Opowiadania z dziejów powszechnych.
Ozęść II. Lwów 1894.
Opr.
Rawer, Dzieje ojczjste. Wyd. 1 — 3. Lwów 1905.
Opr.
Ignacy Kranz, Arytmetyka i algebra Oz. II. (w druku)
Baraniecki, Początki arytmetyki i algebry. Ozęść III.
i IY. Kraków 1895Opr.

Matematyka

lub :
Brzostowicz, Początki arytmetyki i algebry. Ozęść II.
Wyd. 1 — 3. Sanok 1903.
Opr.
Moenik-Maryniak, Geometrya poglądowa. Część II.
Wyd. 3 — 6. Lwów 1902Opr.
lub:
Jamrógiewicz, Geometrya Poglądową. Wyd. 2 — 3.
Lwów 1901.
Opr.

8
2

50

2

40

2

2
2

40

2

40

1

80

2

20

2

80

2
2

1

50

1

80

1
1

2

50

1
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Fizyka

Historyą
naturalna

K

Soleski, Nauka fraki. Wyd. 1 ^ 4 Lwów 1904. Opr.
lu b:
Kawecki i Tomaszewski, Fizyka dla niższych klas
szkół średnich. Wyd. 2 — 3. Kraków 1902. Opr.
Łomnicki, Mineralogia dla niższych klas. Wyd. 2—5.
1903.
Opr.
Wiśniowski, Wiadomości z mineralogii dla klas niż
szych. Lwów 1908.
Opr,

2

h

20

2

1
1

60

1899.
Opr.

1

40

2. JTłbib 1898.
Opr.

1

60

2

40

IV . K l a s a

a) rit. lat.
Ks.

Jougan. Liturgika.

Wyd. 1—2.

Lwów

Religia
b) rit. gr.
A. TopoHBCKirfi, J I r r y p r iK a .

Język łaciński

Ihig.

Samolewicz-Sołtysik, Gramatyka języka łacińskiego.
Część 1L Wyd. 5— 7. Lwów 1901.
Opr.
Próchnicki, Ćwiczenia łacińskie dla klasy IV. Wyd.
1 — 2. Lwów 1897.
Opr.
Caesar, Commentarii de bello Gallico.
Ovidius Wyd.

Ćwikliński, Gramatyka języka greckiego.
Lwów 1902.

Wyd.

2

3.
Opr.

3

Fiderer, Gramatyka języka greckiego. Wryd. 1 — 2.
Lwów 1898.
Opr.

3

Taborski-Winkowski, ćwiczenia greckie. Lwów 1899.
Opr.

2

50

Małecki, Gramatyka jeżyka polskiego szkolna. Wyd.
9. Lwów 1903.
Opr.

2

40

40

lub :

Język grecki

Język polski
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Język polski

Czubek-Zawiliński,
Lwów 1900.

K

Wypisy polskie dla. IY. klasy.
Opr.

li

2

40

Według planu B. oddział a)
CMa,ZEB-CTOipKHH-FapTHep, rpaMaTHKa pycKa. JlBBiB
1893.
Opr.
W nT aH K a
pyTK a
ppm
IV. K a a c n niiiia eepe,a;HHx.
JlBBiB 1897.
Opr.

2
2

40

Język ruski
Według planu B. oddział b) i planu A.

Język niemiecki

Kokorudz-Konarski, Gramatyka ruska dla Polaków.
Lwów 1900.

2

EapBinBCKHH, W nTaHKa p y c s a p jis i n iicia Biip,ijLOBHx.
JlBBiB 1902.

1

40

2

40.

1

80

2

20

German-Petelenz, ćwiczenia niemieckie dla IY. klasy
Wyd. 3. Lwów 1904.
Opr.
Petelenz, Deutsche Grammatik. Wyd. 2. Lwów '904.
Opr.
lu b :
Jahner, Deutsche Grammatik. Lwów 1903. Wyd. 2.
Opr.

Geografia i Historva
powszechna

Semkowicz, Opowiadania, z dziejów powszechnych. Cześć
III. Wyd. 2. Lwów 1899.
Opr.
Benoni-Majerski, Geografia austr.-węgierskiej monar
chii. Wyd. 2 —4. Lwów 1903
Opr.
Bawer, Dzieje ojczyste. Wryd. 1—3. Lwów 1905. Opr.

1
2

20

Baraniecki, Początki arytmetyki i algebry. Cześć III.
i IY. Kraków 1895.
“ Opr.

1

80

2

lu b :

Matematyka

Brzostowicz, Początki arytmetyki i algebry Cześć II.
Wyd. 1— 3. Sanok i 903.
Opr.
Moónik-Maryniak, Geometrya poglądowa. Cześć II.
Wyd. 3— 6. Lwów 1902.
Opr.

1
1

50

lu b :
Jamrógiewicz, Geometrya poglądowa. Wyd.
Lwów 1901.
Nr. 15.

2 i 3.
Opr.

2
39
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Soleski, Nauka fizyki. Wyd. 1— ł. Lwów 1904. Opr.

Fizyka

K

ll

2

20

lub:
Kawecki i Tomaszewski, Fizyka dla niższych klas
szkól’ średnich. Wyd. 3. Kraków 1902.
Opr.

Y.

2

K l a s a

a) rit. lat.

Religia

Ks. Jougan, Katolicka dogmatyka ogólna. Lwów 1898.
Opr.
lub :

2

Ks. Jeż, Nauka wiary. Część I. Kraków 1899.

Opr.

2

A. TopOHbCKHH, JzftfiMaTHKa ę[)y H/I® reH™ ŁHa i an°aibofieTHKa ąjih. M ac b h c h i h x J I b b i b 1893. Opr.

2

b) rit. lat

Język łaciński

Język grecki

Język polski

Livius, Wyd.
Ovidus. Wyd.
Samolewicz-Sołtysik, Gramatyka jeżyka łacińskiego.
Część II. Wyd. 5 - 7 . Lwów 19Ó1.
Opr.

1

40

2

49

Fiderer, Chrestomatya z pism*£enofouta. Wyd. 1—3.
. Lw4y 1902.
Opr.

2

40

3

40

Homera Iliada^ Część I. Wyd.
Ćwikliński, Gramatyka języka greckiego. Wyd. 3.
Lwów 1902.
Opr.
Fiderer, Gramatyka języka greckiego. Wyd. 1 —2.
Lwów 1898.
Opr.

Próchnicki, Wzory poezyi i prozy Wyd. 1 — 2. Lwów
1900.
"
Opr.

3

3

Według planu B.

Język ruski

TL JlyuaKOBCKHH, B3ipn,'i np03H i noesm
Y. JlbBiB 1894.

M a c u

Opr.

o0

60
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Według planu A.
a) w I. półroczu podręczniki, jak w klasie IY.
b) w II. półroczu, EapBiHBCKHir, B h im k e 3 Hap.
AiTep. XIX. b . .gjra ceMmapHH yuiiTęjiBCKHX.
EacTB I.
Opr.
EacTB II. 1902.
Opr.

3
4

Język niemiecki

Petelenz-Werner, Deutsches Lesebuch ftir die V. Klasse
Lwów 1902. wyd. 2.
Opr.

2

80

Geografie i Historya
powszechna

Zakrzewski, Historya powszechna.
1 — 4. Kraków 1902.

Część I. Wyd.
Opr.

2

40

Dziwiński, Zasady algebry. Wyd. 2. Lwów 1898. Opr.

3

60

4

. 80

4

50

Język ruski

Matematyka

Historya
naturalna

lub:
Baraniecki, Algebra dla klas wyższych. Kraków 1892
Opr.
lub:
Kostecki, Algebra dla wyższych klas. Lwów 1902
Mocnik-Maryniak, Geornetrya dla wyższych klas. Wyd.
5. Lwów 1902.
Opr.

4

Łomnicki, Miueralogia. Wyd. 8—5. Lwów 1900. Opr.

1

60

lub :
Wiśniowski, Mineralogia i geologia. Lwów 1902.
Kostafiński, Botanika szkolna dla klas wyższy-ch. Wyd.
II. przerobione. Kraków 1901

2

50

V I.

3

K l a s a

a) rit Jat
Ks. Jachitnowski, Dogmatyka szczegółowa.
i 2. Lwów 1899.

Religia

Wyd. 1.
Opr.

2

lu b :
Ks. Jougan, Dogmatyka szczegółowa. Ly^ów 1901. Opr.

2

b) rit, gr.
A.

TopOHBCKHH,
im d t c

.

JTb b Ib

^O lM aTH K a

1895.

m cm a

/iyLH BHCUIMS

Opr.

2
39*

60
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Język łaciński

Sallustius, Wyd.
Yergilius, Wyd.
Cicero,
Samolewicz - Sołtysik, Gramatyka języka łacińskiego.
Część II. Wyd. 5 — 7. Lwów.
Opr,

2

Język grecki

Fiderer, Chrestomatya z pism Xenofonta. Wyd. 1—3.
Lwów 1902.
Opr.
Homera Iliada. Część I. i II. Wyd.
Herodot. Wyd.
Ćwikliński, Gramatyka języka greckiego. Wyd. 3.
L#ó.w 1902.
Opr.

2

3

li

O

K

O
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Język polski

Fiderer, Gramatyka języka greckiego. Lwów 1898.
Opr.

3

Tarnowski i Wójcik. Wypisy polskie. Część I. Wyd.
3. Lwów 1903.
Opr.

3

30

Według planu B.
flan B i c r a i x i m l h c H. I.
2. ^HbbIb 1892. Opń
B h i m k h 3 H a p o Ą H O i a i r e p a T y p n XIX. b . p j m
b h c ib e s
iu a e . H. I. Bnp;. 3. J I b b I b 1898.
Opr.
E a p B iH B C K H H , P y C K a

ycflpa

Język ruski

U H Tam ca

c n o B e c n ic T B .

Bh ^ .

2
3

Według planu A.
E a p B iH B C K H H ,

Bnóip

c e M in a p n i

3 H a p o flH O i

n iT e p a T y p n

XIX .

b

.

yuH TeaBC KH K.

Język niemiecki

Petelenz-Werner, Deutsches Lesebucli fur die YI.
Classe. Lwów 1892.
Opr.

Geografia i Hi
storya
powszechna

Zakrzewski, Historya powszechna. Część I. Wyd.
1— 4. Kraków 1902.
Opr.
Zakrzewski, Historya powszechna. Część II. Wyd.
1—3. Krajków 1902.
Opr.
Zakrzewski, Historya powszechna. Ciześć III. Kraków
1903. Wyd. 1 - 2 .
^
Opr.
Lewicki. Zarys dziejów Polski i krajów ruskich. Wyd.
1—3. Kraków 1901.
Opr.

3

3

40

2

40

2

40

2

80

2

s
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Matematyka

Historya
naturalna
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h

Dziwiński, Zarysy algebry. Wyd. 1 —2. Lwów 1898.
Opr.
lu b :

3

60

. 4

50

4

20

4
1'

20

Kostecki, Algebra dla wyższych klas. Lwów 1902.
Baraniecki, Algebra dla klas wyższych. Kraków 1892.
Opr.
Mocnik-Maryniak, Geometrya dla wyższych klflfe. Wyd.
3 —5. Lwów 1902.
Opr.
Krauz, Logarytmy. Kraków i 902.

Petelenz, Zoologia dla klas wyższych szkół średnich.
Wyd. 1—2. Lwów 1900.
Opr.

V II.

K l a s a

a) rit. lat.
Martin-Soleeki, Etyka katolicka Wyd. 1. i 2. Prze
myśl 1885.
Opr.

Religia

lub :
Ks. Szczeklik, Etyka katolicka. Wyd. 3. Tarnów 1903.
Opr.
b) rit. gr.
Banaep-IIiopKO, Hayica xpneT.
BHenmx M ae. 1885.

Język łaciński

Język grecki

Język polski

3

Kaioa.

2

80

1

80

2

80

2

40

3

40

eTHKH

Cicero, Wyd.
Vwgilius, Wyd.
Samolewicz-Sołtysik, Gramatyka jeżyka łacińskiego.
Wyd. 5 - 7 . Lwów 1901.
“
Opr.

Homera Odyssea, Wyd.
Demostenes, Wyd.
Ćwikliński, Gramatyka jeżyka greckiego. Wyd. 3.
Lwów 1902.
Opr.
' Fiderer, Gramatyka języka greckiego. Lwów 1898.
Opr.

3

Wypisy polskiej jTarnowskiegó* i WWjcika. Część I.
Wyd. 1—3. Lwów 1903.
Opr.

3

30
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Język polski
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Wypisy polskie, Tarnowskiego i Próchnickiego. Ozęść
11. Wyd. 1— 2. Lwów IS96.
Opr.

K

li

3

60

Według planu B.

Język ruski

EapBiHBeKm, Bhimkh 3 Hapo^HOi jiiTepaTypn XIX.
B. II. Bh^. 2. i B. JltsiB 1902.

b

.

Język niemiecki

Petelenz-Werner, Deutschęg Lęsebuch fiir dje VII.
Classe. Lwów 1893.
Opr.

Geografia i Historya
powszechna

Zakrzewski, Historya powsłechna. Cześć III. Kraków
1908. Wyd. 1 - 2 .
"
Opr.
Lewicki, Zarys dziejów Polski i krajów ruskich. Wyd.
1 — 3. Kraków 1901.
Opr.

Dziwiiiski, Zasady algebry. Wyd. 1 — 2. Hfrew 1898.
Opr.

Matematyka

lub :
Baraniecki, Algebra dla klas wyższych. Kraków 1892.
Opiip
Mocnik-Maryniak, Geometrya dla 'wyższych klas. Wryd.
3—5. Lwów 1902.
Opr.
Kranz, Zbiór zadań matematycznych dla klas wyż
szych. Kraków 1 9 0 * 1
Kranz, Logarytmy. Kraków 1900.
Opr.

Propedeutyka
filozoficzna

3

30

2

80

2

3

60

4

80

4
3
1

Opr.

0
O

lub:
Kawecki Tomaszewski, Fizvka dla wyższych klas.
Wyd. 1 - 3 . Kraków 1904.
Opr.
Soleski, Zarys chemii.
Brosz.
Tomaszewski, Chemia. WTyd. 2 — 3. Kraków 1901.
Brosz.

3

Nuckowski: Początki logiki ogólnej. 1908.

2

Solecki, Wykład fizyki. Wyd. 2. Lwów 1 8 9 ®

Fizyka

4

Opr.

50
20

40
56
70
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V III.

K

katolickiego.

Wyd.
Opr.

- O ro iija H O B H U ,

Ic T o p n

xpncT .

k e to jie h ,k o i

pepKBH

Język grecki

Język polski

2

b) rit. gr.
Bamiep

Język łaciński

li

ł a s a

a) rit. lat.
Ks. Jougan, Historyą kościoła
1 i 2. Lwów 1900.

Religia

K

Horatius, Wyd.
Tacitus, Wyd.
Samolewicz-Sołtysik, Gramatyka języka łacińskiego.
Część II. wyd. 5 — 7. Lwów 1901.
Opr.

Platon, Wyd.
Sofokles, Wyd.
Homera Od.yssea. Wyd.
Ćwikliński, Gramatyka języka greckiego. Wyd. 3.
Lwów 1902.
Opr.
Fiderer, Gramatyka języka greckiego. Lwów 1998-.
Opr.

Wypisy polskie Tarnowskiego i Próchnickiego. Część
II. Wyd. 1—2. Lwów 1896.
Opr.

2

■2

40

3

40

3

8

60

OroHOBCKHH 0 ., C T a p o -p y c K a xpecT O M aTna Ąjin b h c h ih x K jiac. .Z T tB iB 1881.
Opr.

4

40

Język niemiecki

Petelenz-Werner, Deutsches Itesebuch flir die VIII.
Olasse. Lwów 1894
Opr.

4

40

Geografia i Hisforya
powszechna

Głąbiński-Finkel, Historyą i statystyka austryackowęgierskiej monarchii. Wyd. 1—2. Lwów 1904.
Opr.
Lewicki, Zarys dziejów Polski i krajów ruskich. Wyd.
1 — 3. Kraków 1901.
Opr.

Według planu B.

Język ruski

2
2

|
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Dziwiński, Zasady algebry. Wyd. 1 —2. Lwów 1898.
Opr.

3

60

4

80

P rzed m io t

lu b :

Matematyka

*

Fizyka

Propedeutyka
filozoficzna

Baraniecki Algebra dla klas wyższych. Kraków 1892.
Opr.
Mocnik-Maryniak, Geometya dla wyższych klas.
Wyd. 3—5. Lwów 1902.
Om-.
Kranz, Zbiór zadań matematycznych dla klas wyż
szych. Kraków 1902.
Kranz, Logarytmy Kraków 1900.

Soleski, Wykład nauki fizyki. Wyd. 2. Lwów 1892.
• Opr.

4
3
1

50
20

3

lub :
Kawecki i Tomaszewski, Fizyka dla wyższych klas
szkół średnich. Wyd. 1 — 3. Kraków 1904. Opr.

3

40

Lindner - Kulczjniśki,
1895.

2

.

Wykład psychologii. Kraków
Opr.

lu b :
Ks. Pechnik, Zarys psychologii. Lwów 1895.

Opr.

2

B H K aa K H H W O K
Ha lUKiyibHHH pin 1904/1905

B

pyC K H X

Ilp e ^ m e r

f l i f l p y i H H K

I.

T o p O H B C K IlII A . ,

PeAiYin

fiM H a3IIflX

K i a c a ,

KaTexi3M X p H C a n i a H B C : B % a T 0 . 1 I i p K H H .

B. BH/i. łUbBiB. 18S6.

C a M S is B H B ; - D /e r J lf c .o ic H H ,

fl3HK
UaTHHbCHM

r

B

Onp.

LpaM aTH Ka

I. i II. k j h c h 1. i 2.

b it ą

UleHHAaep - U / e r a H H B C K H i i , BnpaBH
I. i-caacH. JIbbIb 1901.

.

1

.a a T H H B C K a

JlŁBiB

aaTH H BC Ki

1903.

1

20

1

50

^ aa

- O r o H O B C K H il. M e T O fliia H a r p a M a T H K a p y c . H b b i b 1903.
O np.
p y c K a ą j i r I. K a a c a nuda c e p e f l B H x . J T b b I b

K o iio b c k h h

FI3HK
pyCKHH

H3HK
nOAbCKHM

fl 3 (1K
HlwieUKUH
N r. 15

koi
Bu T aH K a

1896

(H O B e

B H f la H e

b

2

flp y ic y ).

Konarski, Zwięzła gramatyka języka polskiego. Lwów
1902.
Onp.
Prócłmicki-Wóicik, Wypisy polskie d;a I. klasy Wyd.
2. i 3. Lwów 1897.
Onp.

- Ile T e a e H ii; - K a a H T O B C K H H , B a n a s n
flaa I. Kaacn. 2. Biifl. JIbbIb 1S98.

l/e p M a H

50

m obh.

50
1

50

1

50

H iM e m c i

Onp.

40
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n

llp e /p ie i

f1eoi'pa®in

MaTemamKa

ICTOpHfl
ripapoAM

i a

R3MH
/laTMHbCKMM

fl3HK
pyCKHH

R3MH
no/ibCHMłi

fl3HK
HTmeiAKMH

y

h

h

h

keokpaijin
Onp.

OrOHOBCKHH I I ., y^eSHHK apHTMeTHKH
HH3ILIHX
M a e ElacTB I. B h ą. 2. JTbbib 1900.
O np.
M ohhhk - CaBHpKHH. H ayiea JeoMeTpm 3 nor j w p y
A M h h 3 ih h x k m o . PlacTB I. JT&BiB 1803. Onp.

BepxpaTCKHH, 3oonBoiJi,H Ha HH3Hii k m c h . 2. e h ą .
JlBBiB 1899.
Onp.
PocTaiJnHBCKHH' - BepxpaTCKnn, EoTaHiica Ha HH3mi
k m o h . 2. bha . JlBBiB 1898.
Onp.

K

ji

r

K

k

B en o m - MaTieB, KopcTKnn Hanepic
ysKHTKy inKut. JlBBiB 1894.
(IioBe BHrąaHe b ApyKy).

II.

PeyiTfa

p

1

80

1

60

2

60

1

40

2

•

1

20

a c a.

TopoHBCKim, IcTopHH 6i6niHHa eTaporo 3aBiTa 2. bha .
J I bbib 1899.
Onp.

0aMon9BHn - I^ernHHBCKHH, PpaMarHKat n-iTEHECiea.
2. bha . JlBBiB 1903.
Onp.
nieHHAnep-I^ernHHBCKHH, BnpaBii naTHHBCKi Ann II.
KMCH. JlBBiB 1902.

KopoBCKHH-OroHOBCKHH, MeTOAHHHa rpaMaTHKa pyckoi mobh . .ZIbbIb 1.903.
Onp.
ElHTaHKa pycica ' ajih II. k m c h iniein cepeAHiix. 2.
bha - J I eb Ib 1899.
Onp.

2

50
2

Konarski, Zwięzła gramatyka języka polskiego. Lwów.
1902.

Prochnieki-Wójcik, Wypisy polskie
Wyd. 1. i 2. Lwów 1898.

50

Onp.

dla II.

klasy.
Onp.

1

fepuraH - HeTeneHn;-KanHTOBCKHH, BnpaBH HiMepEci
Ann II. M c i . 2. bha . JI eb Ib 1899.
O ip .

2

80

|

291

II|H‘rr,tH‘X

[Jeor‘pa<t>ia
i iCTOpHH

MaTewaTHKa

IcTopna
npHpoAM

KajinTOBCKH#, y^eO m iK i^ecPpa^ii s a n niKin cepe/i,HEX. JlbsiB 1900.
CeMKOBHH-IjibHHi^KHH:. OnoBpąaEe 3 icTopni BcecEBiTHOl flJUI HH3HIHX KJUle. YL I. JlbBiB 1895.

OrOHOBCKHH 11., yneOHHK aPHTMeTHKH tJ. I. 2. BHfl.
JltBiB 1900.
Onp.
MonHHK-CaBHiiKHH. H ay ita i^eoMeipni 3 n o m a d y .
YL I. JTłbib 1903.
Onp.

BepxpaTCKHH, 3oojiborin n a HH3ini kjm ch . 2. bhą .
JlbBiB 1899.
O np.
PocTa<J)HHbCKHH - BepxpaTCKHH, EoTaHiKa Ha EH3ini
kjlhch. 2. Birfl. ^I bbib 1898.
Onp.

III.

Peairta

R3HK
/laTKHbCKHM

R3HK
rpeuKHH

R3HK
pyCKKM

TopoHbCJiHH, IcT opna
•Hbbib 1901.

K

i

a

r

Ii

n i A p y 4 H H K

2

50

2

1

80

1

60

2

60

1

40

1.

60

2

40

1
1

60
60

3

20

2

50

c a.

6i6jimn& HOToro 3aBiTa. B h^. II.
Onp.

CaiiojieBiiH - C ojith cik - OroHOBCKHH, BpairaTEKa naTHHBCKa "B. 11. JIbbib 1897.
Onp.
npyXHHpKHH - OroHOBCKHH, BnpaBH JtaTHHBCKl J L J iS l
III. kjuicii. JIbbib 1897.
Onp.
Oornelius N epos, BHflaHe C ann. .HbbIb 1897.

tBi[ąepep-MaHflH6yp-IIerjiHHBCKHH, PpaMaTHKa rpepica
infti^BHa. JltBifi 1898.
Onp.
BiHKOBCKHH-TaSopcKHH^erjiHHBciCTH, BnpaBH rpen;Ki
U L i IY . m ś c i . JlnBiB 1899.
Onp.

CMa hb-C topkhh -P apTHep7 PpaMaTHKa pycica. JlbBiB
1893.
O np.
YInTaHi-ca pycKa fla a III. i-ł m c h niKin cepe,a;HHX.
JTbbib 1896.
Onp.

2

2
40*

40

292

I I p e ^ ii e T

n

M a łe p k i,

i

a

G ra m a ty k a

p

y

h

p o ls k a .

h

h

W yd.

R3HK
UOJIbCKHH

fl3MH
HIMeUKHH

l^ eo fp ao n a
i iCTOpKfl

MaTewiaTHna

0i3H K a

ICTOpHa
npapoAH

C z u b e k - Z a w iliń s k i, W y p is y p o ls k ie
Lw ów 1904. W yd. II.

R3HK
AaTHHbCKHH

9. L w ó w 1 9 0 8 .
O np.
d la I I I . k la s y .
O np.

Im pM aH - IleTejieH i], - KaaHTOBCKiłH, B npaB H HiMeipEci
jlfJLSl I I I . KJIJiCH. BlIflaHE I I . J l t s i e 1901.
J a h n e r , d e u ts c h e G ra m m a tik . 2. A u fla g e . L e m b e r g 1908.
O np.
P e te le n z , D e u ts c h e G ra m m a tik . L e m b e r g 1 9 0 8 . O n p .

KajtHTOBCKHH, WueÓHHK fio k p a c jiii p\jia i i i i m c e p e /p
h h x . .HtBiB 1 9 ('0 .
O np.
CeMKOBHU-IjIBHHnKHH, O nOBi^aH e 3 icT O pnl BCeCBBiTh o i . W aciB I I . J I b b i b 1 8 9 7 .
O np.

2

20

2

2
2
1

20
80

2

50

2

OronoBCKHH, I I ., Y n e f e r n c apiiTMeTHKH p jl s m i3 m n x
k j m c . Wae-rB I I . J I b b J b
18 9 8 .
O np.
CaBHn,KHir, LeoM eTpiM i L L i c t b I I . 1901.

1
1

60

HH3inlIX 2MHC.
O np.

2

40

- B ep x p aT C K in i, M iH ep a aB o k in n a HH3ini
2. b h ą . J l n B i B 1 8 9 8 .
O np.

1

40

1

60

2

40

OrOHOBCKHH I I .. y n e Ó
J lB B iB 1 8 97 .

• A o m e h i],k h h

K JM C H .

H H K (J )i3 H K H

IY. K

PejiTrta

r

K

k

ji

a c a.

TopoHBCKHH, JIiT y p k iica rp e ic o - K aT oangK oi
2. BHfl. J I b b I b 1 8 9 8 .

pepKBH.
O np.

CaM0JE6BHn - CojtTHClK - OrOHOBCKHH, DpaMHTHKa Jia,THHBCKa. WacTB I I . J Ib b Ib 1 8 9 7 .
O np.
npyxHHn,KHH-OroHOBCKHH:, B npaB H jia T H H B C K .i
IY . k j l h c h . J l B B i B 1 8 9 8 .
O np.
C a e s a r, C o m m e n ta r ii d e b e llo g a lh e o . B H ^ a H G M aicap y in K H
1904.
O v id iu s, B n ^ a r i e .

2

n

llptypiei'

i A

p

y H H K K

^i^epep-M an^H fiyp-I^erjiH H B O K H ił, TpaMaTHKa rpeijKa

R3MK
rpeuKMK

R3MK
pyCKMM

fl3HK
riO»bCKMH

nmijiBHa. JlBBiB 1898.

Onp.

3

20

2

50

BiHKOBCKHH-Ta6opcKHfi-HeMHHBCKHH, B npasii rpeptsi

„Ibbib 1899.

Onp.

CMa^B-CTopKHH-l'apTHep, TpaMaTHKa pyeica.

JL eb Ib

189B.
Dmramca pycna ąjui IV. k m c h . J I bb I b 1897.

Onp.
Onp.

2

Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna. Wyd. 9,
Lwów 1903.
Onp.
Czubek - Zawiliński, Wypisy polskie dla IV. klasy.
Lwów 1900.
Onp.

2

40

2

40

2

40

HfivieuKMii

RJIS-I IV. IMBCH 2. Błlfl. JLBBiB 1900.
Olip.
Jahner, Deutsche Grarairtapk. 2. A uJlage. Lem b erg l90 3
Onp.
Petelenz, Deutsche Grammatik 1903.
Onp.
3 icT o p n i B ceHaCTB III. JlBBiB
Onp.

2

C*
O

H3MK

2

G
O te
OO

I epwaH - I b ‘T e j en i; - Pwijihtobokhh , B npaB jr HiMen,m

1

CeMKOBHU - LTonnHOKHH, O no B i^ an n

F1eor'pao>ia
i icTopafl

MaTeMaTMKa

<J>i3nna

OBBlTHOi ĄJISl HH3miiS MUC.
1898.

BenoHi-M aepeKHłi-HoniiHBCKHH, reoPpaęfu.H
y ro p ciio i MOHapxi'i. JEbb I b 1899.

Onp.

1

20

OroHOBCKHH II.. YneÓHHK apuTMerHKH flnn HH3mnx
kjlhc . MacTB II. J I bb I b 1898.
O np.
CaBHn,KHH, LeoMerpnn. TIaccB II. 1901.

2

40

OroHOBCKnn II., y n e ó hhk
w a e , J I bb I b 1897.

V.

PeMria

2

aBCTpo-

K

ji

a

cJ)i3HKH

hh3euhx
O np.

c

1

2

40 I

a.

TopoHBCKirił, /loCMaTWKa (Jiyh / iume n r a n b n a i

sukmiło-

1'eTHica pjm Bncninx u r a c . JlBBiB 1893.

Onp.

2
1

294

n

Ilpp^mer

fl3HK
TiaTHHbCKHM

i /1 P y H H H K

E

r

T. Livius. BH,a;aHe.
P. Ovidius, B H ^ a H e .
CaitoaeBiłn -C o jlth o ik - OroHOBCKHir,
THHBCica EacTB 2. J I b b i b 1897.

rpa*aTH K a aa-

Onp.

2

40

<PiAepep-MaHflH6yp-Il,erj[HHBCKHB:, TpaMaTHKa rpepica
niKiaBHa. JlBBiB 1898.
Onp.

3

20

Onp.

3

60

1. i 2.
Onp.

3

HlMeU,KHH

Petelenz-Werner, Deutsches Lesebuch fur die V. Klasse
2. Auflage. Lemberg 1902.
Onp.

2

80

[ieoi'paoia

3aKmeBCKHH - BapBieBCKHH,

2

40

4

80

4

80

Xenophon, Chrestomatya.
H3HK
rpeuKHH

R3HK

Bn^aH e MaKapyniKH 1904.

Homeri Ilias.

H3HK

Próchriicki, Wzory
Lwów 1900.

H aeT B

M

npnpoAH

I.

JT b b Ib

poezyi i prozy. Wyd.

BcecBBiTHa

Onp,

- CaBnnKHii, ApHTiteTHKa i
M a c . J l B B i B 1876.
o u h h k - CaBHpKEH, EeoMeTpna ąjlr

affiAeópa pjisi

Onp.

b h c ih h x

M

b ib

b h c ih h x

1877.

M ac.

Onp.

EiniiHiYToxniTenep-IIonnHBCKHH, MiHepanBorin i keonB oria ą j i s i b h c i h h x M a e . JlnBiB 1890.
Onp.
PocTa(J)HHBCKHH-BepxpaTCKHfi, EoTaHiKa f l BHcmnx
M a c . JTbbIb 1896.
Onp.

YI. K

Pe^Ein

IcT opna

1900.

o u h h k

•H b

IcTopna

B H ^aH e.

JTbbIb 1894.

i ic ropna

MaTeNiaTHna

I.

JlynaKOBCKHH, B3ipr;i npo3ii i noe3ni Ąna Y. m e n .

pyCKHM
R3HK
nO.lbCKMM

L L ic t b

ji

2
2

a c a.

TopoHBCKnń, ^okMaTHKa nacTHa flna
J T b b I b 18^5.

b h

3 ih

h x

M ac.
Onp.

2

40
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n i f l p y M H M K

IIpe^Mer

R3MK
^laTHHbCKKH

0. Sallustius,
P. Yergilius,

r

1

70
60

BH ^aH S.
B u ja n e .

C a m o Jie B H H - C o j i t b c i k - O r o H O B C K H H ,
T H H tc K a .

E

T p a M a T H K i f c 1,zra-

II. Jt&BiB 1897.

P ta c iB

Onp.

3

Onp,

2

9

rpei^KHH

o

R3MK

Xenophon, Ohrestomatya ed. Fiderer.
Iiomeri Ilias. W a c T B I. i II. B a w a r i e
Herodoti Historiae, B H ^ a els

4 > i^ ;e p e p - M a H A H id y p - II|e r jr H H B C K H H , I p a M a T H K a r p e p K a
O np.

3

o

pjisi
Onp.

4

40

Tarnowski-Wóicik, Wypisy polskie. Część I. Wyd. 1.,
2. i 3. Lwów 1903.
Onp,

3

30

HIMei^KHK

Petelenz - Werner, Deutsches Lesebuch fur die VI.
Classe. Lwów 1892.
Onp.

2

80

rW paojia

3aKnieBCKHH-EapBiHBCKHH. IcTopna B c e c B B i T H a .
I. „iBBiB 1900.
T o ro cauroro nacTB I I. J I ub Ib 1902.

i iCTOpHR

T o ro

2
2
2

40
40
60

O np.

2

40

rjlu
Onp.

4

80

4
1

80
20

2

40

n iK ijiB H a .

R3HK

nO^bCKHH

R3HK

1898.

O m ., Ciapo - pyoKa
bhcihhx jurne. .HBBiB 1881.

O ro H O B C K H H

pycKHit

R3HK

JlB B iB

ca M o ro

Ic T o p n a

K p a ro

p o ,a ,H H H c ro .

1895.

M o u h h k -CaBH pKH H ,
b h c h ih x

MaTewiaTHHa

k jijic .

ApHTM eTHKa

i

aard ed p a

J I bb Ib 1876.

M o H H H K - C a B iin ,K H n .

I

e o M e ip n a

pjin

b h c iiih k

JTbb I b 1877.
JlB o d a p im iH

ICTOpHfl
npHpo^H

K paH pa.

IIlM iA T - IIo jr a H B C K H H :,

JlBBiB 1889.

P la c T B

III.

u a c iB

Jle B n p K H H - M a T ie B ,

x p e c T O M a T H ,a

Jlbm s

k jijic .

Onp.
K p a ic iB

1904.

3 o o A B o r ia

rjisi

b h c ih h x

k a h c

.
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(1

Iip e ^ m e T

i

VII.

P e / iiY ia

H shk
/ I ć lT H H b C K H H

fl

3K K

rp e u K H H

fl

3MK

pyCK H M

fl

3MK

IH M b C K H K

fl3HK
HIM
eUKHH

K

j i

H

a

H

c

H

K

a .

80

Cicero, B n ^ a i i e
P. Yergilius, B H f l a r r e
CaMOjieBHH - Cocthcik - OroHOBeanfr, TpaMaTHKa ji&THHBCKa. EaeTB II. JlBBiB 1897.
Onp.

2

40

Demosthenes, B H f f a H e
Homeri Odyssea, E a e T B I. i II B i j a n e
ĆOi.ajepep-MaH/pHÓyp-IIer.aiiHBeKiiH, rpaMaTHKa rperpca
n i K i a B H a . JlBBiB 1898.
Onp.

3

20

EapBiHBeKHH, PycKa nnrraHKa p.jui BHcnins m a c
xIacTi> I. YcTHa oflOBeHHicTB, 2. BH^aHe
Toro eaMoro, B h i m k h 3 Hapo^HoI .aiTeparypn XIX. b
/.pan b h c i h h x kjmc, naeTB I. 8. Bujana LlBBiB
1898.
Onp.

2

8

Tarnowski-Próchnieki, Wypisy polskie dla klas wyż
szych. Część II. Wyd. 1. i 2. Lwów 1896. Onp.

3

60

Petelenz-Werner, Deutsches Lesebuch fur die VII.
Classe. Lemberg 1898.
Onp.

3

30

4

80

4

80

1

20

K «a n c .

M o H H H K -C a B H IIK H H ,

ApiiTMemK
1876,

i

ajnAeópa

LeO M epH n

/pan

/pan

Onp.

^H b b I b

JlBBiB 1877.
JlBokapHTMH Kpanpa. KpaKiB 1904.

i icTopaa

r

2

B n e n iH x

r‘eoiipao)ia

K

Banorap-IIiopKO, HayKa xpncT. KaToa. tTHtta /pan
BHoniHx iMiie J l B B i B 1985.

Moehiik - CaBnpKHH,
M
aTeNiaTHKa

p y

A

B llC n iH X

K J lilC .

Onp.

Im^eAL-E. I., IeTopiin HOBininns naeiB /pan b h c u [ h x
kjtmc. EaeTB III. LI ob ib 1882.
Onp.
3aKmeBeKHH-EapBiHBeKHH, loTopna B c e c B E i m a . EacTB
III. 1904,
LleBHpK.Hn-MaTiBB, IeTopira Kpaio po/psiHHoro. LlBBiB
1895.
Onp.

O

0
2

60

2

40 |

|
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f l i ^pyMHHK

K

r

Onp.

4

40

Onp.

1

80

B anaep CTetftaHOBiin, I ctodhh xpncT. KaToa. nepKBH
J I bbIb 1903.

2

JJpeiiici'

<t>i3MKa

HoxMaH-CaBHn;KHH, yneÓHHK $i3HKH
kjihc . «ZEbbib 1885.

nponeAeBMaH,ąHÓyp, JlBokiKa. J I i .b Ib 1902.
TMKa
(DiyibocoiDi^Ha

bhcihhx

TUI. K ji a c a.

Pe^Eria

R3HK
yiaTHHbCKHH

R3MK
rpeiiHHH

R3HK
pyCKHM
R3HK
rKMbCKMM
R3HK
HIMeLlKMM

Iieor1pao)in
i iCTOpMfl

Nr. 15.

0 . Horatius, BH,ąaHe
C. Tacitus, BH,3,aHe
CaMOJieBHn - COJITHCIK - OroHOBCKHH, 1'paMaTHKa JlilTHHBOKa. EacTB 11. JEbb Ib 1897.
Onp.

2

40

Plato, BHflaHe
Sophocles, BiiflaHe
Homeri Odyssea, Bujana
cKgepep-MaHflHÓyp^eMHHBoioiH, TpaMaraKa rpenrca
niKinBHa. łEEbb I b 1898.
Onp.

3.

20

EapBiHBCKHH, Bhim kh 3 napo,a,Hoi jriTepaiypH XIX. 3.
EacTB II. JEbbIb 1902.
Onp.

4

Tarnowski-Próchnioki, Wypisy polskie. Część II. Wyd.
1. i 2. Lwów. 1896.
Opr.

0
O

60

Potelenz-Werner, Deutsches Lesebuch ftir die VIII.
Olasse. Lemberg 1894.
Opr.

4

40

1

80

2

40

ŁpiHKe.ib-L.roMÓiHBCKHM-Ei.aenKHH, IcTopna 1 c tr THCTHica aBCTpo-yropcKoi MOHapxr. J I b b l b 1901
JleBHnKiiH-MaTiGB, IoTopna Kpaio popyiHHoro, J E b b I b

1895.

Onp.

41

i—
IIpe/n ieT

n i A p y H H H K

r

4

80

4
1

80

4

40

M o h h h k - CaBHii;KHH,

MaTeMaTHKa

<ti3HKa

ApHTMeTHKa i anBdefipa
BHcrnHs M a c . JlBBiB 1876.
Onp.
Mohhhec - CaBHn,KnH, 1 eoM eTpna ^ i a b h c h ih x M ac,
JTebIb 1877.
Onp.
JlnodapuTMU Kpanna. KpaKiB 1904.

K

HoxMaH-CaBHn,KHE, ynefim iK

M ac . JlBBiB 1885.

(|>:3hkh

pjisi

b h c h ih s

Onp.
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Wykaz książek
na rok szkolny 1903/1904
■w szkołach,

realn y ch .

P o d r ę c z n i k

P rze d m io t

I.

K

li

•

40

K l a s a .

a) rit. lat.
Katechizm większy clla szkól ludowych podług ks.
Deli arbę’a, opracował ks. Morawski. Lwów 1898.
Opr.
lub :

Religia

Ks. Ślósarz, Katechizm religii katol. Wydanie 1. i 2.
Lwów 1899.
Opr.

1

lu b :
Wielki katechizm religii katolickiej. (Zatwierdzony
przez Episkopat Austryaeki). Kranów 1903. Opr.

60

b) rit. gr.
A.

T o p O H B C K H H , KaTexi3M XpHCT
1896. Bnp;. 3.

KaTOJI.

JlB B iB
Opr.

1

Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna. Wyd. 9.
Lwrów 1903.
Opr.

2

40

lu b :

Język polski'

Konarski, Zwięzła gramatyka jezvka polskiego. Lwów
/ 1902.
“‘
Opr.
Próchnicki i Wójcik, Wypisy polskie dla I. klasy.
Wyd. 2 —3. Lwów 1897.
Opr.

50
1
41*
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K

h

80

Język niemiecki

German i Petelenz, Ćwiczenia niemieckie dla I. klasy
Wyd. 5. Lwów 1903.
Opr.

1

Geografia

Benoni i Tatomir, Krótki rys geografii. Wyd. 6 —8.
Lwów 1903.
Opr.

1

Historya

Pieniążek, Opowiadania z dziejów kraju rodzinnego.
Lwów 1895.
Opr.

i

Soleski i Fafara, Arytmetyka na I. i II. klasę. Lwów
1904. “
“
Opr.

1

20

2

20

lub :
Baraniecki, Podręcznik arytmetyki i algebry. Część I.
i II. Kraków 1894.
Opr.

Matematyka

Historya
naturalna

lub:
Brzostowicz, Początki arytmetyki i algebry. Część I.
Wyd. 1—4. Sanok 1900.
Opr.

1

lub:
Ignacy Kranz, Arytmetyka i algebra na kl. I. i II.
(w druku)

1

50

2

20

2

30

1

40

Nussbaum-Wiśniowski, Podręcznik zoologii dla niż
szych klas szkól średnich. 1904. (w druku).
Nowicki-Limbach, Zoologia. Wyd. 6 — 10. Lwów 1903.
Opr.
Rostafiński, Botanika szkolna na klasy niższe. Wyd.
1—4. Kraków 1899.
Opr.

II.

K l a s

a.

a) rit. lat.

Religia

Ks. Dąbrowski, Historya biblijna zakonu starego. Wyd.
1—4. Stanisławów 1899.
Opr.
b) rit. gr.
A. TopoHBCKHH, IcTopitn óióAHHa C T a p o r o
B hą . 2. J l n B i B 1899.

Język polski

3aBm i
Opr.

2

Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna. Wyd. 8
i 9. Lwów 1903.
Opr.

2

40 1
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K

li

lub:
Konarski, Zwięzła gramatyka jeżyka łolskiego. Lwów
1902.
“
'" '
Opr.
Próchnicki i Wójcik, Wypisy polskie dla II. klasy.
Wyd. 1 —2. Lwów 1898.
Opr.

1

80

Język niemiecki

ł r m a n i Petelenz, Ćwiczenia niemieckie dla 11. klasy.
Wyd. 4. Lwów 1904.
Opr.

2

20

Geografia

Baranowski i Dziedzicki, Geografia powszechna. Wyd.
6 —9. Lwów 1902.
Opr.

2

80

Historyą

Zaleski, Opowiadania z dziejów anstryackich i po
wszechnych. Wyd. 2. Lwów 1.901,
Opł

1

Soleski i Katara, Arytmetyka na I. i II. klasę. Lw7ów
1894. ‘
" (W .

1

20

2

20

Język polski

50

lub :

Matematyka

Baraniecki, Podręcznik arytmetyki i algebry. Część T.
i 11. Kraków 1894.
Opr.
lub:
Brzoatowicz, Początki arytmetyki i algebry. Cze* I.
Wyd. 8 - 4 . Sanok 1900.'

Historyą
naturalna

Nowicki-Limbach, Zoologia, Wyd. 10. Lwów 1903.
Opr.
Rostafiński, Botanika szkolna dla klas niższych. Wyd.
1—4. Kraków 1899.

2

20

2

30

Część- I.
Opr.

1

50

Jamrógiewicz, Geometrya poglądowa. Wyd. 2. i 3. Lwów
1901.
Opr.

2

,

Mocnik-Maryniak, Geometrya poglądowa.
Wyd. 6 —8. Lwów 1896.

Geometrya
i rysunki
geometryczne

1

lu b :
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III.

K

li

1

60

1

00

2

40

K l a s a .

a) rit. lat.
Ks. Dąbrowski, Efctorya biblijna zakonu nowego.
Wyd. 3. Lwów 1902.
Opr.

Religia

b) rit. gr
' A.

Język polski

I c T o p n a SiOjnibaa
Bug. 1. i 2. JlfcBiB 1^)1.

TopOHfcCKHH,

e o b o iv

saBirr a.
Opr.

Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna. Wyd. 8.
i 9. Lwów 1903.
Opr.
Czubek-Zawiliński, Wypisy, polskie dla III. klasy.
Lwów 1904. Wyd. 2.
Opr.
German i Petelenz, Ćwiczenia niemieckie dla klasy
III. Wyd. 3. Lwów 1902.
Opr.
Petelenz, Deutsche Grammatik. Lwów 1904 Wyd. 2.
Opr.

2

2

40

1

80

Jahner, Deutsche Grammatik. Lwów 1903. Wyd. 2.
Opr.

2

20

AmboLski, Książka do nauki języka
Część I. Ld^w 1895.

francuskiego.
Opr.

1

70

Geografia -

Baranowski i Dziedzicki,Ai^ografia powszechna. Wyd.
6—9. Lwów 1902.
Opr.

2

80

Hisforya

Zipper, Opowiadania z mitologii Greków i Rzymian.
Lwów 1897.
Opi;.'

2

40

1

80

Matematyka

Baraniecki, Początki arytmetyki i algebry. Część III.
i IY. Kraków 1895.
Opr.
lu b :
Brzostowicz, Początki arytmetyki i algebry. Część II.
Wyd. 1— 3. Sanok 1903.
Opr.
lub .
Ignacy Kranz, Arytmetyka i Algebra, podręcznik dla
niższych klas szkół średnich. Gz. II. na kl. III.
i IY. (w druku).

Język niemiecki

Język francuski

lub:

1

1

50
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h

Soleski, Nauka fizyki. Wyd. 2 —4. Lwów 1904. Opr.

2

20

P rzed m io t

Fizyka

lu b :
Kawecki i Tomaszewski, Fizyka dla niższych klas
szkól średnich. Wyd. 2. i 8. Kraków 1902. Opr.

2

Moćnik-Maryniak, Geometrya poglądowa^ Gzęść II.
Wyd. 4 —6. Lwów 1902.
Opr.

1

Geometrya i ry
lu b :
sunki
geometryczne
Jamrógiewicz, Geometrya poglądową. Wyd. 2. i 8.

50

Opr.

2

Ks. Jougan, Liturgika. Wyd. 1 —2. Lwów 1899. Opr.

1

40

1

60

2

40

Lwów i 901.

IY .

K l a s a

a) rit. lat.

Religia
b) rit. gr.
A. TopoHBCKHH, JliTyprii-ca. B h ^ . 2 .

JL hm s

1898.

Opr.

Język polski

Język niemiecki

Język francuski

Małecki, Gramatyka jeżyka polskiego szkolna. Wyd.
9. Lwów 1903.
Opr.
Próchnicki, Wzory poezyi i prozy. Wyd. 1—2. Lwów
1900.
Opr.

German Petelenz; ćwiczenia niemieckie dla IY. klasy.
Wyd. 3. Lwów 1904.
Opr.
Petelenz, Ileutsch Grammatik. Wyd. 2. Lwów 1904.
Opr.

3

2

40

1

80

Jahner, Deutsche Grammatik. Wyd. 2. Lwów 1903.
Opr.

2

20

Amborski, Książka do nauki jeżyka francuskiego.
Część II. Lwów 1894.
Opr.

2

lu b :

|
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Kokorudz-Konarski,
Lwów 1900.

K

li

Gramatyka ruska dla Polaków.
2

Język ruski
EapBiHBCKHH, EnTaHKa pycrea
JlBBiB 1900.

micLi Bnzu.aoBHx
Opr.

1

40

Geografia

Benoni-Majerski, Geografia austr.-węgierskiej monar
chii. Wyd. 4. Lwów 1903.
Opr.

1

20

Historya

Zakrzewski, Historya powszechna. Część I. Wyd. 1 — 3.
Kraków 1902.
Opr.

2

40

Dziwióski, Zarysy algebry. Wyd. 1 —2. Lwów 1898.
Opr.

3

60

4

80

Kostecki, Algebra dla klas wyższych. Lwów 1902. Opr.

4

50

Soleski, Nauka fizyki. Wyd. 2 —4. Lwów 1904. Opr.

-2

20

mlh

lub:

Matematyka

Baraniecki, Algebra dla kLs wyższych. Kraków 1892.
Opr.
lub:

Fizyka

Chemia

Geometrya i ry
sunki
geometryczne

lub :
Kawecki i Tomaszewski, Fizyka dla niższych klas
szkół średnich. Wyd. 1— 3. Kraków 1902. Opr.

2

Bandrowski, Wykład chemii ogólnej. "Wyd. 2. Kra
ków 1895. Część I.
Brosz.

4

Sucheni, Chemia (w druku).

■

Mocnik-Maryniak, Geometrya poglądowa. Część II.
Wyd. 3—6. Lwów 1902.
Opr.

1

lub :
Jamrógiewicz, Geometrya
Lwów 1901.

poglądową.

Wyd. 2 —3.
Opr.

2

50
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Przedmiot

V.

K

K

li

1

60

1 a s a

a ) r it . lat.
W a p p le r- Ś w ite r s k i, N a u k a
1875. (W y c zerp an e ).

w ia r y

katolickiej.

Lwów

,

h) rit gr.

Religia

A . TopOHŁCKHH, ^ o tM a T H K a (jiy H n aM eH T a jitH a i a n o -

jitokeTHKa
A.

T o p o H Ł C K iiił,

^okM aT H K a

Jltn iB 1905.

u a c T tu i

T a rn o w sk i i Bobin, W y p isy p o l f l i e d la szkól re a ln y c h
i seminaryów' nauczy c ie lsk ic h . T om I. W y d . 1— 3
L w ów 1905 (w d ru k u ).
Opr.

3

W y b ó r z dzieł p isa rz y g re c k ic h i ła c iń s k ic h w przekla-dach. Część 1. L w ów 1902.
Opr.

5

Zatlioy, A n to lo g ia rzym ska. L w ó w 1898.

3

-O pr.

w I. półroczu, P o d rę cz n ik i, j a k w klasie IV .
w 11. półroczu, G ra m a ty k a , ja k w k lasie IV.

LapBiHŁCici-nl, Bilimkh
CKO-pycKoI X IX .
xł. I
W. 11.

?. Hapo^Hoi .aiTepaTypn yKpainn. ąjm ceMmapniB ymiTe,abcrenx

b

3
4

P e te le n z -W e r n e r , Deutsche,s L e s e b u c h
K la s s e . L wtów7 1902. W y d . 1 i 2.

Język francuski

A m b o rsk i. K siążką do n a u k i ję z y k a
Część III. Lwów7 1895.

-V'.
Opr.

2

80

francuskiego.
Opr.

2

40

Opr.

2

40

Lewńcki, Z arys dziejów P e ls k i i k r a jó w r u s k ic h z n ią
połączonych. W y d . 1 — 3. K ra k ó w 1901.

2

Z akrzew ski, H is tr y a
K ra k ó w 1902.

Nr. 15.

2

bhciiihx

JltBiB 1895.

Język niemiecki

Historyi

rah

Opr

2

a)
h)
Język ruski

b h cih hx .

Opr.

muc

Język poiski

a a c

p o w sze ch n a .

Część

fiir

die

II. W y d . 3.

42
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Dziwinski, Zasady algebry.

Wyd.

2. Lwów 1898.
Opr.

K

-h

3

60

4

80

4
1

50
20

lu b :

Matematyka

Baraniecki, Algebra dla klas wyższych Kraków 1892.
Opr.
lub g
Kostecki, Algebra dla klas wyższych. Lwów 1902. Opr.
Kranz, Logarytmy. Kraków 1900.
Opr.

Historya
naturalna

. Bostafiński, Botanika szkolna dla klas wyższych. Wyd.
2. Kraków 1901.

0
O

Chemia

Bandrowski, Wykład chemii ogólnej. Wyd. 2. Cześć I.
Kraków 1895.
Brosz.

oo

3eometrya i ry Łazarski, Zasady i.geometryi wykreślnej (z atlasem).
sunki
Wyd. II. Lwów 1901.
Opr.
geometryczne

8

40

2

80

1

80

V I.

K l a s a

a) rit. lat.
Martin Solecki, Etyka katolicka. Wyd. 1. i 2. Prze
myśl 1885. (Wyczerpane).
Opr.
lub :

Religia

Ks. Szczeklik, Etyka katolicka. Wyd. 8. przerobione
Tarnów 1903”.
Opr.
b) rit. gr
Bamiep-IOpKo,
b h c iiih x

Język polski

Iiayica x p H C T . K aT O -zi.
1895. (Wyczerpane).

e ra K ii

iw tflc .

Tarnowski i Bobin, Wypisy polskie dla szkół realnych
i seminaryów nauczycielskich. Tom. I. Wyd. 3.
Lwów 1905 w (druku).
Opr.
Tarnowski i Bobin, Wypisy polskie dla szkól realnych
i seminaryów nauczycielskich. Tom. II. Wyd.
1—2. Lwów 1900.
Opr.

2

3
3
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Przedmiot

K

,1
■■biinimiu|

- Język polski

Język ruski

Zathey, Antologia grecka. Lwów 1894.
Zathey, Antologia rzymska. Lwów 1898.

Opr.
Opr.

4
3

Podręcznik jak w klasie V.

Język niemiecki

Petelenz-Werner, Leutsches Lesebuck
Olasse. Lwów 1893.

fiir die VII.
Opr.

3

30

Język francuski

Amborski, Wypisy francuskie. Część I. Lwów 1896.

3

•

Zakrzewski, Historya powszechna. Część III. Wyd.
2. skrócone. Kraków 1903.
Opr.

2

80

Lewicki, Zarys dziejów Polski i krajów ruskich z nią
połączonych. Wyd. 1—3. Kraków 1901.
Opr.

2

Dziwiński, Zasady algebry. Wyd. 2-. Lwów 1898. Opr.

3

60'

4
1

80
20

Historya

lub :

Matematyka

Baraniecki, Algebra dla klas wyższych. Kraków 1892.
Opr.
Kranz, Logarytmy. Kraków 1900.
Opr.
Kranz, Trygenometrya kulista w zadaniach. Kraków.
1903.

Historya
natutalna

Fizyka

30

Petelenz, Zoologia dla klas wyższych szkół średnich.
Wyd. 1 — 2. Lwów 1900.
Opr.

3

Soleski, Wykład fizyki. Wyd. 2. Lwów 1892. Opr.

4

lub :
K a l e k i i Tomaszowski, Fizyka dla wyższych klas
szkół średnich, Wyd. 1—3. Kraków 1903. Opr.

Geometrya i ry
sunki
geometryczne

Łazarski, Zasady geometryi wykreślnei
Wyd. II. Lwów 1901.
'

3

(z atlasem).
Opr.

40

40
l

3
42*

808
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1 Przedmiot

V II.

K l a s

Ii

li

a

<i) rit łut.
Ks. Juugan, Historya Kościoła katolickiego. Wycl. 2.

Religia

2

h) rit. gr.

0
/W

Język polski

Tarnowski i Bobin, Wypisy polskie. Część II. Wyd.
1—2. Lwów 1900.
Opr.
Zntliey, Antologia grecka. Lwów 1S94.
Opr.
Zatliey, Antologia rzymska. Lwów . 898.
Opr.

9
O
4
?9>

Język niemiecki

Pete.ienz-Werner, Deutsches Lesebuch fiir die VIII.
Ciasse. Lwów 1894.
Opr.

4

Język francuski

Aminu ski, Wypisy francuskie. Część II. Lwów 1897.
Opr.

4

Histofya

Zakrzewski, Historya powszechna. Część III. Wyd.
2. skrócone. Kraków 1903.
Opr.
Lewicki Zarys dziejów Polski i krajów ruskich z nią
połączonych. Wyd. J —3. Kraków JSOL
Opr.
Głąbiński-Kinkel, Historya i statystyka austryackowęgierskiej monarchii. Wyd. I —2pLwów 1904.
Opr.

Matematyka

Dziwiński, Zasady alghbry. Wyd. .2. Lwów 1898.
Opr.
lub :
Baraniecki, Algebra dla klas wyższych. Kraków 1892Opr.
Kranz, Zbiór zadań matematycznych dla klas wyż
szych. Kraków 1902.
flr.
Kranz, Logarytmy, Kraków 1900.
Opr.
Kranz, Trygonometrya kulista w zadaniach. Kraków.
1903.'

40

40

1
1

Ban-ne: -CTe^aHOBH^i, Icropn x p H C T . KaToanpKoi n,epk b h (wyczerpane, tylko w drodze antykwarycznej
do nabycia).

1

80

3

60

4

80

3
1

50
20
30

j
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K

Łomnicki, Mineralogia i geologia. W to. 5. Lwów 1900.

Historya
naturalna

Fizyka

Geometrya i ry
sunki
geometryczne

h

1

60

Wiśniowski, Z nśafl mineralogii i geologii. Lwów 1902.
Opr.

2

50

Soleski, Wykład lizyki. Wyd. 2. Lwów 1892.

0 | r.

4

Kawecki i Tomaszewski, Fizyka ,dl« wyższych klas
szkół średnich. Wyd. 1—3. Kraków 1903. Opr.

3

tu b :

tub :

Łazarski, Zasady geometryi
Wyd. II. Lwów 1901.

wykreśtnej (z atlasem).
Opr.

40

40

3

810

K o n k u rsu .
a) ogłoszone po raz p ierw szy:
L. 17.059. Niniejszem ogłasza się konkurs-na- posadęaanau^yciela głównego
w e. k. męskiem seminaryjni nauczycielskiem w Krakowie z kwalifikacją nau
czycielską do szkół średnich dla języka polskiego jako przedmiotu głównego. Bo
posady tej przywiązane są pobory służbowe i prawo do pobierania dodatków pięcio
letnich unormowane ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. ust. państ,.
Kompetenci ubiegający się o to posadę winni podania należycie udokumen
towane i zaopatrzone wT tabelę stosunków służbowych sporządzoną,na przepisanym
formularzu (Qualifikationstabelle) wmieść za pośrednictwem swej władzy przełożo
nej do c. k. Kady szkolnej krajowej najpóźniej do końca czerwca b. r.
Kandydaci winni nadto oświadczyć wyraźnie w podaniu, czy i w jakim wy
miarze pragną w razie nominacji, aby im policzono w myśl § 10. ustaw/y z dnia
19. październiką 1898, Nr. 178 Dz. u. p., czas służby spędzony w charakterze egza
minowanego zastępcy nauczyciela w szkołach średnich do przyznania dodatków
pięcioletnich.
O ile kandydaci pełnili już obowiązki w publicznych szkołach ludowych lub
w państwowych szkołach ćwiczeń a pragną, aby lata tej służby były im na po
sadach, o które się ubiegają, policzone nie. tylko do ogólnej ilości lat służby ale
także do przyznania dodatków pięcioletnich w myśl §§. 2. i 14. na wstępie przy
toczonej ustawy, winni wyraźnie ^świadczyć w podaniach, czy i w jakim zakre
sie liczą w razie zamianowania na korzyści wypływające z tych postanowień
ustawy.
Zebrane podania przedłożą Dyrekcje szkół średnich względnie seminaryów
nauczycielskich tudzież c. k. k. Eady szkolne okręgowe najpóźniej do 5. lipca b. r.
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne kompetentów.
Z e. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 11. czerwca 1904.

L. 18.334. Niniejszem ogłasza się konkurs w celu obsadzenia posady nauczy
cielki szkoły ćwiczeń w c. k. żeńskiem seminaryum nauczycielskiem we Lwowie
z językiem wykładowym polskim.
Do tej posady przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków pię
cioletnich unormowane ustawą z 19. września 1898, Nr. 174 Dz. u. p.
Przy równych zresztą warunkach będą miały pierwszeństwo kandydatki
z egzaminem wydziałowym z grupy językowo-historycznej oraz z uzdolnieniem
do udzielania nauki śpiewu.
Kompetentki ubiegające się o tę posadę winny podania swe należycie udo
kumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych sporządzoną na prze
pisanym formularzu (Quabfik'itionstabelle) wnieść za pośrednictwem swTej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej krajowej do dnia 10. lipca 1904.
Kandydatki pełniące obowiązki w publicznych szkołach ludowych a pragnące,
aby lata spędzone w tej służbie były im policzone na posadzie, o którą,^się ubie
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gają, nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale także w celu przyznania
pięcioletnich p© ujiftlf §. 2. i 14. przytoczonej ustawy, wmę-y oświadczyć
w swych podaniach, czy i w jakiej mierze liczą w razie zamianowania na
które mogą osiągnąć na podstawie rzeczonych postanowień ustawy.
"Podania kompetentek przedłożą Dyrekcye i c. k. Eady szkolne
wypełniwszy nalesycie tabele kwalifikacyjne do dnia 1.5. lipca b. r.
Lwów, dnia 7. czerwca 1904.

dodatków
wyraźnie
korzyści,
okręgowe

L. 1.129. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ogła
sza się niniejszem konkurs:
Z poborami III. klasy płac:
1. Posady kierownika szkoły 4-klasowej męskiej i 4-klasowej żeńskiej w J a 
nowie (obie te szkoły pozostają na razie pod wspólnem kierownictwem).
Z p o b a w i i IY. klasy płac :
2. Po.Łly kierownika i dwóch posad nauczycieli szkoły 4-klasowej mieszanej
w Rodatyczach.
językiem wykładowym w obu powyższych szkołach jest język polski.
Od kompetentów wymaganą jest kwalifikacya do szkół ludowych pospolitych
z prawem do udzielania nauki języków niemieckiego,i ruskiego.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Gródku w terminie do końca
lipca b, r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Gródek.^inia 31. maja 1904.

L . .685. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Rawie egłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczyciela "kierującego i posady drugiego nau
czyciela względnie nauczycielki 2-klasowej szkoły ludowej w Rzeczycy, z pobo
rami IV. klasy płac z językiem wykładowym ruskim.
Z płacy nauczyciela kierującego potrąca się 72 K za dostarczane naturalia.
4 (Łleżycie udokumentowane podania wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okregłwej najpóźniej do końca
lipca b. r.
Eawa, dnia 11. maja 1904.

L. 1127. C. k. Eada szkolna okręgowa w Nowym Sączu ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
Z poborami II. klasy płac:
I.
Na posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w 4-klasowej szkole
męskiej w Nowym Sączu z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szko
łach miejscowych w libzbie godzin przepisanej ustawą.
O posadę te mogą ubiegać gię kapłani świeccy i zakonni kanonicznie ordy
nowani.

II. Na posad§ nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej na kolonii
kolejowej w Nowym Sąfjzu, ewentualnie na posadę nauczyciela w jednej ze szkó|
pospolitych męskich w Nowym Sączu przy tej sposobności opróżnić się mogących.
III. Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Łącku; wymagane
jest uzdolnienie do nauczania języka n ie m ie c k ie g o ,,
2. Na posady nauczycielskie w 2-klasowych szkołach a) w Tyliczu (wymagana
kwalitikacya do nauczania języka ruskiego) b) w Zagorzynie. W obu tych szkołach
jest wolne, mieszkanie w budynku szkolnym dla drugiego nauczyciela.
3. Na posady nauczycielskie w 1-klasowych szkołach: a) w Andrzejówce,
b) w Dubnem, c) w Jakóbkowicach, d) w Jastrzębiku, e) w Leluchowie, f) w Mu
szyn ce, g) w Roztoce wielkiej, h) w Świerkli, i) w Szczawniku, j ) w Wojkowej,
li) w Zubrzyku, l) w Złockiem.
Na posady pod a), b), cT), e), f), y), i), k), l), wymagana jest kwalitikacya
do szkół z językiem ruskim wykładowym, na inne z językiem polskim
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej cło c. k.Rady szkolnej okręgowej w Nowym Sączu do
dnia
31. lipca b. r.
Nowy Sącz 1. czerwca 1904.

I,. 904. Od 1. września względnie 1. sierpnia 1904 będzie do obsadzenia
tymczasowa posada nauczyciela w 5-kląsowej szkole męskiej w Przeworsku.
Kompeleoci uzdolnieni do nauki śpiewu i gimnastyki będą mieli pierwszeństwo.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Przeworsk, dnia 30. maja 1904.

L. 1.859. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Brzefsku ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela w szkole 1-klasowej w Łoponiu z p S p ra n i i IV. klasy płac.
•Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wraz z przepisaną tabelą kwalifikacyjną
i wykazem lat służby prowizorycznej należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzesku do 31. lipca 1904.
Brzesko, dnia 29. maja 1904.

L. 667. W okręgu czortkowskirn jest do obsadzenia po wakacjach kilka
naście posad tymczasowych nauczycieli tak w miasteczkach jak i po wsiach.
W samym Czortkowie jest jedna posada nauczyciela religii mojżeszowej do
obsadzenia.
Ukończeni seminarzyści, którzy wniosą podanie o posadę w lipcu. otrzymają
płacę już za miesiąc sierpień.
Czortków, dnia 8. czerwca 1904.
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L. 1.225. G. k. Rada szkolna okręgowa w Wieliczce ogłasza niniejszem kon
kurs. celem stałego obsadzenia posad)7 nauczyciela kierującego w szkole 4-klasowc-j męskiej w Wieliczce i nauczycielki kierującej w szkole 4-klasowej żeńskiej
w Wieliczce.
VV obu tych szkołach jest język wykładowy polski, pobory i korzyści służ
bowe II. klasy płac. Wymagany jest patent do szkół pospolitych i uzdolnienie
do nauczania języka niemieckiego jako przedmiotu.
Podania należycie udokumentowane mają być przedłożone za pośredni
ctwem przełożonej władzy do końca lipca b. r.
Wieliczka, dnia 8. czerwca 1904.

L. 1074. C. k. Rada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela z pełną płacą w szkole
pospolitej 4-klafewej męskiej Nr. XXIII. w Krakowie.
Do posady tej przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o powyższą posadę winni się wykazlre przynajmniej patentem
do szkół ludowych pospolitych i kwalifikacyą do uczenia języka niemieckiego.
Kandydaci z egzaminem do szkół wydziałowych b ę lą mieli pierwszeństwo.
Podania udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej bezpośre
dnio przełożonej władzy, do podpisanej c. k. Rady szkolnej okręgowej najpóźniej
do dnia 31. lipc-a 1904.
Podania należycie nieudokiiinentow ane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 3. czerwca 1904.

b) ogłoszone po r-iz drugi:
L. 18243. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
c. k. seminaryum nauczycielskiego męskiego w Rzeszowie.
Do posady tej przywiązane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich
unormowane ustawą z 19. -września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni -wykazać się kwalifikacyą nau
czycielską do szkól średnich z matematyki i fizyki jako przedmiotów głównych
a przynajmniej kwalifikacyą dla szkół wydziałowych z przedmiotów objętych
drugą grupą.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków słu
żbowych sporządzoną na przepisanym formularzu (Qualifikationstabelle), należy
wiin-ść do c. k. RMIy szkolnej krajowej najpóźniej do 15. czerwca 1904, za po
średnictwem przełożonej władzy.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi do szkół średnich
pełn li przy tych szkołach obowiązki zastępców7 nauczycieli a pragną, aby lata
lej służby były im policzone nie tylko do ogólnej ilości lat służby alei także do
przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898
Nr. 173 Dz. pr. p., winni to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach i wykazać
w tabeli kwalifikacyjnej, od którego czasu, jak długo i w7 jakiej ilości godzin tyNr. 15
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godniowo pełnili obowiązki nauczycielskie w charakterze suplentów, podając daty
i liczby odnośnych dekretów.
Podobnież kandydaci, którzy pragną, aby lata służby jńędzone w publicznych
szkołach ludowych były im policzone w sposób powyższy po myśli §§. 2. i 14.
ustawy z 19. września 1 * S Nr. 174. Dz. pr. p„ winni w swych podaniach
oświadczyć, czy i w jakim zakresie liczą w razie zamianowania na korzyści, któ
rych można dostąpić na podstawie tych przepisów ustawy.
Podania zebrane przedłożą Dyrekcye c. k. gimnazyów, szkół realnych i c. k.
seminaryów nauczycielskich względnie c. k. Rady szkolne okręgowe najpóźniej
do 20. czerwca 1904 wypełniwszy należycie w języku niemieckim odnośne ru
bryki dołączonej tabeli kwalifikacyjnej.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 26. maja 1904.

L. 748. C. k. Eada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs na
posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły (z planem nauki szkoły 3-klasowej)
w Dworach I. z poborami IV. klasy płac.
Kompgtenei, posiadający kwalifikacyę do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach ludowych z językiem wykładowym polskim, winni wnieść należycie
udokumentowane podania za pośrednictwem swej w ładz^ przełożonej do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Białej najpóźniej do dnia 15. lipca 1904.
Biała, dnia 30. maja 1904.

L. 1.072. O. k. Eada szkolna okręgowa zamiejska w Krakowie ogłasza kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w IV. klasie
płac:
,
1. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Przegini duchownej
2. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Ozulieach.
3. Na posady nauczycieli (lek) 4-klasowej szkoły w Bybnej i2-klasowych
s z k ó ł: w Bronowicach małych i Kobylanach.
Kompetenci o posadę w Rybnej winni się wykazać uzdolnieniem do uczenia
języka niemieckiego.
We wszystkich szkołach jest jeżyk wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do dnia 15. lipca b. r.
Kraków, dnia 24. maja 1904.

L. 362. Niniejszem ogłasza się konkurs celem stałego obsadzenia następu
jących posad nauczycielskich:
I. W III. klasie płac :
Posady nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Peczeniżynie. Pier
wszeństwo będą mieli kompetenci posiadający egzamin do szkół wydziałowych
z przedmiotów objętych grupą II. Język wykładowy w tej szkole jest polski.
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II. W IY. klasie płac :
a) Posad nauczycieli szkół 1-klasowych w Markówce, Słobodzie rungurskiej,
Berezowie wyżnym i Stdfczatowńe.
b) Posad nauczycieli (lek) szkół 2-kłasowych w Knisźdworze, Myszynie,
Kluczowie wielkim i Berezowie wyżnym.
W szkołach wymienionych pod II. jest język wykładowy ruski.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty należy przez swoją przełożoną
wdadzę wnosić do c. k. Bady szkolnej okręgowej najdalej do dnia 15. lipca b. r.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Peczeniżyn, dnia 25. maja 1904.

L. 1.357 Celem stałego obsadzenia posad nauczyciejskich ogłasza a. k. Bada
szkolna okręgowa w Bohatynńu konkurs :
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Bohatynie z obowiązkiem udzielania nauki religii także i w 6-klasowej
szkole żeńskiej w Bohatynie, z poborami III. klasy płac z uwzględnieniem posta
nowienia §. 4. ustawy z dnia 22. czerwca 1899 Nr. 81. Dz. u. kr.
O posady powyższe mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, którym obok c t g n o ś c i katechety nie wclno sprawować pa
rafialnych funkcyi duchownych.
II. Na posady nauczycieli (lek) 2-kiasowych szkół: 1. w Cześnikach 2. Dolinianach, 3. Lipicy górnej, 4. Samkach górnych, z poborami IV. klasy płac.
III. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół z poborami IV.
klasy płac: 1. w Bieńkowcach, 2. Czahrowie, 3. Domianowie, 4. Fradze, 5. Herbutowie, 6. Kuropatnikach, 7. Niemszynie, 8. Podszumlańcach, 9, Budzie, 10. Buzdwianach, 11. Wiszniowie, 12. Wyspie, 13. Żeliborach, 14. Żurowie. W szkole
w Podszumlańcach jest językiem wykładowym język polski, we wszystkich innych
szkołach język ruski.
Podania o powyższe posady zaopatrzone w dowody uzdolnienia, tabelę kwa
lifikacyjną i wykaz lat służby wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożonej
do tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15. lipca b. r.
Oprócz wyżej wymienionych posad stałych będą jeszcze i posady nauczycieli
(lek) tymczasowych samoistnych i nadetatowych od dnia 1. sierpnia 1904 do
obsadzenia, o które kompetenci z świadectwami dojrzałości zgłaszać się mogą.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Bohatyn, dnia 10. maja 1904.

L. 549. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Bohorodczanach ogłasza niniejszem
konkurs w celu stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
Na posadę kierującego (ej) nauczyciela (lki) szkoły 5-klasowej żeńskiej
w Bohorodczanach z językiem wykładowym polskim. Pierwszeństwo zastrzeżone
dla kompetentów (tek) z egzaminem wydziałowym z którejkolwiek grupy.
43*
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B) Z poborami IV. klasy płac:
Na posadę nauczyciela szkoły 1-klasowej w Staruni z językiem wykłado
wym ruskim.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k Eady szkolnej okręgowej w Bohorodczanach najpóźniej do
15. lipca b. r.
Bohorodczany, dnia 16. maja 1904.

L. 1800. C. k. Eada szkolna okręgowa w Chrzanowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym.
kat. w 5-klasowej szkole męskiej
w Chrzanowie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 5-klasowej
żeńskiej w Chrzanowie.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym.
kat. w 5-klasowej szkole męskiej
w Jaworznie, z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach 2-klasowych
w Niedzieliskach, Byczynie i Jeleniu do parafii rzym. kat. w7 Jaworznie nale
żących.
3. Na posadę nauczyciela religii mojżeszow7ej w 5-kDsowej szkole męskiej
w Chrzanowie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 5-klasowej
żeńskiej w Chrzanowie.
O posady nauczycieli rzym. kat. religii pod i. i 2. mogą się ubiegać tylko
kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni, którzy w razie zamianowania
nie będą mogli zajmować posady duszpasterskiej, zaś o posadę nauczyciela religii
mojżeszowej pod 3. kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinów i
złożyli egzamin
na rabina z dobrym skutkiem lub też którzy mają kwalifikacyę na nauczycieli
szkół Indowych a posiadają, kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojżeszowej.
4. H a posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Jaworznie z pra
wem pierwszeństwa dla kandydatów z egzaminem wydziałowym z grupy II. lub
III.-ci ej.
5. Na dwie posady nauczycielek w 5 klasowej szkole żeńskiej w Chrzanowie
z zastrzeżeniem pierwszeństwa na jedną z tych posad dla kandydatek z egzami
nem wydziałowym z grupy L, z prawem do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach wydziałowych.
B) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Brzezince,
Płazie i Zagórzu.
2. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Sierszy. Kompetenci
winni wykazać się uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego w szko
łach więcejklasowych.
9.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Babicach, Dąbro
wie i Jeleniu.
Kompetenci (tki) ubiegający (e) się o powyższe posady nauczycielskie mają
wnieść należycie, udokumentowane prośby (w razie ubiegania się o kilka z po
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wyższych posad, osobne podanie o każdą, posadę) za pośrednictwem swych prze
łożonych władz szkolnych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Chrzanowie w ter
minie do dnia 15. lipca 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Chrzanów, dnia 28. maja 1904.

L. 690. C. k. Eada szkolna okręgowa w Lisku ogłasza konkurs celem sta
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Z poborami III. klasy płac :
I. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Lisku.
II. Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na posady samoistnych nauczycieli w 1-klasowych szkołach ludowych
w Leszczowatem, Maniowie, Skorodnem, Smolniku ad Lutowiska, Średniej Wsi,
Stańkowej, Ustyanowej, Zawadce i Żernicy wyżnej.
2. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach ludowych w Czaszynie
i Smolniku ad Baligród.
W szkołach w Lisku i Średniej W® jest język wykładowy polski, we
wszystkich innych język ruski.
Nauczyciele szkół samoistnych otrzymają wolne mieszkanie w budynku
szkolnym i użytek z pola lub ogrodu a nauczyciele szkół 2-klasowych w Smolniku
ad Baligród i w Czaszynie 10°/0 dodatku na mieszkanie oraz bezpłatne pomieszka
nie w budynku szkolnym złożone z pokoju i kuchenki. Nauczyciel w Lisku otrzy
ma dodatek na mieszkanie w wysokości 10°/0 pobieranej płacy.
Kompetenci o posadę w Lisku mają się wykazać kwalifikacya nauczycielską
w języku wykładowym polskim oraz uzdolnieniem do udzielania nauki języka
ruskiego i niemieckiego w szkołach więcejklasowych. Nauczyciele uzdolnieni do
udzielania muzyki lub śpiewu kościelnego będą mieli pierwszeństwo i mogą otrzymać
dodatek miejscowy w wysokości 240 koron rocznie.
Od kompetentów o posadę w Średniej Wsi wymaga się kwalifikacyi w ję
zyku wykładowym polskim z uzdolnieniem do udzielania języka ruskiego, od
wszystkich innych kompetentów kwalifikacyi w języku wykładowym polskim
i ruskim.
Podania należycie udokumentowane, z dokładnie wypełnioną tabelą kwalifikacyjną, należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady
szkolnej okręgowej w Ińsku do dnia 15. lipca 1904 roku.
Lisko, dnia 16. maja 1904.

L. 1.057. C. k. Eada szkolna okręgowa w Wieliczce ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach
z językiem wykładowym polskim :
A) Z poborami IV. klasy płac:
I. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Z a k ł a m i e .
II. Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych. w Czasławiu, Czechówku, Fałkowicach, Glichowie, Grajowie, Kawcu, Kawkach, Poznaehowicach
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górnych, Przebieczanaeh, Skrzynce, Strumianac-h, Stryszowej, Eybitwach, Trąbkach,
Węglówce, Węgrzcach wielkich, Winiarach i Zręczycach.
III.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Krzeslawicach,
Zakliczynie, Brzezowej.
Podania należycie udokumentowane mają być przedłożone za pośrednictwem
władzy przełożonej w terminie do 15. lipca b. r.
Wieliczka, dnia 12. maja 1904.

L. 548. Celem stałego obsadzenia posady nauczycielskiej w 1-klasowej szkole
w Podwerbcach w IV. klasie płac z językiem wykładowym ruskim ogłasza c. k.
Eada szkolna okręgowa w Horodence konkurs.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty służbowe wnosić należy za
pośrednictwem swej władzy przełożonej najdalej do 15. lipca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Horodenka, dnia 5. maja 1904.

L. 972. W 3-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej w Samborze będzie od
1. sierpnia b. r. do obsadzenia posada nadetatowej nauczycielki., na którą to po
sadę zastrzega się pierwszeństwo dla kandydatek z kwalifikaeyą do szkół wydzia
łowych z III. grupy.
Podania udokumentowane pąfęntem należy wnosić za pośrednictwem prze
łożonej władzy do 15. lipca. Kandydatkom zajmującym stałą posadę może być
ona zastrzeżoną.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Sambor, dnia 30. kwietnia 1904.

L. 700. C. k. Eada szkolna okręgowa w Myślenicach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia:
I. Posady nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły mieszanej w Sułkowi
cach z poborami IV. klasy płac.
II. Posad nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Krzywaczce,
Tokarni i Trzebuni z poborami IV. klasy płac.
Kompetenci o posadę kierownika w Sułkowicach mają posiadać kwalifikacyę
do udzielania języka niemieckiego w szkołach ludowych z polskim językiem wy
kładowym.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjna
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych należy wnosić do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Myślenicach do 15. lipca b. r.
Myślenice, dnia 10. m aja 1904.
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O g ło s z e n ia
Wydany w roku 1.900 „Zbiór ustaw i rozporządzeń w zakresie szkolnictwa
ludowego, zebrany i ułożona przez c. kr Starostę Konstantego Pierożyńskiego11,
jest już od dłuższego czasu wyczerpany a liczne zapytania o to dzieło dały
inicyatywe do podjęcia drugiego wydania, które w lipcu b. r. opuści prasę.
Nowe wydanie Zbioru ustaw szkolnych nie będzie przedrukiem wydania
pierwszego, przeciwnie różnic się będzie od niego zasadniczo tak układem jak
i zawartością. Obejmie ono wszystkie ustawy i rozporządzenia uzupełnione po
krewnymi okólnikami władz szkolnych, orzeczeniami Trybunału administracyjnego
i Trybunału państwa a w niektórych przypadkach także komentarzami podykto
wanymi dotychczasową praktyką. Tem samem będzie zbiór ten zawierać także
streszczenie tomów I. i II. okólników Rady szkolnej krajowej obowiązujących
dotychczas, tudzież okólniki, które drukowane były w „Dzienniku urzędowym11
Rady szkolnej krajowej.
Całe dzieło obejmie przeszło 25 arkuszy druku, będzie więc dwa razy większe
od pierwszego wydania.
Aby nauczycielstwu ułatwić nabycie tego dzieła, postanowiło wydawnictwo
Zbioru ustaw sprzedawać je po cenie nakładu. Egzemplarz w silnej oprawie
kosztować będzie dwie korony; cena księgarska będzie znacznie wyższą.
Nauczyciele, którzy pragną nabyć Zbiór ustaw szkolnych winni złożyć w c. k.
Radzie szkolnej okręgowej (względnie w Dyrekcyi seminaryum naucz.) 2 K. Eady
szkolne okręgowe prfiBfci zebrane kwoty urzędowym przekazem pocztowym do
Dyrekcyi urzędów pomocniczych c. k. Namiestnictwa dopisując na odcinku prze
kazu „na . . . . egzemlarzy Zbioru ustaw szkolnych11. Zamówione egzemplarze
rozesłane zostaną pod adresem każdej Rady szkolnej okręgowej gdzie nauczyciele
odbiorą je przy sposobności.
O ukończeniu druku dzieła będzie zamieszczone stosowne ogłoszenie w „Dzien
niku urzędowym11.

W c. i k. kadeckiej szkole artyleryi w Wiedniu będzie z początkiem roku
szkolnego 1904/5 80 miejsc na pierwszym roku do obsadzenia.
Przyjęci mogą być kompetenci w wieku od 14—17 lat, którzy ukończyli
przynajmniej cztery klasy szkoły średniej z dobrym postępem. Niedostateczna
cenzura z języka łacińskiego i greckiego nie stanowi w przyjęciu przeszkody.
Kandydaci z ukończoną szkołą wydziałową nie będą uwzględnieni.
Podania o przyjęcie wnosić należy najpóźniej do 15. sierpnia b. r. do Ko
mendy kadeckiej szkoły artyleryi w Wiedniu X/2.
Bliższe warunki przyjęcia zawarte są w „Warunkach przyjęcia do szkół kadeckich", które nabywać można po cenie 40 h w każdej szkole kadeckiej.

- Dr k. Ministerstwo Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia . 17. maja b. r.
1. 1127 oznajmiło, że dyrelrcya zakładu kąpielowego hr. Anny Asseburg w Belohradzie przyznała urzędnikom państwowym XI. X. i IX. rangi oraz sługom rzą-
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clowym na bieżący sezon kąpielowy aż do odwołania 2®/0 zniżkę kąpieli borowi
nowych. Jeżeli która z wymienionych osób jest członkiem pewnego stowarzysze
nia któremu przyznano takie same ulgi kąpielowe, natenczas może korzystać z tych
ulg tylko z jednego tytułu.
Życzeni® dyrekcyi jest aby urzędnicy i słudzy którzy nie noszą munduru
służbowego, legitymowali się odpowiednio przy kasie kąpielowej.
Sezon kąpielowy w tym zakładzię trwa od 15. maja do 15. września. Pro
spektu w języku niemieckim i czeskim przes y B Jd y rokcva na żądanie.

Nakładem fund uszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopąda.

Rok YIII.

\’r. 16.

DZIENNIK URZĘDOWYku

c. k. Hady s z k o l n e j k r a j o w e j w g a l i c y i .
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 22. czerwca 1904.

W ia d o m o śc i o so b iste.
tMfl'. ik. Eada szkolna krajowa zatwierdziła nominacyę ks. Andrzeja Pankiewicza
na duchownego członka obrządku ład. do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Skałacie.
0.

k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła w y b ó r:

dra Stanisława Krokowskiego i Karola Podlewskiego na delegatów Sady powia
towej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Czortkowie;
Jana Halagardy na delegata Eady gminnej do c. k. Eady szkolnej okręgowej
w Stryju;
Hermana Fritschego na reprezentanta wyznania ewang. do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w B iałej;
dra Izydora Frieda na reprezentanta religii izrael. do c. k. Eady szkolnej okrę
gowej w Borszczowie ;
Izaka Horowitza na reprezentanta religii izrael. do c. k. Eady szkolne,; okręgowej
w Starym Samborze.
C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Tzaka Planem nauczyciele, religii izrael. 6-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej
im. król. Jadwigi w< Lwowie;
Bronisławę Filińską nauc- cielką 18-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej w Buczaczu;
Stefanię Neuwirthównę,
ofię Graflównę i Stanisławę Zborowską nauczycielkami
5-klasowej szkoły z niskiej w Przeworsku;
. .
,
'
..Józefę Galikównę nauczy ielką 5 - k l a s o w e j szkoły żeńskiej w Brzozowie;
Maryę Ciskową nauczy', elką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Brzesku;
Gustawa Jachowicza nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Dobczycach;
Wandę Miarkowską nauczycielką kierującą II. 4-klasowej szkoły żeńskiej w Buczaczu;
Nr. 16

.
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Helenę Kowalewską nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową w Buczaczu ;
Emilię Wojtowiczową nauczycielką 4-klasowej szkoły ludowej żeńskiej w Buczaczu;
ks. Szymona Piszezkiewicza nauczycielem religii rzym. kat. 4-klasowej szkoły
ludowej żeńskiej im. król. Jadwigi w Bochni;
Jadwigę Pietraszkrewiczównę nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej
połączonej z wydziałową w B ochni;
Kazimierę Hankiewiezową, Zofię Winnicką i Maryę Boraezkównę. nauczycielkami
4-klasowej szkoły żeńskiej w. Kałuszu;
ks. Eugeniusza Gissowskiego nauczycielem religii gr. kat. 4-klasowej szkoły im.
św. Józefa w Knihininie wsi;
Antoninę Dobrowolską nauczycielką 4-klasowej szkoły w Mszanie dolnej ;
Ludwika Kozara nauczycielem 4-klasowej szkoły w Stojanowie;
Wojciecha Kupca nauczycielem 4-klasowej szkoły w Grzegórzkach;
Andrzeja Mosiądza nauczycielem 4-klasowej szkoły w Skolem;
Nazara Mojsaka nauczycielem 4-klasowej szkoły ludowej męskiej w Stryju.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Józefa Zgłobisza w Wielkiej Wsi; Jana Maciaszka w Luboczy; Józefa Zieglera na przedmieściu „Powodowa11 w Samborze.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Anielę Gawrońską w Lękach g ó rn y c h ; Helenę Krasuską w Siedliskach ; Ka
tarzynę Tarnawską w Słocinie; Józefę Ligaszewską w Siemiechowie; Jadwigę
Bodzoniówmę w Porębie ra d ln e j; Paulinę Drozdowską w Denysowie; Helenę Skomorow7ską w Wołczyńcu; Emilię Kaleczyńską w Kasince m ałej; Aleksandrę Pan czakiewiczównę w Targowisku ; Maryannę-fJrodnicką w Staromieściu.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych.
Jana Tomasiewicza w Kipiaczce; Rozalię Barysównę w L om n ie; Alojzę Pflegerównę w Ozarnochowicach; Stefana Czekanowskiego w Nowostawcach; Maryę
Janicką w Św. Stanisławie; Joannę Zygłowiczównę w Olchawie; Henryka
Ossuchowskiego w Biskupicach; Władysława Pleyszara w Mrowli; Bazylego Żygę
w H o rd y n i; Karola Merklingera w Łukawcu I.; Jana Partykę w Jodłów ce;
Annę Rogowską w łfarąjowie wsi; Julię Płankówne w Dolinie, ad Dobrotwór;
Wincentego Kowarza w Dorohowie; Augusta Werbacha w Sielcu ; Feliksa Bulagę
w Chełmie; Jadwigę Eckhardównę w Tarnaw ie; Stanisława Pańczyka . w Racławówce; Małgorzatę Michalikównę w F u to m ie ; Helenę Niemczowską w Niewoczynie.
0. k. Rada szkolna krajowa przeniosła :

.J ' '

Antoniego Winkowskiego i Wincentego Elektofowicza nauczycieli 5-klaso#ej
szkoły mieszanej w Starym Samborze na równorzędne posady do 5-klasowej
szkoły męskiej w Starym Samborze;
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Maryę Burghardtową i Franciszkę Schneidrówwę nauczycielki 5-klasowej szkoły
mieszanej w Starym Samborze na równorzędne posady do 5-klasowej szkoły
żeńskiej w Starym Samborze;
Janinę Chądzyńską byłą stałą nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Rudkach
na posadę stałej nauczycielki do 5-klasowej szkoły w P ilźnie;
Olgę Sobków nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Krzywem na równorzędną posadę
do 2-klasowej szkoły w Płowem ;
Adama Wiliama nauczyciela 1-klasowej szkoły w Machowie na równorzędną po
sadę do szkoły w Łąkcie górnej ;
Władysława Mąkę nauczyciela 1-klasowęj szkoły w Szarwarku na równorzędną
posadę do szkoły w Machowńe.

W czasie od W. do 25. lipca b, r. odbędzie się w c. k. Akademii han
dlowej we Lwowie dwutygodniowy kurs wakacyjny buhalteryi, nauki o wekslach
i rachunków przemysłowych.
Na ten kurs powołani zostali następujący nauczyciele:
1. Karol Chorąży, nauczyciel szkoły wydziałowej w Nowym Sączu;
2. Jan Ozemeski, nauczyciel kierujący szkoły 5-klasowej w Sądowej Wiszni
3. Henryk Gołębiowski, nauczyciel szkoły wydziałowej w Drohobyczu;
4. A ntoni Grodziński, nauczyciel szkoły 5-klasowej w Myślenicach;
5. Władysław Hawrowski, nauczyciel szkoły wydziałowej w Przemyślu;
6. Antoni Hay, nauczyciel szkoły 4-klasowej im. Dietla w Krakowie;
7. Kazimierz Hollender, nauczyciel szkoły 4-klasowej im Czackiego w Sta
nisławowie;
8. Jan Chomik, nauczyciel szkoły wydziałowej w Kołomyi ;
9. Jan Hummel, nauczyciel kierujący szkoły 4-klasowej w Kałuszu;
10. Franciszek Japoł, nauczyciel szkoły 5-klasowej w Starym Sączu;
11. Anatol Jaworski, nauczyciel szkoły 6-klasowej w Żółkwi;
12. Emil Konstankiewicz, nauczyciel szkoły 6-klasowej w Gorlicach;
13. Wojciech Książek, nauczyciel szkoły wydziałowej w Rzeszowie;
14. Julian Lubowiecki, nauczyciel szkoły 4-klasowej w Kołomyi;
15. Ja n Łukowski, nauczyciel szkoły 4-klasowej w Bochni;
16. Władysław Maciołowski, nauczyciel szkoły 5-klasowej w Nowym Targu;
17. Ludwik Małys, nauczyciel szkoły 5-klasowej w Chrzanowie;
18. Jan Minticz, nauczyciel szkoły wydziałowej w Buczaczu;
19. Jan Nebelski, nauczyciel szkoły wydziałowej w Złoczowie;
20. Stanisław Niedzielski, nauczyciel szkoły wydziałowej w Sanoku;
iB. Stanisław Nowak, nauczyciel szkoły 4-klasowej im. św. Wojciecha
w Krakowie:
22. Marcin Pasterczyk, nauczyciel szkoły 4-klasowej w Jaśle;
23. Franciszek Pawłowski, naucz, szkoły wydziałowej w Wieliczce;
24. Leo^n Silberstein, nauczyciel szkoły 4-klasowej im. Kazimierza Wielkiego
w Krakowie;
25. Ignacy Smalec, nauczyciel szkoły wydziałowej w Tarnowie;
44*
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26. Adam Timler, nauczyciel szkoły wydziałowej w Bochni;
27. Józef Woynarowski, nauczyciel szkoły wydziałowej w Tarnowie;
27. Bronisław Żelechowski, nauczyciel szkoły wydziałowej w Brodach.

Na kurs wakacyjny w Wieliczce dla nauczycielek tymczasowych pornocniczycn
bez egzaminu dojrzałości, przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego, przezna
czone zostały następujące nauczycielki:
N a I oddział: 1. Oapikówna Walerya, 2. Kopytówna Zofia/ 8. Rybicka
Marya, 4. Tatarówna Emilia z okręgu wielickiego ;
5.
Czarnopyska Kazimiera, 6. JDworska Tekla, 7. Przybysiówna Anna, 8. Sę
kowska Józefa, 9. Serafińska Bronisława z okręgu bocheńskiego;
10.
Dzielska Aurelia, 11. Purchlanka Anna, 12, Zaleska Jadwiga z okręgu
brzeskiego ;
18. Adamska Klementyna, 14. Kozubska Zofia z okręgu limanowskiego;
15. Rapacka Celina, 16. Roszkowa Marya z okręgu nowotarskiego;
17. Yoglówna Ludwika z okręgu podgórskiego;
18. Skalicka Wanda 19. Tatomirowa Władysława z okręgu wadowickiego;
20. Majewska Sydonia z okręgu żywieckiego;
Na oddział II. uczęszczać będą te nauczycielki, które w roku 1908 ukończyły
oddział I
ATa I I . o d d zia ł: 1. Boguszówna Eleonora, 2. Lisówaa Franciszka, 8.. Ma
chowska Józefa z okręgu wielickiego;
4. Cendrowiczówna Helena, 5. Poboszówna Zofia, 6. Chrobakówna Klemen
tyna, 7. Mrozówna Tekla, 8. Panczakiewiczówna Bronisława, 9. Skowrońska Ce
cylia, 10. Spielówna Władysława, 11. Terczyńska Marya z okręgu bocheńskiego:
12. Słowikówna Wiktorya z okręgu brzeskiego,;
18. Bezokówna Adela z okręgu limanowskiego;
14. Szypulska Antonina z okręgu nowotarskiego;
15. Pachlówna Ludwika z okręgu wadowickiego;
16. Seidlerówna Paulina z okręgu żywieckiego^,,' i; J «
17. Meierówna Julia z okręgu bialskiego;
18. Filipówna Stanisława z okręgu niskiągo;
19. Sawczukówna Anna, 20. Wiśniewska Antonina z okręgu nowosandeekiego.

B u d o w a szkół.

#

C. k. Rada szkolna Majowa przyznała gminie Słobódka polna w okręgu
kołomyjskim bezprocentową pożyczkę w kwocie 5.000 K na budowę.'szkoły.
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O r g a n iz a o y a szkół.
J. E. f a n Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 9. maja -1904
1. 10.7.61 zezwolił na otwarcie prywatnego seminaryum nauczycielskiego żeń-,
skiego z polskim językiem wykładowym w Brodach, założonego i utrzymywanego
przez profesora c. L gimnazyum w Brodach Ignacego Meyera, Tym samym
reskryptem zezwolił J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty, ażeby . dyrekcyę tego.
zakładu objął Edward Schirmer, dyrektor c. k. gimnazyum w Brodach i ażeby
otwarcie I. a ewentualnie także III. roku nastąpiło z początkiem roku szkol
nego 1904/5.
1
C. k. Bada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniami z dnia 20. czerwca 1904:
1. 19.260 gminę Czeremosznię w okręgu złoczowskim z zakresu szkolnego w Białymkamieniu i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Czeremoszni;
1. 20.755 gminę Podgwizdów wT okręgu bocheńskim z zakresu szkolnego w Mie
szkowicach wielkich i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Pogwizdowie;
1. 20.756 gminę Dziewin w okręgu bocheńskim z zakresu szkolnego w Mikluszowicach i zorganizowała osobną 1-kląsową szkołę w Dziewinie;
1- 8 .' k. Bada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 20. czerwca,
1904 ro k u :
1. 20.486
4-klasową szkołę męską w Jaśle;
1. 20.054
1-klasową szkołę w Sopotni małej w okręgu żywieckim;
1. 20.069
1-klasową szkołę w Głogowcu w okręgu przeworskim.
C. k. Bada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 20. czerwca
1904 ro k u :
.
,
1. 19.260
2-klasową szkołęw
Białymkamieniu w okręgu złoczowskim na 4-klasową;
1. 20.572
2-klasową szkołęw
Toustem w okręgu skałackim na 4-klasową;
1. 20.760
2-klasową szkołęw
Kozłowie w okręgu brzeżańskim na 4-klasową;
1. 18.081 2-klasową szkołę w Kłaju w okręgu bocheńskim na 2-klasową szkołę
męską i 2 klasową szkołę żeńską;
1-klasowe szkoły na 2-klasowe:
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.

17.885
18.110
18.807
19.024
10.387
19.595
20.053

"w Wołoszczy w okręgu Samborskim;
w Suchrowie w okręgu bobreckim;
w Balinie w okręgu chrzanowskim;
w Korszowie w okręgu kołomyjskim ;
w Bakowie w okręgu dolińskim ;
w Nahaczowie w okręgu jaworowskim;
w Pleszow ie w okręgu krakowskim zamiejskim.
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K s ią ż k i szk o ln e, do b ib lio te k i n a n a g ro d y .
0.
k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. ,,Początki
logiki ogólnej dla szkół — napisał Jan Nuckowski T. J. Kraków, nakładem
autora 1908“ w poczet książek, dozwolonych do użytku szkolnego we wszystkich
gimnazyach w kraju.
Zarazem zwraca się uwagę nauczycieli fachowych tego przedmiotu na bro
szurkę tegoż autora p. t.„Kilka uwag o nowym podręczniku logiki—'Kraków 1904“.
0.
k. Eada szkolna krajowa postanowiła zalecić dziełko p. t. „Urządzenie
i prowadzenie ogrodu szkolnego przy szkole ludowej typu wiejskiego1'. Napisał
ks. A. Głodziński, Lwów 1903. Nakładem redakcyi „Bartnika postępowego", cena
50 h, oraz, dziełko tej samej treści i tegoż autora w języku ruskim p. t. „O y p aflacemo i Be^emo maLiBHoro oropoĄa n p n niKoAi Hapomin cijmetcoro THiiy"
3 mzLHHOM oropo^a i 21 pncymsaura. Y JlbBoni 1903. HaMa^OM pycisoro TosapHCTBa n e^aforiuH oro. IljHaCnO c o t ., do bibliotek okręgowych i bibliotek szkolnych
dla użytku nauczycieli.
C. k. Eada szkolna krajowa, postanowiła zaliczyć dziełko p. t. „Święty, Ka
zimierz, Królewicz1 Polski, napisał Dr. Pr. Papee. Lwów. Nakładem Macierzy
Polskiej. Cena 30 h “ w poczet książek, dozwolonych na nagrodę pilności i do
bibliotek dla młodzieży szkół ludowych pospolitych i wydziałowych.

K o n k u rsu .
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 18.858. Celem obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w c. k.
gimnazyum w Brzeżanacli ogłasza się niniejszem konkurs.
Do tej posady przywiązane są pobory w myśl ustawy z dnia 19. września
1898 Nr. 173. Dz. u. p.
Kompetenci mają wnieść podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty za
pośrednictwem swej przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Eady szkolnej kra
jowej najpóźniej do dnia 10. lipca 1904.
Z c. k. Eady szkolnej'krajowej.
Lwów, dnia 9. czerwca 1904.

L. 20.476. Niniejszem ogłasza się konkurs w celu nadania posady nauczy
ciela głównego w c. k. męskiem seminaryum nauczycięlskiein w Samborze z kwa
lifikacyą nauczycielską do szkół średnich do udzielania nauki języka polskiego,
a przynajmniej z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z przedmiotów grupy językowo-historycznej. Do tej posady przywiązane są pobory służbowe i prawo do do
datków pięcioletnich unormowane ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
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Kompetenci ubiegający się o tę posadę winni podania swe należycie udoku
mentowane i zaopatrzone w tabelę.; stosunków służbowych, sporządzoną na przepi
sanym formularzu (Qualifikationstabelle) wnięść za pośrednictwem przełożonej
władzy do c. k. Kady szkolnej krajowej do dnia 10. lipca 1904.
Kompetenci pełniący obowiązki w publicznych szkołach ludowych lub-wy
działowych, a pragnący aby lata służby spędzone w tych szkołach policzone im
były na posadzie, o którą się ubiegają, nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale
także w celu przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §§. 2. i 14. powyższej
ustawy, winni oświadczyć wyraźnie w swych podaniach,, ęzy i w jakiej mierze
liczą w razie zamianowania na korzyścią które można osiągnąć na podstawie przy
toczonych postanowień ustawy.
Podania kompetentów przedłożą przełożone Dyrekcye szkół średnich, wzglę
dnie seminaryów nauczycielskich ■i -c-. k. Kady szkolne okręgowe, wypełniwszy
należycie tabele kwalifikacyjne w jeżyku niemieckim, najpóźniej do dnia 15. lipca
1904.
Z c. k. Bady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 14. czerwca 1904.

L. 1.799. C. k. Bada szkolna okręgowa w Tłumaczu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami III. klasy płac:
A) 1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat w 6-klasowej
szkole męskiej w Tłumaczu, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w miej
scowej 6-klasowej szkole żeńskiej.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej
szkole męskiej
w Tyśmienicy, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klasowej szkole na
przedmieściu stanisławowskiem w Tyśmienicy jako też w szkołach 1-klasowych
w Klubowcach i w Słobódce ad Odaje.
3. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 5-klasowej szkole męskiej w Ty
śmienicy z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klasowej szkole na
przedmieściu stanisławowskiem w Tyśmienicy. .
4. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 5-klasowej szkole żeńskiej w Ty
śmienicy z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klascwej szkole mieszanej na
przedmieściu tłumackiem w Tyśmienicy. O posady te mogą się ubiegać kanoni
cznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni, przyczem nadmienia się, że posady
katechety nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
B) 1. Na posadę nauczyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Tłumaczu.
Pierwszeństwo będą mieli nauczyciele z egzaminem wydziałowym z grupy III.
2.
Na posadę nauczycielki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Tłumaczu. Wymagane
jest uzdolnienie do nauczania języka niemieckiego jako przedmiotu.
Z poberami IV. klasy p ł a c :
0) Nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych . w Czarnołoźcach, Hostowie,
Oleszy, Pałahiczach i Petryłowie.
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Nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: w Chomiakówce, Delawie,
Dołhem, Horyhladach, Korolówce, Krzywotułach nowych, Oknianach, Ostryni,
Pużnikach, Słobódce ad Odaje. W szkołach wymienionych pod A) i B) jest pol
ski język wykładowy, we wszystkich innych język ruski.
Kompetenci ubiegający się o powyższe posady, winni wnieść należycie udo
kumentowane podania zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną i wykaz lat służby, za
pośrednictwem swej władzy przełożonej do tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgo
wej w terminie do 15. sierpnia b. r.
Podania nie zaopatrzone w potrzebne dokumenty nie będą uwzględnione.
Tłumacz, dnia 11. czerwca 1904.

L. 1.145. C. k. Bada szkolna okręgowa w Gorlicach ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie celem stałego, ich obsadzenia:
Z poborami III. klasy p ła c :
1. na dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Bieczu. Kom
petenci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy I. i III., będą mieć pier
wszeństwo.
Z poborami IV. klasy p ł a c :
2. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Lipinkach z wol
nem mieszkaniem w budynku szkolnym i dodatkiem za kierownictwo w kwocie
100 koron.
8.
Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Rozembarku z wolnem
mieszkaniem w budynku szkolnym.
Beflektujący o posady pod 2 i 3 winni, się wykazać egzaminem kwalifika
cyjnym do szkół ludowych pospolitych.
We wszystkich szkołach językiem wykładowym jest język polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do tutejszej c. k. Rady
szkolnej okręgowej w terminie do 15. sierpnia b. r.
Gorlice, dnia 8. czerwca 1904.

L, 2051. W okręgu dolińskim są w następujących szkołach wolne posady
dla nauczycieli tymczasowych:
1.
W szkole 6-klasowej męskiej w Dolinie z płacą 660 K ; 2. w szkole
6-klasowej męskiej w Bolechowie z płacą 660 K ; 3. w szkole 4-klasowej m ę
skiej w Bożniatowie z płacą 660 K; 4. w szkole 4-klasowej mieszanej wMizuniu
z płacą 600 K i wolnem mieszkaniem; 5. w szkole 4-klasowej w Perehińsku
z płacą 600 K ; 6. w szkole 4-klasowej w Kniażołuce. z płacą 600 K. 7. W gmi
nach wiejskich w szkołach 1-klasowych lub 2-klasowych kilka posad nauczycieli
'Samoistnych i niesamoistnych z ,płacą 600 K wolnem mieszkaniem i ogrodem lub
z lokalnym dodatkiem na mieszkanie.
m r ,uA ; ,y.. ; ■■j
Podania należy wnosić najpóźniej do 15. lipca b. r.
; - i. ... y
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Dolina, dnia 10. czerwca 1904.
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L. 753. C. k. Eada szkolna okręgowa w Podhajcach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej
szkole żeńskiej w Podhajcach z obowiązkiem udzielania tej nauki także w miej
scowej 5-klasowej szkole męskiej z poborami III. klasy płac. O posadę tę ubiegać
się mogą ordynowani księża świeccy lub zakonni.
Należycie udokumentowane podania wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej do dnia 15. sierpnia
1904 r.
Podhajce, dnia 14. czerwca 1904.

L. 1.342. W okręgu szkolnym kołomyj skim będzie w bieżącym roku od 1-go
sierpnia do tymczasowego obsadzenia pewna liczba posad:
a) nauczycieli (lek) samoistnych w szkołach 1-klasowych.
b) nauczycieli (lek) młodszych i nadetatowych w szkołach więcejklasowych
wiejskich.
Podający się o jedną z wolnych posad winni w podaniach swych wyraźnie
zaznaczyć, czy reflektują na posadę samoistną w szkole 1-klasowej, czy też na
posadę w szkołach więcejklasowych, jak również czy będzie im ktoś z rodziny
na nadaną posadę towarzyszył.
Podania zaopatrzone w świadectwo dojrzałości winni kandydaci wnosić do
c. k. Rady szkolnej okręgowej w Kołomyi wprost, względnie za pośrednictwem
swej władzy przełożonej, jeśli są już w czynnej służbie, w terminie no 20. lipca
bieżącego roku.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Kolonijna, dnia 10. maja 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 17.059. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Krakowie z kwalitikacyą nau
czycielską do szkół średnich dla języka polskiego jako przedmiotu głównego. Do
posady tej przywiązane są pobory służbowe i prawo do pobierania dodatków pięcio
letnich unormowane ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. ust. państ.
Kompetenci ubiegający się o tę posadę winni podania należycie udokumen
towane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych sporządzoną na przepisanym
formularzu (Qualifikationstabelle) wnieść za pośrednictwem swej władzy przełożo
nej do c. k. Rady szkolnej krajowej najpóźniej do końca czerwca b. r.
Kandydaci winni nadto oświadczyć wyraźnie w podaniu, czy i w jakim wy
miarze pragną w razie nominacyi, aby im policzono w myśl § 10. ustawy z dnia
19. października 1898pNr. 173 Dz. u. p., czas służby spędzony w charakterze egza
minowanego zastępcy nauczyciela w szkołach średnich do przyznania dodatków
pięcioletnich.
O ile kandydaci pełnili już obowiązki w publicznych szkołach ludowych lub
w państwcwych szkołach ćwiczeń a pragną, aby lata tej służby były im na poN r.
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sadach, o które się ubiegają, policzone nie tylko do ogólnej ilości lat służby ale
także do przyznania dodatków pięcioletnich’ w myśl §§. 2. i 14. na wstępie przy
toczonej ustawy, winni wyraźnie oświadczyć w podaniach, czy i w jakim zakre
sie liczą w razie zamianowania na korzyści wypływające z tych postanowień
ustawy.
Zebrane podania przedłożą Dyrekcye szkół średnich względnie seminaryów
nauczycielskich tudzież c. k. k. Eady szkolne okręgowe najpóźniej do 5. lipca b. r.
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne kompetentów.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 11. czerwca 1904.

L. 18.334. Niniejszem ogłasza się konkurs w celu obsadzenia posady nauczy
cielki szkoły ćwiczeń w e. k. żeńskiem seminaryum nauezycielskiem we Lwowie
z językiem wykładowym polskim.
Do tej posady przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków pię
cioletnich unormowane ustawą z 19. września 1898, Nr. 174 Dz. u. p.
Przy równych zresztą warunkach będą miały pierwszeństwo kandydatki
z egzaminem wydziałowym z grupy językowo-historycznej oraz z uzdolnieniem
do udzielania nauki śpiewu.
Kompetentki ubiegające się o tę posadę winny podarna swe należycie udo
kumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych sporządzoną na prze
pisanym formularzu (Qualifihationstabelle) wnieść za pośiiódnictwem swej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej krajowej do dnia 10. lipca 1904.
Kandydatki pełniące obowiązki w publicznych szkołach ludowych a pragnące,
aby lata spędzone w tej służbie były im policzone na posadzie, o którą się ubie
gają, nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale także w celu przyznania dodatków
pięcioletnich po myśli §. 2. i 14. przytoczonej ustawy, winny oświadczyć wyraźnie
w swych podaniach, czy i w jakiej mierze liczą w razie zamianowania na korzyści,
które mogą osiągnąć na podstawie rzeczonych postanowień ustawy.
Podania kompetentek przedłożą Dyrekcye i c. k. Bady szkolne okręgowe
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne do dnia 1.5. lipca b. r.
Z c. k Eady szkolnej krajowej.
1 Lwów, dnia 7. czerwca 1904.

L. 1L29; Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich ogła
sza się mniejszem konkurs;
Z poborami III. klasy płac: .
1 , /'Posady kierownika szkoły 4-klasowej męskiej i 4-klasowej żeńskiej wy;flanowie (obie te szkoły pozostają na razie pod wspólnem kierownictwem).
Z poborami IV. klasy p ł a c :
2. Posady kierownika i dwóch posad nauczycieli szkoły 4-klasowej mieszanej
w IMdatyczacli.
. - Językiem wykładowym w obu powyższych .szkołach jest język polski.
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Od kompetentów wymaganą jest kwalifikacja do szkół ludowych pospolitych
z prawem do udzielania nauki jeżyków niemieckiego i ruskiego.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Gródku w terminie do końca
lipca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 31. maja 1904.

L. 685. C. k. Eada szkolna okręgowa w Eawie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego i posady drugiego nau
czyciela względnie nauczycielki 2-klasowej szkoły ludowej w Ezeczycy, z pobo
rami IV. klasy płac z językiem wykładowym ruskim.
Z płacy nauczyciela kierującego potrąca się 72 K za dostarczane naturalia.
Należycie udokumentowane podania wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do końca
lipca b. r.
Eawa, dnia 11. maja 1904.

L. 904. Od 1. września względnie 1. sierpnia 1904 będzie do obsadzenia
tymczasowa posada nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Przeworsku.
Kompetenci' uzdolnieni do nauki śpiewu i gimnastyki będą mieli pierwszeństwo.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Przeworsk, dnia 30. maja 1904.

L. 1.859. O. k. Eada szkolna okręgowa w Brzesku ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela w szkole 1-klasowej w Łoponiu z poborami IV. klasy płac.
Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wraz z przepisaną tabelą kwalifikacyjną
i wykazem lat służby prowizorycznej należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Brzesku do 31. lipca 1904.
Brzesko, dnia 29. maja 1904.

L. 667. W okręgu czortkowskim jest do obsadzenia po wakacyach kilka
naście posad tymczasowych nauczycieli tak w miasteczkach jak i po wsiach.
W samym Czortkowie jest jedna posada nauczyciela religii mojżeszowej do
obsadzenia.
Ukończeni seminarzyści, którzy wniosą podanie o posadę w lipcu, otrzymają
płacę już za miesiąc sierpień.
Czortków, dnia 8. czerwca 1904.
45*
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L. 1.225. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Wieliczce ogłasza niniejszem kon
kurs, celem stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego w szkole 4-klaso
wej męskiej w Wieliczce i nauczycielki kierującej w szkole 4-klascwej żeńskiej
w Wieliczce.
W obu tych szkołach jest język wykładowy polski, pobory i korzyści służ
bowe II. klasy płac. Wymagany jest patent do szkół pospolitych i uzdolnienie
do nauczania języka niemieckiego jako przedmiotu.
Podania należycie udokumentowane mają być przedłożone za pośredni
ctwem przełożonej władzy do końca lipca b. r.
Wieliczka, dnia 8. czerwca 1904.

L. 1074. 0. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w. celu stałego obsadzenia posady nauczyciela z pełną płacą w szkole
pospolitej 4-klasowej męskiej Nr. XXIII. w Krakowie.
Do posady tej przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o powyższą posadę winnimsię wykazać przynajmniej patentem
do szkół ludowych pospolitych i kwalifikacyą do uczenia języka niemieckiego.
Kandydaci z egzaminem do szkół wydziałowych będą mieli pierwszeństwo.
Podania udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej bezpośre
dnio przełożonej władzy, do podpisanej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej
do dnia 31. lipca 1904.
Podania należycie nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 3. czerwca 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukam i W ładysław a Łozińskiego w e Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Rok YIII,

> r. 17.

IENNIK URZĘDOWY
c. k. S a d y s z k o l n e j k r aj owej w jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 6. lipca 1904.

L.‘ 21.404.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej, którym komunikuje się rozporządzenie
c. k. Ministerstwa Skarbu normujące czas pmacy przy c. k. urzędach
podatkowych.

Według odezwy Prezydyum c. k. krajowej Dyrekcyi Skarbu we Lwo
wie z dnia 13. czerwiła 1904 1. 2374/pr. c. k. Ministerstwo Skarbu
w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, zmieniło reskryptem
z 7. maja 1904 1. 1846% (dz. u. p. JSir. 53) rozporządzenie swoje
z 23. marca 1899 1. 58819 (dz. u. p. Nr. 65) normujące czas pracy
przy urzędach podatkowych w ten sposób, że w tych urzędach podat
kowych, w których popołudniowe godziny urzędowe rozpoczynają się
o godzinie 2-giej, zamknięcie kasy tj. obrachunek ma nastąpić o go
dzinie 4-tej, z wyjątkiem ostatniego dnia w miesiącu.
Odnośnie do tego przełożenia zamknięcia kasy, przyznaje Prezy
dyum krajowej Dyrekcyi Skarbu na mocy upoważnienia c. k. Minister
stwa Skarbu funkcyonaryuszom tych c. k. (gł.) urzędów podatkowych,
w których ustanowiony jest ośmiogodzinny czas pracy, w czasie mie
sięcy letnich tj. od. maja do włącznie września . każdego roku, ulgę
w popołudniowem uczęszczaniu do urzędu w ten sposób, iż w tych
dniach w tygodniu, w których wymogi służbowe na to pozwolą, popo
łudniowa frekwencya ma być skróconą o godzinę, a zatem urzędowa
nie ma się kończyć o godzinie 5-tej popołudniu.
Ulga ta nie jest jednak regułą i Prezydyum krajowej Dyrekcyi
Skarbu zaznacza, iż korzystać z niej należy jąpTynie i wyłącznie o tyle,
o ile .fta, to wymogi służbowe istotnie pozwolą.
Nr. 17.
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W tym względzie mają Starostwa, w miarę swego uznania, wydać
do podwładnych urzędów podatkowych Aosowne zarządzenie, a o każ
dej takiej uldze zawiadomić Sąd w siedzibie odnośnego urzędu podat
kowego oraz donieść krajowej Dyrekcyi Skarbu.
Odnośnie do swego reskryptu z dnia 2, listopada 1901 1. 651 fil
(dodatek do dziennika rozporządzeń Nr. 20) dozwalającego przerwy
w urzędowaniu podczas procesy! w dniu Bożego Ciała, zezwoliło Mini
sterstwo Skatbu analogicznej przerwy w urzędowaniu urzędów podat
kowych także i podczas uroczystości kościelnych w Wielką Sobotę po
południu oraz w dniach urodzin i imienin Najjaśniejszego Pana przed
południem.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 27. czerwca 1904
Za c. k. Namiestnika :
Plakelc w. r.

W ia d o m o śc i o so b iste .
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość. Najwyższem postanowieniem z dnia 13.
czerwca b. r. raczył najmilościwiej zamianować Dr. Leona lir. Pinińskiego, tajnego
Radce, byłego c. k. Namiestnika, honorowego profesora uniwersytetu lwowskiego
i Aleksandra Barwińskiego nauczyciela głównego c. k. męskiego seminaryum na
uczycielskiego we Lwowie, członkami galicyjskiej Eady szkolnej krajowej na naj
bliższy trzechletni okres funkcyjny.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał opróżnione jWiady w państwo
wych szkołach śre d n ic h :
Profesorowi gimnazyum I. w Przemyślu Franciszkowi Seidlerowi w gimn.
III. w Krakowie; prof. gimn. II. w Przemyślu Dymitrowi Czechowskiemu w gimn.
III. w Krakowie; prof. gimn. w Bochni Włodzimierzowi Służewskiemu w gimn.
III. w Krakowie; prof. gimn. w Wadowicach Wojciechowi Cachelowi w gimn.
w Podgórzu; prof. gimn. w Buczaczu Leonowi Kierońskiemu w gimn. I. w Tar
nowie; rzeczywistemu nauczycielowi w gimn. I. w Kołomyi Władysławowi Trybowskiomu w gimn. II. w Tarnowie; prof. gimn. II. w Kołomyi Grzegorzowi
Nalewajce w gimnazyum akademickiem we Lwowie; prof. gimn. II. w Tarnopolu
Prokopowi Mostowiczowi w gimn. II. w Kołomyi ; prof. gimn. w Brodach Pio
trowi Dropiowskiemu w gimn. IY. we Lwowie ; rzeczywistemu nauczycielowi gimn.
w Wadowicach dr. Michałowi Janikowi w II. szkole realnej we Lwowie; prof.
I. gimn. w Tarnowie dr. Stanisławowi Z atlp ® w i w I. szkole realnej w Krako
wie ; rzeczywistemu nauczycielowi gimn. II. w Przemyślu WładysłaWwi ćwikowi
w szkole realnej w Jarosławiu; prof. gimn. w Podgórzu Albinowi Schreyerowi
w gimnazjum św. Jacka w Krakowie; rzeczywistemu nauczycielowi gimn. w J a 
rosławiu dr. Janowi Jakóbcowi w gimn. w Podgórzu; rzeczywj^Jliiu nauczycielowi
gimn. w Drohobyczu Witoldowi Nowakljri w gimn. w Nowym Sączu; Jzeczywi-
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stera u nauczycielowi gimn. I. w Przemyślu dr. Janowi Ptaśnikowi w I. szkole
realnej w Krakowie; rzeczywistemu nauczycielowi szkoły realnej w Krośnie Dyonizemu Koreńcowi w gimn. II. w Przemyślu; prof. gimn. w Samborze dr. Ta
deuszowi Troskolańskiemu w gimn. I. w Przemyślu; prof. gimn. w Stryju Micha
łowi Hrycakowi w gimn. IV. we Lwowie; prof. gimn. w Jaśle Janowń Niemcowowi
w gimn. w Drohobyczu; prof. gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie dr. Ta
deuszowi Wiśniowskiemu w gimn. VI. we Lwowie; prof. gimn. I. w Kołomyi
Jarosławowi Łomnickiemu w II. szkole realnej we Lwowie; prof. gimn. I. w Prze
myślu Michałowi Nowosielskiemu w gimn. św. Jacka w Krakowie; prof. gimn.
w Stanisławowie dr. Franciszkiwi Tonderze w II. szkole realnej w Krakowie;
prof. gimn. w Brodach Wilhelmowi Kuczerze w gimn. II. w Ezeszowie ; prof.
gimn. IV. we Lwowie dr. Antoniemu Jaworowskiemu w gimn. Franciszka Józefa
we Lwowie; prof. gimn. w Ezeszowie dr. Wilhelmowi Salomon-Friedbergowi
w gimn. IV. we Lwowie; rzeczywistemu nauczycielowi szkoły realnej w Tarno
polu Bronisławowi Duchowiezowi w I. szkole realnej we Lwowie; prof. szkoły
realnej w7 Jarosławiu Antoniemu Sucheniemu w II. szkole realnej we Lwowie;
nauczycielowi głównemu seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w Krakowie
dr. Stanisławowi Tołłoczce w I. szkole realnej w Krakowie; prof. gimn. I. w Ko
łomyi Julianowi Hawelowi w II. szkole realnej we Lwowie.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował zastępców nauczycieli rze
czywistymi nauczycielami państwowych szkół średnich :
dr. Tadeusza Sinkę z gimn. w Podgórzu dla gimn. św Anny w Krakowie;
Władysława Szychulskiego z gimn. w Samborze dla gimn. I. w Tarnopolu; Bole
sława Bandrowskiego z gimn. Franciszka Józefa we Lwowie dla gimn. II. w Eze
szowie; Kazimierza Sosnowskiego z gimn. III. w Krakowie dla gimn. w Nowym
Sączu; Włodzimierza Jankowskiego z I. szkoły realnej we Lwowie dla szkoły relanej w Śniatynie; Józefa Ofertowskiego z I. szkoły realnej .we Lwowie dla gimn.
w Sanoku; Franciszka Nowosławskiego z gimn. w Ezeszowie dla gimn. II. w Eze
szowie; dra Karola Zagajewskiego z II. s z k o ł y realnej we Lwowie dla tego sa
mego zakładu; Jana Pęcaka z gimn. św. Anny w Krakowie dla gimn. II. w Rze
szowie ; Oresta Handiaka z gimn. II. w Czerniowcach dla gimn. II. w Tarnopolu;
Mieczysława Skibińskiego z gimn I. w Przemyślu dla gimn. w Samborze; kan
dydata nauczycielskiego Józefa Wiśmierskiego dla szkoły realnej w Krośnie; Dy
mitra Wajcowicza z gimn. w Pzeszowie dla gimn. w Stryju; Antoniego Sokor
skiego z gimn. II. w Tarnowie dla gimn. w Brzeżanach; Michała Radomskiego
z gimn. I. w Przemyślu dla gimn. w Jaśle; Kazimierza Strutyńskiego z gimn.
w Stanisławowie dla gimn. I. w Kołomyi; dra Antoniego Łomnickiego z gimn.
VI. we Lwowie dla gimn. I. w Tarnow ie; Gustawa Leśnęńorskiego z gimn.
w Samborze dla gimn. II. w Tarnowie; Wojciecha Turosza z gimn. wT Ezeszowie
dla gimn. I. w Tarnopolu; Antoniego Nowaka z gimn. w Jarosławiu dla szkoły
realnej w Jarosławiu; Józefa Machnowskiego z gimn. w Rzeszowie dla gimn. I.
w Ezeszowie; Jana Jarosza z gimn. św. Jacka w Krakowie dla gimn. I. w Ko
ło m y i; Jana •ehadena z I. szkoły realnej wft Lwowie tlla tego samego zakładu;
Franciszka Bergera z IL szkoły realnej we Lwowie dla tego samego zakładu;
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dra Antoniego Korczyńskiego z gimn. w Stryju dla II. szkoły
realnej w Krako
wie ; Jan a Kozaka z I. szkoły realnej w Krakowie dla szkoły realnej w Krośnie;
Arnolda Bollanda z I. szkoły i|(felnej
we Lwowie dla szkoły realnej w Tarno
polu ; Tadeusza Rozumskiego z II. szkoły realnej w Krakowie dla szkoły realnej
w Jarosławiu; dra Kazimierza Jareckiego z II. szkoły realnej we Lwowie dla t e 4 |
samego zakładu.
0.

k. Radą szkolna krąjpwa przeniosła w stan spoczynku:

Ludwika Podhalicza nauczyciela kierującego szkoły męskiej w Brzeżanach;
Ks. Mikołaja Sadowskiego nauczyciela religii gr. kat. szkoły żeńskiej w Brzeża
nach ;
Ks. Andrzeja Polka nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły w Kolbu
szowej ;
Waleryę Turusiewiczównę nauczycielkę szkoły żeńskiej im Staszica we Lwowie;
Władysława Szymoniaka nauczyciela kierującego w .ładownikach ;
Wojciecha Szlączkę nauczyciela szkoły męskiej w Grzymałowie;
Ludwikę Englową nauczycielkę w Żurawicy ;
Karolinę Krasicką nauczycielkę w Małowodach;
Jana Ohoniina nauczyciela w Skomoroehach nowych ;
Oypryana Doskoeza nauczyciela w Siwce wojniłowskiej;
Leopoklynę Melanowską nauczycielkę w W eryni;
Helenę Szewczykową nauczycielkę w Daliowej.

Zmarl i :
Marya Oharchalisówna, tymczasowa nauczycielka w Tarnawce w okręgu przewor
skim, urodzona 2. października 1876 w Sanoku, zmarła 21. czerwca b. r.
w siódmym roku służby;
Józef Kalinowski tymczasowy nauczyciel w Hucie pieniackiej w okręgu brodzkim
zmarł 19. czerwca b. r. w 46 roku życia.

Na kurs nauki zręczności, który odbędzie się w Krakowie pod kierownictwem
c. k. inspektora szkolnego okręgowego Józefa Spisa w czasie od 5. lipca włącznie
do 6. sierpnia b. r. powołani zostali przez c. k. Radę szkolną krajową następujący
nauczyciele :
1. Karol Ozernoch, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Dębnie (okr.
Brzesko);
2. Zenon Hruśzkiewicz, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Zalesiu
(okr. Borszczów);
3. Stanisław Papuziński, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Chełmku
(okr. Chrzanów);
4. Tomasz Misiołek, nauczyciel 2-klasowej szkoły z dopełniającym kursem
rolniczym w Dębowcu (okr. J a s ło ^
5. Eugeniusz Kinsner, nauczyciel 2-klasowej szkoły z dopełniającym kursem
rolniczym w Dąbiu (okręg Kraków za m .);

887
6. Ignacy Wróblewski, nauczyciel 5-klasowej szkoły w Półwsiu (okr. Kraków
zam.);
7. Józef Jędrzejowski, nauczyciel kierujący 2-klasowej p k o ły w Woli Za
rzyckiej (okr. Ł a ń c u t);
8. Władysław Młynarski, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Kamienicy (okr.
Lim anowa);
9. Stefan Trznadel, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Jodłowej (okr. Pilzno) ;
10. Jan Gworek, nauczyciel 2-klaBwej szkoły w Gołkowicach (okr. Podgórze);
11. Kazimierz Szeliga, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Kozodrzy (okr. Bopczyee):
12. Ja n Urban, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Bratkowicaeh (okr. Ezeszów);
13. Jan Ćwiok, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Wojaszówce (okr. Strzyżów);
14. Józef Nowakowski, nauczyciel 4-klasowej szkoły z dopełniającym kursem
rolniczym w Grębowie (okr. Tarnobrzeg);
15. Wawrzyniec Kalicki, nauczyciel 2-klasowej szkoły w Klikowej (okr.
T arnów );
16. Jakób Szydlak, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Grajowie (okr. Wieliczka);
17. Jan Chwierut nauczyciel 2-klasowej szkoły w Sporyszu (okr. Żywiec).

Na kurs uprawy tytoniu, który odbędzie się w Trembowli w czasie od 18.
lipca włącznie do 27. lipca b. r. powołani zostali przez c. k. Eadę szkolną kra
jową następujący nauczyciele:
1. Maksymilian Bryliński, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Burdiakowcach (okr. Borszczów);
2. Bazyli Kochalewicz, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Szyszkowcach (okr.
Borszczów);
3. Franciszek Biliński, nauczyciel kierujący 2-kłasowej szkoły w Podzameezku (okr. Buezacz);
4. Władysław Janicki, nauczyciel kierująey 2-klasowej szkoły w Pauszówce
(o k rjjo rtk ó w );
5. Michał Kozak, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Bazarze (okr. Czortków) ;
6. Włodzimierz Huminiłowicz, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Horodnicy
(okr. Horodenka);
7. Stanisław Lipański, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Kluwińeach
(okr. H usiatyn);
8. Aleksy Seneriki, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Czarnokońcach
wielkich (okr. Husiatyn) ;
9. Bazyli Bukatowiez, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Sorokach (okr. Ko
łomyja) ;
10. Bolesław Leszczyński*, nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły w Gwoźdźcu
(okr. Kołomyja);
11. Stefan Myhal, nauczyciel 4-klasowej szkoły z dopełniającym kursem
rolniczym w Kobakach. (okr. Kosów) ;
12. Mieczysław Grzybowski, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Sławentynie
(okr. P odhajce);

13. Franciszek Spiałek, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Dobrowodach (okr. Podhajce) ;
14. Wincenty Malawski, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Konkolnikacb (okr. R oh atyn );
15. Korneli Frelłndorf, nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły z dopełnia
jącym kurem rolniczym w Łoszniowie (okr. Trem bow la);
16. Dymitr Kapij, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Iwanówce (okr.
Trembowla);
17. Zygmunt Mgkarski, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Dupliskach (okr. Za
leszczyki) ;
18. Sylwester Sochacki, nauczyciel i-klasowej szkoły w Milowcaeh (okr. Za
leszczyki).

Na kurs wakacyjny w Jaśle, przysposabiający do egzaminu kwalifikUy.jnego
do szkół ludowych pospolitych, przeznaczone zostały następujące nauczycielki po
mocnicze :
1. Eugenia Oharkiewiczówna w Piwnicznej (okręg szkolny Nowy Sącz) ;
2. Helena Gzopejówna w Kopkach (okr. szk. N is k o ):
3. Emilia Drozdowska w Jeżowem (okr. szk. Nisko);
4. Bronisława Dziedzicówna w Gawłuszowicach (okr. szk. Mielec);
5. Filomena Dziedzicówna w Antoniowie (okr. szk. Nisko);
6. Jadwiga Giżyńska w Mokrzyszowie (okr. szk. Nisko):
7. Józefa Kozikówna w Wieprzu (okr. szk. Wadowice);
8. Emilia Krzywkowna w Gholewianej Górze (okr. szk. Nisko)|
9. Kazimiera Kuźniakówna w Przyborowie (okr. szk. Brzesko);
10. Bronisława Ostrowska w Gliniku MaBampolskim (okr. szk. Gorlice);
11. Helena z Wilków Świradowa w Czarnej (okr. szk. Ropczyce) ;
12. Stanisława Wolanin w Strzeszynie (okr. szk. Gorlice).
Wszystkie powołane na kurs frekwentantki mają się zgłosić dnia 14. lipca
b. r. przed godziną 8. rano w budynku męskiej szkoły wydziałowej w Jaśle i wy
kazać się zawiadomieniem swej przełożonej Rady szktelnej okręgowej o powołaniu
na kurs. Po nabożeństwie inauguracyjnem będzie im podany rozkład zajęć na
cały czas trwania kursu.
Kierownictwo kursu postarało się o to, że wszystkie frekwentantki otrzy
mają na czas trwania kursu za przystępną cenę stosowne pomieszczenie (t. j. po
mieszkanie, wikt i usługę). Bliższych wyjaśnień w tej sprawie udzieli nauczycielka
szkoły żeńskiej w Jaśle p. Kazimiera Juszczakiewiczówna (ulica Igielna 1. 46).
Zasiłek na koszta podróży i utrzymanie w kwocie po 50 K wypłaci frekwentantkom kursu po przybyciu do Jasła tamtejszy urząd podatkowy za kwitem
ostemplowanym, koramizowanym przez c. k. okręgowego inspektora szkolnego
p. Jana Ciejkę, jako kierownika kursu.
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Na kurs wakacyjE' w K o ł o m y i , który w bieżącym roku szkolnym obej
mować będzie tylko oddział I., przeznaczone zostały następujące nauczycielki:
f. Michalina Bereza w Turzy Wielkiej (okręg szkolny Dolina);
2. Stanisława Bielanówna w Czarnokońcach Wielkich (okr. szk. Husiatyn)
3. Zofia Buszyńska w Ohocimierzu (okr. szk. Horodonka);
4. Antonina Ohudko w Maniowie (okr. szk. Lisko);
5. Ludwika Jaciówna w Nowicy (okr. szk. Kałusz) ;
6. Kozalia Kobylańska w Czerniatynie (okr. szk. Horodonka) ;
7. Marya Kowalska w NAaczowie (okr. szk. Jaworów);
8. Jadwiga Kozłowska w Tłumaczyku (okr. szk. Kołomyja) ;
9. Olga Kuszlikówna w Staruni (okr. szk. Bohorodczany);
10. ąErailia Łojewska w Iwanowcach (okr. szk. Kołomyja);
11. Józefa Malzacher w Podbereźcach (okr. szk. Lwów);
12. Józefa Niederlówna w Strutynie Wyżnym (okr. szk. Dolina);
13. Marya Niemczewska w Niewoczynie (okr. szk. Bohorodczany);
14. Stanisława Pelisiewicz w Krecowie (okr. szk. Dobromil);
15. Ludwika Sosnowska w Starobrodacli (okr. szk. Brody);
16. Marya Steckówna w Toporowie (okr. szk. Brody);
1.7. Franciszka Tarnawska w Wołkowie (okr. szk. Przemyślany) i
18. Józefa Tatczyn w Turce (okr. szk. Turka);
19. Antonina Wołczuk w KniaźdwB ft (okr. szk. Peczeniżyn);
20. Karolina Wygrzywalska w Szeszorach (okr. szk. Kosów7).
0.
k, Kady szkolne okręgowe zarządzą,, aby wymienione nauczycielki otrzy
mały do dnia 11. lipca b. r. całkowite uwolnienie od zajęć szkolnych celem
przygotowania się do podróży.
Wszystkie powołane na kurs frekwentantki mają zgłosić się dnia 14. lipca
b. i', przed godziną 8, rano w Kołomyi w budynku żeńskiej Iffloły wydziałowej
i wykazać się zawiadomieniem swej przełożonej Eady szkolnej okręgowej o po
wołaniu na kurs, poczem udadzą się na nabożeństwo inauguracyjne. Następnie
będzie im podany rozkład zajęć na czas trwania kursu.
Kierownictwo kursu postarało się o to, że wszystkie frekwentantki otrzymają
za przystępną cenę stosowne pomieszczenie (tj. mieszkanie, wikt i usługę). Bliż
szych wyjaśnień w tej sprawie udzieli Dyrekcya żeńskiej szkoły wydziałowej
w Kołomyi
Zasiłek na koszta podróży i utrzymanie w kwocie po 50 K wypłaci frekwentantkom kursu po przybyciu do Kołomyi tamtejszy Urząd podatkowy za kwi
tem ostemplowanym, koramizowanym przez c. k. okręgowego inspektora szkolnego
p. Jana Łeszegę. jako kierownika kursu.

Na kurs wakacyjny dla nauczycielek bez kwalifikacyi, który odbędzie się
w T a r n o p o l u w czasie od 14. lipca do 25. sierpnia 1904, powołane są nastę
pujące kandydatki:
1. Zońa Adamczykówna, z Kadziechowa (okr. Kamionka S trum .);
2. Stefania Augustynowiczówna w Niedzigliskach (okr. Przemyślany) ;
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3. Helena Balicka w Winiatyńcach (okr. Zaleszczyki);
4. Helena Borowska w Wybranówce (okr. Bobrka);
5. Franeiaftca Ciećkiewiezówna w Dzikowie (okr. Cieszanów);
6. Karolina Czechowska w Kaezanówce (okr. S k ałat);
7. Aleksandra Dyhdałowa w Sokoli (okr. Kamionka Struiu.);
8. Michalina Drewnioka w Pobużanach (okr. Kamionka Stnim.);
9. Zofia Horodyska w Hołhoczu (okr. Podhajce);
10. Marya Iżycka w Turzy Wielkiej (okr. Dolina) ;
U . Joanna Krzeczkowska w Ni wrze (okr. Borszezów);
12. Zofia Liberacka w Zkbtwie (okr. Kamionka Struna.);
13. Klementyna Mochnaćka w Kckoszyńeach (okr. Skałat);
14. Zofia Morozowa w Sosnowie (okr. Podliajtft ;
15. Marya Petriczkówna w Uściu biskup, (okr. Borszezów);
16. Jadwiga Borecka w Budyłowie (okr. Brzeżany);
17. Zolia Pokornówna w Ciszkach (okr. Złoczów);
18. Tekla Sadowska w Mytnicy sorockiej (okr. Skałat);
19. Feiicya Seneńkowa w Czarnokońcach Wielkich (okr. Husiatyn);
20. Marya Smagaczówna w dejow ie (okr. Złoczów);
21. Zofia Starkówna w Huilicach (okr. Zbaraż);
22. Malwina StWelska w Hlibowie (okr. S k a ła t);
23. łpfia Szafranówna w^Kobocłzie Złotej (okr. Brzeżany),
24. Stefania Szaszkiewiczówna w Herbutowie (okr. Rohatyn);
25. Helena Zarembska w lTryńkow^ch (okr. Husiatylł).
Kandydatki to otrzymują, równocześnie stosowne zawiadomienia za pośre
dnictwem swoich Rad szkolnych okręgowych, które je uwolnią od zajęć najdalej
dnia 12. lipca.

K s ią ż k i <1o l>il>liotek i n a n a g ro d y .
C. k. Rada szkolna krajowa uchwaliła zwrócić uwagę Rad szkolnych
gowych i Zarządów szkół ludowych (pospolitych i wydziałowych) na dziełko
„Marya Raczyńska. Dzienniczek Hanusi Tynieckiej. Powieść dla dorastającej
dzieży. — Kraków 1903. Nakładem G. Gebethnera i Spółki11. Cena 2 K.
Książkę tę uznano jako odpowiednią na premie i do biblioteczek dla
dzieży szkolnej, a mianowicie dla uczenie szkół wydziałowych, tudzież klasy V.
szkół pospolitych 5- i 6-klasowych.

okrę
p. t.
mło
mło
i VI.

K o n k u rsa .
a)

ogłoszone po raz p ierw szy.

L.21.587. Wskutek reskryptu P. Ministra Wyznań i Oświaty z dnia 10.
czerwca b. r. 1. 19.085 ogłasza się niniejszem konkurs na posadę dyrektora c. k.. gimnazyum III. (Franciszka Józefa) we Lwowie, ewentualnie na posadę dyrektora
innego zakładu opróMić się mogącą.
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Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem prze
łożonej władzy do Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej najpóźniej do dnia
16. lipca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 25. czerwca 1904.

L. 18.859. Celem obsadzenia posady nauczyciela filologii klasycznej w c. k.
gimnazyum II. w Przemyślu, ewentualnie takiej samej posady mogącej się opróżnić
w innym zakładzie, ogłasza się niniejszem konkurs.
Do tej posady ]>iJzywiązane są pobory w myśl ustawy z dnia 19. września
1898 roku.
Kompetenci mają wnieść podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty, za
pośrednictwem swej - przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Eady szkolnej kra
jowej najpóźniej do dnia 20. lipca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 28. czerwca 1904.

L. 2.517. C. k. Eada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniejszem
konkurs na trzy posady dyrektorów względnie dyrektorek w szkołach wydzia
łowych żeńskich 1. im. św. Marcina 2. im. św. Antoniego 3. im. Mickiewicza
we Lwowie z poborami I. klasy płac, z dodatkiem za kierownictwo w kwocie
400 K i dodatkiem na mieszkanie w kwocie 720 K względnie 600 K.
Eównocześnie ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa konkurs na trzy posady
kierowników względnie kierowniczek ewentualnie na trzy posady nauczycieli (nau
czycielek) szkół wydziałowych lub pospolitych z poborami I. klasy płac, a na
posady kierowników względnie kierowniczek także z dodatkiem za kierownictwo
w kwocie 200 K i dodatkiem na mieszkanie, mogących się przy tej sposobności
opróżnić.
Podania należycie udokumentowane wTraz z tabelą kwalifikacyjną należy
wnosić do c. k. Eady szkolnej okręgowej za pośrednictwem władzy przełożonej
w terminie do 31. lipca 1904.
Lwów, dnia 14. czerwca 1904.

L. 1.192. C. k. Rada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela z pełną płacą w szkole
4-klasowej pospolitej męskiej im. św. Mikołaja.
Do powyższej posady przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o powyższą posadę winni się wykazać egzaminem przynajmniej
do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania języka niemieckiego.
Kandydaci z egzaminem do szkół wydziałowych będą mieli pierwszeństwo.
N r. 17.

'
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Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej
w Krakowie najpóźniej do dnia 15. sierpnia b. r.
Podania należycie nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 21. czerwca

904.

L. 1.146. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w szkołach lu
dowych w Rzeszowie z poborami II. klasy płac ogłasza się niniejszem konkurs
a mianowicie:
j j Na posadę nauczyciela k itu ją ceg o 4-klasow7ej szkoły męskiej im. Ko
narskiego.
2. Na posadę nauczycielki kierującej 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Iloffmanowej.
Do posad Mch przywiązany jest dodatek za kierownictwo i wolne mieszkanie,
a w braku tego stosowne relutum. Kompetenci (tki) o te posady winni się wy
kazać kwalifikacyą nauczycielską przynajmniej do szkół ludowych pospolitych
wyższego typu.
3. Na trzy posady nauczycielek w 6-klasfwej szkole wydziałowej żeńskiej
im. św. Scholastyki.
4. Na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. śwT. Scholastyki.
5. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole męskiej im. Konarskiego.
6. Na trzy posady nauczycielek w 4-klasowej szkole żeńskiej im. Hoffmanowej.
7. Na posadę nauczyciela w 4-klasówej szkole męskiej im. Mickiewicza.
Kompetentki o posadę pod 3. winne się wykazać kwClifikacyą do szkół wy
działowych z I. II. i III.' grupy, a pierwszeństwm będą miały kompetentki, które
się wykażą egzaminem kwalifikacyjnym dla nauczycielek w liceach żeńskich.
Kompetenci (tki) o posady pod 4., 5., 6. i 7. wyszczególnione winni się.
wykazać kwalifikacyą nauczycielską dla szkół ludowych z prawem udzielania języka
niemieckiego jako przedmiotu, a od kompetentów o posadę pod 7. pożądane jest
nadto uzdolnienie do udzielania nauki zręczności, od kompetentek o posady pod
4. i 6. uzdolnienie do udzielania nauki śpiewu.
Podania należycie udokumentowane należy w drodze służbowej wnieść do
c. k. Eady szkolnej. okręgowej w Rzeszowie do 15. sierpnia b. r. Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Rzeszów, dnia 30. czerwca 1904.

L. 421. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Zbarażu ogłasza niniejszem konkurs
celem obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
I.
Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 6 klasowej męskiej w Zba
rażu z obowiązkiem udzielania tej nauki także w szkole 5-klasowej żeńskiej
w Zbarażu.
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O posadę tę ubiegać się mogą, tylko .kanonicznie ordynowani kapłani przyczem
się nadmienia że posady tej nie można zajmować równocześnie z posadą dusz
pasterską.
B) Z poborami IV. klasy płac:
I. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Stryjówce i S zyłajt.
II. Na posady nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół w Bazarzyńcach
i Klimkowcach.
III. Na pfpady nauczycieli (lek) w szkołami 2-klasowych w Czernichowcach,
Hnilicach, Łubiankach niższych, Szyłach, Tokach i Załnżu.
W szkołach w Stryjówce i Klimkowcach jest język wykładowy polski
w innych ruski.
Od ubiegających się o te posady wymaga się patentu kwalifikacyjnego
w obu językach krajowych.
Podania nah-życie udokumentowane wnosić należy do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Zbarażu do 15 sierpnia b. r.
Zbaraż, dnia 2. czerwca 1904.

Z początkiem roku szkolnego 1904/5 będzie do objęcia posada nauczycielska
w 1-klasowej szkole ludowej ewangelickiej z polskim językiem wykładowym
w Lednicy pod Wieliczką z płacą roczną 800 K. Do użytku nauczyciela oddany
jest duży ogród owocowy i warzywny, mieszkanie składające się z trzech pokoi,
kuchni i werandy z widokiem n a ogród i opał. Nadmienia się przytem, że.po
przedni nauczyciel pobierał poważne subwencye z rozmaitych funduszów.
Petenci lub petentki, wyznania ewangelickiego zechcą swe w załączniki
zaopatrzone podania wnieść na ręce Starszyzny Zboru ewangelickiego w Lednicy
najpóźniej do dnia 15. sierpnia b. r.

L. 857. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Turce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad :
A) Z poborami III. klasy płac :
W 5-klasowej szkole mieszanej w Turce prowizorycznie rozdzielonej na 5-klasową męską i 5-klasową żeńską :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. z obowiązkiem nauczania religii
w 5-klasowej szkole męskiej i 5-klasowej szkole żeńskiej i w szkole 1-klasowej
na przedmieściu „Średnia Turka".
2. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej z obowiązkiem uczenia jak pod 1.
O tę posadę ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką
i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub którzy mają kwalifikacyę na
nauczyciela szkół ludowych i posiadają kwalifikacyę do udzielania nauki religii
mojżeszowej.
3. Na trzy posady nauczycieli (nauczycielek). Pierwszeństwo będą mieli
kompetenci którzy wykażą się egzaminem wydziałowym z grupy I, II. lub III.
47*
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Z poborami IY. klasy p ł a c :
Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach z wolnem mieszkaniem:
1. w Boryni, 2. Jabłonce wyżnej, 3. Jasienicy zamkowej, 4. Krasnem, 5. Micnniowcu, 6. Mochnatem, 7. Bozłuczu, 8. Wysocku wyżnem, 9. Żukotynie i 10.
Jasionce masiowej.
W szkołach pod A) wymienionych jest język wykładowy polski, zaś w szko
łach pod B) język ruski.
Podania należycie zaopatrzone należy przedkładać za pośrednictwem władzy
przełożonej najdalej do 15. sierpnia 1904.
Oprócz wyżej wymienionych posad stałych będą jeszcze i posady nauczycieli
(lek) tymczasowych samoistnych i nadetatcwych do obsadzenia z dniem 1. si-rpnia
1904 o które kompetenci (tki) ze świadectwem dojrzałości zgłaszać się mogą.
Turka, dnia 20. czerwca 1904.

L. 1.006. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Żółkwi ogłasza niniejszem nastę
pujący konkurs na stałe posady nauczycielskie:
A) Z poborami II. klasy płac :
1. Na posadę nauczyifela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole męskiej
w Żółkwi z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szkołach
żółkiewskich.
2. Na posadę nauczyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Żółkwi.
B) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 4-klasowej szkole
męskiej w Kulikowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich
ązkołach należących do parafii rzym. kat. względnie gr. kat. w Kulikowie.
2. Na posady dwóch nauczycieli 5-klasowej szkoły w Mostach wielkich.
0) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w 1. Bojańcu, 2. Butynach,
3. Doroszowie wielkim, 4. Dzibułkach, 5. Glińsku, 6. Wiązowej, i 7. Zameczku.
2. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Mokrotynie kolonii.
Językiem wykładowym w Żółkwi, Kulikowie, Mostach wielkich i Mokro
tynie kolonii jest ję#jfk polski, we wszystkich innych wyżej wymienionych szkołach
język ruski.
Kompetenci, posiadający egzamin wydziałowy z I. II. lub III. grupy, będą
mieli pierwszeństwo przy obsadzeniu posad naucz3milfl w Mostach wielkich,
a z I. grupy przy obsadzeniu posady'’nauczyciela w Żółkwi.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej, względnie dekretem policzenia lat służby do emerytury,
należy wnieść za pośrednictwem władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej okrę
gowej w Żółkwi do dnia 15. sierpnia 1904.
Żółkiew, dnia 22. czerwca 1904.
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b) ogłoszone po raz drugi:
L. 20.476. Niniejszem ogłasza się konkurs w celu nadania posady nauczy
ciela głównego w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Samborze z kwalifikacyą nauczycielska do szkół średnich do udzielania nauki języka polskiego,
a przynajmniej z kwalifikacyę do szkół wydziałowych z przedmiotów grupy językowo-historycznej. Do tej posady przywiązane są pobory służbowe i prawo do do
datków pięcioletnich unormowane ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kompetenci ubiegający się o tę posadę winni podania swe należycie udoku
mentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną na przepi
sanym formularzu (Qualifikationstabelle) wnieść za pośrednictwem przełożonej
władzy do c. k. Ifedy szkolnej krajowej do dnia 10. lipca 1904.
Kompetenci pełniący obowiązki w publicznych szkołach ludowych lub wy
działowych, a pragnący aby lata służby spędzone w tych szkołach policzone im
były na posadzie, o którą się ubiegają, nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale
także w celu przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §§. 2. i 14. powyższej
ustawy, winni oświadczyć wyraźnie w swych podaniach, czy i w jakiej mierze
liczą wT razie zamianowania na korzyści, które można osiągnąć na podstawie przy
toczonych postanowień ukjawy.
Podania kompetentów przedłożą przełożone ftyrekcye szkół średnich, wzglę
dnie seminaryów nauczycielskich i c. k. Kady szkolne okręgowe, wypełniwszy
należycie tabele kwalifikacyjne w jeżyku niemieckim, najpóźniej do dnia 15. lipca
1904.
Z c. k. Kady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 14. czerwca 1904.

L. 1.799. C. k. Kada szkolna okręgowa w Tłumaczu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami III. klasy płac:
A)
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasoMjpj
szkole męskiej w Tłumaczu, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w miej
scowej 6-klasowej szkole żeńskiej.2.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkołę męskiej
w Tyśmienicy, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-ldasowej szkole na
przedmieściu stanisławowskiem w Tyśmienicy jako też w szkołach 1-klasowych
w Klubowcach i w Słobódce ad Odaje.
8. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 5-klasowej szkole męskiej w Ty
śmienicy z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-kląsowej szkole na
przedmieściu stanisławowskiem w Tyśmienicy.
4.
Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 5-klasowej szkole żeńskiej w Ty
śmienicy z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klasowej szkole mieszanej na
przedmieściu tłumackiem w Tyśmienicy. O posady te mogą się ubiegać kanoni
cznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni, przyczem nadmienia się, że posady
katechety nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
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B) 1. Na posadę nauczyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Tłumaczu.
Pierwszeństwo będą mieli nauczyciele z egzaminem wydziałowym z grupy III.
2.
Na posadę nauczycielki w 6-klasowej. szkole żeńskiej w Tłumaczu. W gn a g an e
jest uzdolnienie do nauczania języka niemieckiego jako przedmiotu.
Z poborami IY. klasy p ł a c :
C) Nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Ozarnołoźcach, Hostowie,
Oleszy, Pałahiczach i Petryłowie.
Nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: w Ohomiakówce, Delawie,
Dołhem, Horyhladach, Korolówee, Krzywotułach nowych, Oknianach, Ostryni,
Pużnikach, Słobódce ad Odaje. W szkołach wymienionych pod A) i B) jest pol
ski język wykładowy, we wszystkich innych język ruski.
Kompetenci ubiegaj B y się o powyższe posady, winni wnieść należycie udo
kumentowane podania zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną i wykaz lat służby, za
pośrednictwem swej władzy przełożonej do tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgo
wej w terminie do 15- sierpnia b. r.
Podania nie zaopatrzone w potrzebne dokumenty nie będą uwzględnione.
Tłumacz, dnia 11. czerwca 1904.

L. 1.145. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Gorlicach ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie celem stałego ich obsadzenia:
Z poborami III. klasy płac:
1. na dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Bieczu. Kom
petenci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy I. i III. będą mieć pier
wszeństwo.
Z poborami IY. klasy płac:
2. Na posadę nauczyciela kierującego 2-ęlasowej szkoły w Lipinkach z wolnem mieszkaniem w budynku szkolnym i dodatkiem za kierownictwo w kwocie
100 koron.
8. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Bozembarku z wolnem
mieszkaniem w budynku szkolnym.
Befłektujący o posady pod 2 i 8 winni się wykazać egzaminem kwalifika
cyjnym do szkół ludowych pospolitych.
We wszystkich szkołach języki Wg wykładowym jest język polski.
Podairia należycie udokumentowane należy wnosić do tutejszej c. k. Bady
szkolnej okręgowej w term in ifllo 15. sierpnia b. r.
Gorlice, dnia 8. czerwca 1904.

L. 2051. W okręgu dolińskim są w następujących szkołach wolne posady
dla nauczycieli tymczasowych:
1. W szkole 6-klasowej męskiej w Dolinie z płacą 660 K ; 2. w szkole
6-klasowej męskiej w Bolechowie z płacą 660 K ; 8. w szkole 4-klasowej m ę 
skiej w Bożniatowie z płacą 660 K; 4. w szkole 4-klasowej mieszanej w Mizuniu
z płacą 600 K i wolnem mieszkaniem; 5. w szkole 4-klasowej w Pelehińsku

347
z płacą 600 K; 6. w szkole 4-klasowej w Kniażołuce fe płacą 600 K. 7. W gmi
nach. wiejskich w szkołach 1-klasowych lub 2-klasowych kilka posad nauczycieli
samoistnych i niesamoistnych z płacą 600 K wolnem mieszkaniem i ogrodem lub
z lokalnym dodatkiem na mieszkanie.
Podania należy wnosić najpóźniej do 15. lipca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Dolina, dnia 10. czerwca 1904.

O g ło s z e n ia
Wydany w roku 1900 „Zbiór ustaw i rozporządzeń w zakresie szkolnictwa
ludowego, zebrany i ułożony przez c. k. Starostę Konstantego Pierożyńskiego“,
jest już od dłuższego czasu wyczerpany a liczne zapytania o to dzieło dały
inicyatywm do podjęcia drugiego wydania, które w lipcu b. r. opuści prasę.
Nowe wydanie Zbioru ustaw szkolnych nie będzie przedrukiem wydania
pierwszego, przeciwnie różnić się będzie od niego zasadniczo tak u k f l E m jak
i zawartością. Obejm ie ono wszystkie ustawy i rozporządzenia uzupełnione po
krewnymi okólnikami władz szkolnych, orzeczeniami Trybunału administracyjnego
i Trybunału państwa a w niektórych przypadkach także komentarzami podykto
wanymi dotychczasową praktyką. Tem samem będzie zbiór ten zawierać także
streszczenie tomów I. i II. okólników Eady szkolnej krajowej obowiązujących
dotychczas, tudzież okólniki, które drukowane były wT „Dzienniku urzędowym1'
Eady szkolnej krajowej.
Całe dzieło obejmie około 30 arkuszy druku, będzie więc przeszło dwa razy
większe od pierwszego wydania.
Aby nauczycielstwu ułatwić nabycie tego dzieła, postanowiło wydawnictwo
Zbioru ustaw sprzedawać je po cenie nakładu. Egzemplarz w silnej oprawie
kosztować będzie dwie korony; cena księgarska będzie znacznie wyższą.
Nauczyciele, którzy pragną naljyć Zbiór ustaw szkolnych wńnni złożyć w c. k.
Badzie szkolnej okręgowej (względnie w Dyrekcyi seminaryum naucz.) 2 K. Eady
szkolne okręgowe prześlą zebrane - kwoty urzędowym przekazem pocztowym do
Dyrekcyi urzędów pomocniczych c. k. Namiestnictwa, dopisując na odcinku prze
kazu „na . . . . agzemlarzy Zbioru ustaw szkolnych". Zamówione egzemplarze
rozesłane zostaną pod adresem każdej Eady szkolnej okręgowej gdzie nauczyciele
odbiorą je przy sposobności.
O ukończeniu druku dzieła będzie zamieszczone stosowne ogłoszenie w „Dzien
niku urzędowym".

W c. i k. kadeckich szkołach w Wiedniu, Peszcie, Pradze, Ilarlstacie,
Konigsfeldzie na Morawie, w Łobzowie, Hermanstacie, Tryeście, M dburgu, Lieben.au koło Grazu, Preszburgu, Insbruku, Temeszwarze, Kamenitz kojo Peterwardeinu, Koszycach i we Lwowie będzie z początkiem roku szkolnego 1904/5 po
kilkadziesiąt miejsc do obsadzenia.

Podania o przyjęcie wnosić należy najpóźniej do 15. sierpnia do komendy
tej szkoły kadeckiej, w której uczeń pragnie uzyskać przyjęcie.
Bliższe warunki przyjęcia zawarte są w broszurze p. t. „Warunki przyjęcia
do szkół kadeckich“, którą nabyć można za 40 h w każdej szkole kadeckiej.

Wydział Towarzystwa opieki nad Internatem dla kandydatów c. k. seminaryum nauczycielskiego w Samborze, ogłasza konkurs celem obsadzenia 100 miejsc
wolnych w internacie. Przyjęci kandydaci otrzymają pomieszczenie, utrzymanie,
opał, pranie, światło, opiekę lekarską i pedagogiczną, poddać się jednak muszą
warunkom wymienionym w konkursie i rygorowi regulaminu domowego, przepi
sanego dla internatów nauczycielskich. Kandydaci III. i IV. roku przyjęci zostaną
bez opłaty, tylko za pobierane stypendyum pedagogiczne, uczniowie II. roku za
dopłatą 4 K, z I. roku za dopłatą 8 K, a z kursu za dopłatą 10 K miesięcznie do
pobieranego stypendyum. Kandydaci 1. i II. roku z postępem celującym wolni są
od opłaty.
Wszyscy kandydaci prmjęci do internatu mają bezwarunkowo złożyć przy
wstępie 26 K a to: 10 K jako dopłatę za połowę lipca. (gdyż za ten miesiąc nie
pobierają stypendyum), 12 K na wydatki szkolne, 2 K na lekarza i 2 K na in
wentarz, również wykazać się że mają przepisaną liczbą bielizny i innych rekwizy
tów jako to: książeczkę do modlenia, sześć par bielizny, sześć prześcieradeł, sześć
poszewek, sześć ręczników, smść chusteczek do nosa, dwie pary obuwia nowego,
dwa kompletne ubrania i palto zimowe, poduszkę, grzebień, szczotki, łyżkę, wide
lec nóż i skrzypce ; bielizna ma być znaczona.
Podania zaopatrzone w załączniki jako to : ostatnie świadectwo szkolne, deklaracyę rodziców, potwierdzoną przez zwierzchność gminną, na podstawie której
zobowiązują się do regularnego uiszczania dopłaty z góry co miesiąc w myśl po
wyżej podanych warunków, należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18. lipca b. r. na ręce Dyrekcyi c. k. seininaryum nauczycielskiego w Samborze.
Obcy mają dołączyć metrykę chrztu i świadectwo ubóstwa. Dotychczas umieszczeni
wychowankowie internatu którzy odpowiedzieli wymogom regulaminu i wykażą
się postępem w naukach i dobrą notą z obyczajów mają pierwszeństwo.
Podania kompetentów obcych, którzy mają bliżej do innych seminaryów na
uczycielskich nie zostaną uwzględnione.
Z Dyrekcyi c. k. seininaryum nauczycielskiego męskiego.
Sambor, dnia 27. czerwca 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego w e Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

R o t VIII.

Nr. 18.

c. k. Rady s z k o l n e j k r a j o w e j w jjalicyi.
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej sraj ow ej.
Wydany dnia IB. lipca 1904.

L. 24.741.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej w sprawie wydawnictwa Zbioru
i rozporządzeń w zakresie szkolnictwa ludowego.

ustaw

Staraniem c. k. Rady szkolnej krajowej wydany został ncwy ZMói
ustaw i rozporządzeń w zakresie szkolnictwa ludowego.
Wydanie to nie jest przedrukiem pierwszego wydania z r. 1900,
przeciwnie różni się od niego zasadniczo układem i obfitą treścią, mie
ści bowiem prócz wszystkich krajowych i państwowych ustaw szkol
nych, wielu rozporządzeń ministeryalnych i orzeczeń Trybunałów, także
obowiązujące okólniki Rady szkolnej krajowej, objęte tomem I. i II.
Zbioru okólników oraz ogłoszoife dotychczas w Dzienniku urzędowym,
To też gdy pierwsze wydanie składało się z 13. irkuszy, wydanie no
we obejmuje 30 arkuszy druku i zaopatrzone jest bardzo doKładnym
spisem rzeczy.
. (•'
Cena egzemplarza w l\Y,Vhlej i silnej oprawie wynosi na razie
2 korony, która jednak znacznie podwyższoną będzie, skoro dzieło
wejdzie w handel księgarski.
Kto pragnie nabyć ten Zbiór ustaw, winien złożyć 2 K w Radzie
szkolnej okręgowej, która zebrane pieniądze prześle w drodze urzędo
wej do Dyrekcyi urzędów pomocniczych c. k. Namiestnictwa we Lwo
wie dopisując na odcinku przekazu, że kwota przeznaczoną jest na
powyższe dzieło. Zamówione egzemplarze przesłane zostaną właściwej
N r. 18.
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c. k. Radzie szkolnej okręgowej, gdzie nabywcy odbiorą je bez jakiej
kolwiek dopłaty.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 13. lipca 1904.
Za c. k. Namiestnika :
Piasek w. r.

W ia d o m o śc i o so b iste .
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 14.
czerwca b. r. raczył najmiłościwiej zamianować dr. Franciszka Majchrowicza, dy
rektora e. k. gimnazyum w Drohobyczu i Medarda Antoniego Kaweckiego c. k.
okręgowego inspektora szkolnego okręgu krakowskiego miejskiego, przydzielonych do
służby w Kadzie szkolnej krajowej, c. k. krajowymi inspektorami szkół.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Władysława Gtirtlera, za
stępcę nauczyciela w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem w Zaleszczykach,
nauczycielem szkoły ćwiczeń w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem
w Ezeszowie.
C. k. Kada szkolna krajowa zatwierdziła wybór ks. Leona Pastora na za
stępcę przewodniczącego Kady szkolnej okręgowej w Gorlicach.
0.
średnich:

k. Kada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli w szkołach

Jana Kamińskiego dla gimn. Y. we Lwowie; Emila Lanikiewicza dla gimn.
II. w Rzeszowie; Rudolfa Kubesia dla gimn. w S try ju ; dra Sydona Macieja Loreta
dla gimn. II. we Lwowie; Jana Piątka dla gimn. IY. we Lwowie; Wiktora Strusińskiego dla gimn. Y. we Lwowie; Stanisława Buehałę dla gimn. II. w Rze
szowie; Stanisława Cebulę, Jana Skowrońskiego i Stanisława Pezdę dla gimn.
w Samborze; Władysława Klisiewicza dla gimn. w Stryju; Romana Pilarza dla
gimn. I. w Rzeszowie; Karola Dawidowskiego dla gimn. św. Jacka w Krakowie;
Adolfa Kamińskiego, Aleksandra Lassona, Franciszka Fuehsa, Józefa Piaseckiego,
Maryana Koziołkowskiego dla gimn. IY. w Krakowie; Adama Kłodzińskiego,
Adama Wilusza, Józefa Kowalczyka i Władysława Michalskiego dla gimn. w Pod
górzu; Adama Znamirowskiego dla gimn. w Wadowicach; Henryka Ziołę, Zyg
munta Weimera, Kazimierza Firganka dla gimn. w Nowym Sączu; Ludwika Eminowicza i Jakóba Runickiego dla gimn. w .Bochni; Eugeniusza Droździkowskiego
i Wiktora Swiderskiego dla gimn. I. w Tarnowie; Antoniego Krzanowskiego dla
gimn. w Jaśle; Bogusława Serwina dla gimn. w Bochni; Adama Wandasiewicza
dla gimn. III. w Krakowie; Franciszka Smolkę dla gimn. Franciszka Józefa we
Lwowie; Michała Łysiaka dla gimn. II. w Tarnopolu; Franciszka Kocoła dla
gimn. w Jaśle; Józefa Kurczą dla gimnazjnim I. w Tarnopolu.
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G. k. Eada szkolna krajowa przeniosła następujących zastępców nauczycieli
c. k. gimnazyów :
Feliksa Tobiczyka z Brodów do Sam bora; Piotra Dubika z Drohobycza do
Jarosławia; Tomasza Kostucha z Drohobycza do gimn. V. we Lwowie; Henryka
Galasa z Jarosławia do gimn. Y. we Lwowie; Jana Turcag^skiego z gimn. IY. we
Lwowie do Jarosławia; Jana Aleksandrowicza z gimn. IV. do gimn. VI. we Lwo
wie; Feliksa Jasiewicza z gimn. IV. we Lwowie do gimn. II. w Rzeszowie; W ła
dysława Schneiberga z gimn. IV. we Lwowie do gimn. II. w Rzeszo wie; Józefa
Krajnika z gimn. V. we Lwowie do Jarosławia; Jakóba Krupę z gimn. V. we
Lwowie do gimn. II. w Rzeszowie; dra Jana Strzemieńskiego z gimn. V. we
Lwowie do gimn. II. w Rzeszowie; Jana Muzykarza z gimn. V. we Lwowie do
Stanisławowa; Jana Orzechowicza ze Stanisławowa do gimn. V. we Lwowie; Mi
chała Krzeczkowskiego, Adama Matejkę i dra Juliana Jaworskiego z gimn. I. do
gimn. II. w Rzeszowie; dra Hermana Mojmira z Rzeszowa do Brodów-; Juliana
Serafinowicza z Rzeszowa do gimn. V. we Lwowie ; Stanisława Moronia z Rze
szowa do gimn. V. we Lwowie; Kazimierza Modyczkę z Rzeszowa do gimn. VI.
we Lwowie; Erwina Schlinglera z Rzeszowa do gimn. IV. we Lwowie; Pawła
Daniluka z Sambora do Drohobycza; Edmunda Tenczarowskiego ze Stryja do Dro
hobycza; Stanisława Markowskiego z "Wadowic do gimn. IV. we Lwowie; Anto
niego Herziga z gimn. II. w Tarnowie do gimn. IV. w Krakowie; ks. Władysława
Machete z gimn. św. Anny w Krakowie do Brodów; Michała Sęka z gimn. św.
Anny do gimn. IV. w Krakowie; Tadeusza Niespodziańskiego z gimn. św. Jacka
wr Krakowie do Wadowic; Artura Rawlikiewicza z gimn. św. Jacka w Krakowie
do gimn. II. w Rzeszowie; Karola Kramarczyka z gimn. sw. Jacka do gimn. III.
w Krakowie; Franciszka Nagorzańskiego z gimn. III. w Krakowie do gimn. II.
w Rzeszowie; Józefa Zacharę z gimn. III. w Krakowie do gimn. I. w Tarnopolu;
"Wojciecha Smolickiego i Stanisława Rlessa z gimn. III. do gimn. IV. w Krako
wie; Antoniego Lekszyckiego z gimn. IV. w Krakowie do Dębicy; Władysława
Podobińskiego z gimn. IV. w Krakowie do Bochni; Adama Zasowskiego z Pod
górza do Dębicy; Jana Kmietowicza z Podgórza do Nowego Sącza; Józefa Borejkę
z Wadowic do Bochni; Antoniego Dudzika z Nowego Sącza do Sanoka; Józefa
Gawora z Nowege Sącza do gimn. I. w Tarnopolu; Karola Majewskiego z No
wego Sącza do Jasła; Stanisława Szeleskiego z Nowego Sącza do gimn. I. w Tar
nowie; Edwarda Sucheckiego z Nowego Sącza do gimn. III. w Krakowie; Adama
Richora z Nowego Sącza do Wadowic; Jana Budkowskiego z Bochni do Brodów;
Franciszka Penkalę z Bochni do S anoka; Tadeusza Sikorskiego z Bochni do Brzeżan; Janusza Pryzińskiego z gimn. I. w Tahiowie do gimn. św. Anny w Krako
wie ; Stanisława Kochanowskiego z gimn. I. w Tarnowie do gimn. św. Anny
w Krakowie; Michała Badylaka z gimn. I. w Tarnowie do gimn. IV. w Krako
wie; Jana Koima z gimn. I. w Tarnowie do gimn. I. w Kołomyi; Franciszka
Wornelę z feimn. w Jaśle do gimn. Franciszka Józefa we Lwowie ; Mieczysława
Wojkowsldego z gimn. I. w Tarnopolu do gimn. Franciszka Józefa we Lwowie;
Jana Gładyszowskiego z gimn. w Jaśle do gimn. II. w Tarnopolu; Erazma Le
wickiego z gimn. Franciszka Józefa we Lwowie do gimn. I. w Tarnopolu.
48*
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0.

k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:

Józefę Barańską dyrektorką 3-klasow;ej szkoły wydziałowej żeńskiej połączonej
z 4-klasową pospolitą Nr. XX. im. Zbigniewa Oleśnickiego w Krakowie ;
Helenę Gańczakowską nauczycielką 6-klasowej szkoły żeńskiej w Bolechowie:
Aleksandra Tarasa nauczycielem 6-klasowej szkoły męskiej w Żółkw i;
Ludwika Fedorowskiego nauczycielem 6-klasowej szkoły męskiej w Gródku;
Józefa Bobaka nauczycielem kierującym 5-klasowej szkoły w Skawinie;
Ludwika Sitkę nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Brzesku;
Stefana Luśniaka nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Przeworsku;
Maryę Stefanowową nauczycielką 5-kMsowej szkoły w Zabłotowie;
Franciszka Zbyszyckiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w Borzęcinie;
Ludwikę Hodoly nauczycielką 4-klaspwej szkoły w Sołotwinie;
Bronisławę Bidzińską nauczycielką 4-klasowej szkoły w Delatynie;
Maryę Wróblewską u-auczycielką 4-klasowej szkoły w Czchowie.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Mikołaja Węgrzyna w Dobrowlanach; Konstantego Gardolińskiego w Jeziern e j ; Jana Jankiewicza w Zameczku; W łady|tawa Gawrońskiego w Siedliskach;
Władysława Wesffaiewicza w Raciechowicach; Bronisława Głowińskiego w Sosnowie.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Annę Szereniawską w Olszynach; Władysławę Teuchinannówntfj w Macoszynie;
Zofię Kosmanównę w Woli radłowskiej ; Franciszkę Mierzwińską w Wojakowej ;
Helenę Skoczyńską w Łowcach ; Bronisławę Westfalewieżową w Raciechowicach;
Maryę Głowińską w Sosnowie; Maryę Strzałkowską w Gaju; Maryę Plannerównę
w Sułkowicach; Franciszka Kapustkę w Mystkowie.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Wojciecha Rodaka w Rudach-Rysiu ; Helenę Kasiarską w Woli źółtanieckiej;
Jędrzeja Szeligę w Załuczu; Józefę Sulikównę w Żółtańcach-Zahaju , Mikołaja Semowonyka w Krasiejowie; Seweryna Niemcewicza w Trzebusce ; Walentego Stabrawę
w Siedlcu ; Konstancyę Sienkiewiczową w Porębie m a łe j; Bazylego Pasiekę w Nieżuchowie; Stefanię Łozińską w Dolinianach ; Emila Szwedyka w Śnietnicy, Mi
chała Horoszkę w Lublińcu starym.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Józefa Chmielą nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły w Pilźnie;
Zuzannę Krzyżanowską nauczycielkę w Królowej ruskiej ;
Elżbietę Miklasównę nauczycielkę w Uściu solnern.
Maryę Maksymowiczównę nauczycielkę w Fredropolu;
Maryę Ziemiańską nauczycielkę w Karłowie;
Maryę Kopczyńską nauczycielkę w P oln e j;
Gustawa Szajnę nauczyciela w Rudniku;
Cecylię Kropiwnicką nauczycielkę w Wasylkowcach.

Zmarł:
Hipolit Bielowieeki stały nauczyciel 1-klasowej szkoły w Nowoszynaeh w okręgu
żydaezowskim dnia 25., czerwca b. r.

O r g a n i z a c j a szkół.
0.
k. Bada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniem z dnia 18. lipea b. r.
1. 21.819 gminę Przeginię narodową w okręgu krakowskim zamiejskim z zakresu
szkolnego w Przegini duchownej i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Przegini narodowej.
0.

k. Bada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 18. lipca b r.

1. 21.712 1-klasową szkołę w Hureczku w okręgu przemyskim,
1. 28.66.9 1-klasową szkołę w Karolówee w okręgu zaleszezyekim.
0.

k. Bada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 13. lipea b. r . :

1. 21.799 5-klasową szkołę żeńską w Budkach na 6-klasową,
1. 22.314 5-klasową szkołę męską w Nadwornej na 6-klascwą.
1-klasowe szkoły na 2-klasowe:
1.
1.
1.
1.
1.

21.714 w Wysocku w o k iw u jarosławskim ;
21.974 w Strutynie wyżnym w okręgu dolińskim;
22.320 w Bratkowicaeh w okręgu rzeszowskim;
22.696 w Żmijowiskaeh w okręgu jaworowskim;
23.004 w Giedlarowej w okręgu łańcuckim.

K s ią ż k i sz k o ln e .
0.
k. Bada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Arytmetyka
i algebra na niższe klasy szkół średnich. Część I. na 1. i 2. klasę, napisał prof.
Ignacy Kranz. W Krakowie 1904. Nakładem autora1' w poczet książek, dozwolo
nych do użytku w e. k. gimnazyaeh, szkołach realnych, seminaryach nauczyciel
skich i równorzędnych zakładach naukowych.
Cena egzemplarza 1 K 80 h.

C. k. Bada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Podręcznik
teoretyczno-praktyczny do nauki śpiewu dla szkół średnich i innych wyższych
zakładów naukowych — ułożył Stefan Surzyński. W Tarnowie 1904. Nakładem
autora" w poczet książek dozwolonych do użytku w szkołach średnich.
Cena egzemplarza 1 K 20 h.
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K o n k u r s a.
a) ogłoszone po raz pierw szy.
L. 22.856. Celem obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w c. k.
szkole realnej w Stanisławowie ogłasza się niniejszem konkurs. Do tej posady
przywiązane są pobory w myśl ustawy z dnia 19. września 1898.
Kompetenci mają wnieść podania zaopatrzone w potrzebne dokumenta za po
średnictwem swej przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej
najpóźniej do dnia 25. lipca b. r.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 8. lipca 1904.

L. 21.519. Celem obsadzenia posady nauczyciela historyi i geografii w c. k.
gimnazyum w Złoczowie ogłasza się niniejszem konkurs. Z posadą tą połączone
są pobory w myśl ustawy z dnia 19. września 1898 roku.
Kompetenci .mają wnieśPpodania należycie udokumentowane za pośrednictwem
swej przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajowej najpóźniej
do 25. lipca b. r.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 8. lipca 1904.

L. 1.166. C. k. Rada szkolna okręgowa w Borszczowie ogłasza konkurs ce
lem stałego obsadzenia następujących posad:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na trzy posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej Borszczowie. Kom
petenci z egzaminem wydziałowym z I. grupy będą mieli pierwszeństwo.
II. B) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na jednę posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Skale.
Kompetenci z egzaminem wydziałowym z II. grupy będą mieli pierwszeństwo.
2. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole połączonej z dopełniają
cym kursem rolniczym w Jeziorzanach.
8. Na jednę posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Iwankowie.
4.
Na dwie posady nauczycieli 8-klasowych szkół w Korolówce i Bilczu zło
tem, oraz na jednę posadę nauczyciela 3-klasowej szkoły w Liściu biskupiem.
III. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: w Babinkach, Burcliakowcach, Cyganach, Filipkowcach, Iwaniu pustem, Łanowcach, Łosiaczu, Muszkatówce, 'Niwrze, Wierzchniakowc^ch i Zalesiu.
IV. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół w Boryszkowcach,
Chudykowcach, Muszkarowie, Nowosiółce nad Zbruczem, Piłatkowcach, Piszczatyńcach.
Kompetenci o posady w szkołach 8- i więcejkiasowych mają się wykazać
uzdolnieniem do udzielania języka niemieckiego jako przedmiotu.
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W szkołach w Borszczowie, Skale, Jeziorzanach, Eorolówce, Cyganach, Muszkatówce i Wierzchniakowcach jest język polski wykładowym, w innych język
ruski.
Termin do wnoszenia podasś! udokumentowanych wyznacza się do końca
sierpnia b. r.
Borszczów, dnia 81. czerwca 1904.

L. 1.151. C. k. Bada szkolna okręgowa w Ezeszowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tyczynie.
Z poborami IY. klasy płac:
2. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Białce, Dylągówce, Kąkolówce i Wysokiej.
8. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Głogowie i na posady
nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Budziwoju i Łące.
Posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tyczynie zastrzega się
dla kandydatów z egzaminem wydziałowym z grupy III. ; o posadę nauczyciela
w Głogowie mogą się ubiegać kandydaci posiadający uzdolnienie do nauczania
języka niemieckiego, a o inne posady kandydaci lub kandydatki z patentem kwa
lifikacyjnym do szkół ludowych. W e wszystkich tych szkołach jest język wykła
dowy polski.
Należycie udokumentowane podania, zaopatrzone w dekret przyznanych lat
służby ewentualnie w wykaz służby przedetatowej, należy wnieść do c. k. Bady
szkolnej okręgowej w Ezeszowie za pośrednictwem swojej władzy przełożonej
w terminie do końca sierpnia b. r.
Bzeszów, dnia 3. lipca 1904.

L. 844. W okręgu liseckim jest do obsadzenia kilka posad tymczasowych
nauczycieli tak w miasteczkach jak i po wsiach.
*’ Ukończeni seminarzyści, którzy wniosą podania o posadę w lipcu otrzymają
płacę już za miesiąc sierpień.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Lisko, dnia 1. lipca 1904.

L. 772. W okręgu szkolnym niseckim jest kilkanaście tymczasowych posad
nauczycielskich w miasteczkach i po wsiach do obsadzenia.
Podania z dołączeniem świadectwa dojrzałości należy wnosić zaraz do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Nisku.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Nisko, dnia 5. lipca 1904.
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b) ogłoszone po raz drugi:
L. 18.859. Celem obsadzenia posady nauczyciela filologii klasycznej w c. k.
gimnazyum II. w Przemyślu, ewentualnie takiej samej posady mogącej się opróżnić
w innym zakładzie, ogłasza się niniejszem konkurs.
Do tej posady przywiązane są pobory w myśl ustawy z dnia 19. września
1898 roku.
Kompetenci mają wnieść podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty, za
pośrednictwem swej przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Sady szkolnej kra
jowej najpóźniej do dnia 20. lipca b. r.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 28. czerwca 1904.

L. 2.517. C. k. Eada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniejszem
konkurs na trzy posady dyrektorów względnie dyrektorek w szkołach wydzia
łowych żeńskich 1. im. św. Marcina 2. im. św. Antoniego 3. im. Mickiewicza
we Lwowie z poborami I. klasy płac, z dodatkiem za kierownictwo w kwocie
400 K i dodatkiem na mieszkanie w kwocie 720 K w7zględnie 600 K.
Eównocześnie ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa konkurs na trzy posady
kierowników względnie kierowniczek ewentualnie na trzy posady nauczycieli (nau
czycielek) szkół wydziałowych lub pospolitych z poborami I. klasy płac, a na
posady kierowników względnie kierowniczek także z dodatkiem za kierownictwo
w kwocie 200 K i dodatkiem na mieszkanie, mogących się przy tej sposobności
opróżnić.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną należy
wnosić do c. k. Eady szkolnej okręgowej za pośrednictwem władzy przełożonej
w terminie do 81. lipca 1904.
Lwowy dnia 14. czerwca 1904.

L. 1.192. O. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela z pełną płacą w szkole
4-klasowej pospolitej męskiej im. św. Mikołaja.
Do powyższej posady przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o powyższą posadę winni się wykazać egzaminem przynajmniej
do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania języka niemieckiego.
Kandydaci z egzaminem do szkół wydziałowych będą mieli pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej
w Krakowie najpóźniej do dnia 15. sierpnia b. r.
Podania należycie nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 21. czerwca 1904.
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L. 1.146. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w szkołach lu
dowych w Ezeszowie z poborami II. klasy płac ogłasza się niniejszem konkurs
a mianowicie:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej im. Ko
narskiego.
2. Na posadę nauczycielki kierującej 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Hoffmanowej.
Do posad tych przywiązany jest dodatek za kierownictwo i wolne mieszkanie,
a w braku tego stosowne relutum. Kompetenci (tki) o te posady winni się wy
kazać kwalifikacyą nauczycielską przynajmniej do szkół ludowych pospolitych
wyższego typu.
8. Na trzy posady nauczycielek w 6-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej
im. św. Scholastyki.
4. Na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. św. Scholastyki.
5. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole męskiej im. Konarskiego.
6. Na trzy posady nauczycielek w 4-klasowej szkole żeńskiej im. Hoffmanowej.
7. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole męskiej im. Mickiewicza.
Kompetentki o posadę pod 3. winne się wykazać kwalifikacyą do szkół Avydziałowych z I. II. i III. grupy, a pierwszeństwo będą miały kompetentki, które
się wykażą egzaminem, kwalifikacyjnym dla nauczycielek w liceach żeńskich.
Kompetenci (tki) o posady pod 4., 5., 6. i 7. wyszczególnione winni się
wykazać kwalifikacyą nauczycielską dla szkół ludowych z prawem udzielania języka
niemieckiego jako przedmiotu, a od kompetentów o posadę pod 7. pożądane jest
nadto uzdolnieni^ do udzielania nauki zręczności, od kompetentek o posady pod
4. i 6. uzdolnienie do udzielania nauki śpiewu.
Podania należycie udokumentowane należy w drodze służbowej wnieść do
c. k. Eady szkolnej okręgowej av Ezeszowie do 15. sierpnia b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Ezeszów, dnia 80. czerwca 1904.

L. 421. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Zbarażu ogłasza niniejszem konkurs
celem obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
I.
Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 6 klasowej męskiej w Zba
rażu z obowiązkiem udzielania tej nauki także w szk As 5-kIą^owej żeńskiej
w Zbarażu.
O posadę tę ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani kapłani przyczem
się nadmienia że posady tej nie można zajmować równocześnie z posadą dusz
pasterską.
B) Z poborami IV. klasy płac:
I. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasoAvych szkół a? Stryjówce i Szyłach.
II. Na posady nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół w Bazarzyńcach
i Klimkowcach.
Nr. 18.

„
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III.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Czernichowcach,
Hnilicach, Łubiankach niższych, Szyłach, Tokach i Załnżu.
W szkołach w Stryjówce i Klimkowcach jest język wykładowy polski
w innych ruski.
Od ubiegających się o te posady wymaga iię patentu kwalifikacyjnego
w. obu językach krajowych.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w.Zbarażu do 15. sierpnia b. r.
Zbaraż, dnia 2. czerwca 1904.

Z początkiem roku szkolnego 1904/5 będzie do objęcia posada,nauczycielska
w 1-klasowej szkole ludowej ewangelickiej z polskim językiem wykładowym
w Lednicy pod Wieliczką z płacą roczną 800 K. Do użytku nauczyciela oddany
jest duży ogród owocowy i warzywny, mieszkanie składającu się z trzech pokoi,
kuchni i werandy z widokiem na ogród i opał. Nadmienia się przytem, że po
przedni nauczyciel pobierał poważne subwencye z rozmaitych funduszów.
Petenci lub petentki, wyznania ewangelickiego zechcą swe w załączniki
zaopatrzone nadania wnieść na ręce Starszyzny Zboru ewangelickiego w Lednicy
najpóźniej do dnia 15. sierpnia b. r.

L. 857. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Turce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad :
A) Z poborami III. klasy płac :
W 5-kłisowąj szkole mieszanej w Turce prowizorycznie rozdzielonej na 5-klasową męską i 5-klasową żeńską :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. z obowiązkiem nauczania religii
w 5-klasowej szkole męskiej i 5-klasowej szkole żeńskiej i w szkole 1-klasowej
na przedmieściu „Średnia Turka11.
2. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej z obowiązkiem uczenia jak pod 1.
O tę posadę ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką
i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub którzy mają kwalifikacyę na
nauczyciela szkół ludowych i posiadają kwalifikacyę do udzielania nauki religii
mojżeszowej.
8.
Na trzy posady nauczycieli (nauczycielek). Pierwszeństwo będą mieli
kompetenci którzy wykażą się egzaminem wydziałowym z grupy I. II. lub III.
Z poborami IY. klasy p ł a c :
Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach z wolnem mieszkaniem:
1. w Boryni, 2. Jabłonce wyżnej, 8. Jasienicy zamkowej,. 4. Krasnem, 5. Michniowcu, 6. Mochnatem, 7. Eozłuczu, 8. Wysodku wyżnem, 9. Żukotynie i 10.
Jasionce masiowej.
W szkołach pod A) wymienionych jest język wykładowy polski, zaś wT szko
łach pod B) język ruski.
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Podania należycie zaopatrzone należy przedkładać za pośrednictwem władzy
przełożonej najdalej do 15. sierpnia 1904.
Oprócz wyżej wymienionych posad stałych b f t ą jeszcze i posady nauczycieli
(lek) tymczasowych samoistnych i nadetatowych do obsadzenia z dniem 1. sierpnia
1904 o które kompetenci (tki) ze świadectwem dojrzałości zgłaszać się mogą.
Turka, dnia 20. czerwca 1904.

L. 1.006. O. k. Eada szkolna okręgowa w Żółkwi ogłasza niniejszem nastę
pujący konkurs na stałe posady nauczycielskie:
A) Z poborami II. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowTej szkole męskiej
w Żółkwi z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szkołach
żółkiewskich.
2. Na posadę nauczyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Żółkwi.
B) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 4-klasowej szkole
męskiej w Kulikowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich
szkołach należących do parafii rzym. kat. względnie gr. kat. w Kulikowie.
2. Na posady dwóch nauczycieli 5-klasowej szkoły w Mostach wielkich.
O) Z poborami IY. klasy płac :
1. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w 1. Bojańcu, 2. Butynach,
3. Doroszowie wielkim, 4. Dzibułkach, 5. Glińsku, 6. Wiązowej,.] 7. Zameczku.
2. jSTff posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Mokrotynie kolonii.
Językiem wykładowym w Żółkwi, Kulikowie, Mostach wielkich i Mokro
tynie kolonii jest język polski, we wszystkich innych wyżej wymienionych szkołach
język ruski.
Kompetenci, posiadający egzamin wydziałowy z I. II. lub III. grupy, będą
mieli pierwszeństwo przy obsadzeniu posad nauczycieli w Mostach wielkich,
a z I. grupy przy obsadzeniu posady nauczyciela w Żółkwi.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej, względnie dekretem policzenia lat służby do emerytury,
należy wnieść za pośrednictwem władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okrę
gowej w Żółkwi do dnia 15. sierpnia 1904.
Żółkiew, dnia 22. czerwca 1904.

L. 1.1.27. C. k. Eada szkolna okręgowa w Nowym Sączu ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
Z poborami II. klasy płac:
® l a posadę nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w 4-kiasowej szkole
męskiej w Nowym Sączu z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szko
łach miejscowych w liczbie godzin przepisanej ustawą.
O posadę tę mogą ubiegać się kapłani świdCcy i zakonni kanonicznie ordy
nowani.
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II. Na posadę nauczyciela kierujłfcago 4-klasowej szkoły męskiej na kolonii
kolejowej w Nowym Sączu, ewentualnie na posadę nauczyciela w jednej ze szkół
pospolitych męskich w Nowym Sączu przy tej sposobności opróżnić się mogących.
III. Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady- nauczycieli w 4-klasowej szkole w Łącku; wymagane
jest uzdolnienie clo nauczania języka niemieckiego;
2. Na posady nauczycielskie w 2-klasowych szkołach a j w Tyliczu (wymagana
kwalifikacya do nauczania języka ruskiego) b) w Zagorzynie. W obu tych szkołach
jest wolne knieszkanie w budynku szkolnym dla drugiego nauczyciela.
8. Na posady nauczycielskie w 1-klasowych szkołach: a) w Andrzejówce,
b) w Dubnem, c) w Jakóbkowicach, d) w Jastrzębiku, e) w Leluchcwi,e, f) wMu szynce, g) w Eoztoce wielkiej, h) w Swierkli, i) w Szczawniku, j ) w Wojkowej,
lt) w Zubrzyku, l) w Złoekiem.
Na posady pod a), b), d), e), f), g), i),
k), l), wymagana jest kwąlifikacya
do szkół z językiem ruskim wykładowym, na inne z językiem polskim.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Nowym Sączai do dnia
81. lipca b. r.
Nowy Sącz 1. czerwca 1904.

L. 753. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Podhajcach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej
szkole żeńskiej w Podhajcach z obowiązkiem udzielania tej nauki także w miej
scowej 5-klasowej szkole męskiej z poborami III. klasy płac. 0 posadę tę ubiegać
się mogą ordynowani księża świeccy lub zakonni.
Należycie udokumentowane podania wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. Jr. Eady szkolnej okręgowej do dnia 15. sierpnia
1904 r.
Podhajce, dnia 14. czerwca 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego w e Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Bok YIII.

Nr. 19.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. R a d y s z k o l n e j k r a j o w e j v g a l i c y i .
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 27. lipca 1904.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty przyznał VIII. rangę następującym
nauczycielom głównym c. k. seminaryów nauczycielskich :
Antoniemu Kozłowskiemu i Laurze Przybylskiej w Przemyślu; Edwardowi
Pawłowskiemu i ks. Eugeniuszowi . Huzarowi w męskiem seminaryum nauczycielskiem we Lwowie; ks. Walentemu Gadowskiemu w Tarnowie, Stanisławowi Harlenderowi' w męsbksjoi seminaryum nauczycielskiem w Krakowie: ks. Antoniemu
Głodzińskiemu w Tarnopolu, przydzielonemu do służby w c. k, Radzie szkolnej
krajowej; Kornelemu Czerwińskiemu w Zaleszczykach, Teodorowi Biłeńkiemu
w Samborze i Józefowi Gebhardtowi w seminaryum nauczycielskiem żeńskiem w' Kra
kowie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty przyznał Ludwikowi Zagajewskiemu,
nauczycielowi c. k. zawmdowej szkoły ślusarstwa w Świątnikach IX. uangę i nadał
mu tytuł profesora.
0.
k. Rada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli w szkołach
średnich:
Ludwika Bykowskiego, Mieczysława Bulińskiego, Mikołaja Mielniua i Edwarda
Korola w gimnazyum I. w Przem yślu;
ks. Mauiąycego Turkowskiego w gimnazyum w Sanoku;
Henryka Heitzmana, Tadeusza Janickiego, Romana Kostlieha, Władysława Filara
i Bronisława Eachlewńcza w gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowńe (dla
filii) ;
Józefa Kapuściarza w gimnazyum w J a ś l e ;
Józefa Biedrawę w szkole realnej w Stanisławowie ;
Ludwńka Gódricha w szkole realnej w Tarnopolu;
dr. Kamila Kr aft a wr II. szkole realnej w Krakowie;
Nr. 19.
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Władysława Bembacza w I. szkole realnej we Lwowie;
Iłiiliego Ghebla w szkole realnej w Jarosławiu.
G. k. Bada szkolna krajowa przeniosła zastępców nauczycieli w szkołach śre
dnich :
Bronisława Starzeckiego i Kazimierza Strzeleckiego z gimnazyum w
Samborze
do gimnazyum II. w P rzem yślu;
Henryka Osuchowskiego z gimnazyum w Jaśle do gimnazyum I. w Tarnopolu;
dr. Józefa Markowskiego z gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie do I. szkoły
realnej we Lwowie;
Maryana Odrzywolskiego z szkoły realnej w Jarosławiu do II. szkoły realnej
w Krakowie.
G. k*. Bada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Magdalenę Stańkowską nauczycielkę kierującą 5-klasowej szkoły żeńskiej w A n
drychowie ;
Ernestynę Herschdórferową nauczycielkę 5-klasowej szkoły w Borysławiu;
Jana Samborskiego nauczyciela 4-klasowej szkoły męskiej im. św. Mikołaja w Kra
kowie ;
Władysława Szymoniaka nauczyciela kierującego 4-klas. szkoły w ładow nikach:
Wiktoryę Adamczakównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły w Lanckoronie;
Jana Lubieńea nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Bucniowie;
Bronisława Karasińskiego nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Szówskui
Feliksę Kaszelewską nauczycielkę w Olczy;
Eustachię Gzerlunczakiewiczównę nauczycielkę w B anicy ;
Honoratę Barańską nauczycielkę w Budnikach ;
Jana Gzornysza nauczyciela w Uciszkowie;
Daniela Naływajkę nauczyciela w Szpikłosach;
Gecylię Baranowską nauczycielkę w Ludwinowie.;
Aleksandra Żukowskiego nauczyciela w Wołezkoweaeh;
Hilarego Męcińskiego nauczyciela w Poździaczu;
Mikołaja Kobyłkę nauczyciela w PleszowiHflh.

Zmarli:
Józef Serwin, stały nauczyciel 5-klasowej szkoły w Suchej w okręgu żywieckim
dnia 30. czerwca b. r. w 31. roku życia a 9-tyrn służby.
Jadwiga Wiśniewska tymczasowa nauczycielka 4-klasowej szkoły pospolitej żeń
skiej połączonej z wydziałową w Sanoku dnia 6. lipea b. r.

Na kurs nauki zręczności, który odbędzie się w Sokalu w szkole wydziało
wej męskiej w czasie od 1. do 31. sierpnia b. r. włącznie powołani zostali przez
c. k. Badę szkolną krajową następujący nauczyciele :
1. Alojzy Liskowacki, naucz. 1-klas. szkoły w Borowej Górze (okr. Cieszanów);
2. Mikołaj Nazarewicz naucz. 1-klas. szkoły w Szczutkowie (okr. Cieszanów) ;

8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Władysław Pietruszka, naucz. 1-klas. szkoły w Duńkowicach (ok. Jarosław)
Jan {ślusarek, naucz. kier. 5-klas. szkoły w Sokołowie (okr. Kolbuszowa)
Bazyli Kulczycki, naucz. 1-klas. szkoły w Korszowie (okr. Kołomyja)
Włodzimierz Dąbrowieki, naucz. 1-klas. szkoły w Walawie (okr. Przemyśl)
Franciszek Uruski, paucz. 1-klas. szkoły w Cykowie (okr. Przemyśl)
Michał Bychwicki, naucz. kier. 2-kl. szkoły w Korzelicach (ok. Przemyślany)
Izydor Tarnawski, naucz. kier. 2-kl. szkoły w Krosienku (okr. Przemyślany)
Antoni Sumper, naucz. 4-klas. szkoły w Zagórzu (okr. S anok);
Włodzimierz Hnatewicz, n. kier. 2-kl. szkoły w Tudorkowicach (okr. Sokal);
Grzegorz Kaczkowski, naucz. 1-klas. szkoły w Horodyszczu (okr. Sokal);
Bronisław Sękowski, naucz. 1-klas. szkoły w Wołczkowie (okr. Stanisławów);
Ignacy Latkiewicz, naucz. 2-klas. szkoły w Kozówce (okr. Tarnopol) ;
Antoni Bubel, naucz. 1-klas. szkoły w Hrebeńcack (okr. Żółkiew);
Stanisław Jaworski, naucz. 1-klas. szkoły w Iwanowcach (okr. Żydaczów)
Jan Leszczyński, naucz. 5-kl. szkoły w Szczercn (okr. Lwów zam.) ;
Paweł Klimko, naucz. 1-klas. szkoły w Polance (okr. Lwów zam.).

1in d o w a szkół.
0.
k. Bada szkolna krajowa przyznała gminie Przebieczany w okręgu wieli
ckim bezprocentową; pożyczkę w kwocie 2.200 K na budowę szkoły.

O r g a n iz a o y a szKół.
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 5.
lipca b. r. raczył zezwolić najmiłościwiej na utworzenie państwowego gimnazyum
w Nowymtargu z początkiem roku szkolnego 1904/5.

K s ią ż k i szko lno i do t>it>liotel£.
Ogłoszenie zawarte w „Dzienniku urzędowym11 z 13. lipca b. r. Nr. 18. pro
stuje się w ten sposób, że c. k. Bada szkolna kraj cwa postanowiła zaliczyć książkę
p. t. „Arytmetyka i algebra na niższe klasy szkół średnich. Część I. na 1. i 2.
klasę, napisał prof. Ignacy Kranz. W Krakowie 1904. Nakładem autora11, w po
czet książek dozwolonych do użytku w gimnazyach, szkołach realnych i równo
rzędnych zakładach naukowych. — Cena egzemplarza 1 K 80 h.

■4Uk. Bada szkolna krajowa postanowiła zalecić do bibliotek szkolnych okrę
gowych, do bibliotek c. k. seminaryów nauczycielskich oraz do bibliotek szkół lu
dowych dla użytku nauczycieli książkę p. t. „UpaKTHUHHH npoBig,HHK fcjai KaTe50*
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x n t i b . yjiosKHB EBremn Ty3ap. WacTB I . —I I I . Y JIbbobI 1901— 1902.“ Cena I.
części 1 K, I I. części 1 II 40 h, I I I . części 2 K 40 h.
Nauczyciele mogą nabywać to dzieło za połowę ceny.

K o u k n rsa .
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 21.679. Celem obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w c. k.
szkole realnej w Krośnie ogłasza się niniejszem konkurs. Do tej posady przywią
z a n e j pobory w myśl ustawy z dnia 19. września 1898 Nr. 173 Dz. u. p. Kan
dydaci ubiegający się o tę posadę mają wnieść podania zaopatrzone w potrzebne
dokumenty, za pośrednictwem swej przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Kady
szkolnej krajowej najpóźniej do dnia 10. sierpnia b. r.
Z c. k. Bady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 22. lipca 1904.

L. 1.931. C. k. Bada szkolna okręgowa w Kolbuszowej ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad:
Z poborami III. klasy płac:
I. Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły mieszanej w Kol
buszowej. O posadę tę ubiegać się mogą Kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
i zakonni; mianowany katecheta nie może zajmawać równocześnie posady duszpa
sterskiej.
II. Posady nauczyciela 5-klasowej szkoły mieszanej w Kolbuszowe;. Pierw
szeństwo mają kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy I. lub II.
III. Dwóch posad nauczycieli 5-klasowmj szkoły męskiej w Sokołowie. Pierw
szeństwo mają kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy II. i III.
Z poborami IV. klasy płac:
IV. Posady nauczyciela samoistnego szkoły 1-klasowej w Spiach ad Wilcza
Wola.
V. Posad nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych : w Cmolasie, Dzikowcu, Krzątce,
Lipnicy, Mazurach, Niwiskach, Nienadówce, Ostrowach tuszowaskieh. W e ry n iiW o li
rusinowskiej. We wszystkich szkołach jest polski Jfzyk wykładowy.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Kolbuszowej w terminie do 15.
września b. r.
Kolbuszowa, dnia 11. lipca 1904.

L. 1.142. W szkołach męskich w mieście Tarnowie (II. klasa plac) potrzeba
dwóch nauczycieli tymczasowych z egzaminem wydziałowym z I. i II. grupy a przy
najmniej z uzdolnieniem do udzielania slójdu metalowego i śpiewu oraz języka
niemieckiego w szkołach wydziałowych,
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Podania wnosić należy za pośrednictwem władz przełożonych zaraz do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Tarnowie.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Tarnów, dnia 7. lipca 1904.

b)

ogłoszone po ras drugi:

L. 1.166. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Borszczowie ogłasza konkurs ce
lem stałego obsadzenia następujących posad:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na trzy posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej Borszczowie. Kom
petenci z egzaminem wydziałowym z I. grupy będą mieli pierwszeństwo.
II. B) Z poborami IY. klasy płac :
1. Na jednę posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Skale.
Kompetenci z egzaminem
wydziałowym z II. grupy będą mieli pierwszeństwo.
2. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole połączonej z dopełniają
cym kursem rolniczym w Jezierzanach.
B. Na jednę posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Iwankowie.
4. Na dwie posady nauczycieli 3-klasowych szkóM w Korolówce i Bilczu zło
tem, oraz na jednę posadę nauczyciela 3-klasowej szkoły w Uściu biskupiem.
III. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: w Babińcach, Burdiakowcach, Cyganach, Filipkowcach, Iwaniu pustem, Łanowcach, Łosiaczu, Muszkatówce, Niwrze, Wierzchniakowcach i Zalesiu.
IV. Na posady samoistnych nauczycieli 1 klasowych szkół w Boryszkowcach,
Chudykowcach, Muszkarowie, Nowosiółce nad Zbruczem, Piłatkowcacfc, Piszczatyńcach.
Kompetenci o posady w szkołach 3- i więcejklasowych mają się wykazać
uzdolnieniem do udzielania języka niemieckiego jako przedmiotu. .
W szkołach w Borszczowie, Skale, Jezierzanach, Korolówce, Cyganach, Muszkatówce i Wierzchniakowcach jest język polski wykładowym, w innych język
ruski.
Termin do wnoszenia podań udokumentowanych wyznacza się do końca
sierpnia b. r.
Borszczów, dnia 31. czerwca 1904.

L. 1.151. C. k. Eada szkolna okręgowa w Ezeszowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
Z poborami III. klasy p ła c :
1. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tyczynie.
Z poborami IV. klasy płac:
2. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Białce, Dylągówce, Kąkolówce i Wysokiej.
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8.
Na posadę nauczyciela w 4-kiasowej szkole mieszanej w Głogowie i na posady
nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Budziwoju i Łące.
Posadę nauczyciela w 5-klasowTej szkole mieszanej w Tyczynie zastrzega się
dla kandydatów z egzaminem wydziałowym z grupy III. ; o posadę nauczyciela
w Głogowie mogą się ubiegać kandydaci posiadający uzdolnienie do nauczania
języka niemieckiego, a o inne posady kandydaci lub kandydatki z patentem kwa
lifikacyjnym do szkół ludowych. We wszystkich tych szkołach jest język wykła
dowy polski.
Należycie udokumentowane podania, zaopatrzone w dekret przyznanych Jat
służby ewentualnie w wykaz służby przedetatowej, należy wnieść do c. k. Rady
szkolnej okręgowej w Ezeszowie za pośrednictwem swojej wńadzy przełożonej
w terminie do końca sierpnia b. r.
Rzeszów, dnia 3. lipca 1904.

L. 844. W okręgu liseckim jest do obsadzenia kilka posad tymczasowych
nauczycieli tak w miasteczkach jak i po wsiach.
Ukończeni sem inarzB p, którzy wniosą podania o posadę w lipcu otrzymają
płacę już za miesiąc sierpień.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Lisko, dnia 1. lipca 1904.

L. 772. W okręgu szkolnym niseckim jest kilkanaście tymczasowych posad
nauczycielskich w miasteczkach i po wsiach do obsadzenia.
Podania z dołączeniem świadectwa dojrzałości należy wnosić zaraz do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Nisku.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Nisko, dnia 5. lipca 1904.

L. 1.192. C. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela z pełną płacą w szkole
4-klasowej pospolitej męskiej im. św. Mikołaja.
Do powyższej posady przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o powyższą posadę winni się wykazać egzaminem przynajmniej
do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania języka niemieckiego.
Kandydaci z egzaminem do szkół wydziałowych będą mieli pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swe^
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej
w Krakowie najpóźniej do dnia 15. sierpnia b. r.
Podania należycie nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 21. czerwca 1904.
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L. 1.146. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich w szkołach lu
dowych w Rzeszowie z poborami II. klasy płac ogłasza się niniejszem konkurs
a mianowicie:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej im. Ko
narskiego.
2. Na posadę nauczycielki kierującej 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Hoffmanowej,
Do posad tych przywiązany jest dodatek za kierownictwo i wolne mieszkanie,
a w braku tego stosowne relutum. Kompetenci (tki) o te posady winni się wy
kazać kwalilikacyą nauczycielską przynajmniej do szkół ludowych pospolitych
wyższego typu.
3. Na trzy posady nauczycielek w 6-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej
im. św. Scholastyki.
4. Na posadę nauczycielki wT 4-klasowej szkole pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. św. Scholastyki.
5. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkoie męskiej im. Konarskiego.
6. Na trzy posady nauczycielek w 4-klasowej szkole żeńskiej im. Hoffmanowej.
7. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole męskiej im. Mickiewicza.
Kompetentki o posadę pod 3. winne się wykazać kwaliflkacyą do szkół wy
działowych z I. II. i III. grupy, a pierwszeństwo będą nriałj kompetentki, które
się wykażą egzaminem kwalifikacyjnym dla nauczycielek w liceach żeńskich.
Kompetenci (tki) o posady pod 4., 5., 6. i 7. wyszczególnione winni się
wykazać kwaliflkacyą nauczycielską dla szkół ludowych z prawem udzielania języka
niemieckiego jako przedmiotu, a od kompetentów o posadę pod 7. pożądane jest
nadto uzdolnienie do udzielania nauki zręczności, od kompetentek o posady pod
4. i 6. uzdolnienie do udzielania nauki śpiewu.
Podania należycie udokumentowane należy w drodze służbowej wnieść do
c. k. Rady szkolnej okręgowej w Rzeszowie do 15. sierpnia b. r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Rzeszówę dnia 30. czerwca 1904.

L. 421. C. k. Rada szkolna oWęgowa w Zbarażu ogłasza niniejszem konkurs
celem obsadzenia następujących p o sH nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
I.
Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 6 klasowej męskiej w Zba
rażu z obowiązkiem udzielania tej nauki także w szkole 5-klasowfj żeńskiej
w Zbarażu.
O posadę tę ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani kapłani przyczem
się nadmienia że posady tej nie można zajmować rówuocześnie z posadą dusz
pasterską.
B) Z poborami IV. klasy p ła c :
I. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Stryjówce i Szyłach.
II. Na posady nauczycieli samoistnych 1-kląsowych szkół w Bazarzyńcach
i Klimkowcach.
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III.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Czernichowcach,
Hnilicach, Łubiankach niższych, Szyłach, Tokach i Zaliiżu.
W szkołach w Stryjówce i Klimkowcach jest język wykładowy polski
w innych ruski.
Od ubiegających się o te posady wymaga się patentu kwalifikacyjnego
w obu językach krajowych.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Zbarażu do 15, sierpnia b. r.
Zbaraż, dnia 2. czerwca 1904.

O g ło sz e n ie ,
Stowarzyszenie Złotego Krzyża w Wiedniu, mające na celu zakładanie do
mów zdrowia dla c. k. urzędników państwowych, zawiadomiło c. k. Badę szkolną
krajową z prośbą o ogłoszenie, że oprócz Abbazyi i Badenu, gdzie posiada własne
domy zdrowia, dokłada starań o uzyskanie wolnych miejsc i innych ulg dla swo
ich członków we wszystkich znaczniejszych miejscowościach kuracyjnych.
Między innemi zapewnił rzeczonemu stowarzyszeniu zarząd zakładu Kąpieli
siarczanyc-h w Lubieniu następujące ceny zniżone :
Za pokój 1 K dziennie, za kąpiel II. klasy 80 h, taksa lecznicza 4 K od
osoby bez względu na sezon i wreszcie 50°/o opustu od przyjętego honoraryum
lekarskiego.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Rok VIII.

Nr. 20.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r aj owej w jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 17. sierpnia 1904.

L. 26.323.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej w sprawie egzaminów dojrzałości dla ahituryontów szkól realnych, które upoważniają ich do wstąpienia

;«a uniwersytet.
Jego Ekscelencya Pan Minister Wyznań i Oświaty wydał w spra
wie dopuszczania abituryentów szkół realnych do studyów uniwersy
teckich następujące rozporządzenie z dnia 14. lipca 1904 1. 4509:
»W sprawie dopuszczania abituryentów szkół realnych do studyów
uniwersyteckich Ministerstwo Oświaty powoływało w ostatnich czasach
na narady mężów zajmujących się szkolnictwem i zasięgało opinii uni
wersytetów; przekonało się jednak, że zapatrywania na sprawę tę
i w związku z nią na dalej idące przekształcenie szkół średnich tak są
rozbieżne, iż stanowcze uregulowanie tej kwestyi nie mogłoby zadowolić
wszystkich wymagań.
Uznając te stosunki wydaję na razie w obrębie istniejących pra
wnych postanowień następujące rozporządzenie celem ułatwienia uczniom
szkół realnych przejścia na uniwersytet.
1.
Egzamin dojrzałości uprawniający do studyów uniwersyteckich
uczniów, którzy ukończyli szkołę realną, przewidziany w rozporządze
niu ministeryalnem z dnia 28. kwietnia 1885 1. 7553 Dz. rozp. min.
Nr. 24. ma na przyszłość ograniczać się do egzaminu z języka łaciń
skiego i greckiego i z propedeutyki filozoficznej.
Nr. 20.

_
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Przy ocenianiu rezultatu egzaminu należy uwzględniać ogólne wy
kształcenie kandydata, wykazane w świadectwie dojrzałości z szkoły
realnej.
Celem odbywania tych egzaminów ustanowione będą w miastach
uniwersyteckich osobne komisye egzaminacyjne. Komisye te zgroma
dzają się w razie potrzeby dwa razy na rok (w marcu i październiku)
i składają s ię :
a) z krajowego inspektora szkół, do którego rejonu należą szkoły
średnie w tern mieście, lub jego zastępcy jako przewodniczącego;
b) z reprezentanta uniwersytetu wyznaczonego przez senat uni
wersytecki ;
c) z nauczycieli zawodowych, wyznaczonych przez krajową Radę
szkolną jako egzaminatorów z wymienionych przedmiotów.
Co do zgłaszania się kandydatów i prowadzenia egzaminu należy
zastosować normy obowiązujące co do egzaminów dojrzałości w gimna
zyach, jednak kandydaci mogą być do tego egzaminu uzupełniającego
dopuszczeni dopiero po upływie roku od złożenia egzaminu dojrzałości
w szkole' realnej.
Jeżeli komisy a uzna wynik egzaminu jako pomyślny, należy na
świadectwie dojrzałości kandydata dodać dopisek, który powołując się
na niniejsze rozporządzenie ma wykazać, kiedy i z jakim skutkiem
kandydat poddał się ęgzaminowi z wymienionych przedmiotów. Dopisek
ten należy zakończyć słowami: »Egzaminowany uczynił tedy zadość
. . .......................... przepisanym wymaganiom i otrzymuje niniejszem
świadectwo dojrzałości upoważniające go do uczęszczania na uniwersytetu
i zaopatrzyć go podpisami członków komisyi egzaminacyjnej oraz pie
częcią urzędową.
Co do powtórzenia całego egzaminu albo egzaminu z jednego
przedmiotu obowiązują normy istniejące dla egzaminów dojrzałości
w szkołach średnich.
Jako taksę za egzamin winien kandydat złożyć 24 koron przed
rozpoczęciem egzaminu piśmiennego.
2.
Rzeczą abituryentów szkół realnych będzie pozyskać wiadomości
potrzebne do złożenia tego egzaminu w drodze prywatnego studyum.
W niektórych szkołach realnych lub w niektórych gimnazyach urządzi
się jednak nadobowiązkową naukę języka łacińskiego, ewentualnie i języka
greckiego w miarę potrzeby i o ile zezwolą na to fundusze.
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Oprócz tego mogą także uniwersytety w razie potrzeby postarać
się o naukę języka łacińskiego ewentualnie i greckiego celem pęaygotowania abituryentów szkół realnych do tego uzupełniającego egzaminu.
3.
Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole realnej w połączeniu
z dowodem- pomyślnie złożonego egzaminu uzupełniającego uprawnia,
do zapisania się na uniwersytet w charakterze słuchacza zwyczajnego.
Studya uniwersyteckie odbyte ewentualnie poprzednio w charakte
rze słuchacza nadzwyczajnego nie mogą być wliczone w przepisany
czas studyów.
Rozporządzenie niniejsze nie dotyka jednak uprawnień, przyznanych
abituryentom szkół realnych jako nadzwyczajnym słuchaczom wydziału
filozoficznego rozporządzeniem ministeryalnem z dnia 30. sierpnia 1897
Dz. u. p. Nr. 220 i ich dopuszczania do egzaminu nauczycielskiego dla
szkół średnich.
Rozporządzenie to wchodzi w życie z rokiem szkolnym 1904/5«.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej,
Lwów, dnia 27. lipca 1904.
C. k. Namiestnik:
Potocki w. r.

L. 15.923.

O k ó l n i

k

c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkich Dyrekcyi c. k. męskich seininaryów nauczycielskich i do wszystkich c. b. Rad szkolnych okręgowych
w sprawie powinności wojskowej osób należących do stanu nauczycielskiego.

Coraz częściej wydarzają się przypadki, że nauczyciele zajmujący
posady przy szkołach ludowych opuszczają je nagle, donosząc# o tern
w ostatniej chwili przełożonym Radom szkolnym okręgowym lub nawet
bez żadnego zgoła doniesienia, aby wstąpić do czynnej służby wojsko
wej na czas dłuższy, niż czas, przez który obowiązani są służyć wsku
tek przyznania ulgi z § 32. ustawy wojskowej, to jest przepisu przyzna
jącego im prawo przydzielenia do rezerwy zapasowej.
Rady szkolne okręgowe, nie uprzedzone, nie mogą wcześnie pomy
śleć o zapewnieniu zastępstwa za ubywających w ten sposób nauczy
cieli i zmuszone są z wielkim dla nauki uszczerbkiem opuszczoną
szkołę względnie klasę na dłuższy czas zamknąć.
51*

372

Wina nauczycieli w ten sposób postępujących jest tem większa,
jeżeli podczas studyów seminaryalnych pobierali stypendya pedagogiczne
i z tego tytułu zaciągnęli nietylko honorowe ale formalnym rewersem
ustalone zobowiązanie odbywania przynajmniej przez sześć lat nieprzer
wanie służby nauczycielskiej przy szkołach ludowych.
Postępowanie takie nosi na sobie tak niewątpliwie cechę niesumienności, że przypuszczać należy, iż znaczna część nauczycieli dopusz
cza się jej chyba wskutek braku zastanowienia lub nieznajomości istoty
swego czynu.
Aby o ile możności lekkomyślności zapobiedz a nadużyciom poło
żyć tamę, postanowiła c. k. Rada szkolna krajowa zarządzić w tym
względzie co następuje:
Dyrekcye męskich seminaryów nauczycielskich winny uczniom docho
dzącym do wieku popisowego i kończącym studya w zakładzie wyja
śnić dokładnie, że nauczycielom szkół ludowych i seminaryów nauczy
cielskich tudzież nauczycielom publicznych zakładów dla głuchoniemych
i ciemnych, pracującym w czasie głównego poboru w zawodzie nau
czycielskim, służy na podstawie § 32. ustawy wojskowej prawo wcielenia
ich wskutek ich prośby do rezerwy zapasowej i odbycia wyćwiczenia
wojskowego w porze, w której wynika stąd najmniejsza dla nauki prze
szkoda.
Podanie o przyznanie im tej ulgi winni nauczyciele wnosić coro
cznie podczas trwania obowiązku stawiennictwa, t j. od 1. stycznia
roku, w którym popisowy ukończył 21. rok życia, do 31. grudnia roku,
w którym ukończy 23. rok życia, w miesiącach styczniu i lutym
wprost do politycznej władzy 1. instancyi, a więc do Starostwa wzglę
dnie we Lwowie i Krakowie do Magistratu, dołączając świadectwo doj
rzałości i dekret mianowania na posadę nauczycielską.
Podania o pozwolenie stawania przed obcą komisyą poborową
w drodze delegacyi, a więc n. p. przed komisyą urzędującą w miejscu po
bytu popisowego lub w pobliżu, należy wnosió^na ręce właściwej wła
dzy politycznej (t. j. władzy przynależności) w ciągu miesiąca listopada
roku poprzedzającego pobór, przyczem można zarazem zgłosić i wyka
zać tytuł do ulgi z § 32. ustawy wojskowej. Trwanie tego tytułu należy na
stępnie w razie zaasenterowania wykazywać przez cały czas trwania obo
wiązku służby wojskowej t. j. przez 12 lat co roku w czerwcu u przy
należnej politycznej władzy powiatowej.
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To samo prawo, przyznane powyżej wyszczególnionym nauczycie
lom, służy także uczniom ostatniego roku seminaryum nauczycielskiego
o tyle, że otrzymują urlop do ukończenia studyów a uzyskawszy na
stępnie posadę nauczycielską dostępują stanowczo ulgi, o której mowa.
Uzyskanie posady winni wykazać przedłożeniem świadectwa doj
rzałości i dekretem nominacyi na posadę najpóźniej do końca grudnia
roku, w którym zostali wzięci do wojska.
Natomiast tracą to prawo seminarzyści, którzy się nie wykażą
w porę dopełnieniem tego warunku, jak niemniej nauczyciele, którzy
uzyskawszy już rzeczony przywilej w czasie trwania powinności woj
skowej, opuszczf zawód nauczycielski lub we właściwym czasię nie
wykażą w prawidłowy sposób, jak wyłuszczono powyżej, że ich prawo
do ulgi nie wygasło.
Od orzeczeń władzy politycznej I. instancyi odmawiających przyzna
nia ulgi z § 32. ustawy wojskowej na pierwsze podanie lub też na
podanie późniejsze, wykazujące trwanie tytułu, wnosić można rekurs
do c. k. Namiestnictwa w ciągu 14 dni na ręce władzy, która wydała
odmowną rezolucyę, a ewentualnie w ciągu 4 tygodni na ręce tej sa
mej władzy I. instancyi od decyzyi c. k. Namiestnictwa do c. k. Mini
sterstwa obrony krajowej.
Ukończenie ostatniego roku seminaryum nauczycielskiego daje
wprawdzie także po myśli § 64. lit. przepisów wykonawczych do usta
wy wojskowej prawo do korzystania z dobrodziejstwa jednorocznej słu
żby wojskowej, określonego w § 25. ustawy wojskowej, jednak omówio
na powyżej, dalej sięgająca ulga z § 32. tej ustawy j<j§t oczywiście dla
nauczycieli i dla szkolnictwa korzystniejsza, skoro na jej podstawie od
rywa się nauczyciel od swego zawodu tylko przez parę tygodni w roku,
nie zaś przez rok cały.
Bezwarunkowo zaś korzystać winni z tej ulgi absolwenci semi
naryów, którzy w czasie studyów pobierali zasiłki stypendyjne z fun
duszów publicznych z obowiązkiem poświęcenia się przez szereg lat
bez przerwy służbie nauczycielskiej przy publicznych szkołach ludowych,
którzy zatem uchylając się bez potrzeby od tej służby przez rok cały,
zobowiązanie to naruszają.
Dlatego należy odtąd, wyłożywszy tę sprawę należycie interesowa
nym, żądać w zeznać się mających rewersach wyraźnego oświadczenia,
że uczeń otrzymujący stypendyum zobowiązuje się nie korzystać z prawa
do jednorocznej służby wojskowej inaczej jak za wiedzą i zgodą prze
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łożonej władzy szkolnej, a natomiast zobowiązuje się korzystać z ulgi
z § 32. ustawy wojskowej i w tym celu w stosownej porze właściwe
poczynić starania.
Oświadczenie to sformułowane jest we wzorze rewersu, pod in
nymi także względami uzupełnionym, a zawartym w reskrypcie z 3.
marca 1904 1. 38.960. Nadto wkłada się na Dyrekcye męskich semi
naryów nauczycielskich obowiązek, aby tych stypendystów, którzy zo
stali wzięci do wojska na I., II. lub III. roku seminaryum a otrzymali
urlop do ukończenia studyów, utrzymywały w ewidencyi i z końcem
roku szkolnego, ewentualnie później w razie stawiennictwa poza pra
widłowym czasem poboru, podawały do wiadomości c. k. Rady szkol
nej krajowej ich nazwiska wraz z kwotą, którą z końcem danego roku
każdy z kandydatów łącznie pobrał tytułem stypenclyum pedagogicznego.
Stypendystów takich należy też pouczyć, że po odbyciu służby
wojskowej, której rozpoczęcie zostało im odroczone przez udzielenie
wspomnianego urlopu, będą niemniej od innych obowiązani do nie
przerwanej 6-1et ni ej służby przy szkołach ludowych w kraju, ewentu
alnie do całkowitego doraźnego zwrotu pobranego stypendyum.
Co się tyczy Rad szkolnych okręgowych, które częstokróe żalą się,
że nauczyciele tymczasowi zbiegają z posad świeżo uzyskanych pobra
wszy często wynagrodzenie z góry i wstępują do nadobowiązkowej (je
dnorocznej) służby wojskowej, to zaradzenie temu złemu jest w zna
cznej mierze w ich mocy. W tym celu zarządza c. k. Rada szkolna
krajowa następujące środki :
Przed nominacyą nauczyciela tymczasowegh* po myśli tutejszego
rozporządzenia z 18. lutego 1899 1. 1906, należy obok innych doku
mentów zarządać poświadczenia ze strony właściwej władzy politycznej
(Starostwa, Magistratu), o ile przedłożone świadectwo dojrzałości nie
daje w tej mierze wyjaśnienia, czy i z jakim wrynikiem kandydat, bę
dący w wieku popisowym, dopełnił powinności wojskcy/ej, względnie
w jakich znajduje się warunkach pod względem tej powinności.
Jeżeli kandydat nie jest albo zupełnie od służby wojskowej uwol
niony z powodu niezdolności fizycznej, albo przydzifelony do rezerwy
zapasowej z tytułu § 32. ustawy wojskowej, albo przeznaczony do służby je
dnorocznej na podstawie § 25. tej samej ustawy, należy od niego i w na
stępnych latach aż do wyjścia z klas popisowych to jest do ukończenia
23. roku żądać, aby najpóźniej do połowy czerwca wykazał się, w ja
kiem stadyum znajduje się sprawa jego powinności wojskowej, względnie
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wpłynąć na niego na podstawie informacyi w miejscowem c. k. Starostwie zasiągniętej, by w prawidłowy sposói;) uczynił zadość obowiązko
wi stawiennictwa względnie uzyskał w stosownej drodze ulgę z § 32.
ustawy wojskowej.
Również należy po stosownem pouczeniu stanowczo zobowiązać
każdego zamianowanego nauczyciela, by o każdym fakcie odnoszącym
się do jego powinności wojskowej, jak o zaasenterowaniu go, przyzna
niu mu ulgi w służbie, powołaniu do służby względnie do ćwiczeń,
ewentualnie przyznaniu mu prawra jednorocznej służby, nazwie pułku
i miejscu przeznaczenia donosił bezzwłocznie i dokładnie przełożonej
Radzie szkolnej okręgowej.
Kandydatów, którzy nie dopełnili powinności wojskowej, należy
mianować tylko na przeciąg jednego roku i odnawiać nommacyę na
rok dalszy aż do stanowczego załatwienia tej sprawy.
W razie stwierdzenia że nauczyciel ma najbliższego 1. października
rozpocząć czynną służbę wojskową (jednoroczną), należy go zamianować
na posadę niesamoistną wyraz'nie z ograniczeniem do tego czasu, ewen
tualnie dać mu na pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego aż do
wstąpienia do wojska bezpłatny urlop a opróżnioną posadę obsadzić
bezzwłocznie inną siłą, aby nie narażać nauki na uszczerbek.
O ileby dla dokładniejszego wyjaśnienia było potrzebnem ■zasiągnięcie informacyi od właściwego Starostwa, w którego obrębie nauczy
ciel z tytułu swej przynależności dopełnia powinności siawienniczej,
należy się wprost odnieść do tej władzy.
Przedkładając wniosek o zaasygoowitnie płacy kandydatowi zamia
nowanemu tymczasowym nauczycielem należy też odtąd donosić, jak
się. ma z nim sprawa pod względem uczynienia zadość powinności
służby wojskowej.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 10. sierpnia 1904.
C. k. N am iestnik:
Potoclń w. r.

W ia d o m o śc i o so b iste.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał Grabryeli Kukurudzowej, eme
rytowanej nauczycielce kierującej 4-klasowej szkoły ludowej żeńskiej w Stryju
w uznaniu długoletniej wydatnej pracy, tytuł dyrektorki.
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('. k. Eada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli w szkołach
śre d n ic h :
Stanisława Tillingera w gimnazyum Franciszka Józefa w Tarnopolu;
Jakóba Jackiewicza i Leona Poradowskiego w gimnazyum I. w Przemyślu.
C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała Bazylego Elijowa nauczyciela 5-kla
sowej szkoły męskiej w Bohorodczanach zastępca, nauczyciela w c. k. męskiem
seminaryum nauezycielskiem w Sokalu ;
Edmunda Łuczyńskiego nauczyciela 5-klasowej szkoły w Knihininie-Górce
zastępcą nauczyciela w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem w Stanisła
wowie.
0.
k. Eada szkolna krajowa przeniosła Ludwika Glatmana zastępcę nau
czyciela w c. k. gimnazyum I. w Tarnowie do c. k. żeńskiego seminaryum nau
czycielskiego w Krakowie.
C. k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
ks. Andrzeja Niemca na delegata Eady powiatowej do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Nowym Sączu;
ks. Antoniego Rajskiego i Antoniego Szczerbowskiego na delegatów Rady powia
towej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Wadowicach;
ks. Stefana Skoczyńskięgo na ząętępcę przewodniczącego c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Chrzanowie.
0. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła nom inacye:
ks. Jana Pilcha na duchownego członka obrz. łać. c. k. Rady szkolnej okręgowej
w Dąbrowie;
ks. Aleksandra Kwiecińskiego na duchownego członka obrz. łać. c. k. Eady
szkolnej okręgowej w J a ś l e ;
ks. Bazylego Tomowicza na duchownego członka obrz. gr. kat. c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Podhajcach.
C. k. Rada szkolna krajowa wyznaczyła Stefana Taklińskiego nauczyciela
kierującego w Skołoszowie na drugiego reprezentanta zawodu nauczycielskiego
do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Jarosławiu.
0. k. Rada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Akiwę Hoffmanna nauczycielem religii izraelickiej 6-klasowej szkoły wydziałowej
żeńskiej połączonej z pospolitHw Jaśle;
Zofię Niewiadomską i Helenę Łozińską nauczycielkami 5-klasowej szkoły wydzia
łowej żeńskiej w K ołom yi;
Arona Friedmanna nauczycielem religpii izraelickiej 5-klasowej szkoły wydziałowej
żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w B rodach;
ks. Józefa Piechnika nauczycielem religii rzym. kat. 3-kiasowej szkoły wydziało
wej żeńskiej im. Mickiewicza połączonej z 4-klasową pospolita, w Krakowie ;
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Jadwigo Przesmycką nauczycielką 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej w Gorli
cach ;
Mieczysława Łozińskiego
w Kołomyi;

nauczycfflem 3-klasowej

Wojciecha Kowalskiego nauczycielem 3-klasowej
w B ochni;
Aleksandra Kułynycza
w B óbrce;

nauczycielom

szkoły wydziałowej
szkoły, wydziałowej

kierującym

6-klasowej

szkoły

męskiej
męskiej
żeńskiej

ks. Piotra Mojzesowicza nauczycielem religii rzym. kat. 6-klasowej szkoły męskiej
w Kutach;
Władysława Krupińskiego nauczycielem 6-klasowej szkoły męskiej w Podgórzu;
Kazimierę Gilewiczową nauczycielką 6-klasowej szkoły żeńskiej w K ohatynie;
Maurycego Diamanda nauczycielem religii izraelickiej 6-klasowej szkoły męskiej
w B óbrce;
Franciszka Wilkonia nauczycielem kierującym 5-klasowej szkoły w Dąbrowie;
Antoniego Winkowskiego nauczycielem kierującym 5-klasowej szkoły męskiej
w Starym Samborze;
Maryę Burghardtową nauczycielką kierującą 5-klasowej szkoły żeńskiej w Starym
Samborze;
Jana Jacyka nauczycielem kierującym 5-klasowej szkoły w Brzozdowcach;
Seweryna!Bomanicę nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Skalacie ;
Jadwigę Stanclikównę nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Myślenicach;
Teklę Lesiównę nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Ohodorowie;
Eugenię/ Łodyriską i Józefę Trzeeiakówne nauczycielkami 5-klasowej szkoły w Czarnej
W si;
Julię Dzieniewiczównę nauczycielką 5-klasowej szkoły w Kańezudze;
Józefa Łaszcza nauczycielem kierującym, Aleksandra Boruckiego nauczycielem
4-klasowej szkoły męskiej w Wadowicach ;
Józefa Latosińskiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w W ilamowicach;
ks. Jana Pustelnika nauczycielem religii rzym. kat. 4 klasowej szkoły żeńskiej
im. św. Salomei w Krakowie;
Eleonorę Dłuską nauczycielką 4-klasowej szkoły żeńskiej im. św. Salomei w K ra
kowie ;
Maryę Nowicką nauczycielką 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Klementyny Tańskiej
w Krakowie;
Henrykę Landwirtową nauczycielką 4-klasowej
w Krakowie;

szkoły żeńskiej

im. Ces. Elżbiety

Maryę Kośmiriską nauczycielką 4-klasowej szkoły żeńskiej św. Anny w Krakowie
Beginę Pniowerównę
w Krakowie;

nauczycielką

4-klasowej

szkoły

iSiskiej

im.

Czackiego

Maryę Ganszerową nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. Konarskiego w Krakowie;
H r . 20.
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Wiktora Mondalskiego nauczycielem 4-klasowej szkoły męskiej im. św. Szczepana
w Krakowie;
Franciszka Zamorskiego nauczycielem 4 klasowej szkoły męskiej im. Kazimierza
Wielkiego w Krakowie;
Jana Orzechowskiego nauczycielem 4-klasowej szkoły męskiej im Staszica w Tar
nowie ;
Waleryę Dukietównę nauczycielką 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową w Gorlicach;
Maryę Lukianównę- nauczycielką 4-klascwej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową w Kołom yi;
Bazylego Witwickiego nauczycielem 4-klasowej
czonej z wydziałową w Kołomyi;

szkoły pospolitej męskiej połą

Natalię Kobryriską nauczycielką 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Sienkiewicza
w Kołomyi;
Maryę Herasimowiczównę nauczycielką 4-klasowej szkoły w Gwoźdżcu;
Michała Wacławskiego i Kazimierza Argasińskiego nauczycielami 4-klasowej szkoły
męskiej w Janowie;
Olgę Malawską, Helenę Terlikowską, Helenę Tchirównę nauczycielkami 4-klasowej
szkoły żeńskiej w Janowie;
Henryka Saneckiego nauczycielem 4-klasowej szkoły w Baranowie ;
Melanię Bessagową nauczycielką 4-klasowej szkoły w Badomyślu;
Stanisława Kłusa nauczycielem 4-klasowej szkoły w Błażowej;
Franciszka Botwiriskiego nauczycielem 4-klasowej szkoły w Budzanowie;
Maryę Nowakowską nauczycielką 4-klasowej szkoły w Grębowie;
Stefanię Obtułowiczównę nauczycielką 4-klasowej szkoły w Sokolnikach;
Franciszka Ferka nauczycielem kierującym 3-klasowej szkoły w Kozach;
Maryę Kaszubinę nauczycielką 3-klasowej szkoły w Skołoszowie;
Mikołaja Zabirkę nauczycielem 3-klasowej szkoły w Kobyłcwłokach;
Zofię Steinsdorferówne nauczycielką B-klasowej szkoły w Inwałdzie;
Anielę Burgielską nauczycielką 2-klasowej szkoły żeńskiej im. Hoffman owej
w Tarnowie.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Michała Sijaka w Laszkach murowanych; Jana Bublanice w Dobczy; Józefa
Pławeckiego w Łężynach; Michała Skomorowskiego w Stryszowie; Andrzeja
Gondka w Głębowicach; Piotra Wojakiewicza w Juszczynie; Józefa Pcstupalskiego
w Chociniu; Jakóba Skawińskiego w Olehowcu; Jana Orłowskiego w Tarnowcu
Józefa Głuca w Baciborowicach; Franciszka Golonkę w Gręboszowie; Jana Jaśko
wa w Załukwi; Adolfa Wróblewskiego w Leśniowicach ; Michała Jaworskiego
w Lesienieach; Włodzimierza Załużnegf w Czernichowie; Gustawa Herrglotza
w Buczkowicach; Szczepana Balia w Byczynie; Wojciecha Kozę w Brzezowej ;
Augusta Hojaka w Podzameczku;
Eustachego Dorożyńskiego w Serafińcach;
Bogumiła Gurgula w Kosocicach; Leona Illaszewicza w Laszkach dolnych Maryana Wojnarowskiego w .Jasienicy; Juliana Dubeltskiego w Uścieczku.
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Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowych :
Wilhelminę Wojniankę w Łężynach; Stanisławę Ackermanówne w Stryszo
wie; Maryę Gondkową w Głębo wicach; Władysława Małopolskiego w Lipinkach;
Maryę Szymczykównę w Moszczenicy; Eugenię Kulczyńską w Szalowej; Maryę
Wojnarowską w Zadnieszówce; Maryę Rybiańską w Samborze na przedmieściu
„D ólnia"; Stanisława Stolarza w Mokrzyskach; Matyldę Karpińską w Brzeziu;
Wincentę Czaplińską w Szebniach ; Natalię Brzeczkówne, w Kamesznicy górnej;
Maryę Diillównę w Pikułowicach ; Maryę Nikodernowiczównę w Mieczyszczowie;
Jadwigę Rzeczycką w Tomaszowcach średnich; Zonę Ihnatównę w Ułazowie;
Maryę Blockównę w Tarnowicy polnej; Jadwigę Kozową w Brzezowej; Anielę
Pokrywkównę w Kopkach; Malwinę Illaszewiczową w Laszkach dolnych; -Łucyę
Eisenbeiserównę w Psarach ; Maryę Hauserową w Uśeieczku.

Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych :
Wandę Beryczównę w Borodczycaeh; Piotra Kinasiewicza w Staremmieście ;
Michała Mykietiuka w W inogradzie; Antoninę Chumińską w Czułowicach; Mie
czysława Wiszumirskiego w Kopankach ; Eliasza Stebelskiego w k w ito w e j; Inno
centę Białoskórską w Rokitnie; Eugenię Piasecką w Małkowicach; Otylię Kostańską w Męcinie na przysiółku „Kłodne“ ; Eustachego Kuszmira w Wolicy; Paulinę
Gardzielównę w Sieklówce; Michała Kraśnickiego w Mysłowie ; Michała Bartosza
w Siedliskach; Eleonorę Stachowską w Batyjowie; Kornelego Stoszkę w Gosprzydow ej; Stefanię Łozińską w Dolinianach; Wiktoryę Siewierską w Perwiatyczach;
Teodora Wybrańca w Chorobrowie? Sylwestra Sochackiego w Milowcach; E rne
stynę Kotlarczukową w Kułakowcach; Albinę Brablecównę w Wiśniczu małym;
Felicyę Nemetzową w Gorzkowie; Helenę Wroniewiczównę w Damienicach;
Helenę Matusikową w Grobli na Isp in ie; Czesława Śmietanę w Załużu; Józefa
Sienickiego w Kranzbergu; Władysławę Dołźycką w Szpilczynie ad Bobrka ; Sta
nisława Sochackiego w Załężu; Maryę Rusyniakównę w Wołowcu; Jakóba Skwarę
w Mszance ; Olgę Knauerównę w Wi^socku ; Jadwigę Dąbrowską w Strzemilczu;
Katarzynę Terlecką w Nowosiółkach dydyńskich; Józefa Pisowicza w Falkenbergu ;
Antoninę Migalską w H ubicach; Józefa Sztykałę w Szarpańcach; Pantalemona
Hnatiuka w Dłużniowie; Maryę Wójcikiewiczównę w Lachowicach podróżnych;
Maryę Fusńwnę w Błozwi górnej ; Natalię Szemańską w Porespie; Maryę Rayssówne w Hulczu; Helenę Dziubakiewiczównę w Bratkowicach; Andrzeja Sałęgę
w Trąbkach; Kazimierę Boroniówme w Szczawnem; Józefa Górskiego w Strachocinie; Eugenię Czopkównę w Wulee horynieckiej; Weronikę Gieradównę w Rudzie
różanieckiej; Olgę Fedewiczównę w Suchejwoli; Anielę Pawlikowską w . Hucie
róźanieckiej; Andrzeja HodowTańskiego wPIorodłowieacb; Helenę Burnatowiczównę
w Niedzielnej; Zdzisława Stańezewskiego w Firlejowie; Władysławę Gąsiorowską
w Krzczonowie; Annę Józefę Kapaunównę w7 Jodłowmiku; Aleksandra Czechowi
cza w Zagórzu; Emilię Żankowską w Popielnikach; Józefa Schmidta w7 Beremianach; Jana Stachnika w Lubzinie; Helenę Kowalską w Petlikowcach nowych.
52*
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0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła:
Wincentego Świtalskiego nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły męskiej
w Mielcu na równorzędną posadę do 5-klasowej szkoły męskiej w Ropczycach;
Emilie Szczepanówne nauczycielkę 5-klasowej szkoły w Radomyślu na równo
rzędną posadę do 5-klasowej szkoły żeńskiej w Chrzanowie;
Maryę Zaczkówne nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Radziechowie na
równorzędną posadę do 6-klasowej szkoły żeńskiej w Dolinie;
Klarę Steczównę nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Komarnie na równo
rzędną posadę do 5-klasowej szkoły żeńskiej w Chodorowie;
Tomasza Patryna nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej im. św. Jana
Kantego w Przemyślu na równorzędną pąsadę do 4-klasowej szkoły męskiej
w Buczaczu ;
Franciszka Kulasa nauczyciela 4-klasowej szkoły w Szczucinie na równorzędną
posadę do 4-klasowej szkoły w Ulanow ie;
Bronisławm Terlikowskiego nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Janowie do
4-klasowej szkoły męskiej w Janowie;
Maryę Szczurowską nauczycielkę 4-klasowej szkoły mieszanej w Janowie do 4-kla
sowej szkoły żeńskiej w Janowie;
Wojciecha Cwiżewicza nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Osieku na
równorzędną posadę do 3-klasowej szkoły w Polance w i e M e j ;
Wojciecha Kudłaeika nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Radziechowicach na równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Ujsołach;
Teofila Swierezyńskiego nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Gaju na
równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Borku fałęekim;
Wandę Michałowską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Mogilanach na równo
rzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Ludwinowie;
Franciszkę Pańkiewiczównę nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Biskowicach na
równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Wielowsi.;
Annę Lewicką nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Nowemsiole na równorzędną po
sadę do 2-klasowej szkoły w Jasienicy;
Jana Gorlaeha nauczyciela 2-klasowej szkoły w Antoniowi* na równorzędną po
sadę do 2-klasowej szkoły w Jastkowicach;
Henrykę Gromnicką nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Lubeszce na posadę nau
czycielki 2-klasow7ej szkoły w W ybranów ce;
Tomasza Okońskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły wT Przybówee na równorzędną
posadę do szkoły w Zawoi „na Wilcznej“ ;
Dymitra Dubickiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Bereźnicy na równorzędną
posadę do szkoły w Dołhołuce ,
Mikołaja Tomaszka nauczyciela 1-klasowej szkoły w Bylicach na równorzędną po
sadę do szkoły w Podhorodcaeh ;
Piotra Kostrubę nauczyciela 'l-klasowej szkoły w Jagielnicy starej na równorzędną
posadę do szkoły w Jasienowie górnym;
Henryka Lercla nauczyciela 1-klasowej szkoły w Ottenhausen- Zatoce na równo
rzędną posadę do szkoły w Buczałach, a Michała Krechowicza nauczyciela
1-klasowej szkoły w Buczałach do O ttenhausen-Zatoki;
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Konstancyę Mihułowiczównę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Przedrzymichach
wielkich na równorzędną posadę do szkoły w Mokrotynie kolonii ;
Jana Bajora nauczyciela 1-klasowej szkoły w Zagorzycach na równorzędną posadę
do szkoły w Witkowicach;
Jakóba Smula nauczyciela 1-klasowej szkoły w Ujsołach „na Glince" na równo
rzędną posadę do szkoły w Lachowicach;
Piotra Korolczuka nauczyciela 1-klasowej szkoły w Junaszkowie na równorzędną
posadę do szkoły w Bełejowie.
0.

k. Bada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:

Włodzimierza Borkowskiego nauczyciela 3-klasowej szkoły wydziałowej męskiej
w Samborze ;
Stanisławę Bergmanową nauczycielkę 6-klasowej szkoły żeńskiej w Krośnie;
Michała Eustacbiewicza nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły w7 Ciężkowicach;
Tomasza Dąbrowskiego nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Chrzanowie;
Faustynę Madeyską nauczycielkę kierującą 4-klasowej szkoły żeńskiej w Samborze;
Jana Samborskiego nauczyciela 4-klasowej szkoły męskiej im. św. Mikołaja w Kra
kowie ;
Józefa Leszczyńskiego nauczyciela 4-klasow7ej szkoły w Rozwadowie ;
Stanisława Boratyńskiego nauczyciela 4 klasowej szkoły w Żabnie;
Maryę Krausównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły w Bukaczowcacb ;
Maryę Ledwożynównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły w Jaćmierzu ;
Oecjlię Kropiwnicką nauczycielkę w Białyrokamieniu ;
Leona Łotockiego nauczyciela w Trościańcu;
Bazylego Trocia nauczyciela w Turzu ;
Wiktoryę Ptaszkównę nauczycielkę w Pantalowicach ;
Alfonsa Starzyńskiego nauczyciela w Beremowcach;
Tomasza Fandarysa nauczyciela w Kosmaczu j ,
Mikołaja Senyka nauczyciela w Jasienowie górnym ;
Władysława Brossmanna nauczyciela w Bajsku;
Antoniego Władyczyna nauczyciela w Tynowie ;
Stanisławę Niedźwiecką nauczycielkę w Chłopczycach;
Monikę Wyrobiszównę nauczycielkę w Szczyrku.

Zmarl i :
Wojciech Guzdek stały nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej
im. św. Wojciecha w Krakowie dnia 28. lipca b. r . ;
Jan Tabaczek stały nauczyciel kierujący szkoły 2-klasowej w Młodowie w okręgu
cieszanowskim zmarł dnia 6. lipca • 1904 w 46. roku życia, a w 25 roku
służby;
Zofia Iżewska tymczasowa nauczycielka w Dąbkach w okręgu horodeńskim zmarła
w 22. roku życia a w7 trzecim roku służby ;
Joanna Krzeczkowska tymczasowa nauczycielka w Niwrze w okręgu borszczowskim
ur. 18. czerwca 1874, zmarła 19. lipca b. r. w 12. roku służby;
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Józef Kadwański stały nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Przysietnicy
w okręgu brzozowskim dnia 29. lipca w 61. roku życia.

Ustne egzamina dojrzałości (całe) w szkołach średnich w terminie jesiennym
rozpoczną s ię :
A) w c. k. gim nazyach:
1. w VI. we Lwowie dnia 12. września;
2. I. (akademickiem) we Lwowie dnia 19. września;
3. Franciszka Józefa we Lwowie (dla kobipfc) dnia 12. września;
4. II. (niemieckiem) we Lwowie dnia 12. września;
5. św. Anny w Krakowie (dla kobiet) dnia 19. września;
6. św. Jacka w Krakowie dnia 21. września.
B) W
k. szkołach realnych ;
1. we Lwowie dnia 22. września;
2. w Krakowie dnia 27. września.
Poprawcze egzamina dojrzałości odbędą się w tych samych zakładach, w któ
rych odbywał się egzamin cały, a m ianowicie:
1. w gimnazyum VI. we Lwowie od dnia 20. września;
2. w gimnazyum II. we Lwowie od dnia 17. w rześnia; we wszystkich innych
c| k. gimnazyach i szkołach realnych dnia 15. września.
Abituryenci, którzy zamierzają składać cały egzamin dojrzałości w terminie
jesiennym, mają się zgłosić w dyrekcyi odnośnego zakładu, najpóźniej dc dnia 5.
września.
Kandydaci, którzy uzyskali pozwolenie składania egzaminu poprawczego po
wakacyach, mają zgłosić się do dyrekcyi zakładu, w którym składali cały egzamin,
przynajmniej na trzy dni przed powyżej oznaczonym terminem.
Poprawcze egzamina dojrzałości (ustne) w c. k. seminaryach nauczycielskich
odbędą się w następujących term in ac h ;
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

w s e m i n a r y a c h męskich;

we Lwowie
dnia 19. września b. r.
„ 22.
w Krakowie
51
55
w Krośnie
„ 24.
55
55
w Rzeszowie
„ 20.
53
55
w Samborze
„ 19.
33
33
w Sokalu
„ 19.
33
33
w Stanisławowie
„ 12.
33
33
„ 19.
w Tarnopolu
33
53
„ 30.
w Tarnowie
33
33
„ 12.
w Zaleszczykach
33
33
B) w s e m i n a r y a c h ż e ń s k i c h

1. we Lwowie
2. w Krakowie
3. w Przemyślu

dnia 12. września b. r.
■ „ 24.
53
33
„ 16.
33
33

38B
C) w s e m i n a r y a c h

prywatnych

z prawem

publiczności:

P. Z. Strzałkowskiej, we Lwowie dnia 12. września b. r.
P. E. Preisendanza w Krakowie
„ 23.
„
„
Całe egzamina dojrzałości odbędą, się tylko w dwóch seminaryach nauczy
cielskich, a mianowicie w Stanisławowie i Tarnowie w tych samych terminach,
co i egzamina poprawcze.
O terminach, w których rozpoczną się egzamina piśmienne tudzież egzamina
praktyczne i egzamina z przedmiotów technicznych, zostaną interesowani zawia
domieni piśmiennie przez odnośne Dyrekcye.

Egzamina kwalifikacyjne do szkół ludowych pospolitych rozpoczną się przed
c. k. Komisyą egzaminacyjną w Krakowie dnią 22. września, do szkół wydzia
łowych 26. września. Termin wnoszenia podań do 15. września b. r.
Egzamina kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych roz
poczną się przed c. k. Komisyą egzaminacyjną we Lwowie 20. września, dla nau
czycieli szkół wydziałowych 11. października. Termin wnoszenia podań do 10.
września 1904.
Egzamina kwalifikByjne dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych roz
poczną się przed c. k. Komisyą egzaminami ną w Stanisławowie dnia 22. września.
Termin wnoszenia podań do 8. września b. r.
W Przemyślu dnia 3. października. Termin wnoszenia podań do 25. września.
W Samborze 12. września. Termin wnoszenia podań do końca sierpnia.
W Tarnowie dnia 19. września. Termin wnoszenia podań do clo 15. września.
Kandydaci i kandydatki, którzy chcą zdawać egzamin, mają wnieść po
danie zaopatrzone: a™ w świadectwo dojrzałości, względnie dyspenzę od tegoż
a do szkół wydz. w patent nauczycielski, b) dowód dwuletniej, a do szkół wydz.
trzechletniej praktyki odbytej przy publicznych lub prawo publiczności posiada
jących szkołach ludowych, c) tabelę kwalifikacyjną, cł) krótki życiorys z podaniem
użytych celem przygotowania się do egzaminu książek, e) dekrety na zajmowane
dotychczas posady.
Tak podania jak i załączniki mają być należycie ostemplowane. Podania po
terminie wniesione, nie będą uwzględnione.

O r g a n i m c y a szkół.
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 3.
sierpnia b. r. raczył zezwolić najmiłościwiej na otwarcie państwowej szkoły re
alnej w Żywcu z początkiem roku szkolnego 1904/5.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 4. listopada 1903
1. 19.100 ustanowił w c. k. męskiem seminarium nauczycielskiem w Samborze
posadę nauczyciela głównego do nauki języka polskiego cd dnia 1. września 1904.
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0.

k. Eada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniami z dnia 16. sierpnia b. r . :

1. 24.385 gminę Ładzin w okręgu krośnieńskim z zakresu szkolnego w Wróbliku
królewskim i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Ładzinie;
1. 26.299 gminę Nyrków w okręgu zaleszczyckim z zakresu szkolnego w Czerwonogrodzie i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Nyrkowie;
1. 27.512 gminy Smyków7 wielki i mały w okręgu dąbrowskim z zakresu szkolnego
w Luszowicach i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Smykowie wielkim;
0.
k. Eada szkolna krajowa zwinęła orzeczeniem z dnia 16. sierpnia b. r. 1. 28.441
1-klasową szkołę w Załubińczu w okręgu nowosandeckim, z powodu wcielenia tej
gminy do gminy miasta Nowego Sącza i zorganizowała orzeczeniem z dnia 16.
sierpnia b. r. do 1. 26.481 4-klasową szkołę ludową mieszaną na przedmieściu Załubińcze w Nowym Sączu.
0.
1.
1.
ł.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.

k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 16. sierpnia b. r . :

24.889 4-klasową szkołę ludową żeńską w B rodach;
23.889 1-klasową szkołę w Przedmieściu w okręgu łańcuckim;
25.209
1-klasową szkołęw
Pagorzynie w okręgu gorlickim ;
26.081
1-klasową szkołęw
Zielowie w okręgu gródeckim;
26.032
1-klasową szkołęw7
Domażyrze w okręgu gródeckim;
26.192
1-klasową szkołęw
Lewniow7ej w okręgu brzeskim;
26.199
l-klasow7ąszkołęw
Łuce w okręgu buczackim;
26.248 1-klasową szkołę w Kalinówce ad Oryszkowce w okręgu bobreekim;
26.634 drugą 1-klasową szkolę w Kamionce wielkiej w okręgu grybowskim ;
27.465
1-klasową szkołęw
Wał-Kudzię w okręgu brzeskim;
27.466
1-klasową szkołęw
Kząchowej w okręgu brzeskim;
28.095
1-klasową szkołęw
Łanach na kolonii mazurskiej w okręgu bobreekim.
0.

k. Kada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 16. sierpnia b. r . :

1. 24.958 5-klasową szkołę mieszaną w Kosowie na 5-klasową szkołę męską
i 5-klasową szkołę żeńską;
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1-klasowe szkoły ludowe na 2-klasowe:
23.767 w Łąkcie górnej w okręgu bocheńskim;
24.400 w Słupcu w okręgu dąbrowskim;
26.113 w (lierniowie w okręgu rohatyńskim;
26.191 w Załuczu nad Czeremoszem w okręgu śniatyńskim;
26.274 w Krzyszkowicach w okręgu wielickim ;
26.500 w Małnowie w okręgu m ościskim;,
26.738 w Krowince w okręgu trembowelskim ;
27.924 w Stokach w okręgu bobreekim.

B u d o w a szkół.
C. k. Eada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniem z dnia 29. lipca b. r.
1. 25.999 budowę 1-klasowej szkoły w Skrzyszowie w okręgu ropczyckim przy po
mocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
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0.
k. Eada szkolna krajowa przyznała bezprocentowe pożyczki na budowę
szkół: gminie Kwaczała w okręgu chrzanowskim w kwocie 6.000 K; gminie Krzy
we w okręgu brzeżańskim w kwocie 6.000 K ; gminie Zbora w okręgu kałuskim
w kwocie 6.000 K.

K s ią ż k i szk o ln e.
C. k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Geografia
dla klasy I-szej szkół średnich, opracował profesor dr. Eugeniusz Eomer. We
Lwowie 1904. Nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych“ w poczet książek
dozwolonych do użytku w gimnazyaeh i szkołach realnych.
Cena egzemplarza oprawnego 1 K 40 h.
C. k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Antoni Sucheni:
Zasady chemii z uwzględnieniem mineralogii, dla IV. klasy szkół realnych. We
Lwowie 1904. Nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych11 w poczet książek
dozwolonych do użytku w szkołach realnych.
Cena egzemplarza 2 K 20 h.
C. k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Arytmetyka
i Algebra — podręcznik dla niższych klas szkół średnich, napisał Ignacy Kranz.
Część II. na klasę 8. i 4. W Krakowie 1904. Nakładem autora11, w poczet książek,
dozwolonych do użytku w c. k. gimnazyaeh i szkołach realnych, tudzież w innych
pokrewnych zakładach naukowych.
Cena egzemplarza opr. 1 K 80 h.
C. k. Eada szkolna krajowa poleciła książkę p. t. „Kazimierz Piątkow ski:
Wskazówki do zbierania, preparowania oraz urządzania zbiorów owadów. Jarosław
1904,“ do użytku przy nauce zoologii jako środek pomocniczy.

Z dniem 1. września b. r. zostanie oddane do użytku szkolnego w szkołach
ludowych nowe znacznie zmienione wydanie podręcznika p. t. „Pycica unTanica
niitici be ^ uobhx . Jli.uiu. 1904. TTaK.iiagon n;. k . LnyiyunnuTua, khhhcok nnchiLhhx .“ Cena egzemplarza oprawnego 1 K 60 h.
Wydanie to będzie w roku szkolnym 1904/5 wprowadzone na razie tylko
we wszystkich klasach szkół wydziałowych męskich i żeńskich tudzież w szkołach
pięcio- względnie sześcioklasowych, istniejących w miastach objętych ustawą kra
jową z dnia 18. marca 1889 Dz. ust. kraj. Nr. 24 (t. j. w miastach Il-giej klasy płac
nauczycielskich). W 5-względnie 6-klasowych szkołach istniejących w innych
miejscowościach pozostanie w roku 1904/5 w używaniu jeszcze dawne wydanie
tego podręcznika.
C. k. Eady szkolne okręgowe tych okręgów, w których w myśl niniejszego
ogłoszenia wejdzie w r. 1904/5 w używanie w y ł ą c z n i e nowe wydanie wymie
nionego podręcznika, ściągną jak najrychlej bezpłatne egzemplarze dawnego wyNr. 20.
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dania, rozesłane w latach ubiegłych przez c. k. Wydawnictwo książek szkolnych
dla użytku ubogiej młodzieży i doniosą c. k. Eadzie szkolnej krajowej osobnem
sprawozdaniem najdalej do 30. września b. r., jakie zapasy dawnego wydania
w ten sposób zebrano. O użyciu tych zapasów wyda c. k. Eada szkolna krajowa
stosowne zarządzenie.
W tych okręgach, w których w myśl niniejszego ogłoszenia obok nowego
wydania podręcznika pozostanie w r. 1904/5 w niektórych szkołach w używaniu
także wydanie dawne, należy do użytku tych ostatnich szkół odsftpić wszystkie
bezpłatne egzemplarze wydania dawnego.

W ia d o m o ś c i s ta ty s ty c z n e .
Wynik egzaminów dojrzałości w seminaryack nauczycielskich
w term inie letnim 1903/1904.
a) Uczniowie p u bliczni:
Seminaryum :
Kraków ...............................
Tarnów ...............................
E z e s z ó w ...............................
L w ó w ..................•
. .
Stanisławów
......................
T a r n o p o l ...................... .... .
Sambor
...............................
Krosno
...............................
S o k a l ....................................
Zaleszczyki
......................
Bazem . . . .

Zgłosiło
się
39
34
32
31
41
41
46
38
34
31
367

Dojrzałych Poprawek Eeprobowa- Odstąpiło
nych
24
2
8
5
—
22
1
11
34
6
1
1
—
.—
22
9
9
30
1
1
9
31
1
—
27
1
13
5
—
1
31
6
—
22
7
5
26
4
1
—
259

82

21

5

—
—
—

b) Uczenice publiczne:
Kraków . . . . . . . .
Przemyśl
...........................
L w ó w ....................................

58
59
56

47
54
45

9
5
6

2
—
5

Bazem . . . .
Bazem publicznych uczniów
i uczenie , .......................
Lwów seminaryum prywatne
z prawem publiczności Zofii
Strzałkowskiej..................
Kraków seminaryum pryw.
z prawem publiczności Pr.
P r e i s e n d a n z a ..................

173

146

20

7

540

405

102

28

47

38

7

2

—

33

27

4

2

'—

80

65

11

4

Bazem . . . .

—

5

.
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c) Eksterniści:

Kraków
. . .
Tarnów
..................
Rzeszów . . . . .
L w ó w ......................
Stanisławów
. . . . . .
Tarnopol . . . . - . . .
Sambor
..................
. .
K r o s n o ......................
Sokal ......................
Zaleszczyki . . . .
Razem .

Zgłosiło Dojrzałych Poprawek Reprobowa- Odstąpiło
się
nych
14
3
3
6
2
6
2
1
2
1
10
—
4
3
3
32
7
9
8
8
—
—
4
1
3
15
3
5
1
6
2
8
—
1
—
—
—
4
3
1
4
—
1
1
2
3
16
7
2
4
108

24

28

18

38

d) Eksternistki:
Seminaryum:

Zgłosiło
się

Kraków ...............................
Tarnów ...............................
R z e s z ó w ...............................
L w ó w ....................................
Przemyśl
...........................
Stanisławów
......................
T a r n o p o l ...............................
Sambor
...............................
Krosno
...............................
S o k a l ....................................
Z a le sz c z y k i...........................

30
29
18
77
15
14
40
28
28
5
41

15
13
12
21
9
1
15
13
7
2
16

7
5
3
20
4
7
15
9
9
2
10

Razetn . . . .

325

124

438
1053

Razem eksternistów i ekster
nistek ...............................
O g ó ł e m ...............................

Dojrzałych Poprawek Reprobowa- Odstąpiło
nych
6
11
1
34
2
3
8
2
8

2
—

2
2
r

-

9

3
2
4
4
1
6

91

84

26

148

119

122

44

618

232

154

49 .

—

0.
k. Rada szkolna krajowa rozdzieliła kwoty przeznaczone z funduszów krajo
wego i państwowego na stypendya dla uczniów i uczenie c. k. seminaryów nauczy
cielskich na rok szkolny 1904/5 w sposób następujący:
53*
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a) dla seminaryów męskich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

z fu n d u szu
k rajo w eg o

z f u n d u sz u
p a ń s tw o w e g o

K

K

K

J 5.000
.19.000
19.000
16.500
17.500
18.000
19.000
16.000
10.000
15.000
3.000

10.000
6.000
5.000
10.009
6.000
8.000
6.000
5.000
5.000
4.000
—

25.000
25.000
24.000
26.500
23.500
26.000
25.000
21.000
15.000
19.000
3.000

10.600
10.600
10.800

—
—
—

10.600
10.600
10.800

65.000

265.000

we Lwowie
.......................................................
w K ra k o w ie
w R zeszow ie
w S am b o rze
w Stanisławowie .
w T arn o p o lu
w T a rn o w ie
w Sokalu .............................
w K ro śn ie
w Zaleszczykach . . .
w Starym S ą c z u

-p
azem

b) dla seminaryów żeńskich
1.
2.
, 3.

we Lwowie
.................................
w K rak o w ie
w P r z e m y ś l u ........................................................

Razem . . . 200.000

K o n k u r s a.
a)

ogłoszone po raz p ierw szy:

L. 27.061. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w c. k. gimnazyum
w Nowym Targu, ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przenie
sienia posady w innej szkole średniej w Galicyi, ogłasza c. k. Rada szkolna kra
jowa niniejszem konkurs z terminem wnoszenia podań do 15. września 1904.
Do tej posady przywiązane są następujące pobory: płaca etatowa w kwocie
800 K rocznie, 20lVo dodatek aktywalny w kwocie 160 K rocznie, wolne miesz
kanie służbowe w budynku szkolnym, tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, gabinetów, utrzymywanie
porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wszystkie
czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opałowego,
palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1 znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnymi
i własnoręcznemi próbami pisma;
2. uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego;
3. nieprzekroczony wiek lat 40 metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i. politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionem przez właściwą władzę, jeżeli nie pozostaje w służbie
publicznej;
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5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy wnieść w oznaczonym
terminie do c. k. Eady szkolnej krajowej, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie
publicznej, za pośrednictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60 mają przy nada
niu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoficerowie,
posiadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego- Ministerstwa wojny, względnie c. k. Ministerstwa obrony
krajowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cywilnej.
Dopiero w braku takich kandydatów, mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 31. lipca 1904.

L. 464. Na mocy rozporządzenia c. k. Eady szkolnej krajowej ogłasza podpi
sana Dyrekcja k o n k u r ś n a pięć posad asystentów, a mianowicie do: 1. konsirukoyi
budowniczych, 2. projektowania budowniczego, 3. budowy maszyn, 4. chemii
ogólnej i analitycznej, 5. technologii chemicznej.
Z każdą posadą łączy się remuneracya 1.200 K rocznie.
Podania wystosowane do c. k. Eady szkolnep krajowej przesłać należy na
ręce Dyrekcyi i zaopatrzyć w curriculum vi,tae, dalej w dowody zawodowego
uzdolnienia, jak niemniej w dowód dokładnej znajomości języka polskiego.
Kandydaci o studyach akademickich mają pierwszeństwo.
Termin konkursu upływa z dniem 24. sierpnia 1904.
Z Dyrekcyi c. k. państwowej szkoły przemysłowej.
Kraków, dnia 9. sierpnia 1904.

L. 1.625. C. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego szkoły
pospolitej 4-klasowej męskiej im. św. Wojciecha w K,rak,Qwie.
Do posady tej przywiązane są pobory I. klasy płac, dodatek za kierownictwo
w rocznej kwocie 200 koron i dodatek na mieszkanie w rocznej kwocie 800 K.
Kandydaci o powyższą posadę winni się wykazać kwalifikacyą nauczycielską
przynajmniej do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do uczenia języka
niemieckiego. Kandydaci z egzaminem do szkół wydziałowych będą mieli pierw
szeństwo.
Podania należycie udokumentowąne należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej
w Krakowie najpóźniej do dnia 30. września b. r.
Podania należycie nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 6. sierpnia 1904.
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L. 1.626. C. k. Kada szkolna okręgowa, miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs celem stałego obsadzenia posady nauczycielki w szkole 3-klasowej
wydziałowej żeńskiej im. Mickiewicza w Krakowie dla przedmiotów I. grupą
objętych.
Do posady tej przywiązane są pobory I. klasy płac.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy najpóźniej do dnia 30. września b. r.
Podania należycie nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 6. sierpnia 1904.

L. 1.076. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Ropczycach ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad:
I. Z poborami III. klasy p ła c :
1. Posady nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Sędziszowie.
2. Posady nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klascwej męskiej w Dę
bicy i takiej samej posady w szkole 5-klasowej mieszanej w Sędziszowie. O po
sady te ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy Jub
zakonni, przyczem się nadmienia, że posad nauczycieli religii nie można zajmować
równocześnie z posadą duszpasterską..
II. Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Posady nauczyciela w szkole 1-klasowej w Latoszynie.
2. Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Czarnej i w Zagcrz/ycach.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić w drodze służbowej do
c. k. Rady szkolnej okręgowej w Ropczycach do dnia 30. września b. r.
Ropczyce, dnia 1. sierpnia 1904.

. L. 1.731. C. k. Rada szkolna okręgowa w Stryju ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1. Z poborami II. klasy p ł a c :
Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole męskiej w Stryju „na Łanach".
2. Z poborami IY. klasy p ł a c :
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Dzieduszycach wielkich,
Hurniu, Korczynie, Stynawie niżnej, Synowódzku wyżnem.
Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Bratkowcach, Ohaszczowaniu, Chodowicacli, Dołhołuce, Hutarze, Jamielnicy, Jelenkowatein, Kainem,
Kawczymkącie, Oporcu, Orawczyku, Oleksicach, Pławiu - Brynćwce, Pławiu-W adrysowie, Siechowie, Strychańcach, Tarnawce, Truchanowie, Tucholce, Uryczu, Wyżłowie, Zawadowie, Żulinie, Żupaniu, Dobrowlanacli i Pildniczanach.
W szkole ad 1. jest ięzyk wykładowy polski i od kompetentów wymaga się
kwalifikacyi do szkół ludowych pospolitych z uzdolnieniem do nauczania języka
'niemieckiego jako przedmiotu.
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W szkołach ad 2. jest jeżyk wykładowy ruski i wymaga się kwalifikacyi do
szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym ruskim.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eacty szkolnej okręgowej w Stryju do dnia 80.
września 1904.
Stryj, dnia 10. sierpnia 1904.

L. 1247. C. k. Eada szkolna okręgowa w Drohobyczu ogłasza niniejszem konkurs,
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy płac:
I. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Drohobyczu, z uzdolnieniem do udzielania języka niemieckiego.
Pierwszeństwo zastrzega się kompetentom uzdolnionym do udzielania nauki zrę
czności.
B) Z poborami IY. klasy płac :
II. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Lityni.
III. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Dobrowlanach,
Hruszowie, Letni, Lityni, Eolowie, Woli jakubowej.
IY. Na posady w szkołach 1-klasowych: w Bilczu, Michałowicach, Neudorfie,
Popielach, Urożu i Załokciu.
W szkołach w Drohobyczu jest język wykładowy polski, w Neudorfie nien iecki, we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
należy, wnosić w drodze służbowej najpóźniej do dnia 30. września 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Drohobycz, dnia 22. lipca 1904.

L. 2.862. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Eada
szkolna okręgowa w Kamionce konkurs:
A) Z poborami II. klasy płac:
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat., gr. kat. i mojżeszowej 3-klasowej
szkoły wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową szkołą pospolitą w Eadzie
chowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w miejscowej szkole 6-klasowej
żeńskiej.
B) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. 6-klasowej szkoły
męskiej w Busku z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w miejscowej szkole
6-klasowej żeńskiej tudzież w jednoklasowej szkole na przedmieściu „Długa Strona"
w Busku.
II. a) Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z 3-klasową szkołą wydziałową w Eadziechowie; pierwszeństwo będą mieli nau
czyciele posiadający uzdolnienie do udzielania nauki śpiewu i gimnastyki.
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b) Na posadę nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Kamionce strum.
z zastrzeżeniem pierwszeństwa nauczycielowi posiadającemu egzamin wydziałowy
z I. lub II. grupy.
c) Na dwie posady nauczycielek 6-klasowej szkoły żeńskiej w Radziecliowie
z zastrzeżeniem pierwszeństwa nauczycielkom posiadającym egzamin wydziałowy
z II. lub III. grupy.
d) Na posadę nauczycielki 6-klasowej szkoły żeńskiej w Busku z zastrzeżeniem
pierwszeństwa nauczycielce posiadającej egzamin wydziałowy z I. grupy.
We wszystkich tych szkołach jest język wykładowy polski.
■0) rL poborami IY. klasy p ł a c :
Z językiem wykładowym polskim:
a) na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Chołojowie;
b) na posadę nauczyciela 2-klasowej szkoły w Horpinie;
c) na posady nauczycieli 1-klasowych szkół w Obydowie, W archołHh, Milatynie nowym, Maziami wawrzkowej.
Z językiem wykładowym ruskim :
a) na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Dobrotworze;
b) na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły połączonej z dopełniającym
kursem rolniczym w Stojanowie;
c) na posady kierujących nauczycieli 2-klasowych szkół w Krzywenr i Dmytrowie.
d) na posady nauczycieli 2-klasowych szkół w Bauiczaćh, Dmytrowie, Dziedziłowie, Nowosiółkach, Ohladowie. Pawłowie, Pobużanach, Rzepniowie, Sokoli,
Streptowie i Tadaniu.
e) na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w Manastyrku, Nieiniłowie, Nahorcach, Ostrowie, Rudzie za Bugiem, Mukaniu, Kędzierzawcach, Jabłonówce, Ł a 
nach polskich, Łodynie i Sokołowie.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr.
kat. mogą
ubiegać sięksięża ordy
nowani świeccy i zakonni. Posad katechetów nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej w Radziechowie ubiegać się mogą
kandydaci, którzy wykażą się ukończoną szkołą rabinów i egzaminem na rabina
złożonym z dobrym postępem lub patentem kwalifikacyjnym do szkół wydziałowych
i uzdolnieniem do udzielania nauki religii izraelickiej.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Kamionce strum. w te r
minie do 80. września 1904.
Kamionka, dnia 5. sierpnia 1904,

L. 1724. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Rudkach ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczycielki 6-klasowej szkoły ludowej żeńskiej
w Rudkach z językiem wykładowym polskim, z poborami III. klasy płac,
Kompetentki winny się wykazać kwalifikacyą do uczenia języka niemieckiego
w szkołach ludowych pospolitych.
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Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Eudkach w terminie do
dnia 30. września b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Budki, dnia 24. lipca 1904.

L. 1531. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Śniatynie ogłasza niniejszem kon
kurs na trzy posady nauczycieli względnie dwie posady nauczycieli i jedną po
sadę nauczycielki w 5-klasowej szkole mieszanej w Zabłotowie z poborami III.
klasy płac. Język wykładowy polski.
Kompetenci posiadający egzamin wydziałowy z I., II. lub III. grupy będą mieli
pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Śniatynie w terminie do
30. września b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Śniatyn, dnia 29. lipca 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 1.931. C. k. Eada szkolna okręgowa w Kolbuszowej ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad:
Z poborami III. klasy płac:
I. Posady nauczyciela religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły mieszanej w Kol
buszowej. O posadę tę ubiegać się mogą kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
i zakonni; mianowany katecheta nie może zajmować równocześnie posady duszpa
sterskiej.
II.' Posady nauczyciela 5-klasowej szkoły mieszanej w Kolbuszowej. Pierw
szeństwo mają kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy I. lub II.
III. Dwóch posad nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej w Sokołowie. Pierw
szeństwo mają kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy II. i III.
Z poborami IV. klasy p ła c :
IY. Posady nauczyciela samoistnego szkoły 1-klasowej w Śpiach ad Wilcza
Wola.
Y. Posad nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych : w Cmolasie, Dzikowcu, Krzątce,
Lipnicy, Mazurach, Niwiskach, Nienadówce, Ostrowach tuszowskich, Weryni i Woli
rusinowskiej. We wszystkich szkołach jest polski język wykładowy.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Kolbuszowej w terminie do 15.
września b. r.
Kolbuszowa, dnia 11. lipca 1904.

Nr. 20.
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L. 1.142. W szkołach męskich w mieście Tarnowie (II. klasa płac) potrzeba
dwóch nauczycieli tymczasowych z egzaminem wydziałowym z I. i II. grupy a przy
najmniej z uzdolnieniem do udzielania slójdu metalowego i śpiewu oraz języka
niemieckiego w szkołach wydziałowych.
Podania wnosić należy za pośrednictwem władz przełożonych zaraz do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Tarnowie.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Tarnów, dnia 7. lipca 1904.

L. 1.166. C. k. Eada szkolna okręgowa w BoTszczowie ogłasza konkurs ce
lem stałego obsadzenia następujących posad:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na trzy posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej Borszczowie. Kom
petenci z egzaminem wydziałowym z I. grupy będą mieli pierwszeństwo.
II. B) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na jedne posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Skale.
Kompetenci z egzaminem wydziałowym z II. grupy będą mieli pierwszeństwo.
2. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole połączonej z dopełniają
cym kursem rolniczym w Jezierzanach.
8. Na jednę posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Iwankowue.
4.
Na dwie posady nauczycieli 3-kIasowych szkół w Korolówme i Bilczu zło
tem, oraz na jednę posadę nauczyciela 3-klasowej szkoły w Uściu biskupiem.
III. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: w Babińcach, Burdiakowcach, Cyganach, Filipkowcach, Iwaniu pustem, Łanowcach, Łosiaczu, Muszkatówće, Niwrze, Wierzchniakowcach i Zalesiu.
IV. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół w Boryszkowcach,
Ohudykowcach, Muszkarowie, Nowosiółce nad Zbruczem, Piłatkowcach, Piszczatyńcach.
Kompetenci o posady w szkołach 3- i więcejklasowych mają się wykazać
uzdolnieniem do udzielania języka niemieckiego jako przedmiotu.
W szkołach w Borszczowie, Skale, Jezierzanacn, KorolówcerT)yganach, Muszkatówce i Wierzchniakowcach jest język polski wykładowym, w innych język
ruski.
Termin do wnoszenia podań udokumentowanych wyznacza się do końca
sierpnia b. r.
Borszczów, dnia 31. czerwca 1904.

L. 1.151. C. k. Eada szkolna okręgowa w Ezeszowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami III. klasy p ła c :
1. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tyczynie.
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Z poborami IV. klasy płac:
2. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Białce, Dylągówce, Kąkolówce i Wysokiej.
3. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszaanej w Głogowie i na posady
nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Budziwoju i Łące.
Posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tyczynie zastrzega się
dla kandydatów z egzaminem wydziałowym z grupy I I I . ; o posadę nauczyciela
w Głogowie mogą się ubiegać kandydaci posiadający uzdolnienie do nauczania
języka niemieckiego, a o inne posady kandydaci lub kandydatki z patentem kwalifikac}rjnym do szkół ludowych. We wszystkich tych szkołach jest język wykła
dowy polski.
Należycie udokumentowane podania, zaopatrzone w dekret przyznanych lat
służby ewentualnie w wykaz służby przedetatowej, należy wnieść do c. k. Bady
szkolnej okręgowej w Pzeszewie za pośrednictwem swojej władzy przełożonej
w terminie do końca sierpnia b. r.
Bzeszów, dnia 3. lipea 1904.

O g ło s z e n ia lic y ta c y i.
L. 2625. Celem oddania w przedsiębiorstwo przybudowy dwóch sal murowa
nych przy szkole 2-klasowej w Byczynie w okręgu chrzanowskim ogłasza Bada
szkolna miejscowa w Jaworznie licytacyę przez pisemne oferty, które najdalej do
dnia 20. sierpnia 1904 do godziny 12-tej w południe na ręce przewodniczącego
Bady szkolnej miejsg^awej w Jaworznie wnosić należy.
Do ofert należycie ostemplowanych i opieczętowanych należy dołączyć wadyum w kwocie 5°/0 całej oferty i deklaracyę, że oferującemu znane są ogólne
i szczegółowe warunki budowy i że warunki te obowiązuje się w zupełności
wykonać.
Kwota wywołania wynosi 9000 K. Plan i kosztorys tudzież bliższe warunki
licytacyi są do przejrzenia w godzinach urzędowych w Badzie szkolnej miejscowej
w Jaworznie.
Z e. k. Bady szkolnej okręgowej.
Chrzanów, dnia 31. lipea 1904.

L. 1.118. Celem oddania w przedsiębiorstwo dobudowy dwóch sal szkolnych
i wychodków murowanych przy szkole 2-klasowej w Woli batorskiej ogłasza
c. k. Bada szkolna okręgowa w Bochni licytacyę przez pisemne oferty, które
wnosić należy najdalej do 1. września 1904 do godziny 12-tej w południe do rąk
Przewodniczącego c. k. Bady szkolnej okręgowej w Bochni.
Do ofert należycie ostemplowanych i opieczętowanych należy dołączyć wadyum w kwocie 5°/0 całej z oferty wypływającej sumy ogólnej kosztów wszystkich
preliminowanych robót i deklaracyę, iż oferującemu znane są szczegółowe i ogólne
warunki budowy i że obowiązuje się warunki te w zupełności wykonać.
Kwota wywoławcza wynosi 7783 K 59 h.
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Plan i kosztorys na te budowę, tudzież bliższe warunki licytacyi są do
przejrzenia w godzinach urzędowych w biurze c. k. Eady szkolnej okręgowej
w Bochni. Powyższa przybudowa może być oddaną w przedsiębiorstwo także za
kwotę ryczałtową bez względu na cenę kosztorysu ewentualnie także ponad cenę
kosztorysem oznaczoną.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Bochnia, dnia 29. lipca 1904.

O g ło s z e n ia ,
W 4-klasowej szkole w Sokolnikach w okręgu lwowskim zamiejskim, z pol
skim językiem wykładowym jest posada tymczasowego nauczyciela kierującego, zaraz
do obsadzenia.
Podania wnosić należy bezzwłocznie do c. k. Eady szkolnej okręgowej za
miejskiej we Lwowie.

Zalecone reskryptem c. k. Eady szkolnej krajowej z dnia 16. sierpnia 1900
1. 16.589 D z i e n n i k i l e k c y j n e oprawne, na cały rok szkolny obliczone,
a układem zastosowane do wszelkich kategoryi szkół ludowych i wydziałowych, są
do nabycia u wydawcy, dr. Karola Falkiewicza we Lwowie, ulica Blacharska 1. 1.
lub w sklepie, Eynek 1. 44.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego w e Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Rok YIH.

y r . 21.

mm RUZĘDOWY

c. k. Raiły s z k o l n e j k r a j o w e j w (jalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 31. sierpnia 1904.
Do 1. 24.741.

O k ó l n i

k

c. k. Rady szkolnej krajowej o wydaniu ZMoru ustaw i rozporządzeń
w zakresie szkolnictwa ludowego.

Ogłoszony w numerze 18. z 13. lipca b. r. Zbiór ustaw i rozpo
rządzeń w zakresie szkolnictwa ludowego, wydany staraniem c. k. Rady
szkolnej krajowej, wyszedł już z druku.
Wydanie to nie jest przedrukiem pierwszego wydania z r. 1900,
przeciwnie różni się od niego zasadniczo układem i obfitą treścią, mie
ści bowiem prócz wszystkich krajowych, i państwowych ustaw szkol
nych, wielu rozporządzeń ministeryalnych i orzeczeń Trybunałów, także
obowiązujące okólniki Rady szkolnej krajowej, objęte tomem I. i II.
Zbioru okólników oraz ogłoszone dotychczas w Dzienniku urzędowym
przepisy o egzaminach kwalifikacyjnych, statut organizacyjny seminaryów
nauczycielskich i wszystkie rozporządzenia stanowiące część składową
regulaminu dla szkół ludowych. To też gdy pierwsze wydanie składało
się z 13. arkuszy, wydanie nowe obejmuje 30 arkuszy druku i zaopa
trzone jest bardzo dokładnym spisem rzeczy.
Cena egzemplarza oprawnego wynosi dla nauczycieli, Rad szkol
nych i zakładów naukowych 2 korony, dla innych osób 4 korony. —Egzemplarzy bezpłatnych nie będzie się rozsyłać.
Kto pragnie nabyć ten Zbiór ustaw, winien złozyć 2 K w Radzie
szkolnej okręgowej w Dyrekcyi, która zebrane pieniądze prześle w drodze
urzędowej do Dyrekcyi urzędów pomocniczych c. k. Namiestnictwa we Lwo
wie dopisując na odcinku przekazu, że kwota przeznaczoną jest na
Nr. 21 .
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powyższe dzieło. Zamówione egzemplarze przesłane zostaną właściwej
c. k. Radzie szkolnej okręgowej, gdzie nabywcy odbiorą je bez jakiej
kolwiek dopłaty.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 29. sierpnia 1904.
Za c. k. Namiestnika :
Płakali w. r.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 26.
czerwca b. r. raczył najmiłościwiej zamianować radcę szkolnego dra Karola Petelenza, dyrektora c. k. gimnazyum w Stryju, dyrektorem c. k. gimnazyum IV. we
Lwowie, a Juliana Dolnickiego, profesora c. k. gimnazyum IV. we Lwowie, dy
rektorem c. k. gimnazyum w Stryju.
C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała ks. Bohdana Kopytczaka, nauczy
ciela głównego w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem w Tarnopolu, człon
kiem komisyi egzaminacyjnej dla nauczycielek robót ręcznych kobiecych w Tar
nopolu.
0.
k. Rada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli w szkołach
średnich:
ks. Józefa Janowskiego i ks. Józefa Zielińskiego w gimnazyum Franciszka
Józefa we Lwowie; ks. Jana Saturskiego w gimn. II. w Tarnopolu; Wawrzyńca
Jaworskiego, Kazimierza Węgla i Alfreda Reicha w gimnazyum w Jaśle; Wło
dzimierza Kołpaczkiewicza i Jozefa Osostowicza w7 gimnazyum I. w Tarnopolu;
Andrzeja Stasickiego w7 gimnazyum w Nowym Targu ; ks. Jana Bułata w7 gimna
zyum w Nowym Targu; ks. dr. Stanisława Rosponda w gimnazyum w Wadowi
cach; Alfreda Rachalskiego w I. szkole realnej w Krakowie; Zygmunta Dzierżyń
skiego w szkole realnej w Żywcu.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła zastępców nauczycieli:
Włodzimierza Terlikowskiego z gimnazyum Franciszka Józefa do gimn. VI.
we Lwowie i Władysława Wąsowicza z gimnazyum VI. wre Lwowie do gimn.
Franciszka Józefa we Lwowie.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
ks. Marcina Żaczka nauczyciela religii rzym.-kat. 5-klasowej szkoły w WTojniczu; .
Stefanię Płachecką nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Oświęcimie;
Maryę Panczakiewiczównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej w Wadowicach;
Jana Srokę nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły w Sokolnikach;
Antoninę Sokolińską nauczycielkę 2-klasowej szkoły na przedmieściu „Powodowa"
w Samborze;
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Apolonię Kowalską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Łanach;
Józefa Niedźwieckiego nauczyciela w Gzerniszówce;
Emilię Wolańską nauczycielkę w Podgrodziu.
Zmarli:
Franciszek Siuzdak, stały nauczyciel w Siennowie w okręgu przeworskim; urodził
się w r. 1855, zmarł dnia 9. sierpnia b. r. w y s łu ż y w « g 2 5 lat w zawodzie
nauczycielskim.
Teofila Kiełbasówna tymczasowa nauczycielka w Iwkowoj w okręgu brzeskim ;
urodzona 20. września 1879 w Tarnowie, zmarła dnia 14. sierpnia b. r.

O r g a n i z a c y a szkół.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 15. lipca 1904
1. 15.748 ustanowił posadę nauczyciela głównego do nauczania języka polskiego
w c. k. żeńskiem seminaryum nauczyeielskiem w Przemyślu począwszy od roku
szkolnego 1905/6.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 11. sierpnia 1904
1. 27.824 nadał prywatnej 6-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej połączonej
z 4-klasową szkołą ludową pospolitą utrzymywanej przez Zgromadzenie Sióstr
Najśw. Kodziny z Nazaretu we Lwowie, w myśl §. 72. państwowej ustawy szkol
nej z dnia 14. maja 1869 Dz. ust. państ. Nr. 62, ^rawo publiczności począwszy
od roku s z k o l n e j 1904/5.
J. E. Pan M inister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 13. sierpnia b. r.
1. 28.124 nadał prywatnej szkole ludowej 4-klasowej męskiej z niemieckim języ
kiem wykładowym utrzymywanej przez ks. Zygmunta Gorazdowsldego we Lwo
wie a pozostającej pod kierownictwem Braci szkolnych, w myśl §. 72. państwo
wej ustawy szkolnej z dnia 14. maja 1869 Dz. ust. p. Nr. 62, prawo publiczności
począwszy od roku szkolnego 1904/5.

K/siążlci szk o ln e.
Z dniem 1. w rześnia b. r. zostania w prow adzone do użytku szkolnego
w szkołach ludow ych pospolitych nowe. znacznie zm ienione w ydanie podręcznika
p. t. „KopoTKa icTopna: óiócimHa cTaporo i HOBoro saBrra fljia Hapo^HHx nncur.
niecifi ni^pyuHHKa o. A . TopoHtcKoro yciosKHB O. IToaH Py,a;0BHH. Y HtBOBi.
HaiuiaflOM H . k . BHflaBHHijTBa i c h i d k o k h i k L i b h h s , 1904.“ Cena egzemplarza opra
wnego 60 h.
Ze względu, że w rękach młodzieży szkolnej są jeszcze znaczne zapasy tego
podręcznika w wydaniu dawnem, zostanie nowe wydanie wprowadzone z dniem
1. września b. r. na razie tylko w III. i IV. klasie szkół miejskich, w szkołach
55*
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zaś typu wiejskiego pozostanie jeszcze w roku szkolnym 1904/5 w używaniu wy
dam ie dawne.
Ponieważ c. k. Wydawnictwo książek szkolnych w gmachu c. k. Namie
stnictwa już w b. r. roześle jako bezpłatne książki dla ubogiej młodzieży szkolnej
tylko nowe wydanie wymienionego poplecznika, przeto c. k. Eady szkolne okrę
gowe ściągną ze szkół miejskich wszystkie bezpłatne egzemplarze dawnego wy
dania i dostarczą ich szkołom wiejskim do użytku ubogiej młodzieży.

O r z e c z e n ia

z a s a d n ic z e M in i s t e r s t w a
i T r y b u n a łó w .

0.
k. Trybunał administracyjny w pewnym specyalnym przypadku odrzucił
po myśli §. 3. lit. g). ustawy z 22. października 1875 Nr. 36 z roku 1876 Dz u.
p. bez wdrożenia dalszego postępowania zażalenie pewnej Eady szkolnej miejscowej
przeciw clecyzyi c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty w sprawie rozwiązania tej
Eady, jako niedopuszczalne, z następujących powodów :
Paragraf 19. ustęp 2. galicyjskiej ustawy krajowej z 23. marca 1895 Dz. u.
kr. Nr. 58 postanawia, że gdy Eada szkolna miejscowa mimo upomnienia zadania
swego nie wypełnia lub swój zakres działania przekracza, Rada szkolna okręgowa
może ją rozwiązać i nowe wybory zarządzić albo postąpić w myśl §. 2. tej ustawy
ustanawiając na kilka szkół jedną Radę szkolną miejscową.
Takie rozwiązanie Eady szkolnej miejscowej zasadniczo różni $ię od rozwią
zania innych korporacyi, których rozwiązanie, jak szczególnie przy reprezentacyi
gminnej (§. 109. galicyjskiej ustawy gminnej z 12. sierpnia 1886, Nr. 19. Dz.
ust. kr.) zarządzić może administracyi! państwa, nie będąc przytem związaną specyalnymi ustawowymi warunkami, a zatem, jako środek podlegający jej swobodnemu
ocenieniu.
Wprawdzie rozwiązanie Rady szkolnej miejscowej, według wspomnianych
postanowień galicyjskiej ustawy krajowej, nie jest wymienione ani traktowane wy
raźnie jako „środek dyscyplinarny^ obok złożenia przewodniczącego ż jego go
dności, jak w ustawach innych krajów, może ono jednak także, według galicyjskiej
ustawy krajowej, nastąpić tylko wskutek zaniedbania obowiązków (niespełnianie
swego zadania mimo upomnienia, przekroczenie zakresu działania) winno więc być
uważane' jakcfl środek dyscyplinarny.
Ponieważ zaś sprawy dyscyplin aijge po myśli §. 3. lit. g) ustawy z 22.
października 1875 Dz. u. p. Nr. 39 z r. 1876 w całości są wyjęte z kompetencji
Trybunału administraWjnego, przeto Trybunał ton nie mógł także rozpatrywać
przedmiotowego stanu sprawy t. j. czy i o ile w postęnowaniu Eady szkolnej
miejscowej lub wnoszącego zażalenie jako jej przewodniczącego, wypadało się do
patrzeć zaniedbywania obowiązków, a zafem zażalenie do Trybunału administra
cyjnego musiało być w tym przypadku odrzucone jako niedopuszczalne.
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Konliiirsa.
a) ogłoszone po raz p ierw szy:
L. 30.921. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w c. k. szkole re
alnej w Żywcu ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przeniesienia
posady stałego sługi w innej szkole średniej w Galicyi, ogłasza c. k. Eada szkolna
krajowa niniejszem konkurs z terminem wnoszenia podań do dnia 8. paździer
nika 1904. Do tej posady przywiązane są nastepujajbe pobory: płaca etatowa
w kwocie 800 K rocznie, 20% dodatek aktywalny w kwocie 160 K rocznie, wolne
mieszkanie służbowe w budynku szkolnym, tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelarii, sali konferenc3rjnej, gabinetów, utrzymywanie
porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wszystkie
czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opałowego,
palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1. znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnymi
i własnoręcznemi próbami p is m a ;
2. uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego;
3. nieprzekroczony wiek lat 40 metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionein przez właściwą władzę, jeżeli nie pozostaje w służbie
publicznej;
5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy wnieść w oznaczonym
terminie do c. k. Eady szkolnej krajowej, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie
publicznej, za pośrednictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60 mają przy nada
niu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoficerowie,
posiadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego Ministerstwa wojny, względnie c. k. Ministerstwa obrony
krajowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cywilnej.
Dopiero w braku takich kandydatów, mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 28. sierpnia 1904.

L. 1.957. C. k. Bada szkolna okręgowa w Kałuszu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsacłęnia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym. i gr. kat. w szkole 6-klasowej męskiej
w Kałuszu z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej szkole 6-klasowej
żeńskiej.
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2. Na posadę nauczyciela w szkole 6 klasowej męskiej w Kałuszu z prawem
pierwszeństwa dla kompetentów posiadających egzamin kwalifikacyjny do szkól
wydziałowych z przedmiotów objętych gphpą III.
3. Na trzy posady nauczycieli w szkole 4-klasowej męskiej w Kałuszu.
B) Z poborami IV. klasy płac:
4. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej mieszanej wWojniłowie.
5. Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Podrniehalu.
6. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Podhorkaeh, Na
dobnej, Niebyłowie, Kropiwniku, Mościskach, Wierzchni, Wistowej, Tomaszowcach
„Kamiennem". Dołhej wojniłowskiej, Zawoju, Nowicy.
7. Na posady nauczycieli. w szkołach 1-klasowych z wolnem mieszkaniem
i użytkiem jednego morga gruntu w następujących miejscowościach : w Rypianee,
Przysłupiu, Majdanie, Jasieniu, Słobodzie niebyłowskiej, Petrance górnej, Tużyłowie, Medyni, Przewożeń, Humenowie, Niegowcach, Uhrynowie średnim, 'Uhry
nowie starym, Zawadce, Berłohach, Siwce wojniłowskiej.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą się ubiegać księża ordy
nowani świeccy i zakonni.
Językiem wykładowym w szkołach pod 1, 2, 3, 4 jest język polski, we
wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swycji
władz przełożonych do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w terminie do 15.
października 1904.
Kałusz, dnia 24. sierpnia 1904.
L. 2168. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłusza c. k. Rada
szkolna okręgowa wr Rohatynie konkurs:
Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Rohatynie z obowiązkiem udzielania religii także i w 6-klasjfcwej szkole
żeńskiej w Rohatynie.
O posady powyższe mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno sprawować
parafialnych funkeyi duchownych.
Z poborami IV. klasy płac:
II. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: 1. w JDolinianach,
2. w Lipiey górnej, 3. w Samkach górnych.
III. Na pa|ady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół w Bieńkowcach,
Ozahrowie, Demianowie, Pradze. Herbutowie, Kuropatnikach, Niemszynie, Rudzie,
Ruzdwianach, Wiszniowie, Wyspie, Zeliborach. Żurowie.
W szkołach wyżej wymienioąych jest językiem wykładowym język ruski.
Podania o powyższe posady, zaopatrzone w dowody uzdolnienia, tabelę kwa
lifikacyjną i wykaz lat służby, wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożo
nej do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15. października b. r.
Rohatyn, dnia 28. lipea 1904.
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L. 1 70. C. k. Eada szkolna okręgowa w Kosowie ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące posady nauczycielskie:
Z poborami III. klasy płac:
I. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkołach 6-klasowjch męskiej i żeń
skiej w Kutach i posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. w szkole 5-klasowej mie
szanej w Kosowie. O posady te ubiegać się mogą ordynowani księża świeccy lub
zakonni.
Z poborami IV. klasy płac:
II. Na posadę, nauczyciela w szkole 4 klasowej w Pistyniu.
III. Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej w Robakach.
IV. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach
2-klasowych w Eołhopolu,
Kosmaczu i Moskalówce.
V. Na następujące posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych: 1. w Białoberezce, 2. FereskulI, 3. liorodzie, 4. Krzyworówni, 5. Krasnoili, 6. Eożnie ma
łym, 7. Eożnie wielkim, 8. Eybnie i 9. Uścierykach.
Od kompetentów pod II. i III. wymaga się uzdolnienia do uczenia języka
niemieckiego.
W szkołach wymienionych pod I, i II. jest język wykładowy polski,
we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Kosowie do dnia
15. października b. r.

L. 1.315. C. k. Eada szkolna okręgowa w Przeworsku ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie a mianowicie:
a) Z poborami III. klasy p ł a c :
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat.w 5-kiasowej szkoie mieszanej w Kań
czudze z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkołach do rzym. Kat.
parafii w Kańczudze należących.
b) Z poborami IV. klasy płac:
Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w Kopuszce
wielkiej, Łopuszce małej, Pantalowicach, Siennowie i Jagiele.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udoknmentowsiie wnieść należy zaPpośrednictwem przeło
żonej władzy do podpisanej c. k. okręgowej Eady szkolnej clo dnia 15. paździer
nika 1904.
Przeworsk, dnia 23. sierpnia 1904.

, Ł. 1.147. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Brodach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posady nauczycielki w szkole wydziałowej 5-klasowej
żeńskiej w Brodach dla przedmiotów grupy II. z poborami II. klasy płac. Język
wykładowy polski.
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Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do dnia 15.
października 1904.
Brody, dnia 18. sierpnia 1904.

L. 1.671. Celem obsadzenia posad nauczycielskich w nowokreowanej 4-kla
sowej szkole ludowej mieszanej na przedmieściu ZaJjbińcze w Nowym Sączu
z poborami II. klasy płac z polskim językiem wykładowym, ogłasza się niniejszem
konkurs a mianowicie:
1. Na posadę nauczyciela kierującego.
2. Na trzy posady nauczycieli.
Kompetenci ubiegający się o te posady winni się wykazać kwalifikacya do
udzielania nauki języka niemieckiego jako przedmiotu.
Podania należycie udokumentowane należy w drodze służbowej wnieść do
c. k. Rady szkolnej okręgowej w Nowym Sączu do 15. października 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Nowy Sącz, dnia 22. sierpnia 1904.

L. 481. C. k. Rada szkolna okręgowa w Łańcucie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
I. Na posadę nauczyciela
religii rzym. kat. w 5-klasowej
szkole męskiej
w Łańcucie.
II. Na posadę nauczyciela
religii rzym. kat. w 5-klasowej
szkole żeńskiej
w Łańcucie.
III. Na posadę nauczyciela
religii rzym. kat. w 5-klasowej
szkole żeńskiej
w Leżajsku.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela kierującego lub nauczycielki kierującej 5-klasowej
szkoły żeńskiej w Żołyni ewentualnie na posadę nauczycielki w tej szkole.
II. Na posadę nauczyciela
religii rzym. kat. w 5-klasowej
szkole męskiej
i żeńskiej w Żołyni.
III. Na trzy posady nauczycieli w 5-klasowTej szkole męskiej w Żołyni.
IV. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w delny, Ożannie, Zalesiu.
V. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Brzyskiej Woli,
Giedlarowej, Hussowie, Woli dalszej, Woli żarczyekiej.
O posady nauczycieli religii ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani
kapłani przyczem się nadmienia, że posad tych nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską i że dotyczący nauczyciele religii obowiązani będą do
udzielania nauki religii także w innych szkołach w parafii w liczcie godzin prze
pisanej ustawą.
Posadę kierownika ewentualnie kierowniczki w 5-klasowej szkole w Żołyni
zastrzega się dla kandydatów (tek) z egzaminem wydziałowym; o posady nauczy-
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cielskie w Żołyni mogą się ubiegać kandydaci posiadający uzdolnienie do naucza
nia języka niemieckiego a o inne posady kandydaci lub kandydatki z patentem
kwalifikacyjnym do szkół ludowych.
Posada nauczyciela w Ożannie będzie nadana kandydatowi z uzdolnieniem
do nauczania języka ruskiego.
We wszystkich tych szkołach jest język wykładowy polski.
Należycie udokumentowane podania, zaopatrzone w dekret przyznanych lat
służby ewentualnie w wykaz służby przedetatowej, należy wnieść do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Łańcucie za pośrednictwem swej władzy przełożonej w ter
minie do 15. października b. r..
Łańcut, dnia 16. sierpnia 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 27.061. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w c. k. gimnazyum
w Nowym Targu, ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przenie
sienia posady w innej szkole średniej w Galicyi, ogłasza c. k. Eada szkolna kra
jowa niniejszem konkurs z terminem wnoszenia podań do 15. września 1904.
Do tej posady przywiązane są następujące pobory: płaca etatowa w kwocie
800 K rocznie, 20°/o dodatek aktywalny w kwocie 160 K rocznie, wolne miesz
kanie służbowe w budynku szkolnym, tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryijsali konferencyjnej, gabinetów, utrzymywanie
porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wszystkie
czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opałowego,
palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać :
1. Znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnymi
i własnoręcznemi próbami p is m a ;
2. uzdolniehie fizyczne do pełnienia obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego;
B. nieprzekroczony wiek lat 40 metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionem przez właściwą władzę, jeżeli nie pozostaje w służbie
publicznej;
5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy wnieść w oznaczonym
terminie do c. k. Eady szkolnej krajowej, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie
publicznej, za pośrednictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60 mają przy nada
niu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoficerowie,
posiadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego Ministerstwa wojny, względnie c. k. Ministerstwa obrony
krajowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowe, cywilnej.
Nr. 21.
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Dopiero w braku takich kandydatów, mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 31. lipca 1904.

L. 1.625. C. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego szkoły
pospolitej 4-klasowej męskiej im. św. Wojciecha w Krakowie.
Do posady tej przywiązane są pobory I. klasy płac, dodatek za kierownictwo
w rocznej kwocie 200 koron i dodatek na mieszkanie w rocznej kwocie 800 K.
Kandydaci o powyższą posadę winni się wykazać kwalifikacyą nauczycielską
przynajmniej do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do uczenia języka
niemieckiego. -Kandydaci z egzaminem do szkół!wydziałowych będą mieli pierw
szeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej
w Krakowie najpóźniej do dnia 30. września b. r.
Podania należycie nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 6. sierpnia 1904.

L. 1.626. G..k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs celem stałego obsadzenia posady nauczycielki w szkole 3-klasowej
wydziałowej żeńskiej im. Mickiewicza w Krakowie dla przedmiotów I. grupą
objętych.
Do posady tej przywiązane są pobory I. klasy płac.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy najpóźniej do dnia 30. września b. r.
Podania .należycie nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 6. sierpnia 1904.

L. 1.076. C. k. Eada szkolna okręgowa w .Bopczyeaeh ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad:
I. Z poborami III. klasy p ła c :
1. Posady nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Sędziszowie.
2. Posady nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej męskiej w Dę
bicy i takiej samej posady w szkole 5-klasowej mieszanej, w Sędziszowie. O po
sady te ubiegać się mogą tylko kanonicznie- ordynowani kapłani świeccy lub
zakonni, przyezem się nadmienia, że posad nauczycieli religii nie można zajmować
równocześnie z posadą duszpasterską..
II. Z poborami IY. klasy p ł a c : .
1. Posady nauczyciela w szkole 1-klasowej w Latoszynie. .
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2.
Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Czarnej i w Zagorzycach.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić w drodze służbowej do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Ropczycach do dnia 30. września b. r.
Ropczyce, dnia 1. sierpnia 1904.

L. 1.731. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Stryju ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1. Z poborami II. klasy p ł a c :
Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole męskiej w Stryju „na Łanach11
2. Z poborami IY. klasy płac:
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Dzieduszycach wielkich,
Hurniu, Korczynie, Stynawie niżnej, Synowódzku wyżnem.
Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Bratkowcach, Chaszczowaniu, Chodowicach, Dołhołuce, Hutarze, Jamielnicy, Jelenkowatem, Kainem,
Kawczymkącie, Oporcu, Orawczyku, Oleksicach, Pławiu - Brynówce, Pławiu-Wadrysowie, Siechowie, Strychańcach, Tarnawce, Truchanowie, Tucnolce, Uryczu, Wyżłowie, Zawadowie, Żulinie, Żupaniu, Dobrowlanach i Pietniczanach.
W szkole ad 1. jest język wykładowy polski i od kompetentów wymaga się
kwalifikacyi do szkół ludowych pospolitych z uzdolnieniem do nauczania języka
niemieckiego jako przedmiotu.
W szkołach ad 2. jest język wykładowy ruski i wymaga się kwalifikacyi do
szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym ruskim.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Stryju do dnia 30.
września 1904.
Stryj, dnia 10. sierpnia 1904.

L. 1247. G. k. Eada szkolna okręgowa w Drohobyczu ogłasza niniejszem konkurs,
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasewej pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Drohobyczu, z uzdolnieniem do udzielania języka niemieckiego.
Pierwszeństwo zastrzega się kompetentom uzdolnionym do udzielania nauki zrę
czności.
B) Z poborami IY. klasy płac :
II. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Lityni.
III. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Dobrowlanach,
Hruszowie, Letni, Lityni, Eolowie, Woli jakubowej.
IY. Na posady w szkołach 1-klasowych: w Bilezu, Michałowicach, Neudorfie,
Popielach, JJrożu i Załokciu.
W szkołacn w Drohobyczu jest język wykładowy polski, w Neudorfie nien iecki, we wszystkich innych ruski.
46*
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Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
należy wnosić w drodze służbowej najpóźniej do dnia 30. września 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Drohobycz, dnia 22. lipca 1904.

L. 1724. C. k. Eada szkolna okręgowa w Budkach ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczycielki 6-klasowej szkoły ludowej żeńskiej
w Budkach z językiem wykładowym polskim, z poborami III. klasy płac.
Kompetentki winny się wykazać kwalifikacyą do uczenia języka niemieckiego
w szkołach ludowych pospolitych.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Budkach w terminie do
dnia 30. września b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Eudki, dnia 24. lipca 1904.

L. 1531. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Śniatynie ogłasza niniejszem kon
kurs na trzy posady nauczycieli względnie dwie posady nauczycieli i jedną po
sadę nauczycielki w 1' l?Jklasowej szkole mieszanej w Zabłotowie z poborami III.
klasy płac. Język wykładowy polski.
Kompetenci posiadający egzamin wydziałowy z I., II. lub III. grupy będą mieli
pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Śniatynie w terminie do
30. września b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Śniatyn, dnia 29. lipca 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukam i W ładysław a Łozińskiego we Lwowie, pod zarządem J. Niedopada.

Nr. 22 .

Rok TIIL

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. RaSy s z k o l n e j k r aj owej w jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 7. września 1904.

L. 27.781.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej do c. k. Rad szkolnych okręgowycn w Borszezowie, Buczaczu, Czortkowie, Horodenee, Husiatynie, Kołomyi, Koso
wie, Podhajcach, Rohatynie, Śniatynie, Stanisławowie, Tłumaczu, Trem
bowli i Zaleszczykach, oraz do Zarządów szkół ludowych wymienionych
okręgów, w sprawie nauki o uprawie tytoniu.

C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła począwszy od roku
szkolnego 1904/5 wprowadzić na nauce dopełniającej we wszystkich
szkołach ludowych tych gmin, których mieszkańcy trudnią się uprawą
tytoniu, obowiązkową naukę o sposobie uprawy tej rośliny. Celem tej
nauki będzie zaznajomienie młodzieży uczęszczającej na naukę dopeł
niającą z warunkami produkcyi rośliny tytoniowej oraz z prawnymi prze
pisami, dotyczącymi jej uprawy.
Obok pouczeń teoretycznych mają się odbywać w tych szkołach,
które posiadają dostateczny obszar pola lub ogrodu (po dopełnieniu
przepisanych warunków co do uzyskania licencyi na uprawę tytoniu),
odpowiednie ćwiczenia praktyczne i demonstracye.
Pouczenia teoretyczne zawarte są w osobnej instrukcyi dla nau
czycieli wydanej, którą się niebawem przeszłe w odpowiedniej ilości
egzemplarzy dla wręczenia zarządom szkół.
Pouczenia praktyczne mają się odbywać we właściwym dla nauki
dopełniającej czasie w formie robót i demonstracyi w ogrodach szkolnych
ewentualnie także w ogrodach prywatnych plantatorów.
N r. 22.
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Celem przysposobienia nauczycieli szkół ludowych z wymienionych
okręgów do praktycznego zajmowania się uprawą tytoniu, urządzać
będzie c. k. Rada szkolna krajowa jak dotąd, w porozumieniu z Towa
rzystwem upraw/- tytoniu w Śniatynie, corocznie praktyczne kursa uprawy
tej rośliny. Na kursa te będzie c. k. Rada szkolna krajowa powoływała
przedewszystkiem takich nauczycieli szkół ludowych, mających w pobliżu
dostateczny obszar pola szkolnego przydatnego pod uprawę tytoniu,
którzy dają dostateczną rękojmię, że uprawą rośliny tytoniowej zajmą
się praktycznie wedle wskazówek na kursie otrzymanych.
C. k. Rada szkolna krajowa spodziewa się przeto, że usiłowania
w tym kierunku podjęte przyczynią się w znacznej mierze clo powię
kszenia liczby wzorowrych szkolnych plantacyi tytoniowych, które spełniać
będą' swoje zadanie i w obec młodzieży i w obec miejscowej ludności.
Nauczyciele odznaczający się gorliwością około podniesienia uprawy
tytoniu w gminie będą szczególnie uwzględniani przy udzielaniu rerauneracyi za wzorowre prowadzenie ogrodów szkolnych.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 23 sierpnia 1904.
Za c. k. Namiestnika :
Płakali w. r.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
J. E. P. Minister Wyznań i Oświaty nadał opróżnione posady nauczycielskie
w państwowych szkołach śre d n ic h : rzeczywistemu nauczycielowi gimnazyum
w Złoczowie Janowi Kukuczowi wr II. gimnazyum w Bzeszowie; głównemu nau
czycielowi seminaryum nauczycielskiego męskiego w Stanisławowie Julianowi
Latkowskiemu w gimnazyum w Złoczowie i rzeczywistemu nauczycielowi gimna
zyum w Buczaczu Karolowi Niklowi w gimnazyum w Nowym Sączu.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował rzeczywistymi, nauczy
cielami w państwowych szkołach średnich :
prowizorycznego nauczyciela Antoniego Bartczaka w szkole realnej w Tar
nowie dla tego samego zakładu; zastępców nauczycieli; Bogusława Butrymo
wie/a z gimnazyum w Bochni dla gimnazyum I. w Tarnowie; Eugeniusza Daniłowicza z gimnazyum w Stryju dla gimnazyum I. w Kołomyi; Henryka Dęb
skiego z gimnazyum I. w Kołomyi dla II. gimnazyum w Bzeszowie; Michała Hałuszczyńskiego z akademickiego gimnazyum we Lwowie dla^gimnazyum w Zło
czowie; Leona Hnatyszaka z gimnazyum II. w Przemyślu dla gimnazyum II. w Ko
łomyi; Wojciecha Janczego z gimnazyum w Nowym Sączu dla gimnazyum
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w Brodach; Piotra Jaworka z gimnazyum L w Tarnowie dla tego samego zakładu;
Wiktora Kalinowskiego z gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie dla gimna
zyum w Brzeżanach; Wojciecha Krajewskiego z gimnazyum w Podgórzu dla gim
nazyum w Nowym Sączu; Stanisława Ludkiewicza kandydata nauczycielskiego dla
gimnazyum II. w P rzem yślu; Stanisława Narnysła z gimnazyum w Jarosławiu
dla gimnazyum II. w Przem yślu; Gustawa Otrembe z I. sfekoły realnpj we Lwo
wie dla szkoły realnej w Jarosławiu; Józefar Roskosza z gimnazyum I. w Kołomyi
dla II. gimnazyum w Rzeszowie; Ludwika Schneidra z IV. gimnazyum we Lwo
wie dla gimnazyum w Złoczowie; Bronisława Stankiewicza z IV, gimnazyum
w Krakowie dla gimnazyum w Bochni; Jana Switalskiego z gimnazyum w Drohob}r.czu dla gimnazyum w Złoczowie; Bronisława Szubę z gimnazyum św. Anny
w Krakowie dla gimnazyum w Stanisławowite i Saturnina Żytyńskiego z gimna
zyum w Nowym Sączu dla tego samego zakładu.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zezwolił Karolowi Mokrzyckiemu
nauczycielowi szkoły ćwiczeń w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem w Za
leszczykach i Władysławowi Gtirtlerowi nauczycielowi szkoły ćwiczeń w c. k. mę
skiem seminaryum nauezycielskiem w Rzeszowie, na zamianęr-miojsc służbowych.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła Apolinarego Despinoix zastępcę
nauczyciela w c. k. gimnazyum w Jarosławiu do c. k. męskiego seminaryum
nauczycielskiego w Starym Sączu.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Salomee Szaraniewiczównę nauczycielką 5-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej
w Brodach;
Wandę Wittekównę nauczycielką 6-klasowej szkoły żejiskiej w Żywcu;
Józefa Jankiewicza nauczycielem 6-klasowej szkoły męskiej w Zaleszczykach;
Władysława Rothlandera nauczycielem 6-klasowej szkoły męskiej w Bolechowie;
Joannę Ostafińską ‘nauczycielką kierującą 5-klasowej szkoły żeńskiej w Przemy
ślanach ;
Klemensa Rajtara nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Andrychowie;
Annę Gzechównę nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Chrzanowie;
Jakóba LicMena nauczycielem religii izrael. 5-klasowej szkoły męskiej w Chrza
nowie-;
Dymitra Uhryna nauczycielem 5-klasowej szkółki męskiej w Starym Samborze;
Maryę IJufratównę i Michalinę Zarębiankę nauczycielkami 5-klasowej szkoły żeń
skiej w Starym Samborze;
Abrahama Halperna nauczycielem religii izrael. 5-klasowej szkoły męskiej w Ska
łacie ;
Marcina Gisakowskiego nauczycielem 5-klasowej szkoły męskiej w Monasterzysk ac h ;
Antoniego Kowalskiego nauczycielem kierującym 4-dasowej szkoły męskiej na
kolonii kolejowej w Nowym Sączu;
Maryana Bohaczyka nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły żeńskiej w Kor
czynie ;
57*
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Elżbietę Thiemównę nauczycielka kierującą 4-klasowej Szkoły żeńskiej w Ohorostkowie;
Józefa Zarembę nauczycielem 4-klasowm szkoły męskiej w Nowym Sączu;
Zofię Gettlingównę nauczycielką 4-klasowej szkoły żeńskiej w Eożniatcwie;
Janinę Pylypciównę nauczycielką 4-klasow.ej szkoły w Glinianach;
Jakóba Seligera nauczycielem religii izruel. 4-klajipwej szkoły im. św. Józefa
w Knihininię - wsi.
Włodzimierza Krzyżanowskiego nauczycielem kierującym 3-klasowej szkoły w Bi 1czu złotem.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Jana Tabaczka w Lisichjamach; Zacharyasza Stańczaka w Olch owcach;
Walentego Stanka w Lu.batowej; Kazimierza Boruckiego na przedmieściu stanisławowskiem w Tyśmieniey; Jana Częstucha w Uhornikach; Jana Piroga w Gro
dzisku; Stefana Tsanąpeteura w B^bińcach; Jakóba Pieńczaka w Nienadówce.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Wandę E jjorów n ę w Turzy wielkiej; Michała Decke w Stawczanach ; Maryannę Czarnecką w E o g ac h ; Mirona Sawickiegó w Mostkach; Stanisławę Bocównę w Biskowicach; Teofilę Krzysikównę w Stubnie; Eozalię Sołtysową w Tłusteńskiein; Eustachego Pankiewicza w Paniowcach; Eleonorę Śmiałowską w L u b li;
Kazimierę Zgórkównę w Grodzisku; Maryę Gwgździównę w Starzawie; Feliksa
Żurawieckieap w Rakowcu; Augustę Tomaszewską w Dhrynkowcach; Bronisławę
Zabawską w Olszanicy; Marcelę Molisakównę w P ałahiczach; Tomasza Gołębie
wskiego w Myszkowicach.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych :
Olgę Gerynówiczównę w Prusieku; Stanisława Zablikę w Dobrowlanateh;
Andrzeja Gałęzykę w Nakle; Zofię Toepperównę w Cliłopówce ; Helenę Nienicewiczową w Nienadówce g órnej; -Karolinę^ Gnfrykównę w Liskach ; Juliana Malczasa w Nowosiółce skałackiej; Józefa Wrześniewskiego w Miejscu piastowein ;
Maryę Olechowską w Obelnicy; Władysławę Ozupakównę w Popławnikacb ; He
lenę Stecównę w S a m k a c h ; Julię Gołębiowską w Zakościelu; Kazimierza P ła 
zi ak a w Gliniku górnym; Józefę Karpińską w Kobylu; Teofila Tryczyńskiego
w Niebylcu: Karola Huchrę w LiszUi; Juliana Steckiego wT Wierzbowie; Maryę
Nowakowską w Boniowicach; Jana Pażdziurę w Eyfcitwacb; Bazylego Buczmę
w Dobrzanach ; Zenona Czerneckiego w Herbkowie ; Maryę Kiebuziń^Jią w Ohyrzynie ; Bronisława Staszkiewicza w Nagorzanach ; Maryę Tymiakównęiw Babinie;
Teodozego Korola w Kuhajowie ; Wandę Langierów»ę w Jankowicach; Leontynę
Gędzieńską w Ostrożcu; Karolinę Stankiewiczównę w Lelechówce.
C. k. Eada szkolna krajowa przeniosła:
W andę Chowańcównę nauczycielkę 6-klasowej szkoły żeńskiej w Husiatynie na
równorzędną posadę do 6-klasowej szkoły żeńskiej w Nowymtargu;
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Annę Pisecką nauczycielkę 6 klasowej sźkoły żeńskiej w Podhajcach nar równo
rzędną posadę do 5-klasowrej szkoły w Zabłotowie ;
Karola Notza nauczyciela 4-klasowej szkoły w Nisku na równorzędną posadę: do
5-klasowej szkoły męskiej w Husiatynie ;
Michała Matejewskiego nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Buczaczu na równorzędną posadę do II. szkoły 4-klasowej
męskiej w Bucżaczu ;
Aleksandra Kocha nauczyciela 4-klasowej szkoły męskiej w Nowym Sączu na
równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Nowym Sączu;
Jadw igi Rybińską nauc^fcielkę 3-klasowej szkoły w Zagórzu na równorzędną po
sadę do 4-klasowej szkoły 1w Łodygowicach;
Michalinę Modelską nauczycielkę 4-klasowej szkoły w Oięeinie na równorzędną
posadę do 2-klasowej szkoły w Jeleśni a Sydonię Iłaralewiczową z Jeleśni
do Cięciny;
Katarzynę Niemcównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej w Chorostkowie na
posadę nauczycielki 1-klasowej szkoły w Środopoleach ;
Franciszka Sulatyckiego nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Torskiem na
równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w BiałobożniJS:. i
Stanisławę Świszczewską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Krupsku na równo
rzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Strutynie wyżnym;
M arM Kityńską nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Uhercach niezabit. na posadę
nauczycielki 2-klasowej szkoły w Czerlanach;
Eliasza Bałasza naupz^ciela 1-klasowej* szk.ęły w Hlebówce na równorzędną po
sadę do szkoły w Bitkowie;
Katarzynę G.ajdziankę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Paszowej na równorzędną
p,osadę cło szkoły w Rakowej;
Pawła Klinikę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Polance na równorzędną posadę
do szkoły w Zawadowie ;
Eugenię Abrabamównę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Harklowej na równorzędną
posadę do szkoły w(łLąsku a Wacława Orlofa nauczyciela w Lasku do Harklowej;
Ottona Moskala nauczyciela 1-klasowej szkoły w Ujsołach r_a równorzędo*posadę
do szkoły w Ujsołach „na Glince11;
Petronelę Terlecką nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Rajtarowicach na równorzę
dną posadę do' szkoły wT Bylicach ;
Czesława Bielowskiego nauczyciela l-klaso3ej szkoły w Pasiecznej na równorzędną
posadę do szkoły w Rajtarowicach;
Maryę Batożankę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Słotwinie na równorzędną po
sadę do szkoły w Śpiach ad Wilcza Wola;
Konstantego Maciaka nauczyciela 1-klasowej nzkoły w Torhowie na równorzędną
posadę do szkoły w Dołbem.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Henrykę Gąsiewiczównę nauczycielkę 4-klasowej szkoły pospolitej
czonej z wydziałową w Samborze ;

żeńskiej połą
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Feliksa Sroczyńskiego nauczyciela w Bystrowicilcb;
Maryę Kawecką nauczycielkę w Piekarach ;
Annę Sękowską nauczycielkę w Wiśniczu starym ;
Franciszka Hudzikiewicza nauczyciela w Skotnikami
Zmarli:
Józef Hałastra tymczasowy nauczyciel 1-klasowej szkoły w Delastowicach w okręgu
dąbrowskim dnia 17. sierpnia b. r . ; służył w zawodzie nauczycielskim dwa
lata;
Wincenty Gorczyca.tymczasowy nauczyciel w Gliniku polskim w okręgu jasielskim;
urodził się 23. października 1882 w Białobrzegach, zmarł 25. sierpnia b. r.
wysłużywszy 3 lata w zawodzie, nauczycielskim.

O r g a n iz a o y a szkół.
•Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 13.
sierpnia b. r. raczył najmiłościwie] zezwolić na utworzenie nowego c. k. Starostwa
z siedzibą urzędową w Zborowie od 1. września ,1904.
Okręg tego starostwa obejmować będzie na razie wydzielony z dotychczaso
wego powiatu politycznego złoczowskiego okręg sądowy Zborów.
Nowo utworzone c. k. Starostwo w Zborowie rozpoczyna swą działalność
urzędową z dniem 1. września 1904.
Ponieważ w myśl §. 1. kraj. ustawy z dnia 26. czerwca 1899 (Dz. u. kr.
Nr. 84), każdy powiat polityczny w każdoczesnych granicach swoich tworzy oso
bny okręg szkolny z osobną Eada szkolną okręgflwą, której siedzibą jest siedziba
politycznej władzy powiatowej, przeto od dnia 1. września 1904 będzfe nadzór nad
szkołami ludowemi położonemu w okręgu Zborowskim sprawowała bezpośrednio
c. k. Eada szkolna okręgowa w Zborowie.

*

J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 17. sierpnia b. r.
1.
1793 zatwierdził następujący nowy podział okręgów inspekcyjnych c. k. krajowych inspektorów szkół średnich począwszy od roku szkolnego 1904/5:
O k r ę g i n s p e k c y j n y I. c. k. inspektora szkolnego krajowego Jana
Lewickiego obejmuje następujące zakłady:
-1. c. k. akademickie (I.) gimnazyum we Lwowie ;
2. c. k.gimnazyum IY. wraz z oddziałami równorzędnemi we Lwowie;
3. c. k.gimnazyum VI. we Lwowie;
4. „
„
w7 Stanisławowie;
5.
„
„
I.
w K o łom yi;
0■
„
II.
„
„
7. „
,,
w Buczaczu ;
8. „
„
w7 Brzeżanach;
9. liceum żeńskie p. Zagórskiej we Lwowie ;
10.
„
„ Dittnerównej „
„
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11.
żeńską szkolę średnią z gimnazyalnym planem nauk Zofii Strzałkowskiej
we Lwowie.
O k r ę g i n s p e k c y j n y II. c. k. inspektora szkolnego krajowego dr. Ludomiła Germana obejmuje :
1. c. k. gimnazyum św. Anny w Krakowie;
Jacka
III.
IV.
4.
Podgórzu ;
5.
Nowym Sączu;
6.
7.
Bochni;
8.
W adowicach;
I.
9.
Tarnowie;
10.
II.
„ N ow ym -T argu;
11.
12. prywatne gimnazyum 0 0 . Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem;
18. prywatne szkoły żeńskie z gimnazyalnym planem nauk Trzaskowskiego i
14. Strażyńskiej w Krakowie;
15. liceum żeńskie Kaplińskiej w Krakowie;
16. prywatną szkołę średnią żeńską w Tarnowie;
17. liceum żeńskie PP. Ilrszulanek w Tarnowie.
O k r ę g i n s p e k c y j n y III. c. k. inspektora szkolnego krajowego Em a
nuela Dworskiego obejmuje;
1. c. k. gimnazyum II. we Lwowie;
2.
Y.
3.
w Złoczowie;
w B rodach;
4.
w Stryj ii;
5.
w Drohobyczu:
6.
7.
w Samborze;
w D ębicy;
8.
9.
w Jarosławiu;
I. w Rzeszowie;
10 .
11.
II.
O k r ę g i n s p e k c y j n y - IV. c. k. inspektora szkolnego krajowego dr.
Franciszka Majchrowicza obejmuje :
1. c. k. gimnazyum III. wraz ż oddziałami równorzędnemi we Lwowie;
2. c. k. gimnazyum I. w Przemyślu;
1

u.

n

4. „
5. „

„

„
„

TT

XX.

„

„

„ Jaśle;
„ Sanoku;
„ Tarnopolu;

I.
II.
7.
8. prywatną szkołę żeńską gimnazyalną z prawem publiczności we Lwowie;
9. prywatną szkołę żeńską gimnazyalną Goldblatt - Kammerling we Lwowie ;
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10. ruskie liceum żeńskie w Przemyślu;
11. liceum żeńskie p. Hiidowej w Przemyślu;
12. l i « i żeńskie : p. Niedzhtłkowjskiej we Lwowie i
p. Olgi Pilippi
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 26. sierpnia 1904
1. 28.631 zezwolił Zgromadzeniu PP. Klarysek w Starym Sączu na otwarcie pry
watnego żeńskiego seminaryum nauczycielskiego z polskim językiem wykładowym
w Starym Sączu począwszy od roku szkolnego 1904/5,

K o n kurwa,
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 301. Celem obsadzenia posady dyrektora c. k. gimnazyum św. Jacka
w Krakowie, ewentualnie takiej samej posady w jednem z minst prowincyonulnych, ogłasza się niniejszem konkurs. Do posady tej przywiązane są pobory
w myśl ustawy z dnia 19. września 1898, Dz. p. p. Nr. 173.
Kompetujący o tę posadę mają wmieść podąnja zaopatrzone w potrzebne do
kumenty do Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej, najpóźniej do dnia 30. wrze
śnia 1904 za pośrednictwem swej przełożonej władzy.
Z Prezydyum c. k, Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 1. września 1904.

L. 659. W c. k. państwowej szkole przemysłowej we Lwowie będzie od dnia
1. listopada 1904 do obsadzenia jedna posada asystenta do nauk budowniczych.
Do posady tej przywiązana jest roczna remuneracya w wysokości 1200 K.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę mają w terminie do dnia 25. września
b. r. przedłożyć podania na ręce Dyrekcyi i zaopatrzyć je w dowody zawmdowego
uzdolnienia, oraz w krótki opis życia i świadęctwm moralności.
Kandytami którzy ukończyli studya w „i^kole politechnicznej na wydziale bu
downictwa i posiadają świadectwa z obu egzaminów rządowych, mają pierwszeństwo.
Z Dyrekcyi c. k. państwowej szkoły przemysłowej.
Lwów, dnia 30. sierpnia 1904.

b)

ogłoszone po raz d ru g i:

L. 2.662. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Eada
szkolna okręgowa w Kamionce konkurs:
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
I.
Na posady nauczycieli religii rzym. kat., gr. kat. i mojżeszowej 3-klasowej
szkoły wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasowTą szkołą pospolitą w Eadzie
chowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w miejscowej szkole 6-klasowej
żeńskiej.

uf
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B) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. 6-klasowej szkoły
męskiej w Busku z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w miejscowej szkole
6-klasowej żeńskiej tudzież w jednoklasowej szkole na przedmieściu „Długa Strona*
w Busku.
II. a) Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z 3-klasową szkołą wydziałową w Radziecbowie; pierwszeństwo będą mieli nau
czyciele posiadający uzdolnienie do udzielania nauki śpiewu i gimnastyki.
b)
Na posadę nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Kamionce strum.
z zastrzeżeniem pierwszeństwa nauczycielowi posiadającemu egzamin wydziałowy
z I. lub II. grupy.
e)
Na dwie posady nauczycielek 6-klasowej szkoły żeńskiej w Badziechowie
z zastrzeżeniem pierwszeństwa nauczycielkom posiadającym egzamin wydziałowy
z II. lub III. grupy.
d)
Na posadę nauczycielki 6-klasowej szkoły żeńskiej w Busku z zastrzeżeniem
pierwszeństwa nauczycielce posiadającej egzamin wydziałowy z I. grupy.
We wszystkich tych szkołach jest język wykładowy polski.
C) Z poborami IY. klasy p ł a c :
Z językiem wykładowym polskim:
a) na dwie posady nauczycieli 4-klasow'ej szkoły w Chołojowie;
b) na posadę nauczyciela 2"-klasowej szkoły w
HorpiniS;
c) na posady nauczycieli 1-klasowych szkół w
Obydowie, Warchołach, Milatynie nowym, Maziami wawrzkowej.
Z językiem wykładowym ruskim :
a) na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Dobrotworze;
b) na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły połączonej z dopełniającym
kursem rolniczym w Stojańowie;
c) na posady kierujących nauczycieli 2-klasowych szkół w Krzywem: Dmytrowie.
d) na posady nauczycieli 2-klasowych szkół w Babiczaeh, Dmytrowie, Dziedziłowie, Nowosiółkach, Ohladowie, Pawłowie, Pobużanach, Bzepniowie, Sokoli,
Streptowie i Tadaniu.
e) na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w
Manastyrku,
Niemiłowie, Nahorcach, Ostrowie, Budzie za Bugiem, Mukaniu, Kędzierzawcach, Jabłonówce, Ł a
nach polskich, Łodynie i Sokołowie.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą ubiegać się księża ordy
nowani świeccy i zakonni. Posad katechetów nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej w Badziechowie ubiegać się mogą
kandydaci, którzy wykażą się ukończoną szkołą rabinów i egzaminem na rabina
złożonym z dobrym postępem lub patentem kwalifikacyjnym do szkół wydziałowych
i uzdolnieniem do udzielania nauki religii izraelickiej.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Kamionce strum. w ter
minie do 30. września 1904.
Nr. 22,

Kamionka, dnia 5. sierpnia 1904.
___________
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L. 30.921. Celem nadania posady stałego sługi szkolnego w c. k. szkole re
alnej w Żywcu ewentualnie w razie obsadzenia tej posady w drodze przeniesienia
posady stałego sługi w innej szkole średniej w Galicyi, ogłasza c. k. Eada szkolna
krajowa niniejszem konkurs z terminem wnoszenia podań do dnia 8. paździer
nika 1904. Do tej posady przywiązane są następujące pobory: płaca etatowa
w kwocie 800 K rocznie, 20% dodatek aktywalny w kwocie 160 K rocznie, wolne
mieszkanie służbowe w budynku szkolnym, tudzież ubranie służbowe.
Z posadą tą są połączone wszelkie obowiązki sługi szkolnego, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, gabinetów, utrzymywanie
porządku i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wszystkie
czynności zwykłego stróża domowego, jak rąbanie i noszenie materyału opałowego,
palenie w piecach, zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę ma wykazać:
1. znajomość języków krajowych w słowie i piśmie świadectwami szkolnymi
i własnoręcznemu próbami pisma;
2. uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków takiego sługi świadectwem
c. k. lekarza rządowego;
3. nieprzekroczony wiek lat 40 metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wystawionem przez właściwą władzę, jeżeli nie pozostaje w służbie
publicznej;
5. dotychczasowe zatrudnienie świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy wnieść w oznaczonym
terminie do c. k. Eady szkolnej krajowej, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie
publicznej, za pośrednictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872 Dz. u. p. Nr. 60 mają przy nada
niu tej posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k. względnie c. k. podoficerowie,
posiadający wymaganą powyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni w przepisany certyfikat
c. i k. państwowego Ministerstwa wojny, względnie c. k. Ministerstwa obrony
krajowej, który uprawnia do ubiegania się o posadę w służbie państwowej cywilnej.
Dopiero w braku takich kandydatów, mogliby być uwzględnieni inni kandy
daci, posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 28. sierpnia 1904.

L. 1.957. C. k. Eada szkolna okręgowa w Kałuszu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. i gr. kat. w szkole 6-klasowej męskiej
w Kałuszu z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej szkole 6-klasowej
żeńskiej.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 6 klasowej męskiej w Kałuszu z prawem
pierwszeństwa dla kompetentów posiadających egzamin kwalifikacyjny do szkół
wydziałowych z przedmiotów objętych grupą III.
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3. Na trzy posady nauczycieli w szkole 4-klasowej męskiej w Kałuszu.
B) Z poborami IY. klasy płac:
4. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej mieszanej w Wojniłowie.
5. Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Fodmichalu.
6. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Fodhorkach, Kadobnej, Niebyłowie, Kropiwniku, Mościskach, Wierzchni, Wistowej, Tomaszowcach
„Kamiennem", Dołhej wojniłowskiej, Zawoju, Nowicy.
7. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych z wolnem mieszkaniem
i użytkiem jednego morga gruntu w następujących miejscowościach: w Sypiance,
Przysłupiu, Majdanie, Jasieniu, Słobodzie niebyłowskiej, Petranee górnej, Tużyłowie, Medyni, Przewoźcu, Humenowie, Niegowcach, Uhrynowie średnim, Uhrynowie starym, Zawadce, Berłohach, Siwce wojniłowskiej.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą się ubiegać księża ordy
nowani świeccy i zakonni.
Językiem wykładowym w szkołach pod 1, 2, 3, 4 jest język polski, we
wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgowej w terminie do 15.
października 1904.
Kałusz, dnia 24. sierpnia 1904.

L. 2168. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Bada
szkolna okręgowa w Bohatynie konkurs:
Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Bohatynie z obowiązkiem udzielania religii także i w 6-klasowej szkole
żeńskiej w Bohatynie.
O posady powyższe mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno sprawować
parafialnych funkcyi duchownych.
Z poborami IY. klasy płac:
II. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: 1. w Dolinianach,
2. w Lipicy górnej, 3. w Samkach górnych.
III. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół w Bieńkowcach,
Czahrowie, Demianowie, Pradze, Herbutowie, Kuropatnikach, Niemszynie, Budzie,
Buzdwianach, Wiszniowie, Wyspie, Zeliborach, Żurowie.
W szkołach wyżej wymienionych jest językiem wykładowym język ruski.
Podania o powyższe posady, zaopatrzone w dowody uzdolnienia, tabelę kwa
lifikacyjną i wykaz lat służby, wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożo
nej do tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15. października b. r.
Bohatyn. dnia 28. lipca 1904.
58*
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O g ło s z e n ia ,
Egzamin kwalifikacyjny dla nauczycieli szkól Indowych pospolitych rozpo
cznie się przed c. k. Komisyą egzaminacyjną w Tarnopolu dnia 22. września 1904.
Termin wnoszenia podań do 17. września b. r.

Na życzenie niższo-austryackiej c. k. Eady szkolnej krajowej oznajmiło c. k. Mi
nisterstwo Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 28. sierpnia 1904 1. 28.458, że
także w bieżącym roku rozpoczną się w Wiedniu w miesiącu październiku cztery
kursa lecznicze dla dzieci szkolnych jąkających się. w których mogą uczestniczyć
nauczyciele szkół ludowych, pragnący zaznajomić się z tą metodą leczniczą.
O przyjęcie na kurs zgłaszać się należy za pośrednictwem właściwego Za
rządu szkoły w Eadzie szkolnej okręgowej miejskiej w Wiedniu najpóźniej do
dnia 80. września b. r.
O tern zawiadamia się c. k. Eady szkolne okręgowe i grona nauczycielskie
szkół ludowych, powołując się na analogiczne ogłoszenie o urządzaniu tycn kursów,
zamieszczone w numerze 42. „Dziennika urzędowego11 z dnia 2%. listopada 1901.

Zalecone reskryptem c. k. Eady szkolnej
1. 16.589 D z i e n n i k i l e k c y j n e oprawne,
a układem zastosowane do wszelkich kategoryi
do nabycia u wydawcy, dr. Karola Falkiewicza
lub w sklepie, Eynek 1. 44.

krajowej z dnia 16. sierpnia 1900
na cały rok szkolny obliczone,
szkół ludowych i wydziałowych, są
we Lwowie, ulica Blacharska 1. L

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.

B ok

Tm.

ffr. 28.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r aj owej w Sal i c yl .
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 14. września 1904.

L. 35.194.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkich c. k. Rad szkolnych okręgo
wych, Dyrekcyi c. k. seminaryów nauczycielskich, Dyrekcyi szkól wy
działowych i Zarządów szkół Indowych pospolitych, tudzież szkół ludo
wych prywatnych, posiadających prawo publiczności.

Podręcznik p. t. »Początki do nauki języka niemieckiego dla klasy
IV. szkól ludowych« wyszedł z początkiem roku szkolnego 1903/4
w nowem wydaniu. W wydaniu tern, zresztą nie zmienionem, zastoso
wano prawidła nowej pisowni niemieckiej.
Ze względu na znaczne zapasy dawniejszego wydania powyższego
podręcznika, znajdujące się jeszcze na składzie c. k. Wydawnictwa
książek szkolnych, w księgarniach i sklepach, w bibliotekach szkolnych
i w rękach młodzieży, przypomina się, że aż do zupełnęgo wyczerpa
nia zapasów, dawniejsze wydania mają pozostać nadal w używaniu obok
wydania nowego.
Należy zwracać na to uwagę dzieci szkolnych t ich rodziców, ażeby
zapobiedz niepotrzebnemu obarczaniu ludności nowymi wydatkami
i komplikacyom, jakie wskutek mylnego zapatrywania o wyłącżnem
wprowadzeniu nowego wydania wynikają w stosunkach między odbior
cami i administracyą wydawnictwa.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 12. września 1904.
Za c. k . . Namiestnika :
Plakelt w. ,r.
Nr. 23.
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W ia d o m o śc i o so b iste .
Jego Ces. i Król Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 2.
września b. r. zamianował dr. Kazimierza Krotoskiego, profesora c. k. gimnazyum
w Podgórzu, dyrektorem c. k. gimnazyum w Nowym targu.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował ks. Jana Masnego tym
czasowego nauczyciela religii rzym. kat. w c. k, żeriskiem seminaryum nauczycielskiem w Krakowie stałym nauczycielem religii rzym. kat. w tym zakładzie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Włodzimierza Kotowicza,
zastępcę nauczyciela w c. k. męskiem seminaryum nauczy cielskiem w Samborze,
nauczycielem szkoły ćwiczeń w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w T ar
nopolu.
0. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła Jana Szczepańskiego rzeczywistego
nauczyciela c. k. gimnazyum w Złoczowie w zawodzienauczycielskim
i nadała
mu tytuł c. k. profesora.
Prezydyum c. k. Namiestnictwa przyznało Gabryeli Kukurudzowej, emeryto
wanej dyrektorce 4-klasowej szkoły ludowej żeńskiej w Stryju, za 40-letnią wierną
służbę, medal honorowy ustanowiony z okazyi 50-letniego jubileuszu najmiłościwszych rządów Jego Ces. i Król. Apostolskiej Mości.
0. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
Jana Wielowiejskiego na delegata Rady powiatowej do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Horodence;
Józęfa Stelmacha na delegata Rady powiatowej do c. k. Rady szkolnej okręgowej
w Nisku.
C.
śre d n ic h :

k. Rada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli w szkołach

Longina Lama dla gimnazyum w Drohobyczu; Mieczysława Arndta dla gim
nazyum w Jarosławiu; Stanisława Albina Bartkiewicza dla gimnazyum w Zło
czowie ; Mikołaja Kaczkienowicz-Bilińskiego, Zygmunta Podgórskiego, Przemysława
Mączewskiego dla gimnazyum w .Jarosławiu; Gustawa Baumfelda dla gimnazyum
w Złoczowie; Hermana Sternbacha dla gimnazyum w Samborze; Jonasza Holzmanna
dla gimnazyum w Drohobyczu; Zygmunta Sikorskiego dla II. gimnazyum w Rze
szowie; Maryana Olszewskiego dla gimnazyum w Złoczowie; Stanisława Pszona
dla szkoły realnej w Żywcu; Apolinarego Mikiewicza dla gimnazyum I. w Tarnopolu ;
Romana Cegielskiego i Aleksandra Kuszczaka dla gimnazyum II. w Tarnopolu; W ł a 
dysława Mullera dla gimnazyum w Sanoku; ks. Bertranda IJandla zastępcą kate
chety w c. k. I. szkole realnej we Lwowie.
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G. k. Eada szkolna krajowa przeniosła zastępców nauczycieli w szkołach
śred nich:
Piotra Dubika z gimn. w Drohobyczu do I. gimn. w Ezeszowie; Eugeniusza Bieganowskiego z I. gimnazyum w Ezeszowie do gimnazyum w Drohobyczu; Michała
Gniadego z gimnazyum w Złoczowie do gimnazyum w Jarosławiu; Michała Bo
jarskiego z gimnazyum w Samborze do gimnazyum II. w Ezeszowie; Adama Da
neckiego z gimnazyum w Drohobyczu do gimnazyum w Jarosławiu; Zygmunta
Klingera z gimnazyum w Brzeżanach do gimnazyum w Sanoku; Jana Walasa
z gimnazyum I. w Kołomyi do gimnazyum I. w Tarnopolu.
G. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Ks. Jana Eosponda nauczycielem religii rzym. kat. 3-klasowej szkoły wydziałowej
męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Jaśle;
Ludwinę Eadwańską nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Chrzanowie;
Aleksego Seneńkiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w Czarnokońcach
wielkich;
Helenę Starwerównę nauczycielką 4-klasowej szkoły w Krystynopolu ;
Jana Brydaka nauczycielem kierującym 2-kłasowej szkoły Bauchersdorfie.
Nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Zofię Sroczankę w Przytkowicach; Wiktoryę Eączkównę w Tarnowcu; Maryę
Krzyworączkową w Potoku.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych :
Józefa Węgrzyna w Bożnowie; Józefa Kisielewskiego w Hryniawie; Matyldę
Szymkównę w Buchowicach ; Maryę Praczyńską w Stróżach małych.
0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła:
Władysława Saneckiego nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Busku na ró
wnorzędną posadę do 6-klasowej szkoły męskiej w Bolechowie.
Jana Stockiego nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Busku na równorzędną
posadę do 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej z wydziałową
w Eadziechowie;
Władysława Eothlandera nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Bolechowie na
równorzędną posadę do 6-klasowej szkoły męsiriej w B usku;
Bolesława Marczewskiego nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły w Zatorze na
równorzędną posadę do 5 klasowej szkoły w Ciężkowicach;
Emilię Szczepanównę nauczycielkę 5-klasowai szkoły w Eadomyśłu na równorzędną
posadę do 5-kłasowej szkoły w Dąbrowie;
Michała Kozaka nauczyciela 4-klasowej szkoły w Ustrzykach dolnych na równo
rzędną posadę do 5-klasowej szkoły męskiej w Starym Samborze;
Alojzego Góreckiego nauczyciela 2-klasowej szkoły w Karlowie na równorzędną
posadę do 2-klasowej szkoły w Torskiem;
Teodora Skazińskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Grabkowcach na równo
rzędna posadę do szkoły w Nowoszynie;
59*
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Teofana Leszczyńskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Koziarach na równo
rzędną posadę do szkoły w Dobrcmirce.
0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Michała Ostapowicza nauczyciela kierującego 3-klasowej .szkoły na przedmieściu
zwarycko - liszuiańskiem w Drohobyczu;
Franciszkć^Piotrowską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Zalesiu.
Zmarli:
Julian Fąfara c. k. okręgowy inspektor szkół miasta Lwowa w 55. roku życia;
Jędrzej Kochan, stały nauczyciel 1-klasowej szkoły ludowej w Moniłówce w okręgu,
złoczowskim, urodzony 14. grudnia 1839 w Łubowie, zmarł 20. sierpnia 1904
w 17-tym roku służby nauczycielskiej.
Teofil CeTewicz stały nauczyciel szkoły 1-klasowej w Pasiecznej w okręgu nadwórniańskim; urodzony dnia 26. czerwca 1841, zmarł dnia 2. września b. r.
Służył w zawodzie nauczycielskim od r. 1859.

J. B. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 28. sierpnia b. r.
L. 28.127, zatwierdził wyjątkowo na rok szkolny 1904/5 c. k. komisyę egzamina
cyjną dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim
i ruskim w Sokalu w dotychczasowym składzie i zamianował Michała Wagilewicza, dyrektora c. k. męskiego seminaryum nauczycielskiego w Sokalu zastępcą
dyrektora tej komisyi a Stanisława Juchnowicza zastępcę nauczyciela wr tym sa
mym zakładzie i Mieczysława Butowskiego nauczyciela szkoły ludowej na Zabużu
w Sokalu członkami tej komisyi egzaminacyjnej do końca bieżącego toku szkol
nego. Zarazem uwolnił J. B. Pan Minister Wyznań i Oświaty ks. Józefa Sako
wskiego nauczyciela głównego w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem w Za
leszczykach od obowiązków członka komisyi egzaminacyjnej w Sokalu.
Ordynat metropolitalny obrz. łać. we Lwowie zamianował na resztę bieżą
cego trzechletniego okresu funkcyjnego t. j. do końca roku szkolnego 1904/5
ks. dra 'Jana Wilkickiego nauczyciela religii rzym. kat. w c. k. seminąryum nauezy
cielskiem żeńskiem w7e Lwowie, egzaminatorem do nauki religii rzym. kat. w c. k.
komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych i wydziało
wych we jWowie.

K s ią ż k i sz k o ln e .
0.

k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „XpncTHnHB-
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^oposKHHBCKHH. We Lwowie 1904. Nakładem autora" w poczet książek, dozwo
lonych przy nauce religii gr. kat. w szkołach średnich.
' ^ e n a egzemplarza oprawnego 2 K.
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Nakładem c. k. Wydawnictwa książek szkolnych w gmachu c. k. Namiest
nictwa we Lwowie wydano nowe znacznie rozszerzone wydanie prawideł pisowni
ruskiej, osobne dla szkół z językiem wykładowym polskim, a osobne dla szkół z języ
kiem wykładowym ruskim p. t. „Prawidła pisowni ruskiej ze słowniczkiem. Cena
egzemplarza oprawnego 80 h. — We Lwowie 1904“. „Pycica IJpaBomieB 3i CjioBapgeM Ujma npHMipmiKa onpaBHoro 80 r. — Y JIuBOBi 1904L
Prawidła te wchodzą w używanie tak w szkołach ludowych jak i w szko
łach średnich z dniem 1. września b. r.

O r g a n iz a o y a szkół.
J. E. P an Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 30. sierpnia b. r.
1. 28.660 nadał prywatnej 3-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej P. P. Klarysek
w Starym Sączu w myśl §. 72. państwowej ustawy szkolnej z dnia 14. maja 1869
Pz. u. p. Nr. 62. prawo publiczności począwszy od roku szkolnego 1904/5.
C. k. Eada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniem z dnia 12. września b. r.
1. 29.240 gminę Bratkówkę w okręgu krośnieńskim z zakresu szkolnego w Odrzykoniu i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Bratkówce.
C. k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 12. września b. r. :
1. 29.562 1-klasową szkołę w Łuczanach w okręgu bobreckim;
1. 30.975 1-klasową szkołę w Zaścianoczu w okręgu trembowelskim;
1. 30.977 drugą 1-klasową szkołę w Laszkach dolnych na kolonii mazurskiej
„Krasna Góra“ w okręgu bobreckim.

b.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

C. k. Eada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 12. września
r. 1‘klasowe szkoły ludowe na 2 klasowe:
29.457 w Zahajpolu w okręgu kołomyjskim;
29.953 w Uhersku w okręgu stryjskim;
30.415 w Lachowicach zarzecznych w okręgu żydaczowskim;
30.565 w Drwini w okręgu bocheńskim ;
31.285 w Przewrotnem w okręgu rzeszowskim;
31.571 w Piadykach w okręgu kołomyjskim.

Koiikiuusu.
a) ogłoszone po raz pierwszy:
L. 33.766. (Selem obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w c. k.
szkole realnej w Stanisławowie tudzież posady nauczyciela języka polskiego jako
przedmiotu głównego w c. k. szkole realnej w Żywcu ogłasza się niniejszem kon
kurs. Do każdej z tych posad przywiązane sa pobory w myśl ustawy z 19. wrze
śnia 1898 (Dz. u. p. Nr. 17 3).
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Kompetenci mają, wnosić podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty za
pośrednictwem swej przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Kady szkolnej krajo
wej najpóźniej do 6. października 1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikaeyi nauczycielskiej pełnili
w szkołach średnich obowiązki zastępców nauczycieli a pragną, aby ta służba była
im policzalną, mają wykazać w tabelach kwalifikacyjnych jak najdokładniej, poda
jąc daty i liczby dekretów, od którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin
pełnili te obowiązki nauczycielskie.
Kandydaci którzy nie wyszli jeszcze z wieku obowiązującego do służby woj
skowej, mają wykazać czy uczynili już zadość obowiązkowi tej służby.
Z c. k. Kady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 8. września 1904.

L. 33.491. Celem obsadzenia posady nauczyciela religii mojżeszowej w e. k.
gimnazyum w Brodach ogłasza się niniejszem konkurs. Z wymienioną posadą po
łączone są pobory i prawa w myśl ustawy z dnia 19. września 1898 Dz. p. p.
Nr. 173.
Kompetenci którzy jeszcze nie ukończyli 25. roku życia winni są wykazać,
czy i o ile uczynili zadość obowiązkowi służby wojskowej.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty i należycie wypełnioną tabelę
kwalifikacyjną, należy wnosić za pośrednictwem bezpośrednio przełożonej władzy
najpóźniej do końca września b. r. do Prezydyum e. k. Rady szkolnej krajowej.
Z e. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 19. września 1904.

L. 31.806. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
c. k. żeńskiego seminaryum nauczycielskiego w Krakowie. Do posady tej przywią
zane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich, unormowane ustawą z 19.
września 1898 Nr. 174 Dz. pr. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwaliflkacyą nau
czycielską do szkół średnich z matematyki i fzyki iako przedmiotów głównych.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służ
bowych, sporządzoną w języku niemieckim na przepisanym formularzu, należy
wnieść do e. k. Rady szkolnej krajowej najpóźniej do dnia 10. października 1904
za pośrednictwem władzy przełożonej.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikaeyi nauczycielskiej pełnili
obowiązki zastępców nauczycieli w szkołach średnich, a pragną, aby lata tej służby
były im policzone nie tylko do ogólnej ilości lat służby ale także
do przyznania
pięcioleci po myśli §. 10. ustawy z 19.
września 1898 Nr. 173
Dz.pr. p., winni
to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach kompetencyjnych, a zarazem wykazać
w tabeli kwalifikacyjnej od którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin
pełnili obowiązki nauczycielskie w, charakterze suplentów, oraz podać daty i liczby
odnośnych dekretów.
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Podania zebrane przedłożą Dyrekcye szkół średnich i c. k. seminaryów n a u 
czycielskich, a względnie c. k. Eady szkolne okręgowe najpóźniej do 15. paździer
nika 1904, wypełniwszy należycie w języku niemieckim odnośne rubryki tabeli
kwalifikacyjnej.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 10. września 1904.
L. 1.827. ^jfck. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posad nauczycielskich w 4-klasowej szkole
pospolitej żeńskiej Nr. XXV. w Krakowie:
a) jedpej posady nauczycielki kierującej;
b) trzech posad nauczycielek z pełną płacą.
Do powyżej ogłoszonych posad przywiązane są pobory I. klasy płac.
Oprócz tego do posady nauczycielki kierującej przywiązany jest dodatek za
kierownictwo w rocznej kwocie 200 K i dodatek na mieszkanie w rocznej kwocie
800 K.
Kandydatki o powyższe posady winny się wykazać kwalifikacyą nauczycielską
przynajmniej do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania nauki
języka niemieckiego.
Kandydatki z kwalifikacyą do szkół wydziałowych będą miały pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swe;
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej naj
później do dnia 81. października b. r.
Podania nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 4. września 1904.

L. 1.629. 0. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela z pełną płacą w szkole
4-klasowej pospolitej męskiej im. św. Mikołaja w Krakowie.
Do tej posady przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o powyższą posadę winni się wykazać kwalifikacyą nauczycielską
przynajmniej do szkół ludowych i uzdolnieniem do udzielania nauki języka
niemieckiego. Kandydaci z .kwalifikacyą do szkół wydziałowych będą mieli pierw
szeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej naj
później do dnia 31. października b. r.
Podania nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 4. września 1904.

L. 1.870. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnopolu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami
IY. klasy płac :
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1. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowych szkołach w Ckodaczkowie
wielkim i w Nastasowie i na jedną posa.de nauczyciela w 3-klasowej szkole w Kupczyńcach.
2. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Bucniowie, De
nysowie i Dyczkowie.
3. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Baworowie, Chodaczkowie małym, Czernielowie mazowieckim, Hłuboczku wielkim, Kurowcach,
Kozówce i Zabojkach.
4. Na posady nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół w Czystyłowie,
Janowce, Iwaczowie dolnym, Ihrowicy górnej, Kurnikach szlachcinieckich, P ro
szowic i Smolance.
W szkołach w Janowce, Baworowie, Chodaezkowie wielkim, Czernielowie
mazowieckim i Zabojkach jest język wykładowy polski, w innych ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Tarnopolu do końca października b. r.
Tarnopol, dnia 5. września 1904.

L. 2.288. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posśld nauczycielskich :
Z poborami III. klasy płac:
1. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
męskiej w Monasterzyskach z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także
w 5-klasowej szkole żeńskiej.
2. Na trzy posady nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej i dwie posady nau
czycielek 5-klasowej szkoły żeńskiej w Monasterzyskach.
3. Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Baryszu.
Z poborami IV. klasy płac:
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły mieszanej w Zadarowie.
5. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach mieszanych: w Nagórzanee, Podzameczku, Rzepińcach, Trybuchowcach, Zadarowie, Zubrzcu i Uściu
ziełonem.
6. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach w następu
jących miejscowościach : a) Hrehorowie, b) Hucie nowej, c) Łuce, d) Ostrej,
e) Puźnikach, f) Skomorochach, g) Sokołowie, h) Sorokach, i) Weleśniowie,
j) Zalesiu.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą się ubiegać kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy i zakonni
Kompetenci (tki) o posady w Monasterzyskach, którzy wykażą się egzaminem
kwalifikacyjnym do szkół wydziałowych z którejkolwiek grupy będą mieć pierw
szeństwo.
W szkołach pod 1, 2, 3, 4, 6, b), c), jest język wykładowy polski we
wszystkich innych ruski.
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Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Buczaczu do dnia 31.
października b. r.
Buczacz, dnia 31. sierpnia 1904.

'j

L. 1.000. C. k. Eada szkolna okręgowa w Ozortkowie ogłasza konkurs celem
s t a ł * ) obsadzenia następujących posad :
Z poborami III. klasy płac :
I. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w szkole 6-klasowej męskiej
w -(jzortkowie z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkole 6-klasowej żeńskiej
w Ozortkowie.
O posadę tę ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno sprawować parafialnych
funkcji duchownych.
II. Na dwie posady nauczycieli w 6-klasowęj szkole męskiej w Ozortkowie.
Od kandydatów wymaga się uzdolnienia do udzielania nauki języka niemiec
kiego. Kompetenci z kwalifikacya do szkół wydziałowych z grupy I. i III. mają
pierwszeństwo.
Z poborami IY. klasy płac:
III. Na posadę kierującego nauczyciela w szkole 2Tklasowej z dodatkiem za
kierownictwo i wolnem pomieszkaniem w Uhryniu.
IV. Na posadw w szkołach 2-klasowych z 10% dodatkiem na pomieszkanie:
I. w Białej, 2. Byńzkoweach, .3. Dawidkowcach, 4. Dżurynie. 5. Kolędzianach,
6. Rossowie, 7. Pauszówce, 8. Połowcach, 9. Romaszówce, 10. Skorodyńcach,
I I . Słobódce, 12. Sosolówce, 13. Świdowie, 14. Szmańkowcaeh, 15. Uhryniu,
16. Ułaszkowcach, 17. Zwiniaczu.
V. Na posady w szkołach 1-klasowyeh z wolnem pomieszkaniem: 18. w A n
tonowie, 19. Dolinie, 20. Kalinowszczyźnie, 21. Krzywołuce, 22. Nagórzance, 23. Salówce, 24. Zabłotówce.
Językiem wykładowym w Ozortkowie tudzież w szkołach pod 2, 6, 10, 11,
12, 14, 16, 1 | 22 i 23, jest język polski, w innych ruski.
Podania wnosić należy za pośrednictwem swej wńadzy przełożonej do c. k.
Rady szkolnej okręgowej w Ozortkowie w terminie do końca października 1904.
Czortków, dnia 2. września 1904.

L. 897. O. k. Rada szkolna okręgowa w Jaśle ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsdfcŁlnia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy płac ;
1.
M posadęAgftuczyciela lub nauczycielki dla trzech klas wyższych szkoły
wydziałowej 6-klas. żeńskiej w Jaśle dla przedmiotów objętych grupą II. Wymagany
egząmin do szkół wydziałowych z grupy II. Pierwszeństwo zastrzega się kandyda
tom względnie kandydatkom z kwalifikacya do szkół średnich lub kandydatkom posiaEr. 23.
60
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dającym uzdolnienie na nauczycielki w liceach żeńskich (w mysi rozporządzenia
c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 11. grudnia 1900 L. 34.551).
2. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 4-klasowej pospolitej męskie
w Jaśle i posady trzech nauczycieli w tej samej szkole. Kompetenci wykazać się
mają patentem do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania nauki
języka niemieckiego.
Z poborami IY. klasy płac:
3. Na posadę nauczyciela kierującego i dwie posady nauczycieli szkoły 5-kla
sowej mieszanej w Kołaczycach. Kompetenci z egzaminem do szkół wydziałowych
mają pierwszeństwo.
4. Na posady nauczycieli
szkołach 1-klasowych w Gliniku polskim. Ką
tach, Kotani, Niepli, Sowinie, Świątkowej wielkiej i w Żurowej z wolnem mie
szkaniem w budynku szkolnym.
5. Na posady nauczycieli lub nauczycielek w szkołach 2-jdasowych ludowych
w Cieklinie, Brzyszczkach i Szerzynach.
W Kotani i Świątkowej jest język wykładowy ruski, we wszystkich innych
polski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w dokładnie wypełnioną
tabelę kwalifikacyjną wmosió należy za pośrednictwem swej władzy przełożonej
w terminie do końca października 1904.
Jasło, dnia 1. września 1904.

ogłoszone po raz drugi:
L. 301. Celem obsadzenia posady dyrektora c. k. gimnazyum św. Jacka
w Krakowie, ewentualnie takiej samej posady w jednem z miast prowincjonal
nych, ogłasza się niniejszem konkurs. Do posady tej przywiązane sagpobory
w myśl ustawy z dnia 19. września 1898, Dz. p. p. Nr. 173.
Kompetujący o tę posadę mają wnieść podania zaopatrzone w potrzebne do
kumenty do Prezydyum c. k. Kady szkolnej krajowej, najpóźniej dc dnia 30. wrze
śnia 1904 za pośrednictwem swej przełożonej władzy.
Z Prezydyum c. k. Kady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 1. września 1904.

L. 659. W c. k. państwowej szkole przemysłowej we Lwowie będzie od dnia
1. listopada 1904 do obsadzenia jedna posada asystenta do nauk budowniczych.
Do posady tej przywiązana jest roczna remuneracya w wysokości 1200 K.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę mają w terminie do dnia 25. września
b. r. przedłożyć podania na ręce Dyrekcyi i zaopatrzyć, je w dowcdy zawodowego
uzdolnienia, oraz w krótki opis życia i świadectwo moralności.
Kandydaci którzy ukończyli studya w szkole politech^cznej na wy dziale bu
downictwa i posiadają świadectwa z obu egzaminów rządowych, mają pierwszeństwo.
Z Dyrekcyi c. k. państwowej szkoły przemysłowej.
Lwów, dnia 30. sierpnia 1904.

481
L. 2168. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Eada
szkolna okręgowa w Bokatynie konkurs:
Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Bohatynie z obowiązkiem udzielania religii także i w 6-klasowej szkole
żeńskiej w Bokatynie.
O posady powyższe mogą ubiegać się kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno sprawować
parafialnych funkcyi duchownych.
Z poborami IV. klasy płac:
II. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: 1. w Dolinianach,
2. w Lipicy górnej, B. w Samkach górnych.
III. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szkół w Bieńkowcach,
Czahrowie, Demianowie, Pradze, Herbutowie, Kuropatnikach, Niemszynie, Budzie,
Buzdwianach, Wiszniowie, Wyspie, Zeliborack, Żurowie.
W szkołach wyżej wymienionych jest językiem wykładowym język ruski.
Podania o powyższe posady, zaopatrzone w dowody uzdolnienia, tabelę kwa
lifikacyjną i wykaz lat służby, wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożo
nej do tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15-. października b. r.
Bohatyn, dnia 28. lipca 1904.

L. 1.957. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Kałuszu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p l a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. i gr. kat. w szkole 6-klasowej męskiej
w Kałuszu z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej szkole 6-klasowej
żeńskiej.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 6 klasowej męskiej w Kałuszu z prawem
pierwszeństwa dla kompetentów posiadających egzamin kwalifikacyjny do szkół
wydziałowych z przedmiotów7 objętych grupą III.
3. Na trzy posady nauczycieli w szkole 4-klasowej męskiej w Kałuszu.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej mieszanej w Wojniłowie.
5. Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Podmichalu.
. 6. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Podhorkach. Kadobnej, Niebyłowie, Kropiwmiku, Mościskach, Wierzchni, Wistowej, Tomaszowcach
„Kamiennem“. Dołhej wojniłowcskiej, Zawoju, Nowńcy.
7.
Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych z wolnem mieszkaniem
i użytkiem jednego morga gruntu wr następujących miejscowościach : w Bypiance,
Przysłupiu, Majdanie, Jasieniu. Słobodzie niebyłowskiej, Petranee górnej, Tużyłowie. Medyni, Przewoźcu, Hunienowie, Niegowmach, Uhrynowie średnim, Uhrynowie starym, Zawadce, Berłohach, Siwce wojniłowskiej.
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O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą się ubiegać księża ordy
nowani świeccy i zakonni.
Językiem wykładowym w szkołach pod 1, 2, 3, 4 jest język polski, we
wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do 15.
października 1904.
Kałusz, dnia 24. sierpnia 1904.

O g ło s z e n ia ,
Egzamina kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych roz
poczną się przed c. k. Komisyą egzaminacyjną w Zaleszczykach dnia 10. paździer
nika b. r.
Podania należy wnosić najpóźniej do 2. października.

Zalecone reskryptem c. k. Eady szkolnej
1. 16.589 D z i e n n i k i l e k c y j n e oprawne,
a układem zastosowane do wszelkich kategoryi
do nabycia u wydawcy, dr. Karola Falkiewicza
lub w sklepie, Eynek 1. 44.

krajowej z dnia 16. sierpnia 1900
na cały rok szkolny obliczone,
szkół ludowych i wydziałowych, są
we Lwowie, ulica Blacharska 1. 1.

Kakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.

B ok T III.

Kr. 2Ł

NNIK URZĘDOWY
c. k. Kady s z k o l n e j k r a j o r e j w jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szk ol nej krajowej.
Wydany dnia 5. października 1904.

L. 37.i

Okól ni k
c. k. Rady szkolnej krajowej do Dyrekcyi szkół wydziałowych i do Za
rządów szkół 5- i 6-klasowycli.

Poleca się Dyrekcyom szkól wydziałowych i Zarządom szkól lu
dowych 5- i 6-klasowych, ażeby po należytem uregulowaniu frekwencyi
a n a j d a l e j do d n i a 15. p a ź d z i e r n i k a b. r. przedłożyły bezpośre
dnio c. k. Radzie szkolnej krajowej liczebny wykaz uczniów i uczenie
obowiązanych do nauki oraz wykaz zapisanych w bieżącym roku szkol
nym do klas wydziałowych względnie do klas 5. i 6. do każdej
z osobna.
W szkołach mieszanych 5-klasowych należy podać osobno liczbę
uczniów7 i uczenie piątego a osobno szóstego roku nauki.
Za dotrzymanie wyznaczonego terminu czyni się Kierowników
i Kierowniczki szkół osobiście odpowiedzialnemi.
Z c: k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 29. września 1904.
Za c. k. Namiestnika

Plaseh w. r.

Nr. 24
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W ia d o m o ś c i o so b iste .
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyisjem postanowieniem z dnia 18.
września b. r. raczył najmiłościwiej zamianować Józefa Staromiejskiego, profesora
gimnazyum V. we Lwowie, dyrektorem c. k. gimnazyum w Drohobyczu.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Michała Magierę, rzeczy
wistego nauczyciela w c. k. gimnazyum w Wadowicach, nauczycielem głównym
w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem w K ra k o w y
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował dr. Włodzimierza Kocowskiego, nauczyciela głównego w c. k. męskiem seminaryum nauezycielskiem we
Lwowie, nauczycielem głównym w c. k. żeńskiem seminaryum nauezycielskiem we
Lwowie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Maryę Germanównę, n a 
uczycielkę szkoły ćwiczeń w c. k. żeńskiem seminaryum nauezycielskiem w Prze
myślu, nauczycielką, szkoły ćwiczeń w c. k. żeńskiem seminaryum nauezycielskiem
we Lwowie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Anielę Teklę Grzywińską,
nauczycielkę pomocniczą do nauki robót ręcznych kobiecych w c. k. żeńskiem
seminaryum nauezycielskiem we Lwowie, nauczycielką szkoły»gwiczeń w tym za
kładzie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował k s . Bohdana Kopytczaka,
nauczyciela głównego c. k. męskiego seminaryum nauczycielskiego w Tarnopolu
i Samuela Hellera, profesora c. k. szkoły realnej w Tarnopolu, członkami Komisyi
egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych z polskim i ruskim
językiem wykładowym w Tarnopolu do końca bieżącego okręsu funkcyjnego.
Konsystorz metrop, obrz. łacińs. we Lwowie zamianował na dalszy trzechle
tni okres funkcyjny t. j. do końca roku szkolnego 1906/7 komisarzem Ordynaryatu
dla nauki religii do Komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych po
spolitych w Sokalu ks. Marcelego Chmurę dziekana i proboszcza w Bełzie a egza
minatorem do przeprowadzania egzaminu z nauki religii ks. Józefa Boryszkę, ka
techetę c. k. seminaryum nauczycielskiego męskiego w Sokalu.
C. k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
ks. Andrzeja Sękowskiego i Adama Kuebenbauera na delegatów Eady powiatowej
do c. k. Eady szkolnej okręgowej w B o c h n i;
ks. Władysława Pauka i Józefa Szelińskiego ńa delegatów Eady powiatowmj do
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Bohorodczanach ;
Michała Makucha nauczyciela kierującego 5 klasowej szkoły męskiej w Chrzanowie
na reprezentanta zawodu nauczycielskiego do c. k. Eady szkolnej okręgowej
w Chrzanowie.
C. k. Eada szkolna krajowa wyznaczyła dr. Kazimierza Krotoskiego, dyre
ktora c. k. gimnazyum w Nowymtargu na reprezentanta zawodu nauczycielskiego
do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Nowymtargu.
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C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli w szkołach
średnich:
Samuela Lederfeinda i Michała Horodyskiego dla gimnazyum w Stanisławo
wie; Stanisława Boronia dla gimnazyum w Brzeźanach; Maryana Młodnickiego
dla gimnazyum IY. we Lwowie; Jakóba Falka dla gimnazyum w Buczaczu; ks.
Antoniego Pawlaka dla gimnazyum akademickiego we Lwowie; Michała Brandstattera dla gimnazyum YI. we Lwowie; Wojciecha Wojdyłę dla gimnazyum
w Sanoku; ks. dr. Wojciecha Tomakę dla gimnazyum I. w Przemyślu; Bronisława
Pawłowskiego dla gimnazyum V. we Lwowie; Juliana Adryanowicza dla gim
nazyum w Buczaczu; Majera Bałabana dla gimnazyum IV. we Lwowie; Michała
Mazgaja dla gimnazyum w Drohobyczu; Jarosława Tanczakowskiego dla I. gimnazyum
w Ezeszowie; Aleksandra Paszkiewicza dla gimnazyum w Samborze; Józefa
Wróbla dla gimnazyum w Drohobyczu; ks. Felicyana Gomółczaka dla I. gimna
zyum w Ezeszowie.
C. k. Eada szkolna krajowa przeniosła zastępców nauczycieli w szkołach
śre d n ic h :
Kazimierza Strzeleckiego z gimnazyum II. w Przemyślu do gimnazyum I. w Prze
myślu ;
Józefa Gładyszowskiego z gimnazyum II. w Tarnopolu do gimnazyum I. w Tar
nopolu;
Józefa Piekarskiego z gimnazyum w Stanisławowie do gimnazyum w Brzeźanach;
Antoniego Pisza z gimnazyum Y. we Lwowie do gimnazyum I. w K ołom yi;
Klemensa Klebera z gimnazyum w Sanoku do gimnazyum w B rodach;
Włodzimierza Bursztyńskiego z I. gimnazyum w Ezeszowie do gimnazyum w J a 
rosławiu ;
C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
ks. Bazylego Kunkiewicza nauczycielem religii gr. kat. 3-klasowej szkoły wydzia
łowej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Drohobyczu;
Antoniego Totha nauczycielem 6-klasowej szkoły męskiej w Eawie ru sk iej;
ks. Walentego Szasta nauczycielem religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły męskiej
w Korczynie ;
Kazimierę Trembicką nauczycielką 5-klasowej szkoły żeńskiej w Lubaczowie;
Sarę Bechnerową nauczycielką 5-klasowej szkoły w Borysławiu;
Maryę Skorobohatównę nauczycielką i Jana Krukowskiego nauczycielem 4-klasowej
szkoły w Potoku złotym. '
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Jana Tatarę w Krzyszkowicach; Michała Lewickiego w Burakówce; Stani
sława Sumarę w Zawadzie uszewskiej; Juliana Hajewskiego w Frydrychowicach.
Nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Stanisławę Kleefeldównę w M szańcu; Helenę Pietraszównę w Gaci.
61*
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Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Antoniego Peruckiego w Torczynowicach; Jana Stybla w Brzezince; Wandę
Płachecką w Glichowie; Piotra Dziadyka w Hoholowie; Piotra Owsionkę w Tłuczani; Władysława Szydłowskiego w Bubowie; Emilię Bechównę w Opace; Helenę
Ulrichównę w Kosteniowie; Bronisławę Laskowską w W in iarach ; Helenę Czy
żewską w Hrebenneiu.
0. k. Bada szkolna krajowa przeniosła:
Maryę Eabiańską nauczycielkę 4-klasowej szkoły w Lanckoronie na równorzędną
posadę do 2-klaSowej szkoły w Piotrowicach;
Beginę Nestaykównę nauczycielkę 3-klasowej szkoły w Wełdzirzu na równorzędną,
posadę do 2-klasowej szkoły w Krupsku;
Franciszka Bechowicza nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Lipnicy gór
nej na równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Bzepienniku strzyżewskim :
Piotra Byndaka nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Bzepienniku strzyże
wskim na równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Lipnicy górnej;
Franciszka Zuzaka nauczyciela 2-klasowej szkoły w Jasienicy na posadę nauczy
ciela do 1-klasowej szkoły w Orzechówce;
Katarzynę Byndućhową nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Ujezny na posadę nau
czycielki do 2-klasowej szkoły w Krzyszkowicach ;
Władysława Podobę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Frydrychowieach na równo
rzędną posadę do szkoły w . Klikuszowej;
Franciszka Budzińskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w . Czerepinie na równo
rzędną posadę do szkoły w Koziarach;
Jana Narożańskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Hołotkach na równorzędną
posadę do szkoły w Klimkowcack.
0. k. Bada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku :
Zygmunta Miarkowskiego nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły męskiej w Lu
baczowie ;
Magdalenę Stańkowską nauczycielkę kierującą 5-klasowej szkoły żeńskiej w An
drychowie ;
Władysława Kłosińskiego nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Jaworznie ;
Ludmiłę Wolańską nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Piramowicza we
Lwowie;
Kazimierę Okmińską nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej w Gorlicach;
Paulinę Dobrowolską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Skszyszowie;
Matyldę Fiedorową nauczycielkę w Zaskalu;
Wandę Ostrzeszewiczównę nauczycielkę w Bzozowie;
Mikołaja Musianowicza nauczycieia w Ożomli;
Jan a Kucharuua nauczyciela w Łubiankach wyższych.
Zmarl i ;
Władysław Satke, nauczyciel główny c. It. męskiego seminaryum nauczycielskiego
w Tarnopolu dnia 24. września b. r.
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Aleksander Cholewiński, stały kierownik szkoły 2-klasowej w Porębie - Żegoty,
w okręgu chrzanowskim ; urodzony w roku 184d, zmarł dnia 16. września
b. r. wysłużywszy 35 lat w zawodzie nauczycielskim.

Bemuneracye po 100 K za wzorowe prowadzenie ogrodów szkolnych otrzy
mali w myśl okólnika c. k. Bady szkolnej krajowej z dnia 9. sierpnia 1901
L. 21.966 (Dz. urzęd Nr. 30) następujący nauczyciele:
1. Franciszek Wsołek, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Łapczycy,
okręg Bochnia;
2. Michał Taźbierski, nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły z dopełniającym
kursem rolniczym w Zakliczynie, okręg Brzesko;
3. Karol Scholz, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Golcowej, okręg
Brzozów;
4. Antoni Kyc, nauczyciel kierujący 5-klasowej szkoły męskiej wDobromilu;
5. Konstanty Ryszka, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Majdanie
średnim, okręg Nadworna;
6. Aleksander Horodyski, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Zagrobeli, okręg
Tarnopol;
7. Julian Buciewicz, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły z dopełniającym
kursem ogrodniczym w Sadach, okręg Trembowla;
8. Józef Górkiewicz, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Sułkowicach,
okręg Wadowice;
9. Jan Balicki, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Winiatyńcach,
okręg Zaleszczyki;
10. Franciszek Wojtalewicz, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w. Wój
towej, okręg Gorlice.
11. Wojciech Pierzchała, nauczyciel kierujący. 2-klasowej szkoły w Polnej,
okręg Grybów;
12. Jan Czekański, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Brzyszczkach,
okręg Jasło;
13. Ignacy Bozmus, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Woli raniżowskiej, okręg Kolbuszowa;
14. Jan Dutczuk, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Pałahiczach,
okręg Tłumacz;
15. Julian Sozański, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Isajach, okręg Turka;
16. Eleonora Bilińska, nauczycielka 1-klasowej szkoły w Chaszczowie okręg
T u rk a ;
17. Jan Sadkowski, nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły w Bierzanowie,
okręg Wieliczka;
18. Jan Chwierut, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Sporyszu, okręg
Żywiec;
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O r g a n i z a c y a szkół.
G. k. Rada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniem z dnia 27. września b. r.
1. 28.858 gminę Podgrodzie w okręgu ropczyckim z zakresu szkolnego w Latoszynie i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Podgrodziu.
0. k. Rada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniem z dnia 27. września
b. r. 1. 34.202 1-klasową szkołę w Gruszowie w okręgu wielickim na 2-klasową.
G. k. Rada szkolna krajowa ustanowiła posadę nauczyciela religii rzym. kat.
w 5-klasowej szkole mieszanej w Żydaczowie z obowiązkiem udzielania nauki re
ligii także w innych szkołach do rzym. kat. parafii w Żydaczowie należących.

B u d o w a szkół.
0.
k. Rada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniami z dnia 23. września
1904 r . :
1. 29.580 budowę 1-klasowej szkoły w Grabnie w okręgu brzeskim;
1. 34.492 budowę 5-klasowej szkoły męskiej w Dobromilu; obie przy pomocy za
siłku z funduszu szkolnego krajowego.
G. k. Rada szkolna krajowa udzieliła bezprocentowych pożyczek na budowę
szk ó ł:
gminie Kozłów w okręgu brzeżańskim w kwocie 15.000 K, gminie Horodyłów
w okręgu złoczowskim w kwocie 4.000 K i gminie Górki w okręgu brzozo
wskim w kwocie 1.200 K.

K s ią ż k i szk o ln e.
0.
k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t, „A. M. Ka
wecki i Pr. Tomaszewski. Fizyka, krótki rys kosmografii i chemii. Podręcznik dla
niższych klas szkół średnich. Wydanie 4. W Krakowie 1904. Nakładem autorów11,
w poczet książek dozwolonych do użytku w szkołach średnich i jn n ych pokre
wnych zakładach naukowych.
Oena egzemplarza 2 K.
G. k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Botanika
szkolna na klasy niższe przez dra Józefa Rostafińskiego. Wydanie 5. przerobione.
W Krakowie 1904“, w poczet książek dozwolonych do użytku w szkołach średnich
i innych pokrewnych zakładach naukowych.
Cena egzemplarza 2 K 60 h.
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0. k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t.
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Eorgan: JleiiKi. Ujma 1 K 20 r. .^InBiB 1904. — Wypisy dla szkół średnich
z polskim językiem wykładowym. Kurs niższy. Ułożył Bohdan Lepki. Oena 1 K
20 h. Lwów 1904,, w poczet książek dozwolonych do użytku w gimnazyach
i szkołach realnych.
C. k. Rada szkolna krajowa zaliczyła w poczet środków dozwolonych przy
nauce stylistyki w szkołach przemysłowych uzupełniających, szkołach wydziałowych
męskich i żeńskich, szkołach pięcio- i sześcioklasowych, tudzież na kursach nauki
dopełniającej wydawnictwo dra Karola Falkiewicza i Sp. we Lwowie (Rynek 44)
p. t. „ćwiczenia z nauki stylu praktycznego
Wydawnictwo to obejmuje:
1. Tekę okładzinową z silnego papieru, na której obu wewnętrznych stronach
wydrukowano taryfę pocztową, skalę stemplową i inne" wskazówki dodatkowe;
2. przeznaczone do użytku szkolnego, planem naukowym przepisane druki
pocztowe i kolejowe, tudzież formularz "achunków, weksli i t. p. które, po wy
pełnieniu ich na lekcyach szkolnych, w porządku chronologicznym wklejać należy
do teki okładzinowej, celem starannego przechowania i dalszego użytku pozaszkol
nego młodzieży.

K o n k u rsa .
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 33.564. O. k. Rada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs w celu
nadania posady c. k. inspektora szkolnego ogręgowego dla okręgu miejskiego
we Lwowie.
Z posadą tą połączone są prawa i pobory urzędników państwowych w IX.
klasie rangi w myśl ustawy z 8. czerwca 1892 Nr. 92. Dz. pr. p. i z 19. września
1898 Nr. 172 Dz. pr. p. tudzież ryczałt dyet i kosztów podróży ustanowiony dla
tej posady w kwoeię 1400 K rocznie.
Kompetować mogą o tę posadę:
1. pozostający w służbie c. k. inspektorowie szkolni okręgowi posiadający
kwalifikacyę do szkół śred nich;
2. dyrektorowie i profesorowie szkół średnich posiadający kwalifikacyę do
tych szkół;
3. dyrektorowie i nauczyciele główni c. k. seminaryów nauczycielskich po
siadający kwalifikacyę przepisaną dla szkół średnich.
Nominacya może być w myśl §. 2. ustawy z 8. czerwca 1892 Nr. 92. Dz.
pr. p. od razu stałą lub na razie prowizoryczną stosownie do uznania Pana Mi
nistra Wyznań i Oświaty.
Podania opatrzone w potrzebne dokumenty służbowe i wypełnioną dokładnie
tabelę kwalifikacyjną, sporządzoną w języku niemieckim na przepisanym formu
larzu wnosić należy w drodze służbowej do Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajo
wej w terminie do 25. października 1904.
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Ubiegający się o tę posadę dyrektorowie i nauczyciele szkół średnich i se
minaryów nauczycielskich mogą w podaniach swych prosić, aby pod względem
płacy i dodatków pięcioletnich zastosowano do nich na posadzie inspektora szkol
nego okręgowego normy przepisane dla nauczycieli szkół średnich i seminaryów
nauczycielskich.
Zebrane podania przedłożą Dyrekcye szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich a względnie c. k. Eady szkolne okręgowe w terminie do BI. października
1904 r. wypełniwszy należycie dołączone do nich tabele kwalifikacyjne.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 22. września 1904.

L. 37.534. Niniejszem ogłasza się konkurs w celu obsadzenia posady nauczy
cielki szkoły ćwiczeń w c. k. żeńskiem seminaryum nauczycielskiem w Przemyślu
z kwalifikacyą do udzielania nauki w szkołach wydziałowych.
Do tej posady przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków pięcio
letnich unormowane ustawa'z 19. września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kompetentki ubiegające się o tę -posadę winny podania swe należycie udoku
mentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną na przepi
sanym formularzu (Qualifikationstabelle) wnieść za pośrednictwem swej władzy
przełożonej do c. Eady szkolnej krajowej do dnia 25. października 1904.
Kandydatki pełniące obowiązki w publicznych szkołach ludowych, a pragnące,
aby lata spędzone w tej służbie były im policzone na posadzie, o którą się ubie
gają, nietylko do ogólnej ilości lat służby ale także w celu przyznania dodatków
pięcioletnich po myśli §. 2. i 14. przytoczonej ustawy, winny oświadczyć wyraźnie
w swych podaniach, czy i w jakiej mierze liczą w razie zamianowania na korzyści,
które mogą osiągnąć na podstawie rzeczonych postanowień ustawy.
Podania kompetentek przedłożą Dyrekcye i c. k. Eady szkolne okręgowe
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne do dnia 31. października 1904.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 30. września 1904.

L. 1.402. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem konkurs:
Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły, mieszanej w Krakowcu.,
Z poborami IY. klasy płac :
II. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Nahaczowie
i Żmijowiskach. Do płacy wlicza się dochód z gruntu w Nahaczowie w kwocie
24 K 64 h, a w Żmijowiskach w kwocie 41 K 04 h.
III. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Czernilawie, Naha
czowie i Eogóźnie.
IY. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: 1. w Berdychowie,
2. Czerczyku, 3. Chotyńcu, 4. Hruszowicach, 5. Kobylnicy ruskiej, 6. Kobylnicy
wołoskiej, 7. Lubieniach, 8. Mołoszkowicach, 9. Starzyskach, 10. Wulce rosnowskiej.
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W szkole ad I. językiem wykładowym jest język polski a kwalilikacya wy
magana z uzdolnieniem do uczenia języka ruskiego i niemieckiego.
We wszystkich innych szkołach językiem wykładowym jest język ruski,
a wymagana jest kwalifikacya z językiem wykładowym polskim i ruskim.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Jaworowie najpóźniej do
15. listopada 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Jaworów, dnia 6. września 1904.

L. 1.620. Celem stałego . obsadzenia następujących posad nauczycielskich
ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa w Nowym Targu konkurs :
Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole żeńskiej
w Nowym Targu.
2. Na takąż posadę w 5-klasowej szkole męskiej w Nowym Targu (z dodat
kiem osobistym od gminy w kwocie 400 K).
Z poborami IY. klasy p ła c :
8. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole w Czarnym Dunajcu.
4. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: w Białce, Manio
wach, Odrowążu (wszędzie wolne mieszkanie),
5. Na posady w szkołach 1-klasowych w Gronkowie, Grywałdzie, Jaworkach,
Kluszkowcach, Krauszowie, Morawczynie, Pieniążkowicach, Ponicach, Sromowcach
niżnych, Szlachtowej, Zaskalu i Zubsuchem na Zębie.
W szkołach w Jaworkach i Szlachtowej jest język wykładowy ruski,
w innych polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do tutejszej c. k. Eady
szkolnej okręgowej za pośrednictwem swych władz przełożonych najpóźniej do
15. listopada b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Nowy Targ, dnia 18. września 1904.

L. 1.006. C. k. Eada szkolna okręgowa w Bohorodczanach j ogłasza , niniej
szem konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac :
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. grecko-kat i mojżeszowej
w szkole 5-klasowej męskiej w Bohorodczanach z obowiązkiem udzielania tej nauki
w miejscowej szkole 5-klasowej żeńskiej.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą ubiegać się kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub zakonni a o posadę nauczyciela religii mojżeszowej
kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką i złożyli egzamin na rabina z dobrym
postępem, lub którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i wykażą
się przepisaną kwalifikacyą do udzielania nauki religii mojżeszowej.
Kr. 24.
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2. Na dwie posady nauczycieli w szkole 5 -klasowej męskiej w Bohorodcza
nach. Kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy I. lub II. będą mieli pierw
szeństwo.
3. Na jedną, posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Bohorod
czanach z pierwszeństwem dla kandydatki z egzaminem wydziałowym z grupy I.
lub II.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Sołotwinie.
5. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole Starych Bohorodczanach.
6. Na posadę nauczyciela (lki) w 2-klasowej szkole mieszanej w Lachowcach.
7. Na posady nauczycieli samoistnych z wolnem mieszkaniem w budynku
szkolnym i i prawem używania 1. morga pola w szkołach 1-klasowych w Babczem,
Grabowcu, Hlebówce, Horocholinie I., Kryczce, Kosmaczu, Markowej, Mołotkowie,
Pochówce i Bakowcu.
Językiem wykładowym w szkołach w Bohorodczanach i Sołotwinie jest język
polski we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych w terminie do dnia 15. listopada 1904 do c. k. Bady szkolnej
okręgowej w Bohorodczanach.
Bohorodczany, dnia 15. września 1904.

L. 1.575. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Krośnie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i na posadę nauczyciela religii
mojżeszowej w 5-klasowej szkole mieszanej w Dukli.
O posadę nauczyciela religii rzym. kat. ubiegać się mogą tylko kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia, że posady tej
nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej mogą się ubiegać kandydaci, którzy
ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub
którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i posiadają przepisaną
kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojżeszowej.
B) Z poborami IV. klasy płac:
2. Na cztery posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Korczynie.
Od kompetentów wymaga się kwalifikacyi do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach ludowych pospolitych. Kandydaci z kwaiifikacyą do szkół wydziałowych
z I. II. i III. grupy będą mieli pierwszeństwo.
3. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach ludowych w Lubatowej i Odrzykoniu.
:
4. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasow ych szkołach ludowych
w Barwinku, Hucie polańskiej, Myscowej, Polanach, Trzcianie, Wrocance, Wró
bliku królewskim i Węglówce.
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Na posady nauczycieli w szkołach, ludowych w Barwinku, Myscowej, Pola
nach, Trzcianie, Wróbliku królewskim i Weglówee wymagany jest patent na
uczycielski z językiem wykładowym ruskim i z prawem uczenia języka polskiego
a na inne posady z językiem wykładowym polskim.
Podania należycie udokumentowane, osobno o każdą posadę, należy wnosić
przez władzę przełożoną do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Krośnie w terminie
do dnia 15. listopada 1904.
Krosno, dnia 21. września 1904.

L. 1.305. C. k. Bada szkolna okręgowa w Grybowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę'nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Ciężkowicach. O posadę tę mogą się ubiegać kapłani śwńeccy lub zakonni, kano
nicznie ordynowani, którzy jednak w razie zamianowania nie będą mogli zajmować
posady duszpasterskiej.
Bj Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej w Bobowej.
2. Na posady nauczycieli względnie nauczycielek szkół 2-klasowych w Bruśniku, Jastrzębi i Polnej.
3. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w Banicy, Binczarowej, Izbach,
Kamionce wielkiej, Królowej ruskiej i Wawrzce.
. W Banicy, Binczarowej, Izbach, Królowej ruskiej i Wawrzce jest język wy
kładowy ruski w innych szkołach język polski.
Od kompetentów o posadę w Bobowej wymaga się uzdolnienia do udzielania
języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Grybowie najpóźniej do
15. listopada b. r.
Grybów, dnia 15. września 1904.
L. 1.567. C. k. Bada szkolna okręgowa w Sanoku ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole wydziałowej męskiej
połączonej z 4-klasową pospolitą w Sanoku, z obowiązkiem udzielania nauki re
ligii w szkołach 1-klasowych w Posadzie sanockiej i Posadzie olchowskiej.
2. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Sanoku. Kompetenci z uzdolnieniem do udzielania "nauki sloidu
w szkołach wydziałowych mają pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
B) Z poborami III. klasy płac :
1.
na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej męskiej w Bymanowie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w tamtejszej szkole 4-klasowej
żeńskiej i w szkole 2-klasowej w Posadzie górnej.
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2.
Na posadę nauczyciela szkoły 5-klasowej męskiej w Rymanowie. Kompe
tenci z uzdolnieniem do szkół wydziałowych do udzielania przedmiotów objętych
grupą II. lub III. mają pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
C) Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela szkoły B-klasowej w Zagórzu z językiem wykła
dowym polskim i ruskim obowiązkowym.
2. Na posady w szkołach 1-klasowych z językiem wykładowym polskim:
a) w Dębnej, b) Głębokiem, c) Łodzinie (ruski język obow.), d) Króliku polskim
(język ruski obow.), e) w Raczkowej.
3. Na posady w szkołach 1-klasowych z językiem wykładowym ru s k im :
a) w Osławicy, b) Seńkowej Woli, c) Siemuszowej, d) Stróżach wielkich, e) W i
słoku wielkim dolnym, f) Wisłoku wielkim górnym, g) Wisłoczku, h) Woli niżnej,
i) Woli wyżnej, j) Lalinie, k) Moszczańcu, 1) Rakowej, m) Surowicy, n) Szklarach,
o) Daliowej, p) Turzańsku, r) Kulasznem s) Polanach surowicznych, t) Między
brodziu.
O posady nauczycieli religii kompetować mogą duchowni świeccy lub zakonni
którzy jednak nie będą mogli równocześnie zajmować posady w duszpasterstwie.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w drodze służbowej naj
później do dnia 15. listopada b. r.
Sanok, dnia 18. września 1904,
i

L. 1.618. C. k. Rada szkolna okręgowa w Złoczowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami
IV. klasy płac:
I. Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Bialymkamieniu.
II. Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Gołogórach.
III. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Bełżcu, Bortkowie,
Kniażem, Łąckiem wielkiem, Olszanicy, Ożydowie i Skwarzawie.
IY. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych : w Bołożyncwie, Kropiwnej,
Ostrowczyku polnym, Płuchowie, Poczapach, Szpikłosach, Trościańcu małym,
Uciszkowie, Zakomarzu i Zukowie.
Językiem wykładowym w Białymkamieniu i Gołogórach jest język polsui
we wszystkich innych wymienionych Szkołach język ruski.
Od kompetentów ubiegających się o posady pod I. i II. wymaga się patentu
kwalifikacyjnego do szkół ludowych pospolitych i uzdolnienia do udzielania nauki
języka niemieckiego.
Kompetenci ubiegający się o posady pod III. i IV. winni się wykazać pa
tentem do szkół ludowych pospolitych.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Złoczowie w terminie do 15. listopada 1904.

Złoczów, dnia 22. września 1904.
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L. 1.676. G. k. Eada szkolna okręgowa w Mielcu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami IIL klasy płac :
I. Na posadę nauczyciela kierującego w 5-kląsowej szkole n ęskiej w Mielcu
z wolnem mieszkaniem w budynku szkolnym względnie relutum na mieszkanie.
Kompetenci o tę posadę, którzy się wykażą kwalifikacyą na nauczyciela szkół
wydziałowych będą mieć pierwszeństwo.
B) Z poborami IY. klasy płac:
II. Na trzy posady nauczycieli w 4-kiasowej szkole w Przecławiu.
III. Na trzy posady nauczycieli w 8-klasowej szkole połączonej z uzupełnia
jącym kursem rolniczym w Padwi narodowej.
IY. Na posady samoistnych nauczycieli w 1-klasowych szkołach 1. w Ozajkowej, 2. ćDąbrówce wisłockiej, 8. Dulczy wielkiej, 4. Grochowom, 5. Jamach,
6. Krzemienicy, 7. Otałęży, 8. Wadowicach górnych, 9. Zadusznikach i 10. Zarówniu.
Kompetenci ubiegający się o posadę w Przecławiu i Padwi narodowej winni
się wykazać kwalifikacyą do udzielania nauki języka niemieckiego jako przedmiotu.
Bo płacy w Otałęży wlicza się dochód w zbożu w kwocie 163 K 10 h i 5 K
z gruntu.
Y. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: 1. w Wampierzowie, 2. Woli wadowskiej (z wolnem mieszkaniem).
Językiem wykładowym we wszystkich szkołach jest język polski.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną tudzież wy
kazem lat i poborów służby prowizorycznej względnie u nauczycieli stałych de
kretem wymiaru lat służby do emerytury należy wnosić za pośrednictwem c. k
Bady szkolnej okręgowej do dnia 15. listopada b. r.
Mielec, dnia 22. września 1904.

L. 2.899. Gelem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem kon kurs:
Z poborami II. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole męskiej
w Wadowicach z obowiązkiem udzielania nauki religii także i w 4-klasowej szkole
ludowej męskiej w Wadowicach.
O posadę tę mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno sprawować parafialnych
funkcyi duchownych.
2. Na posadę nauczyciela w
6-klasowej szkole męskiej w Wadowicach.
Kompetenci ubiegający się o tę posadę, którzy posiadają patent na nauczy
ciela do szkół wydziałowych z przedmiotów objętych II. grupą mają pierwszeństwo.
3. Na posadę nauczycielki w 4-k!asowej szkole ludowej żeńskiej w Wado
wicach.
B) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Zatorze.
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Kompetenci z egzaminem do szkół wydziałowych z grupy I. będą mieć
pierwszeństwo.
0) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Lanckoronie.
2. Na posadę nauczyciela kierującego w 2-klasowej szkole w Buchowicach.
3. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: 1. w Babicy,
2. Kudzach, 3. Nidku, 4. Zagórniku, 5. Łączanach.
4. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: 1. w Frydrychowicach,
2. Piotrowicach.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Wadowicach w terminie do
15. listopada b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 2. września 1904.

L. 1617. W okręgu szkolnym złoczowskim jest jeszcze kilka posad tymcza
sowych nauczycieli samoistnych zaraz do obsadzenia.
Podania wnosić należy zaraz do c. k. Eady sznolnej okręgowej w Złoczowie.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Złoczów dnia 22. września 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 31.806. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
c. k. żeńskiego seminaryum nauczycielskiego w Krakowie. Do posady tej przywią
zane są pobory i prawo do dodatków pięcioletnich, unormowane ustawą z 19.
września 1898 Nr. 174 Dz. pr. p.
Kandydaci ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacyą nau
czycielską do szkół średnich z matematyki i fizyki jako przedmiotów głównych.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służ
bowych, sporządzoną w języku niemieckim na przepisanym formularzu, należy
wnieść do c. k. Eady szkolnej krajowej najpóźniej do dnia 10. października 1904
za pośrednictwem władzy przełożonej.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej pełnili
obowiązki zastępców nauczycieli w szkołach średnich, a pragną, aby lata tej służby
były im policzone nie tylko do ogólnej ilości lat służby, ale także do przyznania
pięcioleci po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898 Nr. 173 Dz. pr. p .; winni
to wyraźnie oświadczyć w swych podaniach kompetencyjnych, a zarazem wykazać
w tabeli kwalifikacyjnej od którego czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin
pełnili obowiązki nauczycielskie w charakterze suplentów, oraz podać daty i liczby
odnośnych dekretów.
Podania zebrane przedłożą Dyrekcye szkół średnich N c. k. seminaryów n a u 
czycielskich, a względnie c. k. Eady szkolne okręgowe najpóźniej do 15. paździer
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nika 1904, wypełniwszy należycie w języku niemieckim odnośne rubryki tabeli
kwalifikacyjnej-.
Z e. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 10. września 1904.

L. 1.827. 0. k. Eada szkolna okręgowa miejska w. Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posad nauczycielskich w 4-klasowej szkole
pospolitej żeńskiej Nr. XXV. w Krakowie:
a) jednej posady nauczycielki kierującej;
b) trzech posad nauczycielek z pełną płacą.
Do powyżej ogłoszonych posad przywiązane są pobory I. klasy płac.
Oprócz tego do posady nauczycielki kierującej przywiązany jest dodatek za
kierownictwo w rocznej kwocie 200 K i dodatek na mieszkanie w rocznej kwocie
800 K.
Kandydatki o powyższe posady winny się wykazać kwalifikacyą nauczycielską
przynajmniej do szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do udzielania nauki
języka niemieckiego.
Kandydatki z kwalifikacyą do szkół wydziałowych będą miały pierwszeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić zapośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej naj
później do dnia BI. października b. r.
Podania nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 4. września 1904.

L. 1.629. C. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela z pełną płacą w szkole
4-klasowej pospolitej męskiej im. św. Mikołaja w Krakowie.
Do tej posady przywiązane są pobory I. klasy płac.
Kandydaci o powyższą posadę winni się wykazać kwalifikacyą nauczycielską
przynajmniej do szkół ludowych i uzdolnieniem do udzielania nauki języka
niemieckiego. Kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych będą mieli pierw
szeństwo.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej naj
później do dnia 31. października b. r.
Podania nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków, dnia 4. września 1904.

L. 1.870. C. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnopolu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami
IV. klasy p ł a c :
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1. Na dwie posady nauczycieli w 4-kiasowych szkołach w Chodaczkowie
wielkim i w Nastasowie i na jedną posadę nauczyciela w 3-klasowej szkole w Kupczyńcaeh.
2. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Bucniowie, De
nysowie i Dyczkowie.
3. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-kiasowych w Baworowie, Ohodaezkowie małym, Czernielowie mazowieckim, Hłuboczku wielkim, Kurowcach,
Kozówce i Zabojkach.
4. Na posady nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół w' "Ozystyłowie,
Janowce, Iwaczowie dolnym, Ihrowicy górnej, Kurnikach szlachcinieckich, M o 
szowie i Smolance.
W szkołach w Janowce, Baworowie, Chodaczkowie wielkim, Czernielowie
mazowmckim i Zabojkach jest język wykładowy polski, w innych ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy do c. k. Bady szkolne,,
okręgowej w Tarnopolu do końca października b. r.
Tarnopol, dnia 5. września 1904.

Nakładem fnndimu szkolnego krajowego.
Z drukam i W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.

\

?

Kok YIIL

Nr. 25.

DZIENNIK

M

l

c. k. Eady s z k o l n e j k r aj owej w (jalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 12. października 1904.

L. 34.152.

O k ó l n i k
e. k. Eady szkolnej krajowej do e. k. Ead szkolnych okręgowych i do
Zarządów szkól żeńskich wydziałowych tudzież 5- i 6-klasowych pospo
litych w sprawie nauki gimnastyki.

Nauka gimnastyki stosownie do postanowień § 3. państwowej
ustawy szkolnej z dnia 2. maja 1883 (Dz. p. p. Nr. 53) nie jest przed
miotem obowiązkowym w Szkotach żeńskich; Rada szkolna krajowa
pozwala jednakże chętnie na wprowadzenie nauki gimnastyki jako
przedmiotu nadobowiązkowego w szkołach żeńskich znaczniejszych miast,
mianowicie w klasach wyższych, w których rozsądnie obmyślane ćwi
czenia gimnastyczne mogą działać zbawiennie przeciw jednostronnemu
przeciążeniu dziewcząt pracą umysłową.
Rada szkolna okręgowa miejska we Lwowie wprowadziłav naukę
gimnastyki w kilku szkołach wydziałowych żeńskich i postarała się
o wypracowanie szczegółowego programu ćwiczeń, zastosowanego do
nowszych studyów nad rącyonalnem traktowaniem gimnastyki szkolnej.
Plan ten, na mocy upoważnienra danego przez Radę szkolną kra
jową, wprowadzono tymczasowo w publicznych szkołach żeńskich we
Lwowie.
Rada szkolna krajowa zwraca uwagę Rad szkolnych okręgowych,
Dyrekcyi żeńskich szkół wydziałowych i Zarządów żeńskich szkół po
spolitych 5- i 6-klasowych na ten plan szczegółowy, który jest umieNr. 2ń.
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szczony w rozesłanem do wszystkich Rad szkolnych okręgowych
VII-mem Sprawozdaniu c. k. Rady szkolnej okręgowej miejskiej we
Lwowie.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 6. października 1904.
Za c. k. Namiestnika
Piasek w. r.

Wiadomości osobiste.
Jego Ces-, i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 28.
września b. r. raczył Najmiłościwiej zamianować dr. Franciszka Tomaszewskiego,
dyrektora c. k. gimnazyum w Samborze, dyrektorem c. k. gimnazyum Franciszka
Józefa we Lwowie a Józefa Szafrana, p r e t o r a c. k. gimnazyum V. we Lwowie,
dyrektorem c. k. gimnazyum w Samborze.
C. k. Bada szkolna krajowa zamianowała Władysława Edmunda Wierzbickiego
zastępcą nauczyciela w c. k. szkole realnej w Tarnopolu.
C. k. Bada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
fieginę Adamową nauczycielkę 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej im. św. Mar
cina we Lwowie;
WandffrJanowską nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej im. św. Jadwigi w Prze
myślu;
Jana Łubianieckiego nauczyciela w Korszyłówce.

Zmarła:
Marya Jarmułowa nauczycielka tymczasowa 2-klasowej szkoły w Wampierzowie
w okręgu mieleckim; urodzona fi. czerwca 1883, zmarła dnia 3. października
1904 r. W zawodzie nauczycielskim pozostawali od 1. września 1902.

B u d o w a szkół.
0.
k. Bada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniami z dnia 1. października
bieżącego roku:
1. 30.060 budowę 1-klasowej szkoły w Łękach dolnych w okręgu prlźaieńskim ;
1. 37.480 budowę 1-klasowej szkoły w Jaślanach w okręgu mieleckim, obie przy
pomocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
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0.
k. Eada szkolna krajowa przyznała bezprocentowe pożyczki na budowę
szkół: gminie Koropiec w okręgu buczackim w kwocie 6.000 K i gminie Zawada
uszewska w okręgu brzeskim w kwocie 2.500 K.

K siąźkii n a u k o w e
Jego Ekscelencya Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 26.
września 1904 1. 30.920 zaliczył książkę pod tytułem „Jatnrógiewicz Mieczysław.
Arytmetyka dla seminaryów nauczycielskich. Lwów 1904. Nakładem c. k. Wyda
wnictwa książek szkolnych11 w poczet podręczników szkolnych, dozwolonych do
użytku w seminaryach nauczycielskich męskich i żeńskich.
Cena egzemplarza oprawnego 1 K 60 h.
• C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła zalecić książkę p. t. „Rachunki dla
nauki dopełniającej i dopełniających kursów rolniczych przy szkołach ludowych,
ułożyli Bronisław Chmurowicz, inspektor szkolny okręgowy i Władysław Orosz,
nauczyciel szkoły ćwiczeń przy seminaryum nauczycielskiein. Tarnopol 1904, na
kładem autorów. Cena egzemplarza 60 h “ — do bibliotek okręgowych oraz clo
bibliotek szkolnych dla użytku nauczycieli szkół ludowych a w szczególności nau
czycieli dopełniających kursów rolniczych.
C. k. Eady szkolne okręgowe postarają się, aby ta książka znajdowała się
w każdej bibliotece okręgowej.
C. k. Eada szkolna krajowa postanowiła zalecić do bibliotek szkolnych okrę
gowych, do bibliotek szkół ludowych dla użytku nauczycieli, oraz na premie dla
starszej młodzieży szkół ludowych książki p. t. „Wydawnictwo stowarzyszenia
byłych uczniów szkoły rolniczej zimowej w Cieszynie, pod kierunkiem Władysława
Szybińskiego, dyrektora szkoły rolniczej zimowej w Cieszynie" Nr. 1. 2. 3. i 4.
a mianowicie:
Nr. 1. Owocówka, jabłówka, napisał A. Kotas, Cieszyn 19021 (z kolorowaną
tablicąj.
Nr. 2. Dojenie krów, napisał S. Sztwiertnia, Cieszyn 1902 (z kolorowaną
tablicą).
Nr. 3. Wzdęcie u bydła, napisał Wł. Szybiński, Cieszyn 1902 (z kolorowaną
tablicą).
Nr. 4. Osuszanie ziemi, napisał P. Suchanek, Cieszyn 1902 (z kolorowaną
tablicą).
Cena księgarska 1 egzemplarza każdej z wyżej wymienionych książeczek
wynosi 10 h.
Przy zakupnie większych ilości egzemplarzy u wydawców cena zniżona po
8 h za egzemplarz. Adres administrasyi wydawnictwa: Władysław Szybiński, dy
rektor szkoły rolniczej zimowej w Cieszynie.
63*
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W ia d o m o ś c i s ta ty s ty c z n e .
Wynik frekwencyi c. k. seminaryów liauczycielskieh po ukończeniu
wpisów na rok szkolny 1904/5.
Sem inarya nauczycielskie męskie.
Ilość zapisanych uczniów na rok

Seminaryum

Razem
I.

III.

II.

IV.

W roku
1903/4
było razem

w K r a k o w i e ......................

92

72

50

53

267

255

w T a r n o w i e ......................

66

50

52

50

218

212

w R zeszowie......................

58

43

80

36

167

168

we L w o w i e ......................

68

72

55

59

254

239

w Stanisławowie . . . .

75

68

51

54

248

229

w T a rn o p o lu ......................

77

59

52

52

240

226

w S a m b o r z e ......................

79

71

57

39

246

248

w K r o ś n i e ..........................

55

54

44

50

203

200

w S o k a l u ..........................

74

67

42

• 46

229

2 ,2

w Zaleszczykach . . . .

57

47

35

34

173

174

w Starym Sączu

54

44

—

—

98

51

755

647

468

473

2343

2214

. . . .

Razem . . .

■

w K r a k o w i e ......................

62

62

63

56

243

237

w P rze m y ślu ......................

60

64

60

59

243

251

we L w o w i e ......................

65

58

50

49

222

234

187

184

173

164

<
2
O
00

Sem inarya nauczycielskie żeńskie.

722

Razem . . .
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Pryw atne seminarya nauczycielskie żeńskie z prawem publiczności.
Ilość zapisanych uczenie na rok
S e m in a ry u m

Razem

W roku
1903/4
było razem

I.

II.

III.

IV.

Zofii Strzałkowskiej wTe
L w o w ie ......................

36

60

55

61

212

231

Franciszka Preisendanza
w Krakowie . . . .

53

47

54

36

190

170

Razem . . .

89

107

109

97

402

401

K o n k u rsa .
a)

ogłoszone po raz p ierw szy:

L. 32.574. ftelem obsadzenia posady nauczyciela języka niemieckiego jako
przedmiotu głównego, a filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w c. k.
II. gimnazyum (niemieckiemj we Lwowie, ewentualnie takiej posady, mogącej się
opróżnić w innym zakładzie, ogłasza się niniejszem konkurs.
Z wymienioną posadą połączone są pobory i prawa w myśl ustawy z dnia
19. września 1898 Dz. p. p. Nr. 173.
Kompetenci którzy jeszcze nie ukończyli 25. roku życia, winni wykazać się,
czy i o ile uczynili zadość obowiązkowi służby wojskowej.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty i należycie wypełnioną tabelę
kwalifikacyjną, należy wnosić za pośrednictwem przełożonej dyrekcyi do końca
listopada 1904 do Prezydyum c. lc. Eady szkolnej krajowej.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
'Lwów, dnia 30. września 1904.

L. 2.354. C. k. Eada szkolna okręgowa w Rudkach ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na cztery posady nauczycieli w 6-klasowej szkole męskiej w Rudkach.
2. Na jedną posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Komarnie.
Kandydaci z egzaminem wydziałowym będą mieli pierwszeństwo.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Chłopach.
2. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Czajkowicach, Podhajczykach i Rumnie.
3. Na posady samoistnych nauczycieli w J-klasowych szkołach w Chłopczy
cach, Hołodówce, Kołodrubach, Koniuszkach tuligłowskich, Laszkach zawiązanych,
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Lówczycach,- Milezycach, Nowosiółkach oparskicb, Powerehowie, Rozdziałowicach,
Tatarynowie i Wańkowicaeh.
Do posady w Rozdziałowicach przywiązany jest dochód z sześciu morgów
pola obliczony w rocznej kwocie na 48 K 46 h.
Językiem wykładowym w Komarnie, Rudkach, Chłopach, Poćhajezykash,
Rum-nie i Milczycach jest język polski, w innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w terminie do
dnia 30. listopada b. r.
Rudki, dnia 27. września 1904.

L. 3.441. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem k onk u rs:
Z poborami III. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły mieszanej w Zatorze.
2. Na posadę nauczycielki kierującej 5-klasowej szkoły żeńskiej w Andry
chowie.
Z poborami IY. klasy płac:
3. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Lanckoronie.
Kompetenci i kompetentki ubiegający się o posady wymienione pod 1 i 2,
którzy posiadają kwalifikacyę nauczycielską do szkół wydziałowych będą mieć
pierwszeństwo.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Wadowicach, w terminie do
końca listopada b. r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 26. września 1904.

L. 2.246. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Żywcu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Z poborami I I I klasy p ła c :
1. Na posadę nauczyciela w szkole 6 klasowej męskiej w Żywcu.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Suchej.
Pierwszeństwo będą mieć kandydaci z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
3. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. w szkoie 6-klasowej żeńskiej
w Żywcu i w szkole 5-klasowej mieszanej w Suchej.
II. Z poborami IY. klasy p ł a c :
1.
Na posadę nauczyciela kierującego, nauczyciela religii i dwóch, nauczy
cieli w szkole 4-klasowej w Milówce.
[, 2.' Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 2-klasowe; w Radziechowach.
3. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Gięcinie.
4. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Łodygowicach,
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5. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Zabłcciu.
6. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Krzeszowie i Sporyszu.
7. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Gilowicach
Przyborowie, Eycerce dolnej, Słotwinie,, Ujsołach na Glince i Zwardoniu.
O posady nauczycieli religii ubiegać się mogą. tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni; pjfead katechetów nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
Nauczyciel religii rzym. kat. w Milówce obowiązanym jest do udzielania nauki
religii także w innych szkołach do parafii należących.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy p o lśk i; kompetenci o posady
w szkołach 6- 5- i 4-klaęowych musy, posiadać uzdolnienie do nauczania języka
niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane przedkładać należy za pośrednictwem
swych władz przełożonych do dnia 30. listopada 1904.
Żywiec, dnia 24. września 1904.

L. 1.178. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Limanowej ogłasza konkurs celem
stałęgo obsadzenia posad nauczycielskich :
Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły mieszanej w Limanowej. Kompetenci
posiadający egzamin wydziałowy z III. grupy będą mieli pierwszeństwo.
Z poborami IV. klasy płac:
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole mieszanej
w Mszanie dolnej z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach należących
do parafii w Mszanie dolnej.
O posadę nauczyciela religii ubiegać się mogh kapłani świeccy lub zakonni
kanonicznie ordynowani.
3. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Jastrzębiu, Kamionce
małej, Lubomierzu, Łętowem, Lostówce, Łukowicy, Mszanie górnej, Olszówce, Sie
kierczynie, Wilkowisku, Zalesiu i Zasadnem.
4. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: w Ka.since małej,
Laskowej, Skrzydlnej, Słopnicach królewskich i Ujanowicach.
We wszystkich wymienionych szkołach językiem wykładowym, j&ftt ję^yk polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do 30.
listopada 1904.
Limanowa, dnia 29. września 1904.

L. 2.110. O. k. Eada szkolna okręgowa w Samborze ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A ) Z poborami II. klasy płac^ z polskim językiem wykładowym :
1.
Na.posadę nauczytyela wydziałowego dla przedmiotów II. grupy w B-klasowej szkole wydziałowej męskiej w Samborze.
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2. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole męskiej w Samborze.
3. Na posadę kierującej nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej w Samborze.
4. Na posadę nauczycielki 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową w Samborze.
5. Na posadę nauczyciela w 2-klasowej szkole mieszanej w Samborze na
przedmieściu „Powodowa11
B) Z poborami IV. klasy płac :
a) Z ruskim językiem wykładowym :
6. na pmadę kierującego nauczyciela 2-klasowej szkoły w Wołoszczy. Do
posady tej przywiązany jest dodatek miejscowy do emerytury niewliczainy w kwocie
200 K rocznie.
7. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Błażowie, Brzegach,
Bykowie, Czukwi, Dorożowie II., Humieńcu, Kowenieach, Mokrzanach. Olszaniku,
Ortynicaeh, Bogóźnie, Stupnicy i Więckowicach.
8. Na posady nauczycieli (lek) w 2 klasowych szkołach w Babinie, Kulczycach, Bilinie wielkiej i Wołoszczy.
b) Z polskim językiem wykładowym:
Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Czyszkach i Łanowicach.
Kompetujący o posadę wymienioną pod A) 1. winien 'wykazać
patentem
do szkół wydziałowych z II. grupy zaś o posady pod A) 2. 3. i 4. uzdolnieniem
do udzielania nauki języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy do końca listopada' 1904.
Sambor, dnia 20. września 1004.

L 3127. Niniejszem ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa w Brzesku kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad:
Z poborami III. klasy płac :
1. Nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej w Woj
niczu.
Z poborami IV. klasy płac:
2. Nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej w Borzęcinie.
O posady te mogą się ftmegać kapłani, świeccy i zakonni. Posaci tych nie
można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
3. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Borzęcinie; na posadę na
uczyciela w szkole 4-klasowej w Czchowie ; na dwie posady nauczycieli w szkole
4-klasowej w ładownikach; na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej w Za
kliczynie i na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Szczurowej.
4. Na posady nauczycieli lub nauczycielek w szkołach 2-klasowych w Biel
czy, Biskupicach radłowskich, Dębnie, Domosławitfach, Łysej Górze, Maszkienicach,
Niedzieliskach, Przyborowie, Stróżach, Strzelcach wielkich, Sufczynie, Woli prze
mykowskiej i Złotej.
5. Na posady w szkołach 1-klasowych: w Dzierżaninach, Górce, Grabnie,
Kątach, Eylowej, Eząchowej, Strzelcach małych, Wytrzyszczce, Wał-Kudzię.
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W szkołach 2“klas«wych w Biel czy, Biskupicach radcowskich, Dębnie, Woli
przemykowskiej i Złotej jest wolny pokój dla drugiego nauczyciela. We wszystkich
szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzesku w terminie do 30.
listopada 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Brzesko,, dnia 25. września 1904.

L. 996. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Tarnobrzegu ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z pokorami III. klasy płac: ,
1. Na posadę nauczycjela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole mieszanej
w Baranowie. Nauczycśił ten bedzie obowiązany udzielać nauki religii także
w innych szkołach do parafii baranowskiej należących.
O posadę tę mogą kompetować kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak
w razie zamianowania nie będą mogli pełnić obowiązków duszpasterskich.
2. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowej szkole mieszanej
w Tarnobrzegu. O posadę tę ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę
rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub też którzy posiadają
kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowydl i uzdolnienie do nauczania religii
mojżeszowej.
3. Na posadę nauczyciela w 4 klasowej szkole mieszanej w Rozwadowie.
4. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tarnobrzegu.
Kandydaci z kwaliflkacyą do szkół wydziałowych z II. lub'Tli. grupy będą mieć
pierwszeństwo.
B) Z poborami IV. klasy płac:
1. Na dwie posady nauczycieli w 4 klasowej szkole połączonej z dopełniają
cym kursem rolniczym, w Grębowie.
2. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole miesz&nęj w Radomyślu nad
Sanem.
3. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej we Wrzawach.
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej sokoły w Zbydniowie.
5. Na posady nauczycieli w jednoklasowych szkołach w Furmanach i Pilchowie.
6. Na posady nauczycieli (lęk) w dwuklasowych szkołach: w Antoniowie,
Dąbrowicy, Domacynach, Gorzycach, Mokrzyszowie, Trzesju, Zaleszanach i Zby
dniowie.
We wszystkich wymienionych szkołach jest język wykładowy polski.
Termin wnoszenia podań do 30. listopada 1904.
Tarnobrzeg 5. październikąj 19(14.
N r. 26
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L.1.922. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Stanisławowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Aj)., Z poborami

III. klasy p ła c :

1. Po jednej posadzie nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej
szkole męskiej w Haliczu z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także w 6-klasowej szkole żeńskiej.
2. Jednej posady nauczycielki w 6-klasowej szkole żeńskiej w Haliczu z za
strzeżeniem pierwszeństwa dla kandydatek z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
B) Z poborami IV. klasy płac :
4. Po jednej posadzie nauczyciel; religii rzym. kat. gr. kat. i mojżeszowej
w 5-klasowej szkole męskiej im. św. Alojzego w Knihininie-Górce, z obowiązkiem
udzielania tego przedmiotu także w szkole 4-klasowej żeńskiej.
5. Jednej posady nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole miesza
nej im. św. Józefa w Knihininie-wsi, z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu
także w 4-klasowej szkole mieszanej im. św. Stanisława w Knihininie-kolonii.
6. Jednej posady nauczyciela w 5-klasowej. szkole męskiej im. św. Alojzego
w Knihininie-Górce z pierwszeństwem dla nauczycieli posiadających egzamin wy
działowy z przedmiotów objętych I. grupą.
7. Dwóch posad nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Jezupolu.
8. Po jednej posadzie nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: a) w Ozerniejowie, b) Hanusowćąch, c) Medusze, d) Kadczy, e) Tyśmieniczanacb, f) Zagwoździu, g) Załukwi.
9. Po jednej posadzie nauczycieli samoistnych w następujących szkołach
1-klasowych: a) w Bryniu, b) Ohomiakowie, e) Dobrowlanach, d) Kończakach
starych, e) Krymidowie, f) Komarowie, g) Międzyhorcach, h) Ostrowie, i) Pacykowie, j) Sapahowie, k) Uzinie, 1) Wodnikach, m) Zabereżu.
W szkołach pod A) i B) 4. 5. 6. i 7. tudzież pod 8. e) i pod 9. d) jest
język polski wykładowym, we wszystkich innych język ruski.
0 posady nauczycieli religi rzym. kat. i gr. kat. mogą ubiegać się świeccy
lub zakonni kapłani, którzy w razie zamianowania n;e będą mogli pełnić równo
cześnie obowiązków duszpasterskich. Kompetenci o posady nauczyciela religii inojżeszowej mają się wykaza'ó kwalifikacyą do szkół ludowych pospolitych i uzdolnie
niem do udzielania nauki religii swego wyznania ewentualnie egzaminem rabinackiin.
Od kompetentów o posady nauczycielskie wymaga się patentu na nauczyciela
szkół ludowych pospolitych, a o posadę w szkole 4-klasowej w Jezupolu nadto
uzdolnienia do udzielania języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy w no^e za pośrednictwem przeło
żonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Stanisławowie w ’terminie do
dnia 30. listopada 1904.
Podania należycie nieudokumentowane lub po terminie wniesione, nie będą
brane pod rozwagę.
Stanisławów, dnia 23. września 1904.
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L. 996. Ch k. Rada szkolna okręgowa w Tarnobrzegu podaje do wiadomości,
że w jej okręgu jest jeszcze kilka posad nauczycielskich do tymczasowego obsa
dzenia.
Podania można zaraz wnosić.

L. 1.B45. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
1. Nauczyciela religii rzym. kat. w szkołach 5-klasowych męskiej i żeńskie;
w Kętach.
2. Nauczyciela religii rzym. kat. w szkołach 5-klasowych męskiej i żeńskiej
w Oświęcimiu.
8.
Dwóch nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w K ę ta c h ; pierwszeństwo
mają kandydaci z egzaminem wydziałowym z I. i II. grupy.
4. Nauczycielki w 5-klasowej szkole żeńskiej w Kętach; pierwszeństwo mają
kandydatki z egzaminem wydziałowym z I. lub III. grupy.
5. Nauczycielki w 5-klasowej szkole żeńskiej w Oświęcimiu; pierwszeństwo
mają kandydatki z egzaminem wydziałowym z III. grupy.
B) Z poborami IY. klasy płac:
1. Trzech nauczycieli w 5-klasowej szkole mieszanej w Lipniki..
2. Dwóch nauczycieli w 4-klasowej szkole w Brzezince.
8. Nauczyciela w 4-klasowej szkole w Wilamowicach.
4. Nauczyciela w 3-klasowej szkole w Bulowicach.
5. Dwóch nauczycieli w 3-klasowej szkole w Polance.
6. Nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Brzeszczach i Osieku.
7. Nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Bestwinie, Buczkowicach,
Dworach, Hałcnowie i Osieku.
8. Nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach ludowych w Babicach,
Bujakowie, Hecznarowicach, Rajsku, Szczyrku i Witkowicach.
O posady nauczycieli religii mogą kompetować kapłani świeccy lub zakonni
kanonicznie ordynowani, którzy w razie zamianowania nie będą mogli pełnić
obowiązków duszpasterskich.
Od kandydatów o posady w szkołach 3- 4- i 5-klasowych wymaga się kwalifikacyi do udzielania nauki języka niemieckiego, zaś od kandydatów o posady
w szkołach w Lipniku i Hałcnowie kwalifikacyi do szkół z językiem wykładowym
niemieckim, na inne posady z polskim językiem wykładowym.
Prawo prezenty na posady w szkołach w Oświęcimiu przysługuje tamtejszej
Radzie gminnej.
Należycie udokumentowane podania należy wnieść za pośrednictwem przeło
żonej władzy do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Białej najpóźniej do dnia 30.
listopada 1904.
Biała, dnia 30. września 1904.
64*
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L. 869. G. k. Eada szkolna okręgowa w Niska ogłasza konkurs celem stałego
obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kap szkoły 5-klasowej mieszanej
w Rudniku.
2. Na dwie posady nauczycieli szkoły 5-klasowej mieszanej w Rudniku.
B) Z poborami IV. klasy płac :
3. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. szKÓł 4-klasowych w Jeżowem
i w Kamieniu z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach należących do
parafii w Jeżowem, względnie w Kamieniu.
4. Na posady trzech nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Jeżowem.
5. Na posady nauczycieli szkół 4-klasowych mieszanych w Kamieniu i Ula
nowie.
6. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Przyszowie kameralnym,
Przędzelu, Łętowni i Zarzeczu.
7. Na posady samoistnych nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Maziami
i Narcie starym.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. mogą sfę ubiegać kanonicznie ordy
nowani kapłani świeccy i zakonni, którzy jednak w razie zamianowania nie będą
mogli pełnić obowiązków duszpasterskich.
Od kandydatów o posady pod 2. wymaga się uzdolnienia do udzielahia nauki
języka niemieckiego. Kandydaci z kwalifikacją do szkół wydziałowych z której
kolwiek grupy będą mieli pierwszeństwo.
We w szM pich szkołach jest wykładowy język polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwo® sw R h
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Nisku w nieprzekraczal
nym terminie do 30. listopada 1904.
Nisko, dnia 28. września 1904.

L. 1.427. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Nadwornie ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
Z poborami III. klasy płac:
1. Na dwie posady nauczycieli szkoły 6-klasowej męskiej w Nadwornie.
Z poborami IV. klasy płac:
2. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej mieszanej w Łanczynie.
3. Na łposadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Hawryłówce; na
posadę nauczyciela kierującego i nauczyciela szkoły 2-klasowej w Majdanie gra
nicznym ; na posadę nauczyciela kierującego i nauczyciela szkoły 2-klasowej
w Sadzawce.
4. Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych w Jabłonicy, Kamiennej,
Krasnej, Majdanie górnym-Huta, Osławac-h czarnych, Pasiecznej, Potoku czarnym,
Eafajłowej i Weleśnicy.
Na posady pod 1. będą mieli pierwszeństwo kandydaci posiadający egzamin
do szkół wydziałowych.
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Do posad pod 4. przywiązane jest prawo zajmowania wolnego mieszkania
w budynku szkolnym i korzystania z ogrodu i j e d n j t t morga roli, przeznaczonych
do użytku nauczyciela.
Językiem wykładowym w Nadworni eł Majdanie granicznym, i Majdanie
górnym-Huta jest jfezyk polski, we wszystkich innych szkołach język ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Eady,;szkolnej okręgowej w terminie do 30
listjpfdda 1.904.
Nadworna, dnia 1. października 1904. .

L. 3750. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Bóbrce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac:
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej i żeńskiej w Bóbrce i w 5-klasowej szkole męskiej, i żeńskiej w Chodorowie.
O posady te ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
lub zakonni, przycaem się nadmienia, że posad tych nie można zajmować równo
cześnie z posadą duszpasterską.
II. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowej szkole męskiej
i żeńskiej w Chodorowie Epsada ta zastrzeżona jest kandydatom, którzy ukończyli
szkołę rabinacką i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub którzy mają
kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i wykażą się przepisaną kwalifikacyą
do udzielania nauki religii mojżeszowej.
III. Na dwie posady nauczycieli w 6-klasowej szkole męskiej w 'B óbrce; na
dwie posady nauczycieli w 5 klasowej szkole męskiej w Ohodqrowie i jedną po
sadę w 5-klasowej szkole żeńskiej w Chodorowie.
Kandydaci kompetujący o te posady wykazać się winni uzdolnieniem dc
udzielania nauki języka niemieckiego. Kompetenci o posady w Bóbrce, posiadający
egzamin wydziałowy z której kol wiekbądż grupy będą mieli pierwszeństwo. O po
sady w szkole męskiej w Chodorowie pierwszeństwo będą miń?' kompetenci z kwa
lifikacyą do szkół wydziałowych z grupy I. i II., a er posadę w szkole żeńskiej
w Chodorowie z grupy I.
B) Z poborami IY. klasy płac :
I. Na posady nauczycieli religii rzym.
kat. i gr.
kat. w 5-klasowej szkole
mieszanej w Brzozdowcach.
O posady te ubiegać się mogą kandydaci jak pod I.
II. NaCdwie posady nauc%cielskie w 5-klasowej szkole mieszanej w Brzo
zdowcach. Kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy I. i II. mają
pierwszeństwo.
III. Na posady nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Stokach,
Suchrowie i Wybranówce.
IY. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Dźwinogrodzie i na jedną posadę naucagciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Strzeliskach nowych.
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Kandydaci ubiegający się o te posady wykazać się mają kwalifikacyą do
udzielania nauki języka niemieckiego. Kompetenci o posadę w Strzeliskach nowych
uzdolnieni do prowadzenia nauki śpiewu chóralnego będą mieć pierwszeństwo.
V. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach: 1. w Dulibacb, 2. Dziewiętnikach, 3. Łanach, 4. Mołodyńczu, 5. Podjarkowie, 6. Podhorodyszczu, 7. Sokołówce, 8. Stokach, 9. Suchrowie, 10. Zagóreczku, 11. Żyrawie.
VI. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: 1 w Berteszowie, 2. Borusowie, 3. Czeremchowie, 4. Kalinówce, 5. Laszkach dolnych na
kolonii mazurskiej, 6. Łuczanach, 7. Lubeszce, 8. Mtihlbachu, 9. Bepechowie, 10.
Stańkowcach, 11. Trybuchowcach, 12. Wołczatyczach, 13. Żabokrukach.
Językiem wykładowym w Bóbrce, Brzozdowcach, Chodorowie,
Laszkach, Łanach jest język polski, w Mtihlbachu niemiecki a
innych ruski.
Podania należycie udokumentowane, osobne o każdą posadę,'
za pośrednictwem swych władz przełożonych do dnia 30. listopada
Rady szkolnej okręgowej w Bóbrce.

Wybranówce,
we wszystkich
należy wnosić
1904 do c. k.

Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Bobrka, d n i a ' ^ października 1904.

L. 1657. Niniejszem ogłasza c. k. Rada szkolna okręgowa w Drohobyczu
konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycieskich :
Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 4-klasowej męskiej w Dro
hobyczu.
2. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. szkoły 4-klasowej męskiej w Dro
hobyczu.
3. Na posadę nauczyciela kierującego 8-kiasowej szkoły ludowej mieszanej
na przedmieściu Zwarycko-liszniańskiem w Drohobyczu z polskim językiem wykła
dowym, ewentualnie na posadę nauczyciela ‘w którejkolwiek szkole pospolitej
w Drohobyczu przy tej sposobności opróżnić się mogącą.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać kapłani świeccy lub zakonni
kanonicznie ordynowani, którzy jednak w razie zamianowania nie będą mogli
pełnić obowiązków duszpasterskich.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Drohobyczu w terminie
do 30. listopada 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Drohobycz, dnia 26. września 1904.
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b) ogłoszone po raz drugi:
L. 33.564. C. k. Eada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs w celu
nadania posady c. k. inspektora szkolnego ogręgowego dla okręgu miejskiego
we Lwowie.
Z posadą tą połączone są prawa i pobory urzędników państwowych w IX.
klasie rangi w myśl ustawy z 8. czerwca 1892 Nr. 92. Dz. pr. p. i z 19. września
1898 Nr. 172 Dz. pr. p. tudzież ryczałt d ^ t i kosztów podróży ustanowiony dla
tej posady w kwocie 1.400 K rocznie.
Kompetować mogą o tę posadę:
1. pozostający w służbie c. k. inspektorowie szkolni okręgowi posiadający
kwalińkacyą do szkół śre d n ic h ;
2. dyrektorowie i profesorowie szkół średnich posiadający kwalifikacyę do
tych szkół;
3. dyrektorowie i nauczyciele główni c. k. seminaryów nauczycielskich po
siadający kwalifikacyę przepisaną dla szkół średnich.
Nominacya może być w myśl §. 2. ustawy z 8. czerwca 1892 Nr. 92. Dz.
pr. p. od razu stałą lub na razie prowizoryczną stosownie do uznania Pana Mi
nistra Wyznań i Oświaty.Podania opatrzone w potpzebne dokumenty- służbowe i wypełnioną dokładnie
tabelę kwalifikacyjną, sporządzoną w języku niemieckim na przepisanym formu
larzu wnosiŁnależy w drodze służbowej do Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajo
wej w terminie do 25. października 1904.
Ubiegający się o tę posadę dyrektorowie i nauczyciele szkół średnich i se
minaryów nauczycielskich mogą w podanipch. swych prosić, aby pod względem
płacy i dodatków pięcioletnich zastosowano do nich na pondzie inspektora szkol
nego okręgowego normy przepisane dla nauczycieli szkól średnich i semina.ryów
nauczycielskich..
Zebrane podania przedłożą Dyrekcye szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich a względnie c. k. Eady szkolne okręgowe w terminie do 31. października
1904 r. wypełniwszy należycie dołączone do nich tabele kwalifikacyjne.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 22. września 1904.

L. 37.534. Niniejszem ogłasza się konkurs w celu obsadzenia posady nauczy
cielki szkoły ćwiczeń w c. k. żeńskiem seminaryum nauczycielskiem w Przemyślu
z kwalińkacyą do udzielania nauki w szkołach wydziałowych.
Do tej posady przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków pięcio
letnich unormowane ustawą z 19. września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kompetentki ubiegające się o tę posadę winny podania swe należycie udoku
mentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną na przepi
sanym formularzu (Qualifikationstabelle) wniańe’ za pośrednictwem swej władzy
przełożonej do c. Eady szkolnej krajowej do dnia 25. października 1904.
Kandydatki pełniące obowiązki w publicznych szkołach ludowych, a pragnące,
aby lata spędzone w tej służbie były im policzone na posadzie, o którą się ubie
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gają, nietylko do ogólnej ilości lat służby ale także w celu przyznania dodatków
pięcioletnich po myśli §. 2. i 14. przytoczonej ustawy, winny oświadczyć wyraźnie
w swych podaniach, czy i w jakiej mierze liczą w razie zamianowania na korzyści,
które mogą osiągnąć na podstawie rzeczonych postanowień ustawy.
Podania kompetentek przedłożą Dyrekcye i e. k. Eady szkolnfe ' okręgowe
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne dodnia 31. października i 904.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 30. września 1904.

L. 1.402. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem konkurs:
Z poborami III. klasy płac:
.
I. Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Krakoweu.
Z poborami IV. klasy płac :
II. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół w Nahaezowie
iŻmijowiskaeh. Do płacy wlicza się dochód z gruntu wNahaezowie w kwocie
24 K 64 h, a w Żmijowiskaeh w kwocie 41 K 04 h.
III. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Czernilawie, Nahaczowie i Eogóźnie.
IV. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych : 1. w Elrdychowie,
2. Czerczylcu, 3. jShotyńcu, 4. Hraszowicach. 5. Kobylnicy ruskiej, 6. Kobylnicy
wołoskiej, 7. Lubieniach, 8. Mołoszkowicach, 9. Starzyskach, 10. Wulce rosnowskiej
W szkole ad I. językiem wykładowym jest język polski a kwalifikacya wy
magana z uzdolnieniem do uczenia języka ruskiego i niemieckiego.
We wszystkich innych szkołach językiem wykładowym jest język ruski,
a wymagana jest kwalifikacya z językiem wykładowym polskim i ruśHŁi.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
przełożonej władzy do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Jaworowie najpóźniej do
15. listopada 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgw ej.
Jaworów, dnia 6. września 1904.

L. 1,620. Celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich
ogłasza c. k. Eada szkolna okręgpwa w Nowym Targu konkurs :
Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzjrń. kat. w 6 klasowej szkole żeńskiej
w Nowym Targu.
2. Na takąż posadę w 5-klasowej szkole męskiej w Nowym Targu (z dodat
kiem osobistym od gminy w kwocie 400 K).
Z poborami IV. klasy placu
1
3. Na posadę nauczyciela w 4 klasowej szkole w Czarnym Dunajcu.
4. Na, posady nauczycieli j]g!kj w 2-klasowych szkołach : w m ilce, Manio
wach, Odrowążu (wszędzie wolne mieszkanie),
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5.
Na posady w szkołach 1-klasowych w Gronkowie, Grywałdzie. Jaworkach.
Kluszkowcach, Krauszowie, Morawczynie, Pieuiążkowicach, Ponicach, Sromowcach
niżnych, Szlachtowej, Zaskalu i Zubsuchem na Zębie.
W szkołach w Jaworkach i Szlachtowej jest język wykładowy ruski,
w innych polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do tutejszej c. k. Eady
szkolnej okręgowej za pośrednictwem swych władz przełożonych najpóźniej do
15. listopada b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Nowy Targ, dnia 18. września 1904.

L. 1.006. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Bohorodczanach ogłasza niniej
szem konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. grecko-ka;. i mojżeszowej
w szkole 5-klasowej męskiej w Bohorodczanach z obowiązkiem udzielania tej nauki
w miejscowej szkole 5-klasowej żeńskiej.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą ubiegać się kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub zakonni a o posadę nauczyciela religii mojżeszowej
kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinacką i złożyli egzamin na rabina z dobrym
postępem, lub którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i wykażą
się przepisaną kwalifikacyą do udzielania nauki religii mojżeszowej.
2. Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Bohorodcza
nach. Kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy I. lub II. będą mieli pierw
szeństwo.
8.
Na jedną posadę nauczycielki w szkole 5-klascwej żeńskiej w Bohorod
czanach z pierwszeństwem dla kandydatki z egzaminem wydziałowym z grupy I.
lub II.
B) Z poborami IV. klasy p ła c :
4. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Sołotwinie.
5. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole Starych Bohorodczanach.
6. Na posadę nauczyciela (lki) w.2-klasowej szkole mieszanej w Lachowcach.
7. Na posady nauczycieli samoistnych z wolnem mieszkaniem w budynku
szkolnym i i prawem używania 1. morga pola w szkołach 1-klasowych w Babczem,
Grabowcu, Hlebówce, Horocholinie I., Kryczce, Kosmaczu, Markowej, Mołotkowie,
Pochówce i Eakowcu.
Językiem wykładowym w szkołach w Bohorodczanach i Sołotwinie jest język
polski we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych w terminie do dnia 15. listopada 1904 do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Bohorodczanach.
Bohorodczany, dnia 15. września 1904.

Nr. 25.
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L. 1.575. G. k. Eada szkolna okręgowa w Krośnie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i na posadę nauczyciela religii
mojżeszowej w 5-klasowej szkole mieszanej w Dukli.
O posadę nauczyciela religii rzym. kat. ubiegać się mogą tylko kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia, że posady tej
nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej mogą się ubiegać kandydaci, którzy
ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub
którzy mają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i posiadają przepisaną
kwalifikacyę do udzielania nauki religii mojżeszowej,
B) Z poborami IV. klasy płac:
2. Na cztery posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Korczynie.
Od kompetentów wymaga się kwalifikaeyi do udzielania nauki języka niemieckiego
w szkołach ludowych pospolitych. Kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych
z I. II. i III. grupy będą mieli pierwszeństwo.
3. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach ludowych w Lubatowej i Odrzykoniu.
4. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach ludowych
w Barwinku, Hucie polańskiej, Myscowej, Polanach, Trzcianie, Wrocance, W ró
bliku królewskim i Węglówce.
Na posady nauczycieli w szkołach ludowych w Barwinku, Myscowej, Pola
nach, Trzcianie, Wróbliku królewskim i Węglówce wymagany jest patent na
uczycielski z językiem wykładowym ruskim i z prawem uczenia języka polskiego
a na inne posady z językiem wykładowym polskim.
Podania należycie udokumentowane, osobno o każdą posadę, naieży WLOsić
przez władzę przełożoną do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Krośnie w terminie
do dnia 15. listopada 1904.
Krosno, dnia 21. września 1904.

L. 1.305. G. k. Eada szkolna okręgowa w Grybowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ła c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole5-klasowej mieszanej
w
Ciężkowicach. O posadę tę mogą się ubiegać kapłani świeccy lub zakonni, kano
nicznie ordynowani, którzy jednak w razie zamianowania nie będą mogli zajmować
posady duszpasterskiej.
B) Z poborami IY. klasy, p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej w Bobowej.
2. Na posady nauczycieli względnie nauczycielek szkół 2-klasowych w Bruśniku, Jastrzębi i Polnej.
3. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w Banicy, Binczarowej, Izbach.
Kamionce wielkiej, Królowej ruskiej i Wawrzce.
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W Banicy, Binczarowej, Izbach, Królowej ruskiej i Wawrzce jest język wy
kładowy ruski w innych szkołach język polski.
Od kompetentów o posadę w Bobowej wymaga się uzdolnienia do udzielania
języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej, w Grybowie najpóźniej do
15. listopada b. r.
Grybów, dnia 15. września 1904.

L. 1.567. G. k. Eada szkolna okręgowa w Sanoku ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole wydziałowej męskiej
połączonej z 4-klasową pospolitą w Sanoku, z obowiązkiem udzielania nauki re
ligii w szkołach 1-klasowych w Posadzie sanockiej i Posadzie olchowskiej.
2. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Sanoku. Kompetenci z uzdolnieniem do udzielania nauki sloidu
wszkołach wydziałowych mają pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
B) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej męskiej w Bymanowie z obowiązkiem udzielania nauki religii także w tamtejszej szkole 4-klasowej
żeńskiej i w szkole 2-klasowej w Posadzie górnej.
2. Na posadę nauczyciela szkoły 5-klasowej męskiej w Bymanowie. Kompe
tenci z uzdolnieniem do szkół wydziałowych do udzielania przedmiotów objętych
grupą II. lub III. mają pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
0) Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela szkoły 3-klasowej w Zagórzu z językiem wykła
dowym polskim i ruskim obowiązkowym.
2. Na posady w szkołach 1-klasowych z językiem wykładowym polskim:
a) w Dębnej, b) Głębokiem, c) Łodzinie (ruski język obow.), d) Króliku polskim
(język ruski obow.), e) w Eaczkowej.
3. Na posady w szkołach 1-klasowych z językiem wykładowym ruskim:
a) w Osławicy, b) Seńkowej Woli, c) Siemuszowej, d) Stróżach wielkich, e) W i
słoku wielkim dolnym, f) Wisłoku wielkim górnym, g) Wisłoczku, h) Woli niżnej,
i) Woli wyżnej, j) Lalinie, k) Moszczańcu, 1) Bakowej, m) Surowicy, n) Szklarach,
o) Daliowej, p) Turzańsku, r) Kulasznem s) Polanach surowicznych, t) Między
brodziu.
O posady nauczycieli religii kompetować mogą duchowni świeccy lub zakonni
którzy jednak nie będą mogli równocześnie zajmować posady w duszpasterstwie.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w drodze służbowej naj
później do dnia 15. iistopada b. r.
Sanok, dnia 18. września 1904.
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L. 1.618. C. k. Eada szkolna okręgowa w Złoczowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami
IV. klasy płac:
I. Na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Białymkamieniu.
II. Na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Gołogórach.
III. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Bełżcu, Bortkowie,
Kniażem, Łąckiem wielkiem, Olszanicy, Ożydowie i Skwarzawie.
IV. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych: w Bołożynowie, Kropiwnej,
Ostrowczyku polnym, Płuchowie, Poczapach, Szpikłosach, Trościańcu małym,
Uciszkowie, Zakomarzu i Żukowie.
Językiem wykładowym w Białymkamieniu i Gołogórach jest język polski
we wszystkich innych wymienionych szkołach język ruski.
Od kompetentów ubiegających się o posady pod I. i II. wymaga się patentu
kwalifikacyjnego do szkół ludowych pospolitych i uzdolnienia dc udzielania nauki
języka niemieckiego.
Kompetenci ubiegający się o posady pod III. i IV. winni się wykazać pa
tentem do szkół ludowych pospolitych.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Złoczowie w terminie do 15. listopada 1904.
Złoczów, dnia 22. września 1904.

O g ło s z e n ie ,
Egzamina kwalifikacyjne, dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych rozpo
czną się przed c. k. Komisyą egzaminacyjną w Sokalu dnia 24. października b. r.
o godzinie 8. rano częścią piśmienną.
Podania wnosić należy najpóźniej do 20. października b. r.

Nakładem ftmduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.

te

Rok YIII.

Nr. 26.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r a j o w e j w jjalicyi.
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 26. października 1904.

L. 29.403.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej do c. k. Rad szkolnych okręgowych i nau
czycieli szkół ludowych w sprawie doboru odmian drzew owocowych,
poleconych przez W ydział krajowy do ogólnej hodowli.

Odezwą z dnia 22. lipca b. r. 1. 60.984 udzielił Wydział krajowy
c. k. Radzie szkolnej krajowej następujące pismo
celą;-ogłoszenia
w »Dzienniku urzędowym«.

w

„Od szeregu lat nawoływały w naszym kraju \ ł ® z e autonomiczne, władze
szkolne, 'stowarzyszenia rolnic-ie i inne, oraz światli ludzie fachowi na zebraniach
i zgromadzeniach, w szkołaqj|, w pismach i książkach do dźwigania sadownictwa,
które do niedawna w wielkiem było zaniedbaniu i upadku, upatrując w niem, t, a
przykładem innych krajów, bardzo doniosłe źródło przychodów, jeśli będzie pro
wadzone umiejętnie i uprawiać bodzie gatunki owoców p oszuki^rie przez handel.
Nawoływania te zaczynają odnosić skutek. Założone przez Wydział krajowy
dwa zakłady, krajowa szkoła ogrodnicza w Tarnowie i krajowy zagład sadowniczy
w Zaleszczykach, ogrody i szkółki drzew owocowych utrzymywane przez towarzy
stwa ogrodnicze, zakłady coraz liczniejsze przedsiębiorców prywatnych, praca kra
jowych nauczycieli wędrownych i stowarzyszeń fachowych, craz wielu nauczy
cieli ludowych, wszystko to oddziaływa coraz bardziej w tym kierunku, że właści
ciele sadów zaczynają pielęgnować je staranniej i rozszerzać, że powstają liczne
nowe sady z myślą nieograniczenia się do zaspakajania domowych potrzeb, lecz
dostarczania rnateryału dla handlu. Przytem występują usiłowania organizacyi
spółkowej dla wspólnej sprzedaży owoców i próby przerabiania owoców celem
sprzedaży prajpohów.
Chcąc tym z różnych stron występującym usiłowaniom dać należytą podstawę
w uwzględnieniu przyrodzonych warunków produkcyi, zwołał Wydział krajowy
Nr. 26.
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w zeszłym roku ankietę z rzeczoznawców celem oznaczenia, jakie odmiany drzew
owocowych należałoby ze względu na warunki klimatyczne zalecić w Jpnycli
okolicach kraju do powszechnej uprawy. Na podstawie zgodnych uchwał owej
ankiety ogłosił Wydział krajowy „ D o b ó r o d m i a n d r z e w o w o c o w y c h " po
leconych do powszechnej uprawy. Dobór ten, który w kołach fachowych spotkał
się w ogólności z przychylnem ocenieniem, stanowi pożądaną podstawę dla dalszej
akeyi tak Wydziału krajowego jak i wszystkich innych interesowanych czynników
na polu dźwigania sadownictwa w kraju.
Praktyczne korzyści zestawienia tego „Doboru" odmian drzew owocowych są
dwojakie.
Naprzód unika się uprawy tych odmian, które w naszych warunkach nie
udają się a któremi zarzucają nas pod najszumniejszemi reklamami firmy zagra
niczne, powtóre zaś uzyskuje się większą jednolitość wyprodukowany cli owoców,
przez co bardzo znacznie ułatwia się zbyt i podnosi przychody z sadownictwa.
Wydział krajowy rozważając środki i sposoby akeyi zmierzającej na podsta
wie owego „Doboru" do rozwoju sadownictwa w kraju, uznał, że w początkach
tejże, zwłaszcza o ile chodzi o szerokie koła ludności włościańskiej i małomiejskiej,
należy skoncentrować usiłowania rozpowszechnienia odpowiednich odmian drzew
owocowych na ile możności szczupłą ilość gatunków, najpewniejszych pod wzglę
dem udania się i najbardziej pokupnych w handlu. Odbyt im pewniejszy tern
bardziej zachęcać będzie do rozwoju i ulepszenia produkcji,
handel zamiej
scowy a jeszcze bardziej zagraniczny zwraca się z żądaniami swemi przedewszystkiem tam, gdzie może dostać zawsze znaczną ilość jednostajnego towaru.
W tym celu wybrał Wydział krajowy, na podstawie opinii znawców, dla
uprawy powszechnej w celach sprzedaży następujące odmiany powyższym doborem
objęte, które stanowić będą dobór ściślejszy dla strefy I., II. i III. „Doboru".
(Strefa I. obejmuje zachodnią nizinną część kraju aż prawie po Ezeszów. Strefa
II. ciągnie się od Ezeszowa do Brodów, granicząc na północ i wschód z gubernią
lubelską i Wołyniem, a dotykając nal. południe Lwowa i Złoczowa. Strefę III. sta
nowi górne d o A c ze Dniestru za Samborem, Stryjem i północna część galicyjskiego
Podola z Tarnopolem).
J a b ł k a : kronselskie (Transparento de Concels); kantówka gdańska (Danziger Kantapfel); reneta landsberska (Beinette de Landsberg); pepina londyńska
(London peppin); reneta Baumanna (Eeinette Baumann) * reneta Kulona (Eemette
Coulon); grochówka (Bohnapfel).
G r u s z e : amanlis (Beurre d’ A m anlis); salisbury (Princesse Mariannę);
bergamota jesienna (Bergamotte rouge d’ autom ne); plebanka (cle Oure).
Ś l i w y : renkloda wielka złota (Benkloda zielona); węgierka angielska
(Quetsche d’ A n gleterre); węgierka zwyczajna.
W i ś n i e : goryczka (Montmorency, konigliche Amarelie); osthajmska (Griotte
d’ Ostheim, Ostheimer Weichsel).
Dla strefy IY. „Doboru" (Pokucie i południowa część galicyjskiego Podola).
J a b ł k a : kronselskie, kantówka gdańska, pepina londyńska, reneta Bau
manna, reneta landsberska, reneta Kulona.
G r u s z e : amanlis, bera Hardego (Beurre Hardy), plebanka.
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Ś l i w y i w i ś n i e te saink co dla stref I., II., III.
Dla strefy V. „Doboru" (okolicy górskie i podgórskie).
J a b ł k a : kronselskie, kantówka gdańska, reneta landsberska, grochówka.
G r u s z e : salisbury, bergamota jesienna, plebanka.
" Ś l i w y i w i ś n i e to same co dla stref I., II., III.
Chcąc ułatwić i przyspieszyć rozpowszechnienie wymienionych powyżej odmian
(zatem t. z. ściślejszego doboru) po całym kraju, umoźebnió ich zakupno przez
ludność włościańską i małomiejską, polecił Wydział krajowy zakładom krajowym,
mianowicie szkole ogrodniczej w Tarnowie, zakładowi sadowniczemu w Zaleszczy
kach i zarządowi ogrodu szkoły rolniczej w Czernichowie, aby stale produkowały
na sprzedaż znaczniejszą ilość drzewek odmian powyżej wymienionych i o ile
zapas starczy sprzedawały krajowym właścicielom sadów, zarządom drogowym
i szkołom drzewka z tego ściślejszego doboru z uformowaną koroną: jabłonie
i wiśnie po 60 groszy; grusze i śliwy po 80 groszy za sztukę.
Równocześnie wezwał Wydział krajowy zarządy zakładów sadowniczych
i szkółek drzew owocowych, które pobierają subwencye krajowe, mianowicie: To
warzystwa ogrodniczego w Krakowie, Towarzystwa ogrodniczego w Wadowicach,
Wydziału pow. w Limanowej, Wydziału pow. w Kołomyi, zakładu na Wulce Kapilańskiej w Zamarstynowie pod Lwowem, szkółki drzew owocowych \y Olesku, To
warzystwa „Selski Hospodar" w Olesku, ogrodu szkoły rolniczej w Czernichowie,
ogrodu szkoły w Lanckoronie, wreszcie prywatnego zakładu sadowniczego braci
Niemczewskich w Okopach św. Trójcy p. Kozaczówka, aby te zakłady i szkółki
odmiany drzew owocowych objęte ściślejszym doborem, ustanowionym w niniej
szym okólniku, produkowały i sprzedawały krajowym wŁścieielom sadów, za
rządom drogowym i szkołom po cenach wymienionych powyżej".

W interesie rychłego podniesienia sadownictwa w kraju i stworze
nia znacznej ilości jednostajnego materyalu handlowego zaleca się c. k.
Radom szkolnym okręgowym usilne i stałe popieranie usiłowań wyra
żonych w powyższym okólniku przez zarządzanie odpowiednich refera
tów oraz wystaw szkolnych w czasie konferencyi okręgowych. Zarazem
poleca c. k. Rada szkolna krajowa nauczycielom prowadzącym przy
szkołach ogrody szkolne, aby w szkółkach i sadach szkolnych pielę
gnowali i rozmnażali przedewszystkiem odmiany zalecone w powyższym
ściślejszym doborze.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 6. października 1904.
Za c. k. Namiestnika
Piasek w. r.
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W ia d o m o ś c i o so b iste.
0.
Passowicza w
w Jarosławiu
czycielskim i

k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła rzeczywistych nauczycieli Piotra
c. k. gimnazyum w Brodach, Adama Wołka w c. k. gimnazyum
i Jana Witka w c. k. gimnazyum w Drohobyczu w zawodzie nau
nadała im tytuł c. k. profesorów.

0. k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
Paulina Stańkowskiego nauczyciela kierującego w Śniatynie „na Bałkach" na re
prezentanta zawodu nauczycielskiego do c. k. Eady szkolnej okręgowej
w Ś niatynie;
Teofila Chechlińskiego nauczyciela kierującego w Czerlanach na reprezentanta za
wodu nauczycielskiego do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Gródku.
0. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
ks. Leopolda Augustyna nauczycielem religii rzym. kat. 5-klasowej szkoły męskiej
w Sokołowie;
Helenę Michalską nauczycielką kierującą 4-klasowej szkoły żeńskiej w Wieliczce ;
Stanisława Milewskiego nauczycielem 4-klasowej szkoły w Cięcinie;
Władysława Heinricha nauczycielem 4-klasowej szkoły męskiej w Eożniatcwie.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Józefą Kazka w Przytkowicach; Józefa Karakulskiego w Husowie; Józefa Osowskiego
w Turowce; Franciszka Bobińskiego w Moskalówce.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 2-klasowych :
Franciszka Nawrockiego w Krościenku wyżnem; Karolinę Urbanowiczównę w Swaryczowie.
Nauczyefelami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Mieczysława Kwaka w Tenetnikach; Stefanię Kochównę w Zawidowicach; Syl
westra Batiuka w Stryhańeach; Włodzimierę Liwezakównę w Chomiakówce;
Wincentę Szydłowską w Bratyszowie.
0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła:
Jana Domiszewskiego nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły męskiej w Skałacie
na równorzędną posadę do 5-klasowej szkoły męskiej w Husiatynie ;
Stanisława Bieniowskhgo nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły żeńskiej
w Borszczowie na równorzędną posadę do 5-irlasowej szkoły męskiej w Ska
łacie;
Piotra Stradę nauczyciela 2-klasowej szkoły w Iwoniczu na równorzędną posadę
do 5 klasowej szkoły męskiej w Korczynie;
Eugeniusza Senatowicza nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Stratynie na
równorzędną posadę do 2-klasowej szkoły w Kosmaczu.
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C. k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Antoniego Glodta nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Domosławicach;
Antoniego Janellego nauczyciela w Krasnej.
Zmarł:
Dymitr Ghyrowski nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły męskiej w Stryju dnia
9. października b. r. w 50-tym roku życia, wysłużywszy w zawodzie nauczy
cielskim lat 30.

O r g a n iz a o y a szkół.
C. k. Eada szkolna krajowa wyłączyła orzBzeniami z dnia 17. października
1904 ro k u :
1, 37.490 gminę Królin w okręgu mościskim z zakresu szkolnego w Tuugłowach
i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w K rólinie;
1. 40.320 gminę Gawłówek w okręgu bocheńskim z zakresu szkolnego w Mikluszowicach i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Gawłówku.
C. k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z clnia 17. paździer
nika 1904:
1. 39 153 1-klasową szkołę w Majdanie w okręgu drohobyckim;
1. 39.938 1-klasową szkołę w Hadlach szklarskich w okręgu rzeszowskim;
1. 39.940 1-klasową szkołę w Widtu^owie w okręgu rzeszowskim.
O.
k. Eada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniem z dnia 17. paździer
nika 1904 1. 40.527 1-klasową szkołę w Podniestrzanach w okręgu bobreekim
na 2-klasową.
0.
k, Eada szkolna krajowa ustanowiła posadę nauczyciela religii mojżeszowej
dla szkół ludowych 5-klasowych męskiej i żeńskiej w Borszczowie.

K s ią ż k i sz k o ln e i n a u k o w e .
k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „IcTopma xpn>
- KaTO»mr,KoI pepKBH g y r a inisLi cepe^mus, nioaa BaiMepa. H anncaE
A.ieKcaH.ąep CTetJiaHOBHn. W e Lwowie 1903. Nakładem funduszu krajowego11
0.

c tim h b c k o

O.

w poczet książek, dozwolonych przy nauce religii
średnich.
Cena egzemplarza oprawnego 2 K.

obrz,

gr. kat. w szkołach

C. k. Eada szkolna krajowa postanowiła zalecić książkę p. t. „Agnieszka
Kruszyńska. Podręcznik do nauki gospodarstwa domowego. Lwówr 1904. Cena
egzemplarza oprawnego 4 K “ jako środek pomocniczy przy nauce gospodarstwa
domowmgo w szkołach wydziałowych żeńskich, tudzież polecić ją do bibliotek
szkolnych jako wskazówkę dla nauczycielek.
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K o n k u rsa .
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 620. Dyrekcya u. k. państwowej szkoły przemysłowej
sza konkurs na posadę asystenta chemii ogólnej i analitycznej.
się remuneracya 1200 K rocznie.
Podania wystosowane do c. k. Rady szkolnej krajowej
ręce Dyrekcyi i zaopatrzyć w „curriculum vitae“, w dowody
nienia i w dowód dokładnej znajomości języka polskiego.
Kandydaci o studyach akademickich- mają pierwszeństwo.
Termin konkursu upływa z dniem 1. listopada 1904.

w Krakowie ogła
Z posadą tą łączy
przesłać należy na
zawodowego uzdol

Z Dyrekcyi c. k. państwowej szkoły przemysłowej.
W Krakowie dnia 17. października 1904.

L. 2B50. C. k. Rada szkolna okręgowa w Wieliczce ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach z językiem
wykładowym polskim:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę kierownika względnie kierowniczki szkoły 5-klasowej żeńskiej
w Dobczycach. Pierwszeństwo w uzyskaniu tej posady zastrzega się posiadającym
patent do szkół wydziałowych z którejkolwiek grupy.
B) Z poborami IY. klasy płac:
2. Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych: w Bilczyeacb, Brzegach,
Czasławiu, Czechówce, Faftkowicaeh, Grajewie, Kawcu, Kawkach, Poznachowicach górnych, Przebieczanach, Skrzynce, Stryszowej, Węglówce, Węgrzcach wiel
kich i Zręczycacli.
8.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Gruszowie i Krzesławicach.
Podania zaopatrzony dokumentami służbowymi należy wnosić w przepisanej
drodze służbowej w terminie do końca listopada b. r.
Wieliczka dnia 15. października 1904.

L. 1828. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Nisku ogłasza konkurs celem sta
łego obsadzenia posad nauczycielskich z uoborami IV. klasy płac w 1-klasowych
szkołach w Nowosielcu i Sojkowej z polskim językiem wykładowym. Termin wno
szenia podali do końca listopada b. r.
Posada samoistna w 1-klasowej szkole w Maziami ogłoszona w konkursie
z dnia
września b. r. 1. 869^ (Dziennik urzęd. Nr. 25) nie będzie teraz stale
obsadzoną.
Nisko dnia 13. października 1904.
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L. 1720. G. k. Eada szkolna okręgowa w Pilźnie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. kla*y płac:
1. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 5-klasowej mieszanej w Pilźnie,
z prawem pierwszeństwa dla koinpetentów posiadających egzamin kwalifikacyjny
do szkół wydziałowych z przedmiotów objętych grupą I.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym.-kat. w szkole5-klasowej w Pilźnie.
O tę posadę kompetować mogą kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie
ordynowani. Posady katechety nie można zajmować równocześnie z posadą dusz
pasterską.
B) Z poborami IV. klasy płac:
1. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Chotowej,
Lipinaeh i Woli 1ubeckiej.
2. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych zmieszkaniem w bu
dynku szkolnym w Błaźkowej i Jastrząbce starej.
We wszystkich powyższych szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do
30. listopada b. r.
W Pilźnie dnia 5. października 1904.

L. 2.252. C. k. Eada szkolna okręgowa w Husiatynie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z- poborami III. klasy p ł a c :
1. Posady nauczyciela religii rzym. kat. i posady nauczyciela religii mojże
szowej w 5-klasowej szkole męskiej i 6-klasowej żeńskiej w Husiatynie.
2. Dwóch posad nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej w Husiatynie.
3. Posady nauczycielki 6-klasowej szkoły żeńskiej w Husiatynie.
Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Posady nauczyciela religii rzym. kat., gr. kat. i mojżeszowej w 5-klasowej
szkole męskiej i 5-klasowej szkole żeńskiej w Kopyczyńcach i w szkole 4-klasowej
męskiej i żeńskiej w Chorostkowie.
5. Trzech posad nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej w Kopyczyńcach.
6. Posady nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej połączonej
z dopełniającym kursem rolniczym w Chorostkowie.
7. Dwóch posad nauczycieli 4-klasowej szkoły męskiej w Chorostkowie.
8. Dwóch posad nauczycielek 4-klasowoj szkoły żeńskiej w Chorostkowie.
9. Trzech posad nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w ©żarnokońcach
wielkich.
10. Trzech posad nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Probużoej.
11. Jednej posady nauczyciela 3-klasowej szkoły mieszanej w Horodnicy.
12. Posady nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Szydłowcach.
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18.
Posad nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych: 1. w Czabarówce, 2. Czarnokońcach małych, 3. Hadyńkoweach, 4. Howiłowie wielkim. 5. .Jabłonowie, 6. Kociubińcaeh, 7. Koeiubińczykach, 8. Mszańcu, 9. Sidorowie, 10. Szydłowcach,
11. Wasylkowcacli.
14.
Posad samoistnych nauczycieli szkół 1-klasowych: a) w Bosyraeh, b)
Hryńkowcach, c) Majdanie d) Wasylkowie.
Do posady w Chorostkowie przywiązany jest użytek z 2 ]/2 morgów pola. Do
poborów wlicza się dochód ze zboża w kwocie 237 K 24 h.
Do posad w Bosyraeh i Wasylkowie użytek z jednego morga pola. Do płacy
na posadzie w Bosyraeh wlicza się dochód ze zboża w kwocie 131 K 24.
W szkołach w Husiatynie, Kopyczymcach, Chorostkowie, Czabarówce, H ry ń
kowcach, Majdanie i Koeiubińczykach jest język wykładowy polski, w innych ruski.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. mogą się ubiegać tylko
kanoniczpie ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia
że posad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
O posady nauczycieli religii mojżeszowej mogą się ubiegać kandydaci, którzy
ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub
którzy posiadają kwalifikacyę na nauczycieli szkół ludowych i przepisaną kwalifi
kacyę do udzielania nauki religii swego wyznania. Kompetenci (tki) o posady
w Husiatynie którzy posiadają egzamin wydziałowy będą mieć pierwszeństwo.
O posady w szkołach 3- 4- i 5-klasowych ubiegać się mogą kandydfccj-po
siadający kwalifikacyę do szkół więcejklasowych, a o posadę pod 6. pierwszeństwo
mieć będą kandydaci posiadający kwalifikacyę na kierowników kursów rolniczych.
Wreszcie ubiegający się o inne posady winni posiadać kwalifikacyę do szkół
ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim, z wyjątkiem
posad w Czabarowjce, Koeiubińczykach, Hryńkowcach i Majdanie, na które wystar
czy kwalitikacya z językiem wykładowym polskim wraz z uwolnieniem do nau
czania języka ruskiego jako pize*hniotu.
Podania należycie udokumentowane i ostemplowane należy wnosić za pośre
dnictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Husiatynie
do końca listopada b. r.
Husiatyn, dnia 30. września 1904.

L. 3.057. C. k. Rada szkolna okręgowa w Tłumaczu ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami IY. klasy płac :
Nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły w Niżniowde.
Nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w7 Petrylowie.
Nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: w Ozarnołoźcach, Hostowie, Oleszy,
Pałahiezach, fntryłowie i Uhornikach.
Nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: w Delawie, Dołhem, Hołoskowie, Horyhladach, Korolówce, Oknianacli, Ostryni, Pużnikach, Słobódce ad
Odaje.
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W szkole w Niźniowie jest polski język wykładowy, we wszystkich innych
język ruski.
Kompetenci ubiegający się o powyższe- posady winni wnieść należycie udo
kumentowane podania zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną i wykaz lat służby za
pośrednictwem swej władzy przełożonej do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej
w terminie do końca listopada b. r.
Tłumacz, dnia 10. października 1904.

L. 1399. C. k. Eada szkolna okręgowa w Rawie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami 111. klasy p ł a c :
1. Posady nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowej szkole męskiej w Rawie.
2. Dwóch posad nauczycieli 3-klasowej szkoły męskiej w Uhnowie.
Z poborami IV. klasy płac:
3. Posady nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły mieszanej w Ulhówku.
4. Posad nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Rzeczycy, Wierzbicy i Wulce .
mazowieckiej.
5. Posad nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół: w Bruckenthalu, Chlewczanach, Dyniskach, Doroaszowie, Dziewięcierzu, Hołem rawskiem, Korczminie,
Stajach, Szezepiatynie, Sałaszach i Smolinie.
Do płacy nauczyciela w Bruckenthalu wlicza się dochód z pola w kwocie
37 K 70 h.
O posadę nauczyciela religii mogą ubiegać się tylko kanonicznie ordynowa
ni kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak jako katecheci nie będą mogli
zajmować posady duszpasterskiej.
Kompetenci o posadę nauczycielską w Uhnowie winni wykazać się prawem
do udzielania nauki języka niemieckiego.
Językiem wykładowym w Stajach jest język polski, w Bruckenthalu nie
miecki, we wszystkich innych ruski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone wykazem lat służby przedetatowej, względnie dekretem wymiaru wkładek do funduszu emerytalnego i do
kładnie wypełnioną tabelą kwalifikacyjną należy wnieść za pośrednictwem władzy
przełożonej do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej najpóźniej do końca listo
pada b. r.
Rawa, dnia 7. października 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 32.574. Celem obsadzenia posady nauczyciela języka niemieckiego jako
przedmiotu głównego, a filologii -klasycznej jako przedmiotu pobocznego w c. k.
II. gimnazyum (niemieckiem) we Lwowie, ewentualnie takiej posady, mogącej się
opróżnić w innym zakładzie, ogłasza się niniejszem konkurs.
Nr. 26.

67

478
Z wymienioną posadą połączone są pobory i prawa w myśl ustawy z dnia
września 1898 Dz. p. p. Nr. 173.
Kompetenci którzy jeszcze nie ukończyli 25. roku życia, winni wykazać się,
czy i o ile uczynili zadość obowiązkowi służby wojskowej.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty i należycie wypełnioną tabelę
kwalifikacyjną, nlteży wnosić za pośrednictwem przełożonej dyrekcyi do końca
listopada 1904 do Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajowej.
19.

Z c. k. Eady szkolnej krajowej
Lwów, dnia 30. września 1904.
L. 2.354. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Rudkach ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na cztery posady nauczycieli w 6-klasowej szkole męskiej w Rudkach.
2. Na jedną posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole 'męskiej w Komarnie.
Kandydaci z egzaminem wydziałowym będą mieli pierwszeństwo.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Chłopach.
2. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Czajkowicach, Podhajczykach. i Rumnie.
3. N a posady samoistnych nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Chłopczy
cach, Hołodówce, Kołodrubach, Koniuszkach tuligłowskich, Laszkach zawiązanych,
Łówczycach, Milczycach,■Ajtowosiółkach oparskieb, Powerchowie, Rozdziałowicacl,
Tatarynowie i Wańkowieach.
Do posady w Kozdziałowucaeh przywiązany jest dochód z sześciu morgów
pola obliczony w rocznej kwocie na 48 K 46 h.
Językiem wykładowym w Komarnie, Rudkach, Chłopach, Podbajczykaeh,
Rumnie i Milczycach jest język polski, w innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Rady szkoinej okręgowej w terminie do
dnia 30. listopada b. r.
Rudki, dnia 27. września 1904.
L. 2.246. C. k. Rada szkolna okręgowa w Żywcu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
I. Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela w szkole 6-klasowej męskiej w Żywcu.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Suchej.
Pierwszeństwo będą mieć kandydaci z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
3. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. w szkole 6-klasowej żeńskiej
w Żywcu i w szkole 5-klasowej mieszanej w Suchej.
II. Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela kierującego, nauczyciela religii i dwóch nauczy
cieli w szkole 4-klasowej w Milówce*
2. Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 2-klasowej w Radziechowach.
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3. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej- w fiięcinie.
4. Na posadę nauczyciela
w
szkole 4-klasowej
w Łodygowicach.
5. Na posadę nauczyciela
w
szkole 4-klasowej
wZabłocili.
6. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Krzeszowie i Sporyszu.
7. Na posady n pS tycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Gilowitoth
Przyborowie, Bycerce dolnej, Słotwinie, Ujsołach na Glince i Zwardoniu.
0 posady nauczycieli religii ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni; posad katechetów nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
Nauczyciel Łeligii rzym. kat. w Milówce obowiązanym jest do udzielania nauki
religii także w innych szkołach do parafii należących.
We wszystkich szkołach 'jest język wykładowy polski ; kompetenci o posady
w szkołach 6- 5- i 4-klasowych muszą posiadać uzdolnienie do nauczania języka
niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane przedkładać należy za pośrednictwem
swych władz przełożonych do dnia 30. listopada 1904.
Żywiec, dnia 24. września 1904.
L. 1.178. C. k. Bada szkolna okręgowa w Limanowej ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia posad naucfegpelskich:
Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela 5-klasowej szkoły mieszanej w Liiffknowmj. Kompetenci
posiadający egzamin wydziałowy z III. grupy będą mieli pierwszeństwo.
Z poborami IV. klasy płać:
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole mieszanej
w Mszanie dolnej z obowiązkiAr udzielania nauki religii w szkołach należących
do parafii w Mszanie dolnej.
O posadę nauczyciela religii ubiegać się mogą kapłani świecćy lub zakonni
kanonicznie ordynowani.
3. Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Jastrzębiu# Kamionce
małej, Lubomierzu, Łętowem, Lostówce, Łukowicy, Mszanie górnej, OlszówcSij Sie
kierczynie, Wilkowisku, Zalesiu i Zasadnem.
4. Na pJósady nauczycieli (lek) w 2Lklasowych szkołach : w Kasince małej,
Laskowej, Skrzydlfifej, Słopnicach królewskich i Ujanowicach.
We wszystkich wymienionych szkołach językiem wykładowym jest język polski,
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Bady' szkolnej okręgowej najpóźniej do 30.
listopada 1904.
J B a n o w a , dnia 29. września .1904.
L. 2.110. '0.' k. Bada szkolna okręgowa w Samborze ogłasza niniejszem kon
kurs cfefera stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami II. klasy płac, z polskim językiem wykładowym :
1.
Na posadę nauczyciela wydziałowego dla przedmiotów II. grupy w 3-ldas-owej szkole wydziałowej męskiej w Samborze.
67*
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2. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole męskiej w Samborze.
3. Na posadę kierującej nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej w Samborze.
4. Na posadę naueafcielki 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową w Samborze.
5. Na posadę nauczyciela w 2-klasowej szkole mieszanej w Samborze na
przedmieściu „Powodowa11
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
a) Z ruskim językiem wykładowym :
6. na posadę kierującego nauczyciela 2-klasowej szkoły w Wołoszczy. Do
posady tej przywiązany jest dodatek miejscowy do emerytury niewliczalny w kwocie
200 K rocznie.
7. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Błażowie, Brzegach,.
Bykowie, Czukwi. Dorożowie II., Humieńcu, Kowenicach, Mokrzanach. Olszaniku,
Ortynicach, Eogóźnie, Stupnicy i Więckowicach.
8. Na posady nauczycieli (lek) w 2 kląsowych ązkołach w Babinie, Kulczycach, Bilinie wielkiej i Wołoszczy!,
b) Z polskim językiem wykładowym:
Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Ozyszkach i ŁancwicachKompetujący o posadę wymienioną pod A) 1. winien wykazać się patentem
do szkół wydziałowych z U. grupy zaś o posady pod A) 2. 3. i 4. uzdolnieniem
do udzielania nauki języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy do końca listopada 1904.
Sambor, dnia 20. września 1904.

L 3127. Niniejszem ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa w Brzesku kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad:
Z poborami III. klasy płac :
1. Nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klas#wej mieszanej w Woj
niczu.
Z poborami IY. klasy płac:
2. Nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej w Borzęcinie.
O posady te mogą się ubiegać kapłani świeccy i zakonni. Posad tych nie
można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
3. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasow’ej w Borzęcinie; na posadę na
uczyciela w szkole 4-klasowej w Czchowie ; na dwie posady nauczycieli w szkole
4-klasowej w ładownikach; na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej w Za
kliczynie i na posadę nauczyciela w -szkole 4-klasowej w Szczurowej.
4. Na posady nauczjmieli lub nauczycielek w szkołach 2-kłasowych w Bielczy, Biskupicach radłowskich, Dębnie, Domosławicach. Łysej Q»rze, Maszkienicach,
Niedzieliskach, Przyborowie, Stróż^-h, Strzelcach wielkich, Sufczynie, Wi li przemykowskiej i Złotej.
5. Na posady w szkołach 1-klasowych: w Dzierżaninach, Górce, Grabnie,
Kątach, Eylowej, Bząchowej, Strzelcach małych, Wytrzyszczce, W ał-Budzm . •
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W szkołach 2-klasowych w Bielczy, Biskupicach, radłowskich, Dębnie, Woli
przemykowskiej i Złotej jest wolny pokój dla drugiego nauczyciela. We wszystkich
szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Brzesku w terminie do 30.
listopada 1904.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Brzesko, dnia 25. września 1904.

L. 996. G. k. Bada szkolna okręgowa w Tarnobrzegu ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole mieszanej
w Baranowie. Nauczyciel ten będzieobowiązany udzielać nauki religii także
w innych szkołach do parafii baranowskiej należących.
O posadę tę mogą kompetowaó kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak
w razie zamianowania nie będą mogli pełnić obowiązków duszpasterskich.
2. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowej szkole mieszanej
w Tarnobrzegu. O posadę tę ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę
rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub też którzy posiadają
kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i uzdolnienie do nauczania religii
mojżeszowej.
3. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Rozwadowie.
4. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkole mieszanej w Tarnobrzegu.
Kandydaci z kwalifikacyą do ,^zkół wydziałowych z II. lub III. grupy będą mieć
pierwszeństwo.
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycieli w 4 klasowej szkole połączonej z dopełniają
cym kursem rolniczym w Grębowie.
2. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Badomyślu nad
Sanem.
3. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej we Wrzawach.
4. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Zbyclniowie.
5. Na posady nauczycieli w jednoklasowych szkołach w Furmanach i Pil
ch owie.
■6. Na posady nauczycieli (lek] w dwuklasowych szkołach: w Antoniowie,
Dąbrowicy, Domacynach, Gorzycach, Mokrzyszowie, Trześni, Zaleszanach i Zbydniowie.
We wszystkich wymienionych szkołach jest język wykładowy polski.
Termin wnoszenia podań do 30. listopada 1904.
Tarnobrzeg 5. października 1904.
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L. 1.922. C. k. Eada szkolna okręgowa w Stanisławowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ła c :
1. Po jednej posadzie nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej
szkole męskiej w Haliczu z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także w 6-kla
sowej szkole żeńskiej.
2. Jednej posady nauczycielki w 6-klasawej szkole żeńskiej w Haliczu z za
strzeżeniem pierwszeństwa dla kandydatek z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
B) Z poborami IY. klasy płac :
4. Po jednej posadzie nauczycieli religii rzym. kat. gr. kat. i mojżeszowej
w 5-klasowej szkole męskiej im. św. Alojzego w Knihimnie-Górce, z obowiązkiem
udzielania tego przedmiotu także w
ole 4-klasowej żeńskiej.
5. Jednej posady nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole miesza
nej im. św. Józefa w Knihininie-wsi, z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu
także w 4-klasowej szkole mieszanej im. św. Stanisława w Knihininie-kolonii.
6. Jednej posady nauczyciela w 5-ldasowej szkole męskiej im. św. Alojzego
w Knikininie-Wrce z pierwszeństwem dla nauczycieli posiadających egzamin wy
działowy z przedmiotów objętych I. grupą.
7. Dwóch posad nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Jezupolu.
8. Pb*jednej posadzie nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: a) w Czerniejowie, b) Hanusowcach, c)Jffl^dusze, d) Eadczy, e) Tyśmieniszanach, f) Zagwoździń, g) Załukwi.
9. Po jednej posadzie nauczycieli samoistnych w następujących szkołach
1-klasowych: a) w Bryniu, b) Chomiakowie, c) Dobrowlanach, d) Kończakach
starych, e) Utymidowie, f) Komarowie, g) Międzyhorcach, h) Ostrowie, i) Pacykowie, j) Sapahowie, k) Uzinie, 1) Wodnikach, m) Zabereżu.
W szkorach pod A) i B) 4. 5. 6. i 7. tudzież pod 8. e) i pod 9- d) jest
język polski wykładowym, we wszystkich innych język ruski.
O posady nauczycieli reiigi rzym. kat. i gr. kat. mogą ubiegać się świeccy
lub zakonni kapłani, którzy w razie zamianowania nie bęclą mpgli pełnić równo
cześnie obowiązków duszpasterskich Kompetenci o posady nauczyciela religii moj
żeszowej mają się wykazać kwaliflkacyą do szkół ludowych pospolitych i uzdolnie
niem do udzielania nauki religii swego wyznania ewentualnie egzarninęm rabinackim.
Od kompetentów o posady nauczycielskie wymaga się patentu na nauczyciela
szkół ludowych pospolitych, a o posadę w szkole 4-klasowej w Jezupolu nadto
uzdolnienia do udzielania języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Stanisławowie w terminie do
dnia BO. listopada 1904.
Podania należycie nieudokumentowane lub po terminie wniesione, nie będą
brane pod rozwagę.
Stanisławów, dnia 23. września 1904.
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L. 996. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Tarnobrzegu pcdaje do wiadomości,
że w jej okręgu jest jeszcze kilka posad nauczycielskich do tymczasowego obsa- •
dzenia.
Podania można zaraz wnosić.

L. 1.345. C. k. Eada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Nauczyciela religii rzym. kat. w szkołach 5-klasowych męskiej i żeńskiej
w Kętach.
2. Nauczyciela religii rzym. kat. w szkołach 5-klasowych męskiej : żeńskiej
w Oświęcimiu.
3. Dwóch nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Kętach ; pierwszeństwo .
maja kandydaci z. egzaminem wydziałowym z I. i II. grupy.
4. Nauczycielki w 5-klasowej wkole żeńskiej w Kętach; pierwszeństwo maja.
kandydatki z egzaminem wydziałowym z I. lub III. grupy.
5. Hluczycielki w 5-klasowej szkole żeńskiej w Oświęcimiu; pierwszeństwo
maja, kandydatki z egzaminem wydziałowym z III. grupy.
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
1. Trzech nauczycieli w 5-klasowej szkole mieszanej w Lipniku.
2. Dwóch nauczycieli w 4-klasowej szkole w Brzezince.
3. Nauczyciela w 4-klasowTej szkole w Wilamowicach.
4. Nauczymy]a w 3-klasowej szkole w Bulowicach.
5. Dwóch nauczycieli w 3-klasowej szkfia_w Polance.
6. Nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Brzeszczach i Osieku.
7. Nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Bestwinie, Buczkowicach,
Dworach, Hałcnowie i Osieku.
8. Nauczycieli samoistnych w 1-klasowych' szkołach ludowych w Babicach,
Bujakowie, Ilecznarowicach, Eajsku, Szczyrku i Wilkowicach.
O posady nauczycieli religii mogą kompetować kapłani świeccy lub zakonni
kanonicznie ordynowani, którzy w razie zamianowania nie ,będą mogli pełnić
obowiązków duszpasterskich.
Od kandydatów o posady w szkołach 3- 4- i 5-klasowych wymaga się kwalifikacyi do udzielania nauki języka niemieckiego, zaś od kandydatów o posady
w szkołach w Lipniku i Hałcnowie kwalifikacyi do szkół z językiem wykładowym
niemieckim, na inne posady z polskim językiem wykładowym.
Prawo prezenty na posady w szkołach w Oświęcimiu przysługuje tamtejszej
Kadzie gminnej.
Należycie udokumentowane podania' należy wnieść za pośrednictwem przeło
żonej (władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Białej najpóźniej do dnia 30.
listopada 1904.
Biała, dnia 30. września 1904.
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L. 869. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Nisku ogłasza konkurs celem stałego
obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 5-klasowej mieszanej
w Rudniku.
2. Na dwie posady nauczycieli szkoły 5-klasowej mieszanej w Rudniku.
B) Z poborami IV. klasy płac :
8. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. szkół 4-klasowych w Jeżowern
i w Kamieniu z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkołach należących do
parafii w Jeżowern, względnie w Kamieniu.
4. Na posady trzech nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Jeżewem.
5. Naj posady nauczycieli szkół 4-klasowych mieszanych w Kamieniu i Ula
nowie.
6. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Przyszowie kameralnym,
Przędzelu, Łętowni i Zarzeczu.
7. Na posady samoistnego nauczyciela w 1-klasowej szkole w Narcie starym.
O posady nauczycieli religii rzym. kat. mogą się ubiegać kanonicznie ordy
nowani kapłani świeccy i zakonni, którzy jednak w razie zamianowania nie będą
mogli pełnić obowiązków duszpasterskich.
Od kandydatów o posady pod 2. wymaga się uzdolnienia do udzielania nauki
języka niemieckiego. Kandydaci z kwalifikacya' do szkół wydziałowych z której
kolwiek grupy będą mieli pierwszeństwo.
We wszystkich szkołach jest wykładowy język polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Nisku w nieprzekraczal
nym terminie do 80. listopada 1904.
Nisko, dnia 28. września 1904.

L. 1.427. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Nadwornie ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycieli szkoły 6-klasowej męskiej w Nadwornie.
Z poborami IV. klasy płac:
2. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej mieszanej w Łanczynie.
8. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej w Hawryłówee; na
posadę nauczyciela kierującego i nauczyciela szkoły 2-klasowej w Majdanie gra
nicznym; na posadę nauczyciela kierującego i nauczyciela szkoły 2-klasowej
w Sadzawce.
4.
Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych w Jabłonicy, Kamiennej,
Krasnej, Majdanie górnym-Huta, Osławach czarnych, Pasiecznej, Potoku czarnym,
Rafajłowej i Weleśnicy.
Na posady pod 1. będą mieli pierwszeństwo kandydaci posiadający egzamin
do szkół wydziałowych.
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Do posad pod 4. przywiązane jest prawo zajmowania wolnego mieszkania
w budynku szkolnym i korzystania z ogrodu i jednego morga roli, przeznaczonych
do użytku nauczyciela.
Językiem wykładowym w Nadwornie, Majdanie granicznym, i Majdanie
górnym-Huta jest język polski, we wszystkich innych szkołach język ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do 30.
listopada 1904.
Nadworna, dnia 1. października 1904.

L. 8750. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Bóbrce ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej i żeńskiej w Bóbrce i w 5-klasowej szkole męskiej i żeńskiej w Chodorowie.
O posady te ubiegać się mbga tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
lub zakonni, przyczem się nadmienia, że posad tych nie można zajmować równo
cześnie z posadą duszpasterską.
II. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowej szkole męskiej
i żeńskiej w Chodorowie. Posada ta zastrzeżona jest kandydatom, którzy ukończyli
szkołę rabinacką i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub którzy mają
kwalińkacyę na nauczyciela szkół ludowych i wykażą się przepisaną kwalifikacya
do udzielania nauki religii mojżeszowej.
III. Na dwie posady nauczycieli w 6-klasowej szkole męskiej w Bóbrce ; na
dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Chodorowie i jedną po
sadę w 5-klasowej szkole żeńskiej w Chodorowie.
Kandydaci kompetujący o te posady wykazać się winni uzdolnieniem do
udzielania nauki języka niemieckiego. Kompetenci o posady w Bóbrce, posiadający
egzamin wydziałowy z którejkolwiekbądź grupy będą mieli pierwszeństwo. O po
sady w szkole męskiej w Chodorowie pierwszeństwo będą mieę kompetenci z kwa.lifikacyą do szkół wydziałowych z grupy I. i II., a o posadę w szkole żeńskiej
w Chodorowie z grupy I.
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
mieszanej w Brzozdowcach.
O posady te ubiegać się mogą kandydaci jak pod I.
II. Na dwie posady nauczycielskie w 5-klasowej szkole mieszanej w Brzo
zdowcach. Kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy I. i II. mają
pierwszeństwo.
III. Na posady nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Stokach,
Suchrowie i Wybranówce.
IY. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Dźwinogrodzie i na jedną posadę nauczyciela w 4-klasowej szkoie mieszanej w Strzeliskacli nowych.
Nr. 26.
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Kandydaci ubiegający się o te posady wykazać się mają kwalifikacyą do
udzielania nauki języka niemieckiego. Kompetenci o posadę w Strzeliskach nowy cli
uzdolnieni do prowadzenia nauki śpiewu chóralnego będą mieć pierwszeństwo.
Y. Na posady nauczycieli w 2-klasowych szkołach: 1. w Dulibach, 2. Dziewiętnikach, 3. Łanach, 4. Mołodyńczu, 5. Podjarkowie, 6.. Poahorodyszczu, 7. Sokołówce, 8. Stokach, 9. Suchrowie, 10. Zagóreczku, 11. Żyrawie.
YI. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: , 1. w Berteszowie, t. Borusowie, 3. Czeremchowie, 4. Kalinówce, 5. Laszkach dolnych na
kolonii mazurskiej, 6. Łuczanach, 7. Lubeszee, 8. Mtihlbachu, 9. Kepechowie, 10.
Stańkowcach, 11. Trybuchowcach, 12. Wołczatyczach, 13. Żabokrukach.
Językiem wykładowym w Bóbrce, Brzozdowcach, Chodorowie,
Laszkach, Łanach jest język polski, w Mtihlbachu niemiecki a
innych ruski.
Podania należycie udokumentowane, osobne o każdą posadę,
za pośrednictwem swych władz przełożonych do dnia 30. listopada
Eady szkolnej okręgowej w Bóbrce.

Wybranówce,
we wszystkich
należy wnosić
1904 do c. k.

Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Bobrka, dnia 2. października 1904.

L. 1657. Niniejszem ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa w Drohobyczu
konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycieskich :
Z poborami II. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 4-klasowej męskiej w Dro
hobyczu.
2. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. szkoły 4-klasowej męskiej w Dro
hobyczu.
3. Na posadę nauczyciela kierującego 3-klasowej szkoły ludowej mieszanej
na przedmieściu Zwarycko-liszniańskiem w Drohobyczu z polskim językiem wykła
dowym, ewentualnie na posadę nauczyciela w którejkolwiek szkole pospolitej
w Drohobyczu przy tej sposobności opróżnić się mogącą.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać kapłani świeccy lub zakonni
kanonicznie ordynowani, którzy jednak w razie zamianowania nie będą mogli
pełnić obowiązków duszpasterskich.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Drohobyczu w terminie
do 30. listopada 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Drohobycz, dnia 26. września 1904.
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L. B.441. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem kon kurs:
Z poborami III. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły mieszanej w Zatorze.
2. Na posadę nauczycielki kierującej 5-klasowej szkoły żeńskiej w Andry
chowie.
Z poborami IV. klasy p ł a c :
B. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Lanckoronie.
Kompetenci i kompetentki ubiegający się o posady wymienione pod 1 i 2,
którzy posiadają kwalifikacyę nauczycielską do szkół wydziałowych będą mieć
pierwszeństwo.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Wadowicach, w terminie do
końca listopada b. r.
Z c. k. Rady szkolne, okręgowej.
Wadowice, dnia 26. września 1904.

L. 2.899. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem ko nk urs:
Z poborami II. klasy p ła c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole męskiej
w Wadowicach z obowiązkiem udzielania nauki religii także i w 4-klasowej szkole
ludowej męskiej w Wadowicach.
O posadę tę mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani kapłani świeccy
lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno sprawować parafialnych
funkcyi duchownych.
2. Na posadę nauczyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Wadowicach.
Kompetenci ubiegający się o tę posadę,, którzy posiadają patent na nauczy
ciela do szkół wydziałowych z przedmiotów objętych II. grupą mają pierwszeństwo.
3. Na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole ludowej żeńskiej w Wado
wicach.
B) Z poborami III. klasy płacfflfi
1. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkolemieszanej
w Zatorze.
Kompetenci z egzaminem do szkół wydziałowych z grupy I. będą mieć
pierwszeństwo.
C) Z poborami IV. klasy płac :
1. Na dwie posady nauczycieli w4-klasowej szkole
wLanckoronie.
2. Na posadę nauczyciela kierującego w 2-klasowej szkole w Buchowicach
3. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: 1. w Babicy,
2. Rudzach, 3. Nidku, 4. Zagórniku, 5. Łączanach. .
4. Na posady nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół: 1. w Frydrychowicach,
2. Piotrowicach.
óSrW
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Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Wadowicach w terminie do
15. listopada b. r.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Wadowice, dnia 2. września 1904.

L. 1.676. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Mielcu ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
I. Na posadę nauczyciela kierującego w 5-klasowej szkole n ęskiej w Mielcu
z wolnem mieszkaniem w budynku szkolnym względnie relutum na mieszkanie.
Kompetenci o tę posadę, którzy się wykażą kwalifikacyą na nauczyciela szkół
wydziałowych będą mieć pierwszeństwo.
B) Z poborami IV. klasy płac:
II. Na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Przecławiu.
III. Na trzy posady nauczycieli w 3-klasowej szkole połączonej z uzupełnia
jącym kursem rolniczym w Padwi narodowej.
IV. Na posady samoistnych nauczycieli w 1-klasowych szkołach 1. w Ozajkowej, 2. Dąbrówce wisłockiej, 3. Dulczy wielkiej, 4. Grochowem, 5. Jamach,
6. Krzemienicy, 7. Otałęży, 8. Wadowicach górnych, 9. Zadusznikach i 10. Zarówniu.
Kompetenci ubiegający się o posadę w Prźeeławiu i Padwi narodowej winni
się wykazać kwalifikacyą do udzielania nauki języka niemieckiego jako przedmiotu.
Do płacy w Otałęży wlicza się dochód w zbożu w kwocie 163 K 10 h i 5 K
z gruntu.
V. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: 1. w Wampierzowie, 2. Woli wadowskiej ‘(z wolnem mieszkaniem).
Językiem wykładowym we wszystkich szkołach jest język polski.
'Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną tudzież wy
kazem lat i poborów służby prowizorycznej względnie u nauczycieli stałych de
kretem wymiaru lat służby do emerytury należy wnosić za pośrednictwem c. k
Eady szkolnej okręgowej do dnia 15. listopada b. r.
Mielec, dnia 22. września 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.
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4.

Szkoły 1-, 2-, 3- i 4-klasowe wypełnią tylko pierwsze cztery rubryki każdego podziału, resztę zaś rubryk pozostawią próżne. Szkoły więcejklasowe zużytkują tyle rubryk ile mają-klas.
Sumy w kierunku pionowym podadzą tylko te szkoły, które mają ró w norzędne oddziały. Sumy te muszą się zgadzać z sumami w kierunku poziomym.
W miejscowościach, gdzie jest więcej szkół, wypełni rubrykę obow iązanych do uczęszczania Eada szkolna okręgowa.
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Rok VIII.

Nr. 27.

ZIENNIK URZĘDOWY
c. k. lafey s z k o l n e j k r aj owej w gal i cyi .
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 9. listopada 1904.

L. 38.661.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej do c. k. Rad szkolnych okręgowych i Za
rządów szkół w sprawie przedłożenia wykazów frekwencyi.

Poleca się Zarządom szkól, aby na dołąęzó-nycb drukach zesta
wiły wykazy frekwencyi według stanu z dnia 15. listopada b. r. w dwóch
egzemplarzach i przedłożyły je najdalej do 20. listopada h. r. c. k. Ra
dzie szkolnej okręgowej.
Otrzymane wykazy frekwencyi sprawdzą c. k. Rady szkolne okrę
gowe i ułożywszy je alfabetycznie przedłożą w jednym egzemplarzu
c. k. Radzie szkolnej krajowej najdalej do k o i i c a l i s t o p a d a b. r.
Zarazem zwraca się uwagę Zarządów szkół, że wyrazy »regularnie
uczęszczających« rozumie się w len spć^pb, iż w wykazie frekwencyi
uwidocznić należy liczbę tych dzieci, które przez całe półrocze uczę
szczają tak regularnie do szkoły, iż czynią zadość wymogom szkolnym,
chociażby przypadkowo, czy to wskutek słabości czy z innych przy
czyn, dnia 15. listopada nie były obecne w szkole. Rozstrzyga tu zatem
dziennik uczęszczania do szkoły a nief liczba dzieci obecna w szkole
dnia 15. listopada.
Frekwencya dzieci w klasach eklonow anych winna być osobno
uwidocznioną w odnośnym wykazie.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 2’6. października 1904.
Za c. k. Namiestnika
Płazek w. r.
Nr. 37.
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L. 40.993.

Okól ni k
c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkich e. k. Rad szkolnych okręgo
wych, do Zarządów wszystkich szkół ludowych, tudzież do Dy rek ey i
c. k. seminaryów nauczycielskich w ohręhie rzymsko-katolickiej dyecczyi
tarnowskiej.

Wskutek odezwy rzym.-kat. Ordynaryatu biskupiego w Tarnowie
z dnia 13. października 1904 do 1. 3.866 ogłasza się niniejszem, że
używany w szkołach ludowych w obrębie dyecezyi tarnowskiej podrę
cznik »Mały katechizm rzymsko-katolicki dla I. i II. klasy (I. i II. sto
pnia nauki) w szkołach ludowych dyecezyi tarnowskiej, zestawiony
według »Krótkiego Katechizmu Ks. Biskupa łukowskiego« z końcem
bieżącego roku szkolnego wychodzi zupełnie z używania.
Z tej przyczyny c. k. Wydawnictwo książek szkolnych nie będzie
już drukowało tego katechizmu, a ponieważ zapas jego już zupełnie
wyczerpany, przeto nie może go Wydawnictwo książek szkolnych w Za
kładzie narodowym im. Ossolińskich dostarczać nadal ani c. k, Radom
szkolnym okręgowym ani odbiorcom prywatnym.
W miejsce tego katechizmu wejdzie w używanie »Mały katechizm«
ułożony wskutek polecenia katolickiego Episkopatu austryackiego, po
który należy się zgłaszać do właściwych duchownych władz dyecezyalnych.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 23. października 1904. *
W zastępstwie:
Dembowski w. r.

W ia d o m o ś c i o so b iste.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty przyznał VII. rangę następującym pro
fesorom szkół średnich.:
Ludwikowi Tocie w gimnazyum w Bochni, Józefowi Klotzkowi w gimuazymn
w Brodach, Janowi Warchałowi w gimnazyum w* Brzeżanach, Janowi Nowakowi
i Ignacemu Rychlikowi w gimnazyum w Jarosławiu, Karolowi Dominowi i Ale
ksandrowi Truszkowskiemu w gimnazyum w Jaśle, Stanisławowi Zarembie w gim
nazyum I. w Kołomyi, Ludwikowi Salo w gimnazyum II. w Kołomyi, Waleryanowi
Heckowi i Ignacemu Kranzowi w gimnazyum św. Anny w Krakowie, dr. F ran ci
szkowi Bylickiemu, Janowi Dziurzyńskiemu i Józefowi Przybylskierfau w gimnazyum
III. w Krakowie, Piotrowi Ogonowskiemu w gimnazyum akademickiem we Lwowie,
ks. Grzegorzowi Jaremie, ks. Feliksowi Józefowiczowi i Mikołajowi Pleszkiewiczowi w II. gimnazyum we Lwowie, dr. Stanisławowi Klemensiewiczowi i Roma
nowi Moskwie w gimnazyum V. we Lwowie, Władysławowi Wasilkowskiemu
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w gimnazyum VI, we Lwowie, Stanisławowi Zabawskiemu w gimnazyum I, w Rzeszowie, Antoniemu Gołkowskiemu i Eomanowi Yetulaniemu w gimnazyum w Sa
noku, Aronowi KohnoWi i ks. Michałowi Semenowowi w gimnazyum w Stanisławo
wie, Andrzejowi Niebieszezańskiemu w gimnazyum w Stryju, Hilarionowi Hołubowiczowi w I. szkole realnej w Krakowie, Józefowi Piźle w II. szkole realnej
w Krakowie, Leopoldowi Seidlerowi w szkole realnej w Stanisławowie, Antoniemu
Giedroyeiowi i Karolowi Staniewiczowi w szkole realnej w Tarnopolu, Franciszkowi
Gutowskiemu w szkole realnej w Tarnowie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Juliana Dobrzańskiego,
c. k. inspektora szkolnego okręgowego w Rzeszowie, pełniącego obowiązki w okręgu
krakowskim miejskim, c. k. inspektorem szkolnym okręgowym dla okręgu krakow
skiego miejskiego.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty przeniósł Józefa Zagrodzkiego e. k.
inspektora szkolnego okręgowego w Nowym Sączu na posadę Inspektora szkol
nego okręgowego do Rzeszowja.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał Ludwikowi Podhaliezowi, eme
rytowanemu nauczycielowi kierującemu 5-klasowej szkoły męskiej w Brzeżanach
w uznaniu jego długoletniej bardzo wydatnej pracy w zawodzie nauczycielskim,
tytuł dyrektora
G. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
dr. Władysława BarbackreA na delegata Eady gminnej do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Nowym S ączu;
Juliana Maciołowskiego, dyrektora szkoły wydziałowej męskiej im. św. Jana Kantego w Krakowie, na reprezentanta zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady
szkolnej o k r ę g o w e j miejskiej w Krakowie.
G. k. Rada szkolna krajowa zamiahowała zastępcami nauczycieli w szkołach
średnich:
Aleksego Makowskiego w c. k. gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie dla lilii
i Stanisława Piwkę w tym samym zakładzie dla zakładu głównego.
C. k. Rada
szkolna krajowa przeniosła WładysławaJSmiefiia zastępcę nau
czyciela w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Sokalu, na równorzędną
posadę do c. k. męskiego seminaryum nauczycielskiego w Stanisławowie.
G. k. Rada
szkolna krajowa zamianowała :
Henrykę Ghrzanowską nauczycielkę 5-klas. szkoły mieszanej w Sędziszowie zastęp
czynią nauczycielki w c. k. żeńskiem seminaryum nauczycielskiem w Krakowie;
Jadwigę Mayównę pomocniczą nauczycielkę w cJ k. żeńskiem seminaryum nauczy
cielskiem w Krakowie zastępczynią nauczycielki w tym samym zakładzie.
G. k. Rada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Władysława Siekierzyriskiego i Marcina Ostrowskiego nauczycielami 6-klasowej
szkoły męskiej w Rawie;
Dawida Naehta nauczycielem religii izrael. 5-klasowej szkoły męskiej w Monaste
rzyskach ;
69*
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Bronisława Terlikowskiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły męskiej
w J an ow ie;
Antoniego Kosowskiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły męskiej w Wie
liczce ;
Julię Matkowską nauczycielką 4-klasowej szkoły w Radymnie.
Nauczycielami kierującymi ijzkół 2-klasowy’ch :
Mateusza Kuszlika w Berezowio wyżnym; Józefą Piaseckiego w Zakliczynie;
Onufrego Duba w Wysocku "Józefa Duba w Wietlinie.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych :
Maryana Jaśkiewicza w Trepczy; .Jana Bobowskiego w Beri'fóJvej ; .Taną Żmu
dę w,! Płazie* Antoninę Georgównę w Dobrzanach.
, , j i ' k . Rada szkolna krajowa przeniosła:
Antoniego Grodzińskiego nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Myślenicach
na równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły w Jordanowie a Kazimierza
Kuczkowskiego nauczyciela 4-klasowej szkoły w .Jordanowie do 5-klasowej
szkoły męskiej w Myślenicach;
Tomasza Ślusarka nauczyciela kierującego 4 klasowej szkoły w Gięciriie na równo
rzędną posadę do 4-klasowej szkoły w Milówce?'
<
Maryę Postupalską nauczycielkę 4-klasowej szkoły w Pcdmichalu na równorzędną
posadę do 2-klasowej szkoły w Chocimiu;
Marcinę Przestalską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Chocimiu na równorzędną
posadę do 2-klasowej szkoły w Podhorkach ;
Antoninę Nowotną nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Mokrem na równorzędną po
sadę do szkoły w Izbach ;
Czesława Bielowskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Rajtarowicach na równorzędną posadę do szkoły w Kośmierzynie;
Adolfa Bombola nauczyciela 1-klasowej szkoły w Lipowej na równorzędną posadę
do szkoły w Szarem ;
Michalinę Moskalównę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Szarem na równorzędną
posadę do szkoły w Lipowej ;
Eugenię Podobińską nauczycielkę 1-klasowej szkodę w Gierałtowicach na równo
rzędną posadę do szkoły w Zagórzu.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku ;
Karola Kuezabińskiego nauczyciela w P onikw i; Karolinę Herbingerową nau
czycielkę w Czarnej; Wiktora Cieślika nauczyciela w Budyłowie; Feliksa Żurawieekiego nauczyciela w Rakowcu; Zygmunta Chodaskiego nauczyciela w Dnlczy
małej.

Zmarli:
Józef Sawa, stały nauczyciel 6-klasowej szkoły męskiej w Bóbrce dnia 12. wrze
śnia b. r. w 26. roku życia;
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Helena Onyszkiewiczowa, tyifczasowa nauczycielka. 5-klasowej szkoły żeńskiej
w Zbarażu z m arlj dnia 26. września b. r. przeżywszy lat 28, a w zawodzie
nauczycielskim lat 7.
Stanisław Połoszynowicz, stały nauczyciel 4-klasowej szkoły w Krakowcu w okręgu
jaworowskim dnia 11. października b. r. w 27. roku życia a 8. służby;
Mateusz Ferencsak. stały nauczycie] kierujący 4-klasowej szkoły ludowej z dopeł
niającym kursom rolniczym w Grębowie w okręgu tarnobrzeskim dnia 22.
października b. r . ; uroctepny 21. września 1859 liczył 45 lat życia, w zawo
dzie nauczycielskim służył lat 21 ;
Józef Senyk, stały nauczyciel 6 klasowej szkoły męskiej w Rudkach, zmarł dnia
24. października 1904 w 27. roku życia a w 6. roku służby nauczycielskiej.

O r f ja n iz a c y a szkół.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 22. października
b. r. 1. 31.101 nadał prywatnej szkole 5-klasowej wydziałowej żeńskiej połączonej
z 4-klasową szkołą ludową pospolitą utrzymywanej przez P. P. Franciszkanki przy
kościele św. Andrzeja w Krakowie, w myśl § 72. państwowej ustawy szkolnej
z dnia 14. maja 1869 Dz. p. p. Nr. 62, prawo publiczności począwszy od roku
szkolnego 1904/5.
G. k. Rada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniami z dnia 31. października
1904 roku:
1. 40.460 gminę Wyżyce w okręgu boch.e«skim.»ż zakresu szkolnego w Woli drwińskiej i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Wyżycach;
1. 41.033 gminę Zbydniowce w okręgu podgórskim z zakresu szkolnego w Gołko
wicach i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Zbydniowicach;
1. 42.1w.jgminę Bielawirice w okręgu buczackim z zakresu szkolnego w Petlikowcach starych i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Bielawińcach.
0.
k. Rada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 31. paździer
nika 1904 :
1. 41.200 4-klasową szkołę mieszaną w Makowie w okręgu myślenickim na 5-klasową szkołę mieszaną;
1. 42,228 1-klasową szkołę w Tueznem w okręgu przemyślańskim na 2-klasową.

B u d o w a szkół,,
0 k. Rada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniem z dnia 2t! października
b. r. 1. 40^299 budowę 1-klasowej szkoły w Trzciericu w okręgu mościsknn a
orzeczeniem z dnia 28. października b. r. 1. 32.980 budowę 1-klasowej szkoły
w Delawie w okręgu tłumackim, obie przy pomocy zasiłku z funduszu szkolnego
krajowego.
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0.
k. Eada szkolna krajowa przyznała'gminie Targowisko w okręgu bocheń
skim bezprocentową pożyczkę w kwocie 6.000 K na budowę szkoły.

Ivni:iv:ki n a u k o w e ,
0.
k. Eada szkolna krajowa zwnaca uwagę Dyrebcyi gimnazyów na czasopismo
biologiczne „Eos“ wychodzące we Lwowie nakładem Towarzystwa filologicznego
i poleca je do bibliotek nauczycielskich.
Peryodycznego wydawnictwa p. t, „UrzaAsenie miessKań“ (Wohnriiume)
ukazał się zeszyt V. zawierający urządzenie pokoju, hotelowego. Aprobatę tego ze
szytu jako środka naukowego do llżytku przy nauce w szkołach zawodowych prze
mysłu drzewnego, w dotyczących oddziałach c. k. państwowych szkół przemysło
wych, osobliwie zaś w szkołach przemysłowych uzupełniających, które przy tem
wydawnictwie głównie miano na oku, ogłaszają równocześnie „Dziennik rozporzą
dzeń c. k. Ministerstwa Wyzn. i 0św. oraz „Zentralblatt fur das gewerbliche
Unterrichtswesen". Cena nakładowa tego zeszytu wynosi 10 K, w razie zaś bez
pośredniego odbioru z c. k. drukarni państwowej (BiicheiTersenleiss- und Bestellbureau der k. k. Hof- tmd Staatsdruckerei) w Wiedniu, 6 K 66 h.

iK onkw rsa.
a) ogłoszone po raz p ierw szy:
L. 2.634. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Budkach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posańy nauczycielki 5-klasówej szkoły żeńskiej
w Komarnie z poborami III. klasy płac. Kandydatki z kwalifikacyą do szkół wy
działowych będą miały pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie dc
dnia 15. grudnia b. r.
Eudki, dnia 18. października 1904.

L. 1.433. O. k. Eada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Oświę
cimiu z poborami III. klasy płac. Kandydaci ubiegający się o tę posadę, winni
wykazać się kwalifikacyą do udzielania nauki języka niemieckiegl, a pierwszeństwo
mają kandydaci z egzaminem wydziałowym z III. grupy. Język wykładowy polski.
Prawo prezenty przysługuje Eadzie gminnej w Oświęcimiu.
Należycie udokumentowane podania należy wnieść za pośrednictwem przeło
żonej władzy do c. k. Eady szkolnej- okręgowej w Białej najpóźniej do dnia 15.
grudnia 1904.
Biała, dnia 21. października 1904.
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L. 1.629. C. k. Rada szkolna okręgowa w Dąbrowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
•ZNa posadę nauczyciela szkoły 5-klasowej mieszanej w Dąbrowie. Pierw
szeństwo będą mieć kandydaci z egzaminem wydziałowym z III. grupy.
B) Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Żabnie.
2. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Szczucinie.
Od kompetentów o te posady wymaga się kwalifikacyi do udzielania języka
niemieckiego w szkołach ludowych pospolitych.
B.
Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: w Cwikowio, Delastowicach, Kupieninie, Laskówce chorązkiej, Niecieczy, Odporyszowie,
Pawłowie, Smykowie wielkim i Woli rogowskiej.
4.
Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: w Bolesławiu,
Gręboszowie, Mędrzechowie, Radgoszczy, Sikorzycach, Samccicach i Wietrzycho
wicachWe w sz^tkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, osobno o każdą posadę, należy wnosić
za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej
w Dąbrowie w terminie do dnia 15. grudnia 1904.
Dąbrowa, dnia 27. października 1904.

L. 1.998. C. k. Rada szkolna oklęgowa w Gorlicach ogłasza niniejszem kon
kurs celem *Sałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na dwie posady nauczycielek a mianowicie jedną w 4-klasowej szkole
żeńskiej połączonej z wydziałową, drugą w 4-klasowej szkole żeńskiej w Gorli
cach.
Kandydatki o te posady winny się wykazać kwalifikacyą do szkół ludowych
pospolitych z uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego. Język wy
kładowy polski.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole męskiej
w Gorlicach z obowiązkiem udzielania nauki religii także i w dwóch szkołach
wiejskich.
B) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczycielki w 5 klasowej szkole żeńskiej w Bieczu z pierw
szeństwem dla kandydatki z egzaminem wydziałowym z grupy III. Język wykła
dowy polski.
2. Na dwie posady nauczycieli w szkole mttkiej w Bieczu z pierwszeństwem
dla kandydatów z egzaminem wydziałowym z grupy I. i III. Język wykładowy
polski.
C) Z poborami IY. klasy płac:
I.
Na posady nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych w Krygu, Rozembarku,
Strzeszynie i Wójtowej.
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2. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w Bartnem, Pagorzynie i Żdyni.
Wjazkołach w Bartnem i Żdyni jest język wykładowy ruski, w innych szko
łach polski. Do posad ad 2. przywiązane jest wolne mieszkanie w budynku szkolnym.
O posadę nauczyciela religii kompetować mogą duchowni świeMSy lub za
konni, którzy jednak nie będą mogli równocześnie zajmować posady w duszpa
sterstwie.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do c. k. Bady szkolnej
okręgowej w Gorlicach w terminie do 15. grudnia 1904.
Gorlice, dnia 16. października 1904.

L. 3.997. 2 & k . Rada szkolna okręgowa w Chrzanowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat.
w szkole 5-klasowej męskiej
w Chrzanowie, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 5-klasowej
żeńskiej w Chrzanowie.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat.
w 5-klasowej szkole męskiej
w Jaworznie z obowiązkiem udzielania nauki religii rzym. kat. w szkołach 2-kla
sowych w Niedzieliskach, Byczynie i Jeleniu jako w gminach do parafii rzym.
kat. w Jaworznie należących.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli zajmo
wać posady duszpasterskiej.
3. Na posadę nauczyciela w szkołach 5-klasowych męskich w Chrzanowie
i Jaworznie z zastrzeżeniem pierwszeństwa w Jaworznie dla nauczyciela z egzami
nem wydziałowym z III. gfhpy.
Bj Z poborami IV. klasy płac:
1. Na posady nauczycieli kierujących szkół 2-klascwych w Balinie, PorębyŻegoty i Żarkach.
2. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Myślachowięąch i Zagórzu.
Na trzy posady nauczycieli w szkole 4-klasowej w Sierszy. Kompetenci
winni wykazać się uzdolnieniom do udzielania nauki języka niemieckiego w szko,łach więcejklasowych.
4. Na posacjy nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w BalmM 3abicach,
Dąbrowej i Jeleniu. We wszystkich *k o łach jest język wykładowy polski.
Kompetenci (tki) u b ie g a ją ^ ijfe) się o powyższe posady nauczycielskie mają
wnieść należycie udokumentowane podania za pośrednictwem swych przełożonych
władz szkolnych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Chrzanowie w terminie do
dnia 15. grudnia 1904.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Chrzanów, dnia 10. października 1904.
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L. 2.004. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat.
w szkole 6-klasowej męskiej w Gródku z obowiązkiem udzielania tej nauki w innych
szkołach ludowych w Gródku ogłasza się niniejszem konkurs. Do posady tej przy
wiązane są pobory II. klasy płac. Posady tej nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską. O posadę tę ubiegać się mogą kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy i zakonni.
Podania wnosić należy za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Gródku w nieprzekraczalnym terminie do 15. grudnia b. r.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 21. października 1904.

L. 1.872. C. k. Eada szkolna okręgowa w Podgórzu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy płac:
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej męskiej im.
Jana Długosza w Podgórzu.
Z poborami III. klasy p ł a c :
II. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i na posadę nauczyciela w szkole
5-klasowej mieszanej w Skawinie.
Z poborami IY. klasy płac :
III. Ója posadę .nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Dębnikach. Obowiązkiem ks. katechety w Podgórzu będzie udzielać nauki religii
w szkole 4-klasowej męskiej im. Jana Długosza i w szkole 4-klasowej żeńskiej
im. Urszuli Kochanowskiej ewentualnie jeszcze w innej szkole w Podgórzu. Obo
wiązkiem katechety w Skawinie będzie nauczać w szkole 5-klasowej mieszanej
w Skawinie i w szkołach 1-klasowych w Ezozowie i w Sidzinie, a obowiązkiem
ks. katechety w Dębnikach będzie udzielać nauki religii w 5-klasowej szkole mie
szanej w Dębnikach, jak również w szkołach 2-klasowych w Ludwinowie, Płaszowie i Zakrzówku. O posady te mogą się starać kapłani świeccy lub zak*nni kano
nicznie ordynowani. Posady nauczyciela religii nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
IV. Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 2-klasowej w Gaju.
Y. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Kobierzynie, Ezozowie
i Skotnikach.
VI.
Na posady nauczycieli lub nauczycielek w szkołach 2-kIascwych w Borku
fałęckim i Mogilanach.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Podgórzu w terminie do
15. grudnia b. r.
W Podgórzu, dnia 17. października 1904.

Nr. 27.
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L. 1.791. C. k. Eada szkolna okręgowa w Żółkwi ogłasza niniejszem kon
kurs na stałe posady nauczycielskie :
A) Z poborami II. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-kiasowej szkole
męskiej w Żółkwi z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szko
łach żółkiewskich.
2. Na posadę nauczyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Żółkwi.
B) Z poborami III. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 4-klasowej szkole męskiej w Ku
likowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szkołach należą
cych do parafii kulikowskiej.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5 klasowej szkole w Mostach
wielkich z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szkołach nale
żących do parafii w Mostach.
Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej mieszanej w Mostach wielkich.
0) Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Dworcach.
2. Na posadę nauczyciela 1-kiasowej szkoły w Przedrzymichach wielkich.
3. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: 1. w Bojańcu, 2. Butynach, 3. Doroszowie wielkim, 4. Dzibułkach, 5. Kłodnie i 6. Beklińcu. Językiem
wykładowym w Żółkwi, Kulikowie, Mostach wielkich i Kłodnie jest język polski,
we wszystkich innych język ruski. 'O* posady katechetów koinpetować mogą
kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie ordynowani; zamianowany katecheta nie
będzie mógł pełnić obowiązków duszpasterskich. Kompetenci posiadający egzamin
wydziałowy z I. II. lub III. grupy będą mieli pierwszeństwo przy obsadzeniu
posad nauczycieli w Mostach wielkich, a z I. grupy przy obsadzeniu posady nau
czyciela w Żółkwi.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej, względnie dekretem policzenia lat służby do emerytury
należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Eady szuolnej
okręgowej w Żółkwi do 15. grudnia 1904.
Żółkiew, dnia 13. października 1904.

L. 2.906. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza niniejszem kon
kurs w celu śtahegkfi obsadzenia posady nauczyciela w 4-klasowej szkole pospolitej
połączonej z wydziałową męską w Buczaczu. Do tej poeady przywiązane są pocory
II. klasy płac. Kompetenci posiadający kwalifikacyę do szkół wydziałowych z któ
rejkolwiek grupy będą mieć pierwszeństwo. Język wykładowy polski
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej do dnia 39..;
grudnia 1904.
Buczacz, dnia 20. października 1904.
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L. 2.665. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Budkach ogłasza niniejszem kon
kurs na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły wCzajkowTcach z pobo
rami IV. klasy płac. Język wykładowy ruski.
Podania nałożycie udokumentowane należy
wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej wWerminie do dnia' 15. grudnia b. r.
Rudki, dnia 28. października 1904.

L. 1.998. Celem stałego obsadzenia posady najBgtmiłla religii gr. kat. w szkole
wydziałowej 5-klasowej żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolitą, tudzież posady
nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej żeńskiej im. Anny ks. Ostrogskiej w Jarosławiu ogłasza się niniejszem konkurs. Z posadą w szkole imienia ks.
Ostrogskiej połączony jest obowiązek udzielania nauki religii taU A w 2-klasowej
szkole mieszanej imienia Staszica w Jarosławiu, tudzież w 3-klasowej szkole mie
szanej połączonej z dopełniającym kursem rolniczym w Pawłosiowie i w 2-klasowej szkole mieszanej w Szówsku. I3o obu powyższych posad przywiązane są po
bory II. klasy płac, a kompetować o nie mogą kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli pełnić obowiąz
ków duszpasterskich.
Kompetenci mają swe udokumentowane i w przepisaną tabelę kwalifikacyjną
zaopatrzone podania wnieść za pośrednictwem swej przełożonej władzy do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Jarosławiu najpóźniej do dnia 15. grudnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej o^rfjgbaiej.
Jarosław, dnia- 84. października 1904.

L. 1.767. JF Jk. Eada szkolna okręgowa w Mościskach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 6-klasowej męskiej w Mo
ściskach, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach ludo
wych istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Mościskach.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 6-klasowej żeńskiej w Mo
ściskach, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach ludowych
istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Mościskach.
8. N l?posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. szkoły 5 -k la s o w ł mieszanej
w Sądowej Wiszni. O posady powyżej wymienione mogą się ubiegać tylko kano
nicznie ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem nadmienia się, że po
sad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
4.
Na posadę nauczyciela szkoły 6-klasowej męskiej w Mościskach. Kompe
tenci mają się wykazać uzdolnieniem do udzielania nauk1 języka niemieckiego.
Kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy II. będą mieli pierwszeństwo.
B) Z poborami IV. klasy płac:
1.
Na posady nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych w Kalmkowie* w Lackiej
Woli, Małnowie, Kadochońcach i Badynicach.
70*
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2.
Na posady samoistnych nauczycieli szkól 1-klasowych: w Arłamowskiej
Woli, Dołhomościskach, Horysławicach, Kulinatyczach, ttistycach ,& d.fckach, Ru
dnikach i Szeszerowicach. W szkołach w Mościskach, Horysławicach, Lackiej
Woli, Radochońcach i Rudnikach jest język wykładowy polski, we wszystkich in
nych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w' Mościskach najpóźniej do dnia
15. grudnia b. r.
Mościska, dnia 19. października 1904.

L. 2.246. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Śniatynie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy płac :
I. Posady nauczyciela w szkole 4-klasowej pospolitej męskiej połączonej
z 3-klasową wydziałową męska, w Śniatynie.
Z poborami III. klasy p ł a c :
II. Dwóch posad nauczycieli w szkole 5-klasowej mieszanej w Zabłotowie. Za
strzega się pierwszeństwo dla nauczycieli posiadających egzamin wydziałowy z II.
lub III. grupy.
Z poborami IV. klasy płac :
III. Posady nauczycieli kierujących w szkołach 2-klasowych w Karlowie
i Załuczu nad Czeremoszem z wolnem mieszkaniem, w budynku szkolnym.
IV. Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych: 1. w Dżurowie, 2. Ilińcach, 3. Karlowie, 4. Podwysokiej, 5. Stecowej, 6. Zawału, 7. Załuczu.
V. Posad nauczycieli w szkołach 1-klasowych: 1. w Hańkowcach, 2. Krasnostawcach, 3. Nowosielicy, 4. Oleszkowie, 5. Potoczku, 6. Rudnikach, 7. Trościańcu,
8. Zadubrowcach. W szkołach wymienionych pod I. i II. jest wykładowy jeżyk
polski, we wszystkich innych ruski. Od kandydatów o posadę nauczyciela kierującego w Karlowie i nauczyciela (lki) w szkole w Stecowej wymaga się uzdolnienia
do udzielania języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okrłgowej w Śniatynie do dnia 15.
grudnia b. r.
Śniatyn, dnia 13. października 1904.

L. 2.301. C. k. Rada szkolna okręgowa w Sokalu ogłasza niniejszem konkurs
w celu stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy płac:.A
1. Na peisadę nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowej szkole żeńskiej w So
kalu z obowiązkiem udzielania nauki religii w 4-klasowej szkole mieszanej „na
Babińcu“ w Sokalu.
B) Z poborami III. klasy płac:
2. Na posady nauczycieli religii rzym kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
męskiej w Bełzie.
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C) Z poborami IV. klasj p ł a c :
3. W szkole 4-klasowej mieszanej w KrystynopoM z wykładowym językiem
polskim:
a) Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. z obowiązkiem udzielania nauki
religii w szkołach do parafii rzym. kat. w Krystynopolu należących.
Posady katechety nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską
a kompetowSć o te posady mogą kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie ordy
nowani.
b) Na dwie posady nauczycieli. Kompetencji winni wykazać się uzdolnieniem
do udzielania nauki języka niemieckiego.
4. W Tartakowie w 4-klasowej szkole mieszanej z wykładowym językiem
polskim na posadę! nauczyciela z uzdolnieniem do udzielania nauki języka nie
mieckiego.
5. W Warężu w 3-klasowej szkole mieszanej z wykładowym językiem polskim
na posadę nauczyciela z uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego.
J3.: W szkołach 2-klasowych: na posadę nauczyciela kierującego w -Jastrzębicy
i na posady nauczycieli w Ukrynowie i Sielcu bełzkim, oraz na posadę nauczy
ciela w 2-klasowej szkole męskiej, w Wojsławicach z językiem wykładowym ruskim.
7.
Na posady nauczycieli w 1-klasowych szkołach z wykładowym językiem
ru sk im : w Mycowie,' Prusinowie, Przemysławie, Przewodowie, Badwaricach,
Sawczynie, Starogrodzie, Świtarzowie, Torkach, Tyszycy i Wierzbiążu. Z wykła
dowym językiem, polskim: w Kościaszynie, Sulimowie i Żniatynie.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Sokalu w terminię do
15. grudnia b. r.
Sokal, dnia 14. października 1904.

L. 1.372. 0. k. B-ada szkolna okręgowa w Podhajcach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. na posadę nauczyciela religii rzym. i gr. kat. w szkole 6-kl-asowej żeńskiej
w Podhajcach z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejscowej 5-klasowej szkole
męskiej.
2. Na dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Podhajcach
z prawem pierwszeństwa dla kompetentów posiadających egzamin wydziałowy z I.
lub II. grupy.
•'3. Vfa posadę nauczycielki szkoły 6-klasowej żeńskiej w Podhajcach.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej mieszanej w Wiśniowczyku.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych z wolnem mieszkaniem
i użytkiem jednego morga roli z wykładowym językiem polskim w Byszowie,
Małowodach i Panowicach; z wykładowym językiem ruskim w Bieniawie, Bokowie, Dryszczowie, Szumlanach i Uwsiu.
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6.
Na posady nauczycieli ,,(lek) w 2-klasowycb szkołach z wykładowym ję 
zykiem polskim w Burkanowie, Szwejkowie i Toustobabach; z wykładowym języ
kiem ruskim w Bohatkowcach, Hajworonce, Hnilczu, Horożance i Złotnikach.
O posady nauczcie)] religii rzym. i gr. kat. mogą się ubiegać księża ordy
nowani świeccy i zakonni. Posady, katechety nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
W szkołach pod 2. 3. i 4. jest wykładowy język polski w innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w terminie do 15.
grudnia 1904.
Podhajce!, dnia 18. października 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 2350. C. k. Rada szkolna okrljftowa w Wieliczce ogłasza konkurs, celem
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach z językiem
wykładowym polskim:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę kierownika względnie kierowniczki szkoły 5-klasowej żeńskiej
w Dobczycach. Pierwszeństwo w uzyskaniu tej posady zastrzega się posiadającym
patent do szkół wydziałowych z którejkolwiek grupy.
B) Z poborami IY. klasy p ł a c :
2. Na posady samoistne w szkołach 1-klasowych : w Bilcz/cach, Brzegach,
Czasławiu, Czeehówce, Fałkowicach, Grajowie, Kawcu, Kawkach, Poznachowicach górnych, Przebieczanach, Skrzynce, Stryszowej, Węglówce, Węgrzcach wiel
kich i Zręczycach.
3. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasówych w Gruszowie i Krzesławicach.
Podania zaopatrzone dokumentami służbowymi należy wnosić, w przepisanej
drodze służbowej w terminie do końca listopada b. r.
Wieliczka dnia 15. października 1904.

L. 1328. O. k. Rada szkolna okręgowa, w Nisku ogłasza konkurs celem sta
łego obsadzenia posad nauczycielskich z poborami IV. klasy płac w 1-klasowych
szkołach w Nowosielcu i Sojkowej z polskim językiem wykładowym. Termin wno
szenia podań dis; końca listopada b. r.
Posada samoistna w 1-klasowej szkole w Maziami ogłoszona w konkursie
z dnia 28. września b. r. 1. 869 (Dziennik urzęd. Nr. 25) nie będzie teraz stale
obsadzoną.
Nisko dnia 13. października, 1904.
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L. 1720. C. k. Eada szkolna okręgowa w Pilźnie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela kierującego szkoły 5-klasowej mieszanej w Pilźnie,
z prawem pierwszeństwa dla kompetentów posiadających egzamin kwalifikacyjny
do szkół wydziałowych z przedmiotów objętych grupą I.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym.-kat. w szkole 5-klasowej w Pilźnie.
O tę posadę kompetować mogą kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie
ordynowani. Posady katechety nie można zajmować równocześnie z posadą dusz
pasterską.
B) Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Cnotowęi,
Lipinach i Woli lubeckiej.
2. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych z mieszkaniem w bu
dynku szkolnym w Błażkowej i Jastrząbce starej.
We wszystkich powyższych szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do
80. listopada b. r.
W Pilźnie dnia 5. pąździernika 1904.

L. 1899. C. k. Eada szkolna okręgowa w Eawie ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Posady nauczyciela religii ar. kat. w6-klasowej szkole męskiej w Eawie.
2. Dwóch posad nauczycieli 3-kla.sowej szkoły męskiej w Uhnowie.
Z poborami IY. klasy płac:
3. Posady nauczyciela kierującego 2-klasowej szkołymieszanej
w Ulhówku.
4. Posad nauczycieli (lek) 2-klasowych szkół w Ezeczycy, Wierzbicy i Wulce
mazowieckiej.
5. Posad nauczycieli samoistnych 1-klasowych szkół: w Bruckenthalu, Ohlewczanach, Dyniskacb, Domaszowie, Dziewięcierzu, Hołem rawskiem, Korczminie,
Stajach, Szczepiatynie, Sałaszaeh i Smolinie.
Do płacy nauczyciela w Bruckenthalu wlicza się dochód z pola w kwocie
37 K 70 h. •
O posadę nauczyciela religii mogą ubiegać się tylko kanonicznie ordynowa
ni kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak jako katecheci nie będą mogli
zajmować posady duszpasterskiej.
Kompetenci o posadę nauczycielską w Uhnowie w in ił wykazać się prawem
do udzielania nauki języka niemieckiego.
Językiem wykładowym w Stajach jest język polski, w Bruckenthalu nie
miecki, we wszystkich innych ruski.
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Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone wykazem lat służby przeaetatowej, względnie dekretem wymiaru wkładek do funduszu emerytalnego i do
kładnie wypełniona?tabelą kwalifikacyjną należy wnieść za pośrednictwem władzy
przełożonej do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do końca listo
pada b. r.
Eawa, dnia 7. października 1904.

O g ło sz e n ie lic y ta c y i.
L. 2.885. Celem oddania w przedsiębiorstwo budowy murowanej szkoły
w Czernielowie mazowieckim mieszczafeAj w sobie dwie sale naukowe i mieszkanie
dla nauczyciela kierującego składające się z dwóch pokoi i kuchni, ogłasza się
niniejszem licytacyę przez pisemne oferty, które wnosić należy do 15. listopada
1904 do godziny 10-tej przed południem do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Tar
nopolu.
Cena kosztorysowa wynosi 14.858 K 09 h.
Do ofert należycie ostemplowanych należy dołączyć 5IJ, wadyum i deklaracyę
że oferentowi znane są szczegółowe i ogóine warunki budowy.
Plan i kosztorys przejrzeć można w biurze c. k. Eady szkolnej okręgowej
w Tarnopolu w godzinach przedpołudniowych.
Przedsiębiorstwo budowy oddane będzie temu oferentowi który poda najwię
kszy opust z ceny kosztorysowej i zasługiwać będzie na zaufanie.
Oferty później wniesione lub nieodpowiadające warunkom nie będą uwzglę
dnione.
I
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Tarnopol, dnia 19, października 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie p o i zarządem J. Niedop&da

Rok V I I I .

Nr. 28.

ZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r aj owej w g a l i c y i .
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 16. listopada 1904.

L. 86.624.

O k ó l n i k
e. k. Eady szkolnej krajowej do wszystkich c. k. Komisyf egzaminacyjnych
dla nauczycieli szkół ludowych, do w szystkich c. k. Ead szkolnych okrę
gowych i do Zarządów wszystkich szkół ludowych publicznych i prywa
tnych posiadających prawo publiczności, w sprawie przestrzegania dwu
letniego przynajmniej czasu nieprzerwanej praktyki nauczycielskiej przed
egzaminem kwalifikacyjnym.

Do Dyrekcyi c. k. Komisyi egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół
ludowych pospolitych nadchodzą często podania o przypuszczenie do
egzaminu kwalifikacyjnego takich kandydatów i kandydatek, którzy obo
wiązki nauczycielskie tymczasowo przez przeciąg mniejwięcej- dwóch lat
szkolnych pełnili, ale którym w dniu przystąpienia do egzaminu pewna
ilość dni. tygodni lub miesięcy do pełnych dwóch lat praktyki nauczy
cielskiej nie dostaje.
Komisye egzaminacyjne są wobec podań takich kandydatów i kan
dydatek często w kłopocie. Jeżeli, powodując się względnością, postąpią
mniej ściśle i przypuszczą kandydata do egzaminu, narażają go na to,
że przypadkowo władze nadzorcze mogą być zniewolone do dokładnego
porównania' dat świadectwa dojrzałości i patentu kwalifikacyjnego a w ra
zie wykrycia niedostatecznego wobęc postanowień ustawy odstępu, spowodowąć unieważnienie patentu, za czem idzie konieczność ponownego
zdawania egzaminu. Przypadki podobnego unieważniania uzyskanych
już na podstawie egzaminu patentów kwalifikacyjnych przez c. k. MiniN r. 28.
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sterstwo Wyzn. i Ośw. z przyczyn formalnych niejednokrotnie się zda
rzały z wielką stratą i szkodą dla interesowanych nauczycieli.
Jeżeli Komisyą egzaminacyjna postępuje ściśle i mimo przychylnego
wniosku Rady szkolnej okręgowej kandydata lub kandydatki do egza
minu nie przypuści, naraża się na wyrzuty ze strony interesowanych,
którzy, mając błędne i niedokładne pojęcia co do ścisłości ustawodaw
czych postanowień a nie pouczeni należycie przez Rady szkolne okrę
gowe, uważają ścisłe przestrzeganie przepisów za krzywdę, zwłaszcza, że
odroczenie takie egzaminu do późniejszego terminu naraża ich na straty
i niekorzyści materyalne.
Wobec tego przypomina się c. k. Radom szkolnym okręgowym
i Zarządom szkół ludowych, że alinea pierwsza §. 38. państwowej usta
wy szkolnej z dnia 2. maja 1883 (Dz. p. p. Nr. 53) wyraźnie zastrzega,
że kandydat posiadający świadectwo dojrzałości z ukończonego semi
naryum nauczycielskiego, może przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego
po p r z y n a j m n i e j dwuletniej zadowalającej praktyce nauczycielskiej
w szkole ludowej publicznej lub prywatnej, posiadającej prawo publicz
ności. Ze względu na to stanowcze i wykluczające wyjątki postanowie
nie ustawodawcze czas tej wymaganej niezbędnie praktyki nie może
być nawet o jeden dzień skrócony. Dlatego Rady szkolna- okręgowe
zwracać powinny podania o przypuszczenie do egzaminu kwalifikacyj
nego petentom, jeżeli w dniu wniesienia podania nie upłynęły jeszcze
pełne dwa lata słoneczne od daty rozpoczęcia praktyki.
Rada szkolna krajowa poczyniła stosowne zarządzenia w tym kie
runku, że kandydatom zapobiegliwym i dbałym liczy się praktyka co
najmniej od dnia 1. sierpnia, następującego po dniu odbytego z dobrym
skutkiem w normalnym terminie egzaminu dojrzałości. Tacy kandydaci
mogą więc po 2 latach już we wrześniu przystępować do egzaminu
kAvalitikacyjnego, jeżeli własną opieszałością lub wybredncścią w wybo
rze miejsca nie spowodowali, że ich praktyka rozpoczęła się później
niż 1. sierpnia.
Jeżeli kandydat z własnej winy w terminie normalnym nie otrzy
mał świadectwa dojrzałości, tylko pozwolenie poprawienia cenzury nie
dostatecznej z jednego przedmiotu, w takim razie Rada szkolna kra
jowa pozwala wprawdzie na nadanie mu tymczasowej posady przed po
prawieniem cenzury, w braku kandydatów z dobrem świadectwem doj
rzałości, jednakże wymagana w §. 38. ustawy p r z y n a j m n i e j
dwuletnia praktyka nawet w razie wcześniejszego rozpoczęcia czynności
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nauczycielskich może być mu liczona dopiero od daty poprawienia cenzury
i uzyskania świadectwa dojrzałości.
Zwraca się też uwagę Rad szkolnych okręgowych i osób intereso
wanych na inną nieprawidłowość,, która może zakwestyonować ważność
odbytego egzaminu kwalifikacyjnego. Niekiedy Rady szkolne okręgowe
dają kandydatom i kandydatkom urlop kilkutygodniowy albo i dłuższy,
ażeby im ułatwić przygotowanie się do egzaminu kwalifikacyjnego. Atoli
urlop taki, dany przed upływem pełnych dwóch lat praktyki, skraca tę
praktykę poniżej granic zakreślonych ustawą, a więc w następstwie może
stać się powodem niedopuszczenia kandydata do egzaminu mimo po
zornego odbycia dwuletniej praktyki.
Rady szkolne okręgowe będą przeto przed odesłaniem podania o przy
puszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego badały dokładnie wszystkie
szczegóły, będące w związku z policzalnością praktyki w duchu odpo
wiadającym postanowieniom ustawy i będą wcześnie zwracały uwagę
interesowanych nauczycieli i nauczycielek na powyższe postanowienia.
Komisye egzaminacyjne będą przed orzeczeniem przypuszczenia do egza
minu przestrzegały ściśle powyższych wskazówek odnosząc się w ra
zach wątpliwych do c. k. Rady szkolnej krajowej.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 7. października 1904.
Za c. 'k. Namiestnika
Fłaźeh w. r.

L. 29.072.

O k ó l n i k
c. k. Eady szkolnej krajowej do wszystkich c. k. Ead szkolnych okręgo
wych i do Zarządów szkół Indowych pospolitych i wydziałowych w spra
wie zeszytów szkolnych.

Podnoszone częstokroć skargi na lichy gatunek, wysokie ceny i nie
odpowiednie wykonanie zeszytów szkolnych, używanych w szkołach lu
dowych pospolitych i wydziałowych, spowodowały J. E. Pana Ministra
Wyznań i Oświaty do wydania reskryptem z dnia 23. lipca b r. L. 5.513,
następujących zasadniczych postanowień, dotyczących zewnętrznej formy
i wykonania zeszytów do ćwiczeń piśmiennych i zeszytów rysunkowych,
Przeznaczonych do użytku w sżkołacb ludowych:
71*
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a) Papier

używany do wyrobu zeszytów powinien być niezły, cienki,
mocny, dobrze klejony, gładki, bez zbytniego połysku, biały z odcieniem
żółtawym; używanie papieru niebieskiego jest wzbronione.
Waga jednej ryzy (nowej) papieru, -używanego do wyrobu zeszytów
rachunkowych i zeszyfów do pisania, ma wynosić przynajmniej 12 kg.
Na zeszyty do ćwiczeń w piśmie rondowem należy używać nieco grub
szego papieru; to samo odnosi się też do zeszytów tudzież bloków ry
sunkowych, do wyrobu których należy używać papieru niezbyt gład
kiego ani zbyt szorstkiego, a nadto nie ulegającego łatwo wycieraniu
(radyrowaniu).

b)

Format zeszytów kaligraficznych i rysunkowych ma być podłu
żny, wszystkich innych zeszytów stojący. Wielkość wszystkich gatunków
zeszytów do ćwiczeń piśmiennych powinna wynosić przynajmniej 20'5X
16\5 cm., zefc^ytów rysunkowych przynajmniej
X 19'5 cm. Dokładne
wymiary formatu dla poszczególnych klas względnie stopni nauki, okre
śli c. lc Rada szkolna krajowa.

24

c) Każdy zeszyt ma być zaopatrzony w okładkę z papieru mocnego,
barwy ciemnej, nie ulegającego łatwo zbrukaniu; na okładce nie wolno
umieszczać jakichkolwiek rycin lub ogłoszeń, natomiast mają być na
niej uwidocznione: rodzaj i numer zeszytu (n. p. Zeszyt do pisania
Nr. . . . Zeszyt rachunkowy Nr. . . . i t. p.), ce^a ustanowiona przez
c. k. Radę szkolną krajową, objętość zeszytu i firina nakładcy. Na okład
ce ma pozostać nadto odpowiednie miejsce na podpis ucznia tudzież
nazwę szkoły, klasy i oddziału, do której uczęszcza. O ile to ma być
uwidocznione na okładce samej, lub też na nalepionej na niej kartce,
przepisze c. k. Rada szkolna krajowa.

d) Wszelkie

zeszyty tak do pisania jak rysunkowe winny być ze
szyte trwale nicią. Zszywanie drutem jest wzbroniony 1

e) Lineament

ma być cienki lecz wyrazisty, wykonany farbą nie
bieską. Bliższe postanowienia o szerokości lineamentu względnie odle
głości stygm, marginesie i t. p. poszczególnych rodzajów zeszytów, wy
da cr k. Rada szkolna krajowa. Używanie kratkowanych lub skośnemi
liniami zaopatrzonych zeszytów lub tabliczek jest zabronione.

f) W każdym

zerszycie do pisania powinna się znajdować bibuła
w dobrym gatunku, wielkości formatu zeszytu; każdy zeszyt rysunkowy
ma być zaopatrzony w podkładkę, natomiast tak zwane bibułki są
zbędne.
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Każdy zeszyt powinien, nie wliczając okładki, zawierać co naj
mniej 8 kartek. Objętość poszczególnych rodzajów zeszytów przepisze
c. k. Rada szkolna krajowa, która też po wysłuchaniu opinii izb handlowo-przemysłowych oznaczy ceny maksymalne dla każdego rodzaju
zeszytów, używanych w różnych kategoryach szkół i na poszczególnych
stopniach nauki.
Celem poinformowania nakładców zeszytów, a także kupców zaj
mujących się ich sprzedażą i rodziców, których dzieci uczęszczają do
szkół ludowych, o zewnętrznym wyglądzie przepisanych zeszytów szkol
nych, będą w każdej szkole tudzież u władz szkolnych utworzone
zbiorki zeszytów normalnych, dostępne dla wszystkich interesowanych.
Z uwzględnieniem powyższych zasadniczych postanowień c. k. Rada
szkolna krajowa wyda szczegółowe przepisy dotyczące każdego rodzaju
zeszytów szkolnych i poda je w swoim czasie do wiadomości ogólnej.
Z uwagi jednak na tę okoliczność, że wielu nakładców posiada jeszcze
znaczne zapasy zeszytów szkolnych w formie obecnie używanej, prze
pisy co do nowych zeszytów normalnych zostaną wprowadzone dopiero
w roku 1907.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
g)

Lwów, dnia 28. października 1904
W zastępstwie :
Dembowski w. r.

W ia d o m o śc i o so b iste.
J. E. Pan Namiestnik otwierając posiedzenie c. k. Eady szkolnej krajowej
w dniu 14. listopada b. r. poświęcił gorące słowa żałobnego wspomnienia ś. p.
radcy Namiestnictwa Konstantemu Pierożyńskiemu, który swą gorliwą i wytrwałą
pracą przez długi szereg lat w Badzie szkolnej krajowej położył niepospolite za
sługi dla sprawy szkolnictwa a rzadkimi przymiotami umysłu i serca pozyskał
ogólną sympatyę i szacunek; jego zgon jest przeto bolesną stratą dla Eady szkol
nej krajowej.

Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 10.
października b. r. raczył najmiłościwie] zamianować Bronisława Gustawicza, pro
fesora gimnazyum III. w Krakowie, dyrektorem c. k. szkoły realnej w Żywcu.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty przyznał VII. rangę następującym pro
fesorom c. k. seminaryów nauczycielskich :
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Janowi Biczajowi w seminaryum nauezycielskiem żeńskiem we Lwowie, Pio
trowi Prysakowi i Józefowi Dobrowolskiemu w męskiem seminaryum nauczycielskiem w Krakowie i Bazylemu Tysowskiemu w męskiem seminaryum nauczycielskiem we Lwowie.
C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła Witolda Nowaka rzeczywistego na
uczyciela c. k. gimnazyum w Drohobyczu w zawodzie nauczycielskim i nadała mu
tytuł c. k. profesora.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała Emila Panka zastępcą nauczyciela
w c. k. gimnazyum w Złoczowie.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła Bronisława Zborowskiego, zastępcę
nauczyciela c. k. gimnazyum w Złoczowie, do c. k. II. szkoły realnej wKrakowie.
C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła wybór :
ks. Wojciecha Harmaty na zastępcę przewodniczącego c. k Rady szkolnej okrę
gowej w Nisku.
ks. Antoniego Wojnarowicza i Jacka Sotnika na delegatów Rady powiatowej do
c.
k. Rady szkolnej okręgowej w Przemyślanach;
dr. Hermana Scheina na reprezentanta religii izrael. do c. k. Eady szkolnej okrę
gowej
Nowymtargu;
Józefa Magiery nauczyciela kierującego w Bobowej na reprezentanta zawodunau
czycielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Grybowie;
Michała Mekielyty nauczyciela kierującego w Dźwinogrodzie na reprezentanta za
wodu nauczycielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Bóbrce.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Bogumiła Ilostynka dyrektorem 3-klasowej szkoły wydziałowej bliskiej połączonej
z 4-klasową szkołą ludową pospolitą w Przemyślu ;
Amalię Herlossównę, Helenę Wilecką i Kunegundę Kosińską nauczycielkami 3-kla
sowej szkoły wydziałowej żeńskiej w Przemyślu;
Władysławę Bischofową dyrektorką 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńsiriej połą
czonej z 4-klasową szkołą pospolitą w Stryju;
Olgę Miejską, Julię Frankowską i Joannę Witkowicką nauczycielkami 3-klasowej
szkoły wydziałowej żeńskiej w Stryju;
Aleksandrę Studzińską nauczycielką 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej w Tar
nopolu ;
Maryę Kotowską nauczycielką 6-klasowej szkoły żeńsuiej w Tłumaczu ;
Władysławę Weberównę nauczycielką 5-klasowej szkoły w D u k li;
Jakóba Kędzierskiego i Bolesława Kaczorowskiego nauczycielami 4-kiasowej szkoły
pospolitej męskiej połączonej z wydziałową w Kołomyi,
Zofię Koczyrkiewiczową i Teklę Ekiertównę nauczycielkami 4-klasowej szkoły
pospolitej żeńskiej połączonej z wydziałową w Przemyślu;
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Jakóba Baumgartena recte Na^htlichta nauczycielem religii mojżeszowej 4-klasowej
szkoły męskiej im. Konarskiego w P rzem yślu:
Alojzę Seelig i Helenę Kmytównę nauczycielkami 4-klasowej szkoły pospolitej żeń
skiej połączonej z wydziałową w Stryju;
Eliasza Krawczyszyna nauczycielem kierującym, Maryę Lesiewiczównę i Emilię
Lisińską nauczycielkami 4-klasowej szkoły żeńskiej na Łanach, w Stryju;
Józefa Ostrowskiego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły żeńskiej w Żółkwi;
Bazylego Szelestaka nauczycielem kierującym 4-klasowei szkoły w Eodatyczach;
Izabelę Krogulecką nauczycielką 2-klasowej szkoły w Dzikowie starym.
Nauczycielami kierującymi szkół 2-klasowych:
Maryana Pileckiego w Gruszowie; Jana Jannołowicza w Korniczu; Stefana
Zwarycza w Kutkowcach.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych :
Piotra Stefaniuka w T u rc e ; Karola Krompa w Józefówce;. Zofię Isajczykównę w Średniej W si; Ludwikę Pryjdównę w Leszczowatem; Kornela Kamińskiego
w Worobijówce; Olgę, Maślanikównę w Darowicach; Maryę Bazańską w Strumian a c h ; Ksawerego Semenowicza w Grabiczu; Maryę Janczewską w Jakóbówce,
Jana Ładniuka w Faszczówce.
0. k. Rada szkolna krajowa przeniosła:
Maryę Felsztyńską nauczycielkę 6-klasowej szkoły żeńskiej w Przemyślu na ró
wnorzędną posadę do 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej z wy
działową w Przemyślu;
Kazimierę Długoszównę i Teresę Burghardową nauczycielki 6-klasowej szkoły
żeńskiej w Stryju na równorzędne posady do 4-klasowej szkoły pospolitej
żeńskiej połączonej z wydziałową w S try ju ;
Olgę Lewicką nauczycielkę 4-klasowej szkoły mieszanej na Łanach w Stryju na
równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły żeńskiej na Łanach w Stryju ;
Bazylego Koreńca nauczyciela kierującego, Eugeniusza Kubrychta i Józefa Gibę
nauczycieli 4-klasowej. szkoły mieszanej na Łanach w Stryju na równorzędne
posady do 4-klasowej szkoły męskiej na Łanach w S tr y ju ;
Piotra Stećkowa nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły w Toporowie na ró
wnorzędną posadę do 4-klasowej szkoły w Zniesieniu ;
Honoratę Terlecką nauczycielkę 5-klasowej szkoły w Rudniku na równorzędną
posadę do 4-klasowej, szkoły w Sierszy ;
Erazma Jacorzyńskiego nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły w Łanczynie na
równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły w Niżniowie ;
Zenona Zbudowskiego nauczyciela kierującego i Ewelinę Zbudowską nauczycielkę
2-klasowej szkoły w Gruszce na równorzędne posady do 2-klasowej szkoły
w Jezierzanach;
Jana Fałowicza nauczyciela 1-klasowej szkoły w Uhornikach na równorzędną po
sadę do szkoły w Hołoskowie;
Karola Malawskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Lipicy dolnej na równorzę
dną posadę do szkoły w Dubryniowie.
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C. k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Eugenię Wywiórską nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Gowbowie ;
Antoninę Sobolewską, nauczycielkę 4-klasowej szkoły na Kącie folwarkowym
w Borodence ;
Stefana Taklińskiego nauczyciela kierującego 8-klasowej szkoły w Skołoszowie.
Zmarła Stanisława Riemanówna tymczasowa nauczycielka w Mikołajowie
w okręgu żydaczowskim dnia 29. października b. r.
Z powodu zgonu ś. p. Konstantego Pierożyńskiego c. k. radcy Namiestnictwa
i referenta spraw administracyjnych i ekonomicznych c. k. Eady szkolnej kra
jowej, wystosowała c. k. Eada szkolna krajowa do pozostałej po niin, wdowy
następujące pismo:
Niezbadany wyrok Opatrzności zabrał w pełni sił i męskiego wieku dziel
nego pracownika na polu naszego szkolnictwa, wzorowego i znakomitego urzędnika
a zarazem męża najczystszego charakteru i przedziwnej pogody ducha, który
rzadkiemi zaletami umysłu i serca jednał sobie wszystkich, co z bliska patrzyli
na jego życie i działanie.
To też najcięższy cios, jaki z Bożeno dopustu ugodził w W. Panią i jej
szanowną Rodzinę, jest wielką stratą i dia Rady szkolnej krajowej, w której
ś. p. Konstanty zasiadał od niezbyt dawna jako członek, ale z którą od długiego
lat szeregu był złączony przez wytrwałą praq& pełną poświęcenia i obywatelskiego
ducha.
Pamięć tej szlachetnej postaci i tej rzetelnej zasługi pozostanie u nas drogą
i niezatartą a to zapewnienie, ten najżywszy żal którego wyrazy składamy, niech
przyniesie choć drobną ulgę w wielkim Pani smutku i nieszczęściu.

O r g a n iz a c y a szkół.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty zezwolił Towarzystwu „Dom rodzinny"
w Krakowie na otwarcie prywatnego seminaryum nauczycielskiego żeńskiego z ję 
zykiem wykładowym polskim w Krakowie począwszy od roku szkolnego 1904/5.
0. k. Rada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniem z dnia 14.
listopada
bieżącego roku :
1. 42.540 gminę Naszacowice w okręgu nowdsandeckim z zakresu szkolnego w Po
degrodziu i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Naszacowicach.
0. k. Rada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 14. listo
pada b. r.
1. 48.287 1-klasową szkołę w Zarzeczu w okręgu nowosandeckim;
1. 43.288 1-klasową szkołę w Tarnawie niżnąj w okręgu turczańskim.
0. k. Eada szkolna krajowa przekszt||ciłą orzeczeniami z dnia 14. listo
pada b. r . :
1. 42.227 1-klasową szkÓWjw Bartkówce w okręgu brzozowskim na 2-klasową;
.1 42.699 1-klasową szkołę w Mareyporębie w okręgu wadowickim na 2-klasową.
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B u d o w a szkół.
C. k. Rada szkolna krajowa przyznała gminie Winograd w okręgu kołomyj
skim bezprocentową pożyczkę w kwocie 4.000 K na budowę szkoły.

K o n k u rsa .
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 48.548. Celem obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w c. k.
szkole realnej w Krośnie, essentualnie takiej samej posady, mogącej się opróżnić
w innym zakładzie, ogłasza się niniejsąępr konkurs.
Do tej posady przywiązane są pobory unormowane §. 4. ustawy z dnia 19.
września 1898 Nr. 173 Dz. p. p.
Kompetenci mają wnieść podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty za
pośrednictwem swej przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajo
wej najpóźniej do 15. grudnia 1904.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 9. listopada 1904.

L. 43.993. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela głównego
do udzielania nauki języka ruskiego w c. k. męsTdem seminaryum nauczycielskiem
we Lwowie.
Do posady tej przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków pię
cioletnich, unormowane ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. pr. p.
Ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacyą nauczycielską do
szkół średnich do udzielania nauki języka ruskiego jako przedmiotu głównego.
Podania o nadanie opróżnionej posady, należycie udokumentowane i opa
trzone w tabelę stosunków służbowych", sporządzoną na przepisanym formularzu,
mają być wniesione za pośrednictwem przełożonej władzy do c. k. Rady szkolnej
krajowej w terminie do 5. grudnia 1904,
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej do
szkół średnich pełnili obowiązki suplentów w szkołach średnich, a pragną, aby
lata tej służby policzone im były nietylko do ogólnej ilości lat służby ale także
do przyznania dodatków pięaioletnieh po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898
Nr. 173 Dz. pr. p. winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, że liczą na
te korzyści a zarazem wykazać w tabeli kwalifikacyjnej najdokładniej, od którego
czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin pełnili obowiązki nauczycielskie w cha
rakterze suplentów, podając daty i liczby odnośnych dekretów.
Podania wniesione przedłożą Dyrekcye szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich względnie c. k. Rady szkolne okręgowe w terminie do dnia 10. grudnia
1904, wypełniwszy należycie odnośne rubryki tabeli kwalifikacyjnej.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 14. listopada 1904.
Nr, 28.
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L. 43.446. C. k. Eada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs w celu
obsadzenia posady c. k. inspektora szkolnego okręgowego w Nowym Sączu ewen
tualnie innej opróżnić się mogącej.
Z posadą tą połączone są prawa i pobory urzędników państwowych w IX.
klasie rangi w myśl ustawy z 8. czerwca 1892 Nr. 92 Dz. u. p. tudzież ryczałt
na koszta podróży i dyety dla tego okręgu w kwocie 1.200 K rocznie systemizowany.
Ubiegać się o tę posadę mogą oprócz c. k. inspektorów szkolnych okręgo
wych tak że:
1. nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczycielskich mający przynaj
mniej 5-letnią praktykę w zawodzie nauczycielskim ;
2. katecheci szkół średnich, seminaryów nauczycielskich i szkół ludowych
mający przynajmniej 5-letnią praktykę na stałej posadzie katechety;
8.
nauczyciele szkoły ćwiczeń seminaryów nauczycielskich, mający przynaj
mniej 5-letnią praktykę na stałej posadzie;
4.
kierownicy szkół przynajmniej 5- lub 6-klascwyeh z kwalińkacyą do szkół
wydziałowych
Nominacya na tę posadę może być w myśi §.
wspomnianej ustawy według
uznania Pana Ministra Wyznań i Oświaty odrazu stałą lub na razie prowizo
ryczną.
Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty służbowe i dokładnie wypeł
nioną tabelę kwalifikacyjną, sporządzoną na przepisanym formularzu, należy wnieść
w przepisanej drodze służbowej do Prezydyum c. k. Eady szkolnej krajowej
najpóźniej do dnia 10. grudnia 1904.
Ubiegający się o tę posadę nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich mogą w podaniach prosić, aby pod względem płacy i dodatków pięcio
letnich zastosowano do nich na posadzie c. k. inspektora szkolnego okręgowego
normy istniejące dla nauczycieli szkół średnich i seminaryów nauczycielskich.
Zebrane podania kompetencyjne przedłożą Dyrekcye szkół średnich, semi
naryów nauczycielskich i c. k. Eady szkolne okręgowe do dnia 15. grudnia 1994
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 9. listopada 1904.

43.672. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczycielki szkoły
ćwiczeń c. k. seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w Krakowie z obowiązkiem
udzielania nauki gimnastyki na kursach seminaryum.
Pierwszeństwo zatem przy nadaniu tej posady mieć będą kandydatki posia
dające oprócz kwalifikaeyi nauczycielskiej uzdolnienie do udzielania nauki gim
nastyki.
Do tej posady przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków pię
cioletnich unormowane ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kandydatki ubiegające się o tę posadę winny podania swe należycie udoku
mentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną n a ,p rz e 
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pisanym formularzu (Qualifikationstabelłe) wnieść za pośrednictwem ' swej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej krajowej do dnia 10. grudnia 1904.
Kandydatki pełniące obowiązki w publicznych szkołach ludowych, a pra
gnące, aby lata spędzone w tej służbie były im policzone na posadzie, o którą
się ubiegają, nietyłko do ogólnej ilości lat służby, ale także w celu przyznania
dodatków pięcioletnich po myśli §. 2. i 14. przytoczonej ustawy, winny oświad
czyć wyraźnie w swych podaniach, czy i w jakiej mierze liczą w razie zamia
nowania na korzyści, które mogą osiągnąć na podstawie rzeczonych postanowień
ustawy.
Podania kompetentek przedłożą Dyrekcye i c. k. Eady szkolne okręgowe,
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne, do dnia 15. grudnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 7 listopada 1904.

L. 2.454. 0. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posad nauczycieli religii- rzymsko-ka
tolickiej :
1. w szkole pospolitej 4-klasowej męskiej im. św. Szczepana.
2. w szkole pospolitej 4-kłasowej męskiej im. św. Barbary.
Do powyżej ogłoszonych posad przywiązane są pobory I. klasy płac. .
Obowiązki nauczycieli religii określone są ustawą z dnia 22. czerwca 1899
(Dz. u. kr. Nr. 71).
Kandydaci o te posady, kanonicznie ordynowani świeccy lub zakonni kapłani,
winni wnieść należycie udokumentowane podania za pośrednictwem swej bezpo
średnio przełożonej władzy, do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej w Kra
kowie najpóźniej do końca grudnia b. r.
Gdyby wskutek niniejszego konkursu opróżnione zostały posady przez do
tychczasowych stałych nauczycieli religii zajmowane, nastąpi równocześnie stałe
obsadzenie posad opróżnić się mogących.
Podania nieudokumentowane łub spóźnione nie będą uwzględnione.
Kraków dnia 5. listopada 1904. ‘

L. 1890. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat.
z poborami II. klasy płac w szkole wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową
pospolitą w Drohobyczu ogłasza się niniejszem konkurs.
O tę posadę ubiegać się mogą kapłani świeccy lub zakonni, kanonicznie
ordynowani, którzy jednak w razie zamianowania nie będą mogli pełnić obowiązków
duszpasterskich.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Drohobyczu w terminie
do BI. grudnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Drohobycz, dnia 27. października 1904.
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L. 1.91®. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Sanoka ogłasza niniejszem konkurs
w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego, tudzież posady nauczy
cielki w szkole 2-klasowej w Posadzie górnej ; język wykładowy polski.
l)o tych posad przywiązane są pobory I V . klasy płac.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić w drodze słążbowej naj
później do dnia BI. grudnia b. r.
Sanok, dnia 8. listopada 1904.

L. 1.656. C. k. Eada szkolna okręgowa w Zaleszczykach ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie :
Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posadę
nauczyciela religii rzym. kat. w 6-k~.asowęi szkole męskiej
w
Zaleszczykach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klasowych
szkołach w Ilbryńkowcach i Dźwiniaczu i w 1-klasowej szlole w Dupliskach na
leżących do parafii rzym. kat. w Zaleszczykach.
II. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole pilskiej
w Zales^zykach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klasowej szkole
w Winiatyńcach i w 1-klasowych szkołach w Kasperowcach i Szczytowcacb.
III. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej w Tłustem z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szkołach do parafii rzym.
kat. w Tłustem należnych.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać rylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni, którzy jednak jako katecheci nie będą mogli zajmo
wać posady duszpasterskiej.
IV. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 6-klasowej żeńskiej
i 6-kłasowej męskiej w Zaleszczykach. O posadę tę ubiegać się mogą kandydaci
którzy ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem
lub też którzy posiadają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i uzdolnienie
do uczenia religii mojżeszowej.
V. Na dwie posady nauczycieli w 6-klasowej szkole męskiej w Zaleszczykach:
kompetenci z egzaminem wydziałowym z grupy II. będą mieii pierwszeństwo. Język
wykładowy polski.
Z poborami IV. klasy p ł a c :
A) Z polskim językiem wykładowym:
VI. Na posady nauczycieli sajnoistnych w szkołach 1-klasowych w Hińkowcach i Nyrkowie.
VII. Na posadę nauczyciela szkoły 2-klasowej w' Burakówce.
B) Z językiem wykładowym ruskim.
VIII. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: 1. w Bedrykowcach, 2. Capowcach, 3. Chmielowej, 4. Holihradach, 5. Gródku, 6. Kościelnikach, 7. Koszyłowcach, 8. Kołodróbce, 9. Sadkach, 10. Słobódce, 11. Świerzkowcach, 12. Worwolińcach.
IX. Na posady nauczycieli w szkołach 2-kłasowych ■ 1. w Nowosićłce kost.
2. Sińkowie, B. Torskiem, 4. Uhryńkowcach, 5. Winiatyńcach.
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Podania zaopatrzone w dokumenty służbowe, tabelę kwalifikacyjną, i wykaz
lat służby, należy przedkładać za pośrednictwem swych władz przełożonych naj
dalej do 31. grudnia 1904.
Zaleszczyki, dnia 4. listopada 1904.
L. 2.097. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Borszczowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posady kierującego nauczyciela (lki) i posady
nauczycielki 5-klasowej szkoły żeńskiej w Borszczowie.
Do posad tych przywiązane są pobory III. klasy płac, prócz tego otrzymuje
kierujący nauczyciel (łka) dodatek za kierownictwo w rocznej kwocie 200 K i re
lutum na mieszkanie w rocznej kwocie 400 K.
Kompetenci (tki) o te posady, którzy posiadają egzamin do szkół wydziało
wych bę*lą mieć pierwszeństwo.
Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane można wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Borszczowie w terminie do
końca grudnia b. r.
Borszczów, dnia 10. listopada b. r.
L. 1.537. Niniejszem ogłasza się konkurs celem stałego obsadzenia następu
jących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy płac:
1. Posady nauczyciela peligii rzym. kat. w szkole wydziałowej 5-kiasowej
żeńskiej połączonej z 4-kla^P>wą pospolitą w Brodach.
2. W szkole 4-klasowej pospolitej żeńskiej w Brodach na Podzamczu po
sady nauczycielki kierującej i trzech posad nauczycielek.
Z poborami III. klasy płac:
3. Na posadę nauczyciela w 4-k!asowej szkole w Łopatynie.
Z poborami IV. klasy p ła c :
4. Posady nauczyciela w szkole 4-klasowej w Podkamieniu
W szkołach tych jest język wykładowy polski.
W szkołach 1-klasowych posad samoistnych nauczyciel:: a) z językiem wy
kładowym polskim 1. w Hucie pieniackiej 2. w Pałikrowach; b) z ruskim języ
kiem wykładowym: 1. w Baryłowie, 2. w Bordulakach, 3. Czernicy, 4. Czystopadachi 5. Hołubicy, 6. Hrycowoli, 7. Jaśniszczu, 8. Kutyszczu, 9. Kustyniu, 10.
Milnie Krasowiczyźnie, U . Popowcach, 12. Nakwaszy, 13. Panasówce, 14. Turzu,
15. Uwinie, 16. Tetylkowcach, 17. Seretcu.
5. Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych z polskim językiem wy
kładowym w Trościańcu wielkim, i Ponikowicy małej.
Należycie udokumentowane podania wnosić należy za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej najpóźniej do
końca grudnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Brody, dnia 30. października 1904.
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L. 3.654. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Brzesku ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami IV.
klasy płac z polskim językiem wykładowym :
a) Na posadę nauczyciela kierującego w 4-klasowej szkole w ładownikach.
b) Na posadę nauczyciela (lki) w 2-klasowej szkole w Zawadzie uszewskiej.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej w terminie do końca grudnia 1904 roku.
Brzesko, dnia 28. października 1904.

L. 2.575. C. k. Rada szkolna okręgowa w Śniatynie ogłasza niniejszem kon
kurs, celem stałego obsadzenia posady nauczycielskiej w szkole 1-klasowej w Lubkowcach z poborami IV. klasy płac nauczycielskich i wolnem mieszkanięm.
W szkole tej jest język wykładowy ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Śniatynie do końca
grudnia 1904.
Śniatyn, dnia 4. listopada 1904.

L. 3.207. W okręgu szkolnym rohatyriskim jest kilka posad nauczycieli (lek)
nadetatowych zaraz do obsadzenia.
Kompetenci (tki) z egzaminem dojrzałości mogą wmieść zaraz podania zaopa
trzone w dowody uzdolnienia.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Rohatyn, dnia 28. października 1904.

L. 1.809. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Myślenicach ogłasza niniejszem
, konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami
IV. klasy płac:
1. Posady nauczyciela kierującego w 2-klasowej szkole w Skawicy.
2. Posad nauczycieli (lek) w ^klasowych szkołach: w Bieńkówce, Jaehówce,
Juszczynie, Sidzinie, Skawicy i Toporzysku.
3. Posad nauczycieli w 1-klasowych szkofijch w Tokarni i Trzebuni.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Myślenicach w terminie do
końca grudnia b. r.
Myślenice, dnia 28. października 1904.
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b) ogłoszone po raz drugi:
L. 2.634. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Budkach ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posady nauczycielki 5-klasowej szkoły żeńskiej
w Komarnie z poborami III. klasy płac. Kandydatki z kwalifikacyą do szkół wy
działowych będą miały pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosrć za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do
dnia 15. grudnia b. r.
Rudki, dnia 18. października 1904.

L. 1.433. 0. k. Eada szkolna okręgowa w Białej ogłasza niniejszem konkurs
delem stałego obsadzenia posady nauczyciela w 5-klasowej szkole męskiej w Oświę
cimiu z poborami III. klasy płac. Kandydaci ubiegający się o tę posadę, winni
wykazać j4 ć kwalifikacyą do udzielania nauki języka niemieckiego, a pierwszeństwo
mają kandydaci z egzaminem wydziałowym z III. grupy. Język wykładowy polski.
Prawo prezenty przysługuje Badzie gminnej w Oświęcimiu.
Należycie udokumentowane podania należy wnieść za pośrednictwem przeło
żonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Białej najpóźniej do dnia 15.
grudnia 1904.
Biała, dnia 21. października 1904.

L. 1.629. C. k. Rada szkolna okręgowa w Dąbrowie ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac :
Na posadę nauczyciela szkoły 5-klasowej mieszanej w Dąbrowie. Pierw
szeństwo będą mieć kandydaci z egzaminem wydziałowym z III. grupy.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczymela 4-klasowej szkoły mieszanej w Żabnie.
2. Na posadę nauczyciela w 4-klascwej szkole mieszanej w Szczucinie.
Od kompetentów o te posady wymaga się kwalifikacyi do udzielania języka
niemieckiego w szkołach ludowych pospolitych.
3. Na posady nauczycieli samoistnych w 1-klasowych szkołach: w Cwikowie, DelajfcowicJjJh, Kupieninie, Laskówce. chorązkiej, Nieeieczy, Odporyszowie,
Pawłowie, Smykowie wielkim i Woli rogowskiej.
4. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: w Bolesławiu,
Gręboszowie, Mędrzechowie, Eadgoszczy, Sikorzycach, Samocicach i Wietrzycho
wicach.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane, osobno o każdą posadę, należy wnosić
za pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Eady szkolnej okręgowej
w Dąbrowie w terminie do dnia 15., grudnia 1904.
Dąbrowa, dnia 27. października 1904.
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| H 1.998. C. k. Rada szkolna okręgowa w Gorlicach ogłasza niniejszem kon
knrs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
Z poborami II. klasy p ła c :
1. Na dwie posady nauczycielek a mianowicie jedną w 4-klasowej szkole
żeńskiej połączonej z wydziałowa", drugą w 4-klasowej szkole żeńskiej w Gorli
cach.
Kandydatki o te posady winny się wykazać kwalifikacyą do szkół ludowych
pospolitych z uzdolnieniem do udzielania na.uki języka niemieckiego. Język wy
kładowy polski.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat, w 6-klasowej szkole męskiej
w Gorlicach z obowiązkiem udzielania nauki religii także i w dwóch szkołach
wiejskich.
B) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczycielki w 5 klasowej szkole żeńskiej w Bieczu z pierw
szeństwem dla kandydatki z egzaminem wydziałowym z grupy III. Język wykła
dowy polski.
2. Na dwie posady nauczycieli w sziiole męskiej w Bieczu z pierwszeństwem
dla kandydatów z egzaminem wydziałowym z grupy I. i III. Język-j wy.ładewy
polski.
C) Z poborami IY. klasy p ła c :
1. Na posady nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych w Brygu, Rozembarku,
Strzeszynie i Wójtowej.
2. Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych w Bartnem, Pagorzynie i Zdyni.
W szkołach w Bartnem i Żdyni jeś’t język wykładowy ruski, w innych szko
łach polski. Do posad ad 2. przywiązane jest wolne mieszkanie w budynku szkolnym.
O posadę nauczyciela religii kompetować mogą duchowni świeccy lub za
konni, którzy jednak nie będą mogli równocześnie zajmować posady w duszpa
sterstwie.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić do c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Gorlicach w terminie do 15. grudnia 1904.
Gorlice, dnia 16. października 1904.

L. 2.665. C. k. Rada szkolna okręgowa w Rudkach ogłasza niniejszem kon
kurs na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły wOzajkowicach z pobo
rami IY. klasy płac. Język wykładowy ruski.
Podania należycie udokumentowane należy
wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej w terminie do dnia 15. grudnia b. r.
Rudki, dnia 23. października 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.

B ok t f f l .

Nr. 29.

c. k. Raiły s z k o l n e j k r a j o w e j w jjalicyi.
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 28. listopada 1904.

W ia d o m o ś c i o so b iste .
JE Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował ks. Stanisława Sokołow
skiego ^astępcę nauczyciela religii rzym. kat. w c. k. gimnazyum I. w Kołomyi,
nauczycielem religii rzym. kat. w tym zakładzie.
C. k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła Michała Ptaszyka, rzeczywistego
nauczyciela c. k. gimnazyum w Samborze, w zawodzie nauczycielskim i nadała
mu tytuł c. k. prof-sora.
G. k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku Stanisławę Krucz
kowską nauczycielkę w Opatkowicach.
Nazwisko nauczyciela zamianowanego w 1-klasowej szkole w Turce (Dzien
nik urzęd. Nr. 28)' brzmi Stefaniów a nie Stefaniuk.

O r g a n iz a c y a szk ó 1.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 9. listopada te r.
1. 26.799, nadał I. klasie liceum żeńskiego z ruskim językiem wykładowym w P rze
myślu, utrzymywanemu przez Towarzystwm „Kuski instytut dla dziewcząt11 w Prze
myślu, prawo publiczności na przeciąg roku szkolnego 1904/5.
C. k. Eada szkolna krajowa pozwoliła Stowarzyszeniu „Talmud Thora“ w K ra
kowie na założenie 4-klasowej prywatnej szkoły pospolitej męskiej i ną otwarcie
w bieżącym roku szkolnym na razie klas I. i II. w lej szkole.
r y ! k. Eada szkolna krajowa zezwoliła Maryi Zofii Tauletzowej na otwarcie
ogródka freblowskiego we Lwowie.
S p ro sto w an ie. W okólniku z dnia 28. października b. r. L. 29,072, umie
szczonym w numerze 28. „Dziennika urzędowego11 zakradła się na str. 508 w pierw
szym wierszu od góry pomyłka drukarska, mianowicie; „Papier używany do wy
robu zeszytów powńnien być niezbyt cienki11 a nie „nie zły, cienki11, jak mylnie
wydrukowano.
Nr. 29.
18
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W ia d o m o śc i s ta ty s ty c z n e .
Wynik egzaminów dojrzałości w seminaryacli nauczycielskich
w term inie letnim i jesiennym 1904.
a) Ucsnioioie publiczni
Seminaryum:

b) Uczenice publiczne:

BeproDojrza bowałych : n y c h :

Seminaryum :

BeproDojrza bowałych : n y c h :

. .
56
5
32
Kraków . . .
K r a k ó w ...................... .
3
T a r n ó w ...................... .
31
4
27
59
Przemyśl . . . . . .
Ezeszów
.................. .
1
30
L w ó w ...................... .
2
Lwów .
. . .
51
38
Stanisławów . . . . .
40
1
T a r n o p o l ..................
Eazem . . . 166
7
S a m b o r ...................... . 38
36
2
Krosno ...................... .
5
S o k a l ...........................
1
Zaleszczyki . . . . . 30
Eazem uczniów i uczenic publicznych . . 497
Eazem . . . 331
31
Lwów seminaryum prywatne z prawem publiczności Zofii
S tr z a łk o w s k ie j......................
.
45
Kraków seminaryum prywatne z prawem publiczności F ra n 
ciszka P reisen d a n za.....................................................
c) E ksterniści:

5
Kraków ......................
4
Tarnów . . . . . .
5
E z e s z ó w ..................
15
L w ó w ...................... .
Stanisławów . . . .
1
T a r n o p o l .................. . ■ 7
S a m b o r ......................
2
Krosno ......................
1
S o k a l ...........................
7
Zaleszczyki . . . .
Eazem . . .

47

7
9
5
8
3
7
1
3
2
4
49

31

d) E ksternistki ■
22
K r a k ó w .................. .... .
T a r n ó w ...................... .
21
.
15
Ezeszów
. . . .
Lwów
...................... .
37
15
P r z e m y ś l .................. .
Stanisławów . . . .
.
12
Tarnopoi .................. .
29
.
22
S a m b o r ......................
Krosno . . . . . .
.
16
S o k a l ...................... ....
4
Zaleszczyki . . . .
.
12
Eazem . . . 205
Eazem eksternistów
i eksternistek . . . 252

2
—
5
7

38
2
2

6
26
1
38
9
6
9
2
S
—
4
109
158

Eazem złożyło w roku 1904 egzamin dojrzałości 825, repiobowano 200.
W porównaniu z rokiem 1903 złożyło egzamin obecnie 18 uczniów publicz
nych mniej, 8 uczenie publicznych więcej, 12 uczenie więcej w seminaryach pry
watnych, 2 eksternistów więcej, 30 eksternistek więcej.
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Wynik egzaminów kwalifikacyjnych odbytych w term inie wiosennym
i jesiennym 1904 roku.
a)

Egzamina kwalifikacyjne na nauczycieli szkól ludowych:

E g z a m in s k ła 
d a ło
K o m isy ą

8J
•tS
0>
s
a

razem

mężczyzn

kobiet

razem

mężczyzn

kobiet

razem

K ep ro b o w an o

kobiet

diS3

Otrzymało
patenta
kwalifikacyjne

w K r a k o w i e ......................

52

110

162

46

108

154

6

2

8

w T a r n o w i e ......................

84

16

50

30

16

46

4

—

4

w E ze szo w ie ......................

16

6

22

16

6

22

—

—

—

w P rze m y ślu ......................

54

69

123

52

58

110

2

11

13

we L w o w i e ..................

72

152

224

69

145

214

3

7

10

w Stanisławowie . . . .

30

25

55

28

23

51

'2

2

4

w T arn o p o lu ......................

29

26

55

26

21

47

3

5

8

w S a m b o r z e ......................

30

11

41

23

11

34

7

—

7

w S o k a l u ..........................

6

7

13

5

6

11

1

i

2

w K r o ś n i e ..........................

26

23

49

25

22

47

1

1

2

w Zaleszczykach

21

24

45

20

23

43

1

1

2

370

469

839

340

439

779

30

30

60

e g z a m in a c y jn a :

. . . .

Ogółem . . .

b) Egzam ina kwalifikacyjne na nauczycieli szkół wydziałowych:
w K r a k o w i e ......................

51

32

83

41

26

67

10

6

16

we L w o w i e ......................

36

54

90

32

47

79

4

7

11

Ogółem . . .

.87

86

173

73

73

146

14

13

73*

27 |
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B u d o w a szkół.
C.
k. Eada szkolna krajowa postanowiła orzeczeniami z dnia 18. listopada b. r.:
1. 41.277 budowę 1-klasowej szkoły w Bytomsku w okręgu bocheńskim;
1. 44.728 budowę 1-klasowej szkoły w Dąbrówce ruskiej, w okręgu sanockim, obie
przy pomocy zasiłku z funduszu szkolnego krajowego.
C.
k. Eada szkolna krajowa przyznała gminie Eożniatów w okręgu jarosław
skim bezprocentową pożyczkę w kwocie 2.000 K na budowę szkoły.

K o n k u rsa .
a) ogłoszone po raz pierw szy.
L. 2480. C. k. Eada szkolna okręgowa w Przemyślu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia, posad nauczycielskich :
ż poborami II. klasy płac:
I. Posady nauczyciela kierującego 4-kiasowej szkoły pospolitej męskiej im.
św. Jana Kantego w Przemyślu.
II. Posady nauczyciela religii rzym. kat. 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej
im. św. Jana Kantego w Przemyślu, ewentualnie w innej szkole w Przemyślu
mogącej się przy sposobności obsadzenia tej posady opróżnić.
III. Posady nauczyciela religii rzym. i gr. kat. 4-klasowej szkoły pospolitej
męskiej i żeńskiej im. Cesarza Franciszka Józefa I. w Przemyślu.
IV. Posady nauczycielki 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. św. Jadwigi w Przemyślu.
Z poborami IV. klasy p ł a c :
V. Ppsud nauczycielskich w 2-klasowych szkołach: 1. w Bolestraszycach, 2. Nienadowej, 8. Żurawicy.
VI. Posad nauczycielskich 1-klasowych szkół: 1. w Baryczu, 2. Dusowcacb,
8. Fredropolu, 4. Hnatkowicach, 5. Ilureczku, 6. Hurku, 7. Kniażycach, 8. Pleszowicach, 9. Poździaczu, 10. Siedliskach, 11. Sielnicy,jl2. Skopowie, 18. Trójczycach,
14. Witoszyńcach, 15. Wyszatycaeh.
Językiem wykładowym w szkołach w Przemyślu, Nienadowej, Sielnicy, Wyszatycach i (Żurawicy jest język polski, w innych szkołach wyżej wymienionych
Język ruski.
O posady nauczycieli religii ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy i zakonni.
Kompetenci (tki) o posady w Przemyślu z egzaminem do szkół wydziałowych
będą mieli pierwszeństwo.
Prezenty na posady pod I., II. i IV. udziela reprezentacya miasta Przemyśla.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej względnie dekretem wymiaru wkładek emerytalnych
należy wnosić za pośrednictwem właściwych władz przełożonych do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Przemyślu najpóźniej do 15. stycznia 1905.
Ż c. k. Eady szkolnej okręgowej,
Przemyśl, dnia 14. listopada 1904.
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L. 2158. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Eada
szkolna okręgowa w Trembowli następujący k o n k u rs:
A) Z poborami III. klasy płac:
Posada nauczyciela 4-klasowej szkoły ludowej w Budzanowie,
B) Z poborami IV. klasy płac:
1. Cztery posady nauczycieli w 4-klasowej szkole z dopełniającym kursem
rolniczym w Łoszniowie i jedna posada nauczyciela w 4-klasowej szkole ludowej
w Strusowie.
2. Posada nauczyciela 3-klasowej szkoły w Janowie obok Trembowli.
3. Posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Brykuli nowej.
Małowie, Tyczynie nowym.
4. Posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Ohmielówce, Darachowie, Dereniówce, Hleszczawie, Iławczu, Iwanówce, Krowince, Laskowcach, Mo
gielnicy starej, Podhajczykach justynowych, Bomanówce, Ruzdwianaeh, Wierzbowcu
i Zazdrości.
Szkoły w Budzanowie, Janowie, Małowie, Tyczynie nowym, Iwanówce, Pod
hajczykach justynowych, Zazdrości, Strusowie i Łoszniowie mają język wykładowy
polski inne język ruski.
Należycie udokumentowane podania, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby przedetat.owej, należy wnosić za pośrednictwem swej prze
łożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Trembowli najpóźniej do
15. stycznia 1905.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Trembowla, dnia 5. listopada 1904.

L. 4.468. C. k. Eada szkolna okręgowa w Bóbrce ogłasza niniejszem konkurs
na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Łanach na kolonii mazurskiej a nie
w Laszkach dolnych jak mylnie ogłosiła w konkursie z 2. października b. r.
1. 3.750 zamieszczonym w numerach 25. i 26. „Dziennika urzędowego".
Bobrka, dnia 9. listopada 1904.

L. 2.660. G. k. Eada szkolna okręgowa w Samborze ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii mojżeszowej w 3-kla
sowej szkole wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Samborze
z poborami II. klasy płac. Kompetenci winni wykazać się ukończoną szkołą rabinacką i egzaminem na rabina złożonym z dobrym postępem albo patentem na
nauczyciela do szkół wydziałowych i uzdolnieniem do udzielania nauki religii
swego wyznania.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy najpóźniej do dnia 15. stycznia 1905.
Sambor, dnia 14. listopada 1904.
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L. 4056. C. k. Eada szkolna okręgowa w Wadowicach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole w Lanckoronie.
2. Na posadę nauczyciela (ki) w szkole 2-klasowej w Wieprzu.
B. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły (z klasą nadetatową) w Ponikwi.
Kompetenci o posadę nauczycielską w Lanckoronie winni wykazać się pra
wem do udzielania nauki języka niemieckiego.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do
15. stycznia 1905.
Wadowice, dnia 10. listopada 1904.

L. 1265. O. k. Eada szkolna okręgowa w Jaśle ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczycielki w 4-klasowej szkole pospolitej żeń
skiej połączonej z wydziałową w Jaśle z poborami II. klasy płac. Kompetentki
wykazać się mają patentem do szkół ludowych pospolitych z uzdolnieniem dc
udzielania nauki języka niemieckiego. Pierwszeństwo zastrzega się kandydatkom,
które się wykażą egzaminem do szkół wydziałowych.
Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w dokładnie wypełnioną
tabelę kwalifikacyjną wnosić należy za pośrednictwem swej władzy przełożonej
w terminie do 15. stycznia 1905.
Jasło, dnia 8. listopada 1904.

L. 4.244. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem ko nk u rs:
I. Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowych szkołach męsiriej
i żeńskiej w Dolinie;
2. na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr, kat. i na posadę nauczy
ciela religii mojżeszowej w 6-klasowych szkołach męskiej i żeńskiej w Bolechowie;
B. na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 4-klasowych szkołach
męskiej i żeńskiej w Bożniatowie;
4. na dwie posady nauczycieli w szkole 6-klasowej męskiej w Dolinie;
5. na posadę nauczyciela w szkole 6-klasowej męskiej w Bolechowie;
6. na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Dolinie na przedmieściu
Obliski.
II. Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 4-klasowych szkołach męskiej,
i żeńskiej w Perehińsku;
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2. na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole mieszanej w Mizuniu ;
3. na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej w Perehińsku;
4. na trzy posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Kniażołuce;
5. na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Strotynie
niżnym ;
6. na posadę nauczyciela w 3-klasowej szkole w Wełdzirzu;
7. na posady kierujących nauczycieli w szkołach 2-klasowych w Rakcwie
i Strutynie wyżnym;
8. na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Rakowie i Trościańcu;
9. na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: w Broszniowie, Brzazie, Hoziejowie, Lolinie, Olchówce i Rypnem z wolnem mieszkaniem
i najmniej 1 morgiem pola ornego.
W szkołach ad I. językiem wykładowym jest język polski z wyjątkiem
szkoły ad 5. w Dolinie na przedmieściu Obliski, gdzie językiem wykładowym jest
język niemiecki.
W szkołach ad II. językiem wykładowym jest język ruski.
Do ubiegania się o posady ad I. 4. 5. 6. i ad II. 2. 3. 4. i 5, wymaganą
jest kwalifikacya. do uczenia języka niemieckiego.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. ubiegać się mogą kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, którzy w razie zamianowania, nie będą
mogli pełnić obowiązków 'duszpasterskich. O posadę nauczyciela religii izraćlickiej
w Bolechowie kompetować mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinów
i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub którzy posiadają patent na
nauczyciela szkół ludowych i uzdolnienie do udzielania nauki religii swego wy
znania.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy za
pośrednictwem swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Do
linie najpóźniej do dnia 15. stycznia 1905.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Dolina, dnia 1. listopada 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 43.543. Celem obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat. w c. k.
szkole realnej w Krośnie, 'Ewentualnie takiej samej posady, mogącej się opróżnić
w innym zakładzie, ggłasza się niniejszem konkurs.
Do tej posady przywiązane są pobory unormowane §. 4. ustawy z dnia 19.
września 1898 Nr. 173 Dz. p. p.
Kompetenci mają wnieść podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty za
pośrednictwem swej przełożonej władzy do Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajo
wej najpóźniej do 15. grudnia 1904.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 9. listopada 1904.
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L. 43.998. Niniejszem ogłasza sig konkurs na posadę nauczyciela głównego
do. udzielania nauki języka ruskiego w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem
we Lwowie.
Do posady tej przywiązane są pobory służbowe i praWo do dodatków pię
cioletnich. unormowane ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 1.74 Dz. pr. p.
Ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacya nauczycielską do
szkół średnich do udzielania nauki języka ruskiego jako przedmiotu głównego.
Podania o nadanie opróżnionej posady, należycie udokumentowane [ opa
trzone w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną na przepisanym formularzu,
mają być wniesione za pośrednictwem przełożonej władzy do c. k. Eady szkolnej
krajowej w terminie do 5. grudnia 1904.
Kandydaci, którzy po uzyskaniu zupełnej kwalifikacyi nauczycielskiej do
szkół średnich pełnili obowiązki suplentów w szkołach średnich, a pragną, aby
lata tej służby policzone im były nietylko do ogólnej ilości lat służby ale także
do przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §. 10. ustawy z 19. września 1898
Nr. 173 Dz. pr. p. winni wyraźnie oświadczyć w swych podaniach, że liczą na
te korzyści a zarazem wykazać w tabeli kwalifikacyjnej najdokładniej, od którego
czasu, jak długo i w jakiej liczbie godzin pełnili obowiązki nauczycielskie w cha
rakterze suplentów, podając daty i liczby odnośnych dekretów.
Podania wniesione przedłożą Dyrekcye szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich względnie c. k. Eady szkolne okręgowe w terminie do dnia 10. grudnia
1904, wypełniwszy należycie odnośne rubryki tabeli kwalifikacyjnej.
Z ci k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 14. listopada 1904.

L. 43.446. C. k. Eada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs w celu
obsadzenia posady c. k. inspektora szkolnego okręgowego w Nowym Sączu ewen
tualnie innej opróżnić się mogącej.
Z posadą tą połączone są prawa i pobory urzędników państwowych w IX.
klasie rangi w myśl ustawy z 8. czerwca 1892 Nr. 92 Dz. u. p. tudzież ryczałt
na koszta podróży i dyety dla tego okręgu w kwocie 1.200 K rocznie systemizowany.
Ubiegać się o tę posadę mogą oprócz c. k. inspektorów szkolnych okręgo
wych także
1. nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczycielskich mający przynaj
mniej 5 -letnią praktykę w zawodzie nauczycielskim;
2. katecheci szkół średnich, seminaryów nauczycielskich i szkół ludowych
mający przynajmniej 5-letnią praktykę na stałej posadzie katechety;
3. nauczyciele szkoły ćwiczeń seminaryów nauczycielskich, mający przynaj
mniej 5-letnią praktykę na stałej posadzie;
4. kierownicy szkół przynajmniej 5- lub 6-klasowych z kwalifikacya do szkól
wydziałowych.
Nominacya na tę posadę może być w myśl §. 2. wspomnianej ustawy według
uznania Pana Ministra Wyznań i Oświaty odrązu stałą lub na razie prowizoryczną.
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Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenty służbowe i dokładnie wypeł
nioną tabelę kwalifikacyjną, sporządzoną na przepisanym formularzu, należy wnieść
w przepisanej drodze służbowej do Prezydyum c. k. Kady szkolnej krajowej
najpóźniej do dnia 10. grudnia 1904.
Ubiegający się o tę posadę nauczyciele szkół średnich i seminaryów nauczy
cielskich mogą w podaniach prosić, aby pod względem płacy i dodatków pięcio
letnich zastosowano do nich na posadzie c. k. inspektora szkolnego okręgowego
normy istniejące dla nauczycieli szkół średnich i seminaryów nauczycielskich.
Zebrane podania kompetencyjne przedłożą Dyfekcye szkół średnich, semi
naryów nauczycielskich i c. k. Eady szkolne okręgowe do dnia 15. grudnia 1904
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 9. listopada 1904.

L. 48.672. Niniejszem ogłasza sie; konkurs na posadę1 nauczycielki szkoły
ćwiczeń c. k. seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w Krakowie z obowiązkiem
udzielania nauki gimnastyki ną kursach seminaryum.
Pierwszeństwo zatem przy nadaniu tej posady mieć będą kandydatki posia
dające oprócz kwalifikacji nauczycielskiej uzdolnienie do udzielania nauki gim
nastyki.
Do tej posady przywiązane są pobory służbowe i prawo do dodatków pię
cioletnich unormowane ustawą z dnia 19. września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kandydatki ubiegające się o tę posadę winny podania swe należycie udoku
mentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną na prze
pisanym formularzu (Qualifikationstabelle) wnieść za pośrednictwem swej władzy
przełożonej do c. k. Eady szkolnej krajowej do dnia 10. grudnia 1904.
Kandydatki pełniące obowiązki w publicznych szkołach ludowych, a pra
gnące, aby lata spędzone w tej służbie były im policzone na posadzie, o którą
się ubiegają, nietylko do ogólnej ilości lat służby., ale także w celu przyznania
dodatków pięcioletnich po myśli §. 2. i 14. przytoczonej ustawy, winny oświad
czyć wyraźnie w swych podaniach, czy i w jakiej mierze liczą w razie zamia
nowania na korzyści, które mogą osiągnąć na podstawie rzeczonych postanowień
ustawy.
Podania kompetentek przedłożą Dyrekcye i c. k. Eady szkolne okręgowe,
wypełniwszy należycie tabele kwalifikacyjne, do dnia 15. grudnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 7. listopada 1904.

L. 2.454. O. k. Eada szkolna okręgowa miejska w Krakowie ogłasza niniej
szem konkurs w celu stałego obsadzenia posad nauczycieli religii rzymsko-ka
tolickiej :
1. w szkole pospolitej 4-klasowej męskiej im. św. Szczepana.
I 2. w szkole pospolitej 4-klasowej męskiej im, św. Barbary.
Nr. 29.
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Do powyżej ogłoszonych posad przywiązane są pobory I. Masy płac.
Obowiązki nauczycieli religii określone sa ustawa z dnia 22. czerwca 1899
(Dz. u. kr. Nr. 71).
Kandydaci o te posady, kanonicznie ordynowani świeccy lub zakonni kapłani,
winni wnieść należycie udokumentowane podania za pośrednictwem swej bezpo
średnio przełożonej władzy, do c. k. Kady szkolnej okręgowej miejskiej w Kra
kowie najpóźniej do końca grudnia b. r.
Gdyby wskutek niniejszego konkursu opróżnione zostały posady przez do
tychczasowych stałych nauczycieli religii zajmowane, nastąpi równocześnie stałe
obsadzenie posad opróżnić się mogących.
Podania nieudokumentowane lub spóźnione nie będą uwzględnioneKraków dnia 5. listopada 1904.

L. 1890. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat.
z poborami II. klasy płac w szko±e wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową
pospolitą w Drohobyczu ogłasza się niniejszem konkurs.
O tę posadę ubiegać się mogą kapłani świeccy lob zakonni, kanonicznie
ordynowani, którzy jednak w razie zamianowania nie będą mogli pełnić obowiązków
duszpasterskich.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Kady szkolnej okręgowej w Drohobyczu w terminie
do 81. grudnia 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Drohobycz, dnia 27. października 1904.

L. 1.912. C. k. Rada szkolna okręgowa w Sanoku ogłasza niniejszem konkurs
w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego, tudzież posady nauczy
cielki w szkole 2-klasowej w Posadzie górnej ; język wykładowy polski.
Do tych posad przywiązane są pobory IY. klasy płać.1"
Podania należycie udokumentowane należy wnosić w drodze służbowej naj
później do dnia 81. grudnia b. r.
Sanok, dnia 8. listopada 1904.
L. 1.656. 0. k. Kada szkolna okręgowa w Zaleszczykach ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie :
Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole męskiej
w Zaleszczykach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w 2-klasowych
szkołach w Uhryńkowcach i Dźwiniaczn i w 1-klasowej szkole w Duplistrach na
leżących do parafii rzym. kat. w Zaleszczykach.
II. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowej szkole żeńsiiiej
w Zaleszczykach z obowiązkiemudzielania nauki religii także w 2-klasowej szkole
w Winiatyńcach i w 1-klasowych szkołach w Kasperowcach i Szczytowcach.
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III.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej w Tłustem z obowiązkiem udzielania nauki religii i w innych szkołach do parafii rzym.
kat. w Tłustem jaależących.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonnif którzy jednak jako katecheci nie będą mogli zajmo
wać posady duszpasterskiej.
IY. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 6-klasowej żeńskiej
i 6-klasowej męskiej w Zaleszczykach. O posadę tę ubiegać się mogą kandydaci
którzy ukończyli szkołę rabinów i złożyli, egzamin na rabina z dobrym postępem
lub też którzy posiadają kwalifikacyę na nauczyciela szkół ludowych i uzdolnienie
do uczenia religii mojżeszowej.
Y. Na dwie posady nauczycieli w 6-klasowej szkole męskiej w Zaleszczykach;
kompetenci z egzaminem wydziałowym z grupy II. będą mieli pierwszeństwo. Język
wykładowy polski.
Z poborami IY. klasy płaęałG
A) Z polskim językiem wykładowym:
YI. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Hińkowcach i Nyrkowie.
YII. Na posadę nauczyciela, szkoły 2-klasowej w Burakówce.
« B) Ti językiem wykładowym ruskim.
YIII. Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych. 1. w Bedrykowcaćh, 2. Capoweach, 3. Chmielowej, 4. Holihradach, 5, Gródku, 6. Kościelnikach, 7. Koszyłowcach, 8. Kołodróbcw 9. Sadkach, 10. Słobódce, 11. Swierzkowcach, 12. Worwolińcach.
IX. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasowych: 1. w Nowosiółce kost.
2. Sińkowie, 3. Torskiem, 4. Uhryńkowcach, 5. Winiatyńcach.
Podania zaopatrzone w dokumenty służbowe, tabelę kwalifikacyjną i wykaz
lat służby, należy przedkładać za pośrednictwem swych władz przełożonych naj
dalej do 31. grudnia 1904.
Zaleszczyki, dnia 4. listopada 1904.
L. 2.097. C. k. Eada szkolna okręgowa w Borszcżowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posady kierującego nauczyciela (lki) i posady
nauczycielki 5-klasowej szkoły żeńskiej w Borszczowie.
Do posad tych przywiązane są pobory III. klasy płac, prócz tego otrzymuje
kierujący nauczyciel (lka) dodatek za kierownictwo w rocznej kwocie 200 K i relutum na mieszkanie w rocznej kwocie 400 K.
Kompetenci (tki) o te posady, którzy" posiadają egzamin do szkół wydziało
wych będą mieć pierwszeństwo.
Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane można wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Borszczowie w termińie do
końca grudnia b. r.
Borszczów, dnia 10. listopada b. r.
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L. 1.537. Niniejszem ogłasza się konkurs celem stałego obsadzenia następu
jących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Posady nauczyciela religii rzym. kat. w szkole wydziałowej 5-klasowej
żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Brodach.
2. W szkole 4-klasowej pospolitej żeńskiej w Brodach na Podzamczu po
sady nauczycielki kierującej i trzech posad nauczycielek.
Z poborami III. klasy płac:
3. Na posadę nauczyciela w 4-klasowej szkole w Łopatyme.
Z poborami IV. klasy płac:
4. Posady nauczyciela w szkole 4-klasowej w Podkamieniu
W szkołach tych jest język wykładowy polski.
W szkołach 1-klasowych posad samoistnych nauczycieli : a) z językiem wy
kładowym polskim 1. w Hucie pieniackiej 2. w Palikrowach; b) z ruskim języ
kiem wykładowym: 1. w Baryłowie, 2. w Bordulakach, 3. Czernicy, 4. Czystopadach, 5. Hołubicy, 6. Hrycowoli, 7. Jaśniszezu, 8. Kutyszczu, 9. Kustyniu, 10.
Milnie-Krasowiczyżnie, 11. Popowcach, 12. Nakwaszy, 13. Panasówce, 14. Turzu,
15. Uwinie, 16. Tetylkowcach, 17. Seretcu.
5. Posad nauczycieli (lek) w szkołach 2-kla,sowych z polskim językiem wy
kładowym w Trościańcu wielkim, i Ponikowicy małej,
t
Należycie udokumentowane podania wnosić należy za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej najpóźniej do
końca grudnia 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Brody, dnia 30. października 1904.

L. 3.654. O. k. Rada szkolna okręgowa w Brzesku ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami IV.
klasy płac z polskim językiem wykładowym:
a) Na posadę nauczyciela kierującego w 4-klasowej szkole w ładownikach.
b) Na posadę nauczyciela Piki) w 2-klasowej szkole w Zawadzie uszewskiej.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej w terminie do końca grudnia 1904 roku.
Brzesko, Ndnia 28. października 1904.

L. 2.575. C. k. Rada szkolna okręgowa w Śniatynie ogłasza niniejszem kon
kurs, celem stałego obsadzenia posady nauczycielskiej w szkole 1-klasowej w Lubkowcach z poborami IV. klasy płac nauczycielskich i wolnem mieszkaniem.
W szkole tej jest język wykładowy ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Śniatynie do końca
grudnia 1904.
Śniatyn, dnia 4. listopada 1904.
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Ł. 8.207, W okręgu szkolnym rohatyńskim jest kilka posad nauczycieli (lek)
nadetatowych zaraz do obsadzenia.
Kompetenci (tki) z egzaminem dojrzałości mogą wnieść zaraz podania zaopa
trzone w dowody uzdolnienia.
Z c. k. Kady szkolnej okręgowej.
Rohatyn, dnia 28. października 1904,
L. 1.809. C. k. Rada szkolna okręgowa w Myślenicach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich z poborami
IY. klasy płac:
1. Posady nauczyciela kierującego w 2-klasowej szkole w Skawicy.
2. Posad nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach: w Bieńkówce, Jachówce,
Juszczynie, Sidzinie, Skawicy i Toporzysku.
3. Posad nauczycieli w 1-klasowych szkołach w Tokarni i Trzebuni.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane naieży wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Myślenicach w terminie do
końca grudnia b. r.
Myślenice, dnia 28. października 1904;

L. 3.997. C. k. Rada szkolna okręgowa w Chrzanowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat w szkole 5-klasowej męskiej
w7 Chrzanowie, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 5-klasowej
żeńskiej w Chrzanowie.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole męskiej
w Jaworznie z obowiązkiem udzielania nauki religii rzym. kat. w szkołach 2-kla
sowych
w Niedzieliskach, Byczynie i Jeleniu jako w gminach do parafii' rzym.
kat. w Jaworznie należących.
O posady nauczycieli religii mogą się ubiegać tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy lub zakonni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli zajmo
wać posady duszpasterskiej
3 . 'Na posadę nauczyciela w szkołach 5-klaśowych męskich w . 'Chrzanowie
i Jaworznie z zastrzeżeniem pierwszeństwa w Jaworznie dla nauczyciela z egzami
nem wydziałowym z III. grupy.
B) Z poborami IV. klasy płac;
1. Na posady nauczycieli kierujących szkół 2-klaśowych w Balinie, Poręby*
Zegoty i Żarkach.
2. Na p o s a d y nauczycieli S a m o is tn y c h W s z k o ła c h 1-klasowych w Myśł&eho*
w ic a c h i Zagórzu.
3. Na trzy posady nauczycieli W szkole 4-klasowej w Sierszy. Kompetenci
winni wykazać się uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego w szko
łach więcejklasowych.

534
4.
Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Balinie, Babicach,
Dąbrowej i Jeleniu. We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
K om p^enei;(tki) ubiegający (e) się o powyższe posady nauczycielskie mają
wnieść należycie udokumentowane podania za pośrednictwem swych przełożonych
władz szkolnych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Chrzanowie w terminie do
dnia 15. grudnia 1904.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Chrzanów, dnia 10. października 1904.

L. 2.004. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii rzym. kat.
w szkole 6-klasowej męskiej w Gródku z obowiązkiem udzielania tej nauki w innych
szkołach ludowych w Gródku ogłasza się niniejszem konkurs. Do posady tej przy
wiązane są pobory II. klasy płac. Posady tej nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską. O posadę tę ubiegać się mogą kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy i zakonni.
Podania wnosić należy za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Bady
szkolnej okręgowej w Gródku w nieprzekraczalnym terminie do 15. grudnia b. r.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Gródek, dnia 21. października 1904.

L. 1.872. C. k. Bada szkolna okręgowa w Podgórzu ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej męskiej im.
Jana Długosza w Podgórzu.
Z poborami III. klasy p ł a c :
II. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i na posadę nauczyciela w szkole
5-klasowej mieszanej w Skawinie.
Z poborami IV. klasy płac :
III. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 5-klasowej mieszanej
w Dębnikach. Obowiązkiem ks. katechety w Podgórzu będzie udzielać nauki religii
w szkole 4-klasowej męskiej im. Jana Długosza i w szkole 4-klasowej żeńskiej
im. Urszuli Kochanowskiej ewentualnie jeszcze w innej szkole w Podgórzu. Obo
wiązkiem katechety w Skawinie będzie nauczać w szkole 5-klasowej mieszanej
w Skawinie i w szkołach 1-klasowych w Bzozowie i w Sidzinie, a obowiązkiem
ks. katechety w Dębnikach będzie udzielać nauki religii w 5-klasowej szkole mie
szanej w Dębnikach, jak również w szkołach 2-klasowych w Ludwinowie, Płaszowie i Zakrzówku. O posady te mogą się starać kapłani świeccy lub zakonni kano
nicznie ordynowani. Posady nauczyciela religii nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
IV. Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 2-klascwej w Gaju.
V. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Kobierzynie, Bzozowie
i Skotnikach.
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YI. Na posady nauczycieli lub nauczycielek w szkołach 2-klasowych w Borku
lałęekim i Mogilanach.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Podgórzu wj terminie do
15. grudnia b. r.
W Podgórzu, dnia 17. października 1904.

L. 2.906. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Buczaezu ogłasza niniejszem kon
kurs w celu stałego obsadzenia posady nauczyciela w 4-klasowej szkole pospolitej
połączonej z wydziałową męską w Buczaezu. Do tej posady przywiązane są pobory
II. klasy płac. Kompetenci posiadający kwalifikacyę do szkół wydziałowych z któ
rejkolwiek grupy będą mieć pierwszeństwo. Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
bezpośrednio przełożonej władzy do c. k. Bady szkolnej okręgowej do dnia 15.
grudnia 1904.
Buezaez, dnia 20. października 1904.

L. 1.791. C. k. Bada szkolna okręgowa w Żółkwi ogłasza niniejszem kon
kurs na stałe posady nauczycielskie :
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat, w 6-klasowej szkole
męskiej w Żółkwi z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szko
łach żółkiewskich.
2. Na posadę nauczyciela w 6-klasowej szkole męskiej w Żółkwi.
B) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 4-klasowej szkole męskiej w Ku
likowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szkołach należą
cych do parafii kulikowskiej.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 5-klasowej szkole w Mostach
wielkich z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu we wszystkich szkołach nale
żących do parafii w Mostach.
Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej mieszanej w Mostach wielkich.
C) Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Dworcach.
2. Na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Przedrzymiehaeh wielkich.
3. Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowyeh szkołach: 1. w Bojańeu, 2. Butynaeh, 3. Doroszowie wielkim, 4. Dzibułkach, 5. Kłcdnie i 6. Beklińeu. Językiem
wykładowym w Żółkwi, Kulikowie, Mostach wielkich i Kłodnie jest język polski,
we wszystkich innych język ruski. O, posady katechetów kompetować mogą
kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie ordynowani; zamianowany katecheta nie
będzie mógł pełnić obowiązków duszpasterskich. Kompetenci posiadający egzamin
wydziałowy z I. II. lub III. grupy będą mieli pierwszeństwo przy obsadzeniu
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posad nauczycieli w Mostach wielkich, a z I. grupy przy obsadzeniu posady nau
czyciela w Żółkwi.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej, względnie dekretem policzenia lat służby do emerytury,
należy wnosić za pośrednictwem swej władzy przełożonej do e. k. Rady szkolnej
okręgowej w Żółkwi do 15. grudnia 1904.
* Żółkiew, dnia 18. października 1904.
L. 1.998. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela religii gr. kat. w szkole
wydziałowej 5-klasowej żeńskiej połączonej z 4-klasową pospolitą, tudzież posady
nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej żeńskiej im. Anny ks. Ostrogskiej w Jarosławiu ogłasza się niniejszem konkurs. Z posadą w szkole imienia ks.
Ostrogskiej połączony jest obowiązek udzielania nauki religii także w 2-klasowej
szkole mieszanej imienia Staszica w Jarosławiu, tudzież w 3-klasowej szkole mie
szanej połączonej z dopełniającym kursem rolniczym w Pawłosiowie i w 2-klaso
wej szkole mieszanej w Szówsku. Dc obu powyższych posad przywiązane są po
bory II. klasy płac, a kompetować o nie mógą kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli pełnić obowiąz
ków duszpasterskich.
Kompetenci mają swe udokumentowane i w przepisaną tabelę kwalifikacyjną
zaopatrzone podania wnieść za pośrednictwem swej przełożonej władzy do c. k.
Rady szkolnej okręgowej w Jarosławiu najpóźniej do dnia 15. grudnia 1904.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Jarosław, d n i a '24; października 1904.

L. 1.767. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Mościskach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii
rzym,. kat.
szkoły 6-klasowej męskiej
ściskach, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach ludo
wych istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Mościskach.
2. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. szkoły 6-klasowej żeńskiej w Mo
ściskach, z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych szkołach ludowych
istniejących w gminach należących do parafii rzym. kat. w Mościskach.
3. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. szkoły 5-klasowej mieszanej
w Sądowej Wiszni. O posady powyżej wymienione mogą się ubiegać tylko
kano
nicznie ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyezem nadmienia się, że po
sad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
4. Na posadę nauczyciela szkoły 6-klasowej męskiej w Mościskach. Kompe
tenci mają się wykazać uzdolnieniem do udzielania nauki jeżyna niemieckiego.
Kandydaci z egzaminem wydziałowym z grupy II. będą mieli pierwszeństwo.
B) L
r poborami IY. klasy p ł a c :
1.
Na posady nauczycieli (lek) szkół 2-klasowych w Kalnikowię. w Lackiej
Woli, Małnowie, Radochońcach i Radynićach.
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2.
Na posady samoistnych nauczycieli szkół' 1-klasowych: w Arłamowskiej
Woli, Dołhomościskach, Horysławicach, Kulmatyczach, Mistycach, Podliskach, Ru
dnikach i Szeszerowicach. W szkołach w Mościskach, Horysławicach, Lackiej
Woli, Radochońcach i Rudnikach jest jeżyk wykładowy polaft, we wszystkich in
nych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za po śre d n łtw e m władzy
przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Mościanfeb najpóźniej do dnia
15. grudnia b. r.
Mościska, dnia 19. października 1904.

L. 2.246. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Śniatynie ogłasza niniejszem kon
kurs .celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy płac :
I. Posady nauczyciela w szkole 4-klasowej pospolitej męskiej połączonej
z 3-klasową wydziałową męską w Śniatynie.
Z poborami III. klasy p ł a c :
II. Dwóch posad nauczycieli w szkole 5-klasowej mieszanej w Zabłotoyyie. Za
strzega się pierwszeństwo dla nauczycieli posiadających egzamin wydziałowy z II.
lub III. grupy.
Z poborami IY. klasy płac :
III. Posady*nauczyciell kierujących w szkołach 2-klasowych w Karłowic
i Załuczu nad Czeremoszem z wolnem mieszkaniem w budynku szkolnym.
IY. Posad nauczycieli (tek) w szkołach N8-klaSowych: 1. w Dżurowie, 2. Iliricach, 3. Karłowie, 4. Podwysokiej, 5. Stecowej, 6. Zawału, 7. Załuczu.
Y. Posad nauczycieli w szkołach 1-klasowych: 1. w Hańkowcach, 2. Krasnostawcach, 3. Nowosielicy, 4. Oleszkowie, 5. Potoczku, 6. Rudnikach, 7. Trościańcu,
8. Zadubrowcach. W szkołach wymienionych pod I. i II. jest wykładowy język
polski, we wszystkich innych ruski. Od kandydatów o posadę nauczM ala kierują
cego w Karłowie i nauczyciela (lki) w szkole w Stecowej wymaga się uzdolnienia
do udzielania języka niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Śniatynie do dnia 15.
grudnia b. r.
Śniatyn, dnia 13. października 1904.
L. 2.301. C. k. Rada szkolna okręgowa w Sokalu ogłasza niniejszem konkurs
w celu stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 6-klasowej szkole żeńskiej w So
kalu z obowiązkiem udzielania nauki religii w 4-kląsowej szkole mieszanej- „na
Babińcu" .w Sokalu.
B) Z poborami III. klasy płac :
2. Na posady nauczycieli religii rzym kat. i gr. kat. w 5-klasowej szkole
męskiej w Bełzie.
Nr. 29.
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0) Z poborami IY. klasy p ł a c :
3. W szkole 4-klasowej mieszanej w Krystynopolu z wykładowym językiem
polskim:
a) Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. z obowiązkiem udzielania nauki
religii w szkołach do parafii rzym. kat. w Krystynopolu należących.
Posady katechety nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską
a kompetować o te posady mogą kapłani świeccy lub zakonni kanonicznie ordy
nowani.
b) Na dwie posady nauczycieli. Kompetenci winni wykazać się uzdolnieniem
do udzielania nauki języka niemieckiego.
4. W Tartakowie w 4-klasowej szkole mieszanej z wykładowym językiem
polskim na posadę nauczyciela z uzdolnieniem do udzielania 'nauki języka nie
mieckiego.
5. W Warężu w 3-klasowej szkole mieszanej z wykładowym językiem polskim
na posadę nauczyciela z uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego.
6. W szkołach 2-klasowych: na posadę nauczyciela kierującego w Jastrzębicy
i na posady nauczycieli w Uhrynowie i Sieleu bełzkim, oraz na posadę nauczy
ciela w 2-klasowej szkole męskiej w Woj sławkach z językiem wykładowym ruskim.
7. Na posady nauczycieli w 1-kiasGwych szkołach z wykładowym językiem
ruskim: w Mycowie, Prusinowie, Przemysłowie, Przewodowie, Badwańcach,
Sawczynie, Starogrodzie, Świtarzowie, Torkach, Tyszycy i Wierzbiążu. Z wykła
dowym językiem,-polskim: w Kościaszynie, Sulimowie i Żniatynie.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić za pośrednictwem swych*
władz przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Sokalu w terminie do
15. grudnia b. r.
Sokal, dnia 14. października 1904.

L. 1.372. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Podhajcach ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
1. na posadę nauczyciela religii rzym. i gr. kat. w szkole 6-klasowej żeńskiej
w Podhajcach z obowiązkiem udzielania tej nauki w miejsćowej 5-klasowej szkole
męskiej.
2. Na dwie posady nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Podhajcach
z prawem pierwszeństwa dla kompetentów posiadających egzamin wydziałowy z I.
lub II. grupy.
3. Na posadę nauczycielki szkoły 6-klasowej żeńskiej w Podhajcach.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Na dwie posady nauczycieli szkoły 4-klasowej mieszanej w Wiśni^wczyku.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych z wolnem mieszkaniem
i użytkiem jednego morga roli z wykładowym językiem polskim w Byszowie,
Małowodach i Panowicach; z wykładowym językiem ruskim w Sieniawie, Bokowie, Dryszczowie. Szumlanach i Uwsiu.
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6.
Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach z wykładowym ję 
zykiem polskim w Burkanowie, Szwejkowie i Toustobabach ; z wykładowym języ
kiem ruskim w Bohatkowcach, Hajworonce, Hnilczu, Horożance i Złotnikach.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą się ubiegać księża ordy
nowani świeccy i zakonni. Posady katechety nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
W szkołach pod 2. 8. i 4. jest wykładowy język polski w innych ruski.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do tutejszej c. k. Eady szkolnej okręgowej w terminie do 15.
grudnia 1904.
Podhajce, dnia 18. października 1904.
L. 2.252. C. k. Eada szkolna okręgowa w Husiatynie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia.następujących posad nauczycielskich:
Z poborami III. klasy płac:
1. Posady nauczyciela religii rzym. kat. i posady nauczyciela religii mojże
szowej w 5-klasowej szkole^męskiej i 6-klasowej żeńskiej w Husjatynie.
2. Dwóch posad nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej w Husiatynie.
8. Posady nauczycielki 6-klasowej szkoły żeńskiej w Husiatynie.
Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Posady nauczyciela religii rzym. kat., gr. kat. i mojżeszowej w 5-klasowej
szkole męskiej i 5-klasowej szkole żeńskiej w Kopyczyńcach i w szkole 4-klasowej
męskiej i żeńskiej w Chorostkowie.
5. Trzech- posad nauczycieli 5-klasowej szkoły męskiej w Kopyczyńcach.
6. Posady nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej połączonej
z dopełniającym kursem rolnitwym w Chorostkowie.
7. Dwóch posad nauczycićli 4-klasowej szkoły męskiej w Chorostkowie.
8. Dwóch posad nauczycielek 4-klasowej szkoły żeńskiej w Chorostkowie.
9. Trzech posad nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Czarnokońcach
wielkich.
10. Trzech posad nauczycieli 4-klasowej szkoły mieszanej w Probużnej.
11. Jednej posady nauczyciela 3-klasowej szkoły mieszanej w Horodnicy.
12. Posady nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Szydłowcach.
13. Posad nauczycieli (lek) sjkół 2-klasowyeh: 1. w Czabarówce, 2. Czarnokońcach małych, 3. Hadyńkowcach, 4. Howiłowie wielkim, 5. Jabłonowie, 6. Kociubińcach, 7. Kociubińczykach, 8. Mszańcu, 9. Sidorowie, 10. Szydłowcach,
11. Wasylkowcaph.
14. Posad samoistnych nauczycieli szkół 1-klasowych: a) w Bosyraeh, b)
Hryńkowcach, c) Majdanie d) Wasylkowie.
Do posady w Chorostkowie przywiązany jest użytek z 2 1/2 morgów pola. Do
poborów wlicza się dochód ze zboża w kwocie 287 K 24 h.
Do posad w Bosyraeh i Wasylkowie użytek z jednego morga pola. Do płacy
na posadzie w Bosyraeh wlicza się dochód ze zboża w kwocie 131 K 24.
W szkołach w Husiatynie, Kopyczyńcą«h, Chorostkowie, Czabarówce, H ryń
kowcach, Majdanie i Kociubińczykach jest język wykładowy polski, w innych ruski.
75*
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O posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. mogą się ubiegać tylko
kanonicznie ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, przyczem się nadmienia
że posad tych nie można zajmować równocześnie z posadą duszpasterską.
O posady nauczycieli religii mojżeszowej mogą ąię ubiegać kandydaci, którzy
ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub
którzy posiada,ji,, kwalifikacyę na nauczycieli szkół ludowych i przepisaną kwalifikacyę do udzielania nauki religii swego wyznania. Kompetenci (tki) o posady
w Husiatynie którzy posiadają egzamin wydziałowy będą mieć pierwszeństwo.
O posady w szkołach B- 4- i 5-klasowych ubiegać się mogą kandydaci po
siadający kwalifikacyę do szkół więcejklasowych, a o posadę pod 6. pierwszeństwo
mieć będą kandydaci posiadający kwafifikacyę na kierowników kursów rolniczych.
Wreszcie ubiegający się o inne posady winni posiadać kwalifikacyę do szkół
ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim, z wyjątkiem
posad w Czabarówce, Kociubińczykach, Hryńkowcach i Majdanie, na które wystar
czy kwalifikacya z językiem wykładowym polskim wraz z uwolnieniem do nau
czania języka ruskiego jąko przedmiotu.
Podania należycie udokumentowane i ostemplowane należy wnosić za pofi-ednictwem swef władzy przełożonej do c.' k. Eady szkolnej okręgowej w Husiatynie
do końca listopada b. r.
llusiatyn, dnia 80. września 1904.

O g ło s z e n ie lic y ta c y i.
L. B.74B. Celem oddania w przedsiębiorstwo budowy murowanej jednoklasowej szkoły w Grabnie, ogłasza się licytacyę przez pisemne oferty, które wnosić
można do 15. grudnia 1904 w godzinach urzędowych na ręce przewodniczącego
c. k. Eady szkolnej okręgowej w Brzesku.
Bo ofert należycie ostemplowanych i opieczętowanych należy dołączyć wadyum w kwocie równającej się 1f20 części całej, z oferty wypływającej sumy ogplnej kosztów wszystkich preliminowanych robót i deklaracyę, że oferującemu znane
są szczegółowe i ogólne warunki budowy i że obowiązuje się warunki te w zu
pełności wykonać.
Kwota wywoławcza wynosi IB.674 kor. 87 h.
Przedsiębiorstwo • oddane będzie temu oferentowi, który poda największy
opust z ceny wywołania i zasługiwać będzie na zaufanie.
Plany i kosztorysy na budowę rzeczonej szkoły, tudzież bliższe warunki
licytacyi można przejrzeć w godzinach urzędowych w biurze c. k. Eady szkolnej
okręgowej w Brzesku.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Brzesko, dnia 2. listopada 1904.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.

Rok YIII.

ffr. BO.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. B 2 9 y s z k o l n e j k r a j o w e j w (Salicyl
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 7. grudnia 1904.

L. 43.665.

O k ó l n i k
c. lt. R ady szkolnej krajow ej do w szystkich c. k. R ad szkolnych okręgo
w ych i do Z arządów szkół ludow ych pospolitych i w ydziałow ych w sp ra 
wie przew odnictw a p rzy egzam inach nadzw yczajnych.

Stosownie do postanowienia zawartego w §. 9. rozporządzenia
c. k. Rady szkolnej krajowej z dnia 16. maja 1902 do L. 5.689 (Dz.
urzęd. R. s. k. VI. Nr. 19), c. k. Rada szkolna okręgowa może, za specyalnem zezwoleniem c. k. Rady szkolnej krajowej, wydelegować do
przewodniczenia przy egzaminach nadzwyczajnych w szkołach wydzia
łowych i w szkołach pospolitych 4- i więcejklasowych, w zastępstwie
c. k. okręgowego inspektora szkolnego, dyrektora lub kierownika szkoły
wyższej lub przynajmniej tej sanlej kategoryi, jak ta, w której egzamin
ma się odbyć.
Celem określenia praw i obowiązków takiego zastępcy wydaje się
następujące rozporządzenie:
Zastępca c. k. okręgowego inspektora szkolnego jest obowiązany
czuwać nad tem, aby egzamin nadzwyczajny odbył się z całą ścisłością
stosownie do postanowień rozporządzenia, przytoczonego na czele, ażeby
zakres wymagań zgadzał się dokładnie z postanowieniami planu nau
kowego dotyczącej szkoły i ażeby ocenienie postępów, tak w szczegółach
jak co do ostatecznego wyniku, odpowiadało rzetelnie poczynionym przy
egzaminie spostrzeżeniom i poziomowi naukowemu, którego wyrazem
ma być świadectwo mające się wydać.

■X

Zastępca c. k. okręgowego inspektora szkolnego ma przeto nastę
pujące szczegółowe obowiązki i prawa:
1. Przed egzaminem piśmiennym (§. 7.) uprawniony jest ten prze
wodniczący egzaminu sprawdzić, czy temata dane odpowiadają planowi
naukowemu szkoły i wynikającemu z planu zakresowi wymagań. Może
więc w miarę nieodzownej potrzeby stosownie uzupełnić, zmodyfikować
lub zmienić temata, wyznaczone przez egzaminatorów, którzy są obo
wiązani zastosować się do jego wskazówek.
2. W czasie egzaminu piśmiennego przysłużą mu prawo skontro
lowania, czy inwigilacya wypracowań jest ścisła i czy praca egzaminandów jest samodzielna, wreszcie czy czas wyznaczony na każde
wypracowanie jest wystarczający, i wydania stosownych zarządzeń celem
uchylenia dostrzeżonych niewłaściwości. Woino mu nawet w tym celu,
gdyby dostrzegł jakie nadużycie, egzaminandowi dać zupełnie nowy
temat pod ściślejszą inwigilacya albo też usunąć go zupełnie od egza
minu.
3. W czasie ustnego egzaminu przewodniczący przepisuje porządek
przedmiotów i kieruje całym tokiem egzaminu. Wolno mu wskazywać
egzaminatorom według własnego uznania partye, na które egzamin na
leży rozszerzyć, skracać lub przedłużać czas przypadający na każdy
przedmiot a ewentualnie w razie potrzeby zadawać własne pytania.
4. Ocenienie wyników egzaminu powinno odbyć się na konferencyi
egzaminatorów pod przewodnictwem zastępcy e. k. okręgowego inspe
ktora szkolnego. W każdym przedmiocie, z wyjątkiem nauki religii, może
być wpisana do protokołu egzaminacyjnego tylko taka nota, na jaką
się przewodniczący zgodzi.
5. Gdyby z powodu wyniku klasyfikacyi lub z innej przyczyny
między zastępcą c. k okręgowego inspektora szkolnego a kierownikiem
szkoły łub egzaminatorami wynikły różnice, nie dające się wyrównać,
przewodniczący ma prawo powstrzymać wydanie świadectwa i odwołać
się osobnem sprawozdaniem do decyzyi c. k. Rady szkolnej okręgowej.
6. Po każdym terminie egzaminacyjnym zastępca c. k. okręgowego
inspektora szkolnego obowiązany jest przedłożyć c. k. Radzie szkolnej
okręgowej treściwe sprawozdanie o przebiegu egzaminu i o poczynio
nych przez siebie spostrzeżeniach.
7. W sprawozdaniu tern ma być umieszczone tabelaryczne zesta
wienie, zawierające następujące szczegóły:
a) miejscowość, nazwę i kategoryę szkoły;
b) datę egzaminu;
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6)
ilość egzaminandów, zestawionych wedle zakresu, w jakim •
egzamin zdawali (n. p. ze szkoły 4-klasowej pospolitej, ze szkoły 6-kla
sowej pospolitej, ze szkoły wydziałowej 3-klasowej, 5- lub 6-klasowej);
d) dokładne określenie czasu, w którym przewodniczący był zajęty
przy egzaminie.
8.
Wynagrodzenie, przypadające przewodniczącemu, za czynności,
spełniane przy egzaminie nadzwyczajnym w zastępstwie c. k. okręgo
wego inspektora szkolnego, będzie zależało od kategoryi szkoły, ilości
egzaminandów i czasu, który on temu zadaniu poświęci. W tym celu
przedłoży Rada s/.kolna okręgowa sprawozdanie, ułożonej stosownie do
punktu 6. i 7., ewentualnie wraz
swemi uwagami i stosownym wnio
skiem, c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 21. listopada 1904

/,(;

Za c. k. Namiestnika
PlageJc w .

r.

L. 86.821.

O k ó l n i k
c. k. R ady szkolnej krajo w ej do w szystkich Rad szkolnych okręgow ych
1 do Zarządów w szystkich szkół 1-. 2 - , 8- i 4-ltlasow ych w spraw ie po
d z ia łu godzin d la uczniów i uczenie n a u k i d o p ełn iającej.

Z

wielu stron odzywają się głpPr utyskujące, że nauka dopełnia
jąca w szkołach wiejskich mimo usiłowań Rad szkolnych okręgowych
i wysiłków nauczycieli nie wydaje takich wyników, jakichby się po
niej spodziewać należało.
Jałto jedną z wielkich przeszkód, tamujących pomyślny rozwój
nauki dopełniającej, przytacza się powszechni^ trudność w wyznaczeniu
dogodnej pory i stosownego podziału godzin: wypada tu bowiem mieć
na oku z jednej *|trony potrzeby ludności i miejscowe stosunki eko
nomiczne a z drugiej strony wymagania porządku szkolnego. Miano
wicie w szkole 1- i 2-klasowej niełatwą jest rzeczą wyznaczyć na
naukę dopełniającą takie godziny, któseby się dały pomięścić wygodnie
w ogólnym rozkładzie zajęć nauczycieli, nie przynosząc uszczerbku
poszczególnym stopniom nauki codziennej.
§. 7. i 8. »Statutu organizacyjnego nauki dopełniającej«, ogłoszonego
w numerze 20.1. rocznika »Dziennika urzędowego«, czyni pod względem
73*
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wyboru dogodnego czasu wszelkie ustępstwa na rzecz uwzględniania
stosunków miejscowych; mimo tego najczęściej przypisuje się winę nie
regularnego uczęszczania młodzieży na naukę dopełniającą niedpgodnej
porze.
A) W niektórych okolicach odbywa się ta nauka w g o d z i n a c h
w i e c z o r n y c h (od 4— 6, od 5— 7 lub od 6— 8). Przeciwko temu pod
noszą się poważne zarzuty, ponieważ nauka dopełniająca przypada
w porze roku, w której zmrok wcześnie zapada, a wskutek tego powrót
starszej młodzieży obojej płci późnym wieczorem usuwa się z pod na
dzoru starszych i wywiera niekorzystny wpływ pod względem uobyczajenia.
Wobec tego Rada szkolna krajowa zniewolona jest wystąpić prze
ciw takim podziałom godzin z całą stanowczością: niniejszem z a b r a n i a
się b e z w a r u n k o w o w y z n a c z a n i a g o d z i n w i e c z o r n y c h na
t ę n a u k ę d l a d z i e w c z ą t , bez względu na to, czy one pobierają
naukę razem z chłopcami lub też odrębnie.
Wyznaczanie godzin wieczornych na naukę dopełniającą dla chło
pców również me jest pożądane; zezwala dię jednakże na wyjątki od
tej zasady tam, gdzie wyznaczenie innej pory napotyka niepokonane
trudności, mianowicie w miastach i miasteczkach.
B) Inny typ przedstawia podział godzin nauki dopełniającej w tych
szkołach, w których uczniowie przychodzą na tę naukę d w a r a z y
w t y g o d n i u i mają za każdym razem po d w i e g o d z i n y w p o r z e
p r z e d p o ł u d n i o w e j l u b p o p o ł u d n i o w e j . Typ ten występuje
w najrozmaitszych kombinacyach. Dla samej nauki jest taki rozkład
najdogodniejszy; atoli wywołuje on niejakie trudności ze względu na
podział godzin nauki codziennej. Nadto budzi się przy takim podziale
godzin u ludności wiejskiej przeciw nauce dopełniającej pewna niechęć
z powodu, że młodzież starsza dwukrotnie odrywa się od zajęć gospo
darskich; następstwem zaś tej niechęci bywa nieregularne uczęszczanie
na naukę.
C. k. Rada szkolna krajowa zamierza na podstawie szczegółowych
zestawień zbadać wszystkie dogodności i niedogodności tego typu
w rozmaitych jego formach, a daty uzyskane posłużą za punkt wyjścia
do dalszych zarządzeń
C) Trudność dwukrotnego ściągnięcia starszej młodzieży do szkoły
sprawiła, że niektóre konferencye okręgowe i Rady szkolne okręgowe
wyraziły życzenie, ażeby nauka dopełniająca odbywała się raz tylko
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w tygodniu jednym bez przerwy cztery godziny i to w porze przed
południowej (od 8 — 12).
Rada szkolna krajowa nie sprzeciwia się i tej formie uregulowania
nauki dopełniającej z tem zastrzeżeniem, że taki podział godzin można
wprowadzić w tych tylko miejscowościach, w których się Rada szkolna
miejscowa przeciw porządkowi temu nie oświadczy, gdyż w myśl §. 8.
Statutu organizacyjnego nauki dopełniającej pory dnia i tygodnia, w któ
rych się ta nauka ma odbywać, ustanawia dla każdej szkoły Rada
szkolna miejscowa.
Rozumie się, że w tym razie dwa stopnie nauki codziennej (w szkole
1-klasowej najczęściej stopień B i i IV.) będą w dniu, wyznaczonym
na naukę dopełniającą, wolne od nauki, a godziny, któreby w ten dzień
miały przypaść, należy im rozłożyć na resztę dni w tygodniu.
W szkole 2- 3- lub 4-klasowej można naukę dopełniającą urządzić
w ten sam sposób, jednakże tak, ażeby dziewczęta i chłopcy pobierali na
ukę w odrębnych izbach szkolnych, w tych samych albo też w innych
dniach tygodnia.
Takie urządzenie nauki dopełniającej usunie uprzedzenie, panujące
przeciw nauce dopełniającej z powodu częstego odrywania starszej
młodzieży.
Z drugiej strony potrzeba przy lakiem urządzeniu z największą
ścisłością czuwać, i nad bardzo regularnem uczęszczaniem młodzieży
i nad jak najbardziej intenzywnem wyzyskaniem czasu nauki. Należy
bowiem uwzględnić, że przy jednorazowem w tygodniu uczęszczaniu już
jednokrotna absencya pociąga za sobą to, iż uczeń przez 2 (lub w razie
świąt 3 a nawet 4) tygodnie szkoły wcale nie widzi. Wiadomo zaś, że
wpływ wychowawczy szkoły tem bardziej się zaciera, im rzadziej mło
dzież do szkoły przychodzi, i że starsza młodzież nawet nabytą na nauce
codziennej biegłość w czytaniu, pisaniu i rachowaniu wkrótce po wyjściu
ze szkoły codziennej stopniowo zatraca; potrzeba tedy energicznem
czuwaniem nad uczęszczaniem i ścisłem traktowaniem nauki utrzy
mywać słabnący wpływ szkoły i biegłość w elementach nauki.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej
Lwów, dnia 29.- listopada 1904.
Za c. k. Namiestnika
Płakek w. r.
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W ia d o m o śc i o so b iste .
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Nąjwyższem postanowieniem z dnia 10.
listopada b. r. raczył nadać naj miłości wiej Adolfowi Englowi, nauczycielowi
głównemu c. k. męskiego seminaryum nauczycielskiego w Rzeszowie, przy spo
sobności przeniesienia go na własną prośbę w stały stan spoczynku, tytuł
Radcy szkolnegp.
J. E. Pan Minister Wyznań i gświaty uwolnił c. k. krajowego inspektora
szkolnego Antoniego Medarda Kaweckiego od nadzoru nad szkołami położonemi
w przydzielonym mu prowizorycznie okręgu inspekcyjnym c. k. krajowego inspe
ktora szkolnego Tomasza Tokarskiego i poruczył mu nadzór nad szkołami w okręgu
inspekcyjnym, który należał do krajowego inspektora szkolnego śp. Ludwika Dziedzickiegj* i
Zarazem wydzielił J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty publiczne i pry
watne seminarya nauczycielskie żeńskie we Lwowie z pod nadzoru c. k. krajowego
inspektora szkolnego Bolesława Baranowskiego i porućaył nadzór nad niemi c. k.
krajowemu inspektorowi szkolnemu Tomaszowi Tokarskiemu.
Prezydyum c. k. Namiestnictwa przyznało Tomaszowi Fandarysowi, emery
towanemu nauczycielowi kierującemu 2-kia'sowej szkoły w Kosmaczu w okręgu
kosowskim, za 40 letnią wierną służbę w zawodzie nauczycielskim, medal honoro
wy ustanowiony z okazyi 50-letniego jujjjflus.zu Naj miłościwszych rządów Jego
ges. i Król. Apostolskiej Mości.
C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła wybór:
ks. Tomasza Hoteczogo na duchownego członka obrz. la ć , I I Emiliana Mizia na
duchownego członka obrz. gr. kat,, Bolesława Wierzchleyskiego i Klemensa
Weissmana na delegatów Rady powiatowej, Izydora Getzelta na reprezen
tanta religii izrael. do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Zborowie;
Mieczysława Burzyńskiej^ na delegata Rady gminnej do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Buczaczu;
Franciszka Sokolskiego, nauczyciela kierującego w Rumnie, ną reprezentanta
zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Rudkach;
Antoniego Ferentzy’ego nauczyciela kierującego w Peremiłowie na reprezentanta
zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Husiatynie;
Jana Filipa nauczyciela kierującego w Pnikucie na reprezentanta zawodu nauczy
cielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Mościskach.
C. k. Rada szkolna krajowa wyznaczyła:
Karola Petelenza, dyrektora gimnazyum IV. we Lwowie, na reprezentanta zawodu
nauczycielskiego .do c. k. Rady szkolnej okręgowej miejskiej we Lwowie;
Franciszka Tomaszewskiego, dyrektora gimnazyum III. we Lwowie, na reprezen
tanta zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady szkolnej okręgowej zamiejskiej
we Lwowie;
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Bronisława Gustawicza, dyrektora szkoły realnej w Żywcu, na reprezentanta zawodu
nauczycielskiego do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Żywcu;
Jana Wertza, nauczyciela kierującego w Pysznicy, na reprezentanta zawodu nau
czycielskiego do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Nisku;
Pawła Bychlewskiego, nauczyciela kierującego w Zborowie, na reprezentanta zawodu
nauczycielskiego do c. k. Ba^ły szkolnej okręgowej w Zborowie.
C. k. Bada szkolna krajowa zamianowała Bomana Łysiaka zastępcą nauczy
ciela w gimnazyum I. w Bzeszowie.
0.
k. Bada szkolna krajowa przeniosła zastępców nauczycieli: Jana Majer
skiego z I. szkoły realnej we Lwowie do klas równorzędnych IV. gimnazjum
we Lwowie, a Witolda Rybczyńskiego z IV. gimnazyum we Lwowie do I. szkoły
realnej we Lwowie.
0. k. Bada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych:
Kornela Freindorfa nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły w Łoszniowie;
ks. Feliksa Dutkiewicza nauczycielem religi rzym. kat. 4-klasowej szkoły męskiej
w Kulikowie.
Nauczycielami kierującymi sjkół 2-klasowych:
Władysława Małopolskiego w Lipinkach; Aleksandra (Bzowskiego w Piaskach:
Zdzisława Krzywkę w Przewrotnem; Ludwika Gancarza w Dworach.
Nauczycielkami szkół 2-klasowych:
Helenę Michalską w Łękawicy ; Paulinę Krug w LesienioaS ; Stanisławę Tyrawską
w Krosienku.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych :
Józefa Strzesaka w Ł o p o n iu ; Stanisława Kosmacza w Milówce; Macieja Niedźwiedź,
kiego w Przysietnicy; Julię Swaczyńską w Podszumlańcach.
0. k. Bada szkolna krajowa przeniosła:
Leokadyę Chodorowską nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Chrzanowie na
równorzędną posadę do 5-klasowej szuoły żeńskiej w Kętach;
Mikołaja Łobodycza nauczyciela 5-klasowej szkoły męskiej w Chodorowie, przy
dzielonego do 5-kPfcsowej szkoły męskiej w Bohorodczanach, na równorzędną
posadę do 5-klasowej szkoły w Żydaczowie;
Michała Gaudyaka nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Drohobyczu na równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły
pospolitej męskiej połączonej z wydziałową w Sanoku; .
Pawła Kirczowa nauczyciela kierującego 2-kiasowej szkoły w Strutynie niżnym na
równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły w Łanczynie;
Olgę Komarnicką nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Horucku na równorzędną po
sadę do 2-klasowej szkoły w Hrnszowie;

548
Eleonorę Furmanikową nauczycielkę i-klasowej szkoły w Biertowicach na posadę
nauczycielki 2-klasowej szkoły wGłogoczowie.
C. k. Bada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Stanisławę Hołubowiczównę napizycielkę 5-klasowej szkoły w Lim anowej;
Henryka Saneckiego nauczyciela 4 klascw.ej szkoły w Baranowie;
Tomasza Witkę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Głębokiem;
Franciszkę Polańska, nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Liszni.

Zmarł a:
Bogumiła Bieniekówna, stała nauczycielka szkoły ludowej w Pisarzowicach w okręgu
bialskim dnia 27. listopada b. r. w 25.; roku życia, a 6. roku służby.

O r g a n i z a c j a szkóL
C. k. Bada szkolna krajowa wyłąpzyła orzeczeniem z dnia BO. listopada b. r.
1. 44.096 gminę Pajówkę w okręgu skałackim z zakresu szkolnego w Zielonej
i zorganizowała osobną 1-klnsow'ą szkołę w Pajówce;
1. 44.787 gminy Semenów i Podgórzany w okręgu trembowelskim z zakresu szkol
nego w Małowie i zorganizowała osobnąSl-klasową szkołę w Semenow;e dia,
Semenowa i Podgórzan;
1. 45.097 gmin# Głobikówkę w okręgu pilzeńskim z zakresu rakolnego w Gru
dnie dolnej i zorganizowała osobną 1-klasową..szkołę w Głobikówce.
* ^ R k . Bada szkolna krajowm zorganizowała orzeczeniami z dnia 30. listo
pada 1904:
1. 40.491
1-klasową szkołęw
Pjetrzykowicacb w okręgu żywieckim;
1. 44.040
1-klasową szkołęw
Leśnej w okręgu żywieckim;
1. 44.916
1-klasową szkołęw
Lipniku w okręgu bialskim;
1. 45.926
1-kłasową szkołęw
Słobódce górnej w okręgu buczackim.
C. k. Bada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniem z dnia 30. listopada
1904 roku: 1. 44.921 1-klasową szkołę w Leszczynie w okręgu bobreckim na
2-klasową.

B u d o w a szkół.
•'IC^k. Bada szkolna krajowa udzieliła bezprocentowych pozjiBzek na budowę
szkół :
gminie Petlikowce stare w okręgu buczackim w kwocie 10.000 K i gminie
Wiatrowiec w okręgu nowosandeckim w kwocie 2.800 K.
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K s ią ż k i i ś ro d k i n a u k o w e .
0.
k. Eada szkolna krajowa zaleciła dziełko p. t. „Śpiewnik szkolny. Uło
żył Edmund Urbanek. Część III. Lwów 1904/5. Nakładem Towarzystwa pedago
gicznego" — do użytku szkolnego, a mianowicie jako podręcznik dla nauczycieli
przy nauce śpiewu w klasie III. szkół 4-, 5- i-tl-klasowych miejskich, tudzież na
III. stopniu szkół 1-, 2-, 3- i 4-kłaśowych wiejskich i małomiejskich.
Cena egzemplarza 80 h.

C. k. Rada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć „Tablfce abecadeł normalnycl
J. Czarneckiego i St. T stucha“ w pcrczet środków pomocniczych przy nauce kali
grafii w szkołach ludowych pospolitych i wydziałowych.
Oena kompotu obejmującego 7 tablic 6 K, ajjednej tablicy 1 K.

I ł o n k u rsa .
a) ogłoszone po raz pierwszy :
L. 434662. Niniejszem ogłasza się konkurs w celu nadania posady nauczy
ciela głównego w c. k. seminaryum nauczycielskiem męskiem w Sokalu z kwalifitr
kacyą nauczycielska do szkół średnich do udzielania nauki języka ruskiego, a przynaj
mniej z kwalitikacya, do szkół wydziałowych z przedmiotów grupy językowo history
cznej z językiem wykładowym polskim i ruskim. Do tej posady przywiązane są
pobory służbowe i prawo do dodatków pięcioletnich unormowane ustawą z dnią 19.
września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kompetenci ubiegający się o tę posadę winni podania swe należycie udoku
mentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych, sporządzoną na prze
pisanym formularzu (Qualifikationstabeflłe) wnieść za pośrednictwem przełożonej
władzy do c k. Eady szkolnej krajowej do dnia 30. grudnia 1904.
Kompetenci pełniący obowiązki w publicznych szkołach ludowych lub wy
działowych, a pragnąsy, aby lata służby spędzone- w tyteh szkołach policzone im
były na posadzie, o którą się ubiegają, nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale
tajże w celu przyznania dodatków pięcioletnich po myśli §§. 2. i 14. powyższej
ustawy, winni oświadczyć wyraźnie w swych podaniach, czy i w .jakiej mierze
liczą w razie zamianowania na korzyści, które można fcsiągi%ć na podstawie przy
toczonych postanowień ustawy.
Podania kompetentów przedłożą przełożone Dyrekeye szkół średnich względnie
seminaryów nauczycielkich i c. k. Eady szkolne okręgowe, wypełniwszy należyci*
tabele kwalifikacyjne w języku niemieckim, najpóźniej do dnia 15. stycznia 1905.
Z c. k. Eady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 4. grudnia 1904.

Er. 30.

77

550
L. 41.547. W celu nadania posady stałego sługi szkolnego c. k. seminaryum
nauczycielskiego męskiego w Samborze ogłasza c. k. Rada szkolna krajowa konkurs
z terminem do wnoszenia podań do 30. grudnia 1904.
•Do posady tej przywiązane są pobory ustanowione ustawą z 26.grudnia 1899
Nr. 255 Dz. pr. p., a mianowicie, płaca 17. klasy w kwocie 800 K rocznie i 25ll/u
dodatek akt.ywalny III. klasy miejscowości w kwocie 200 K rocznie tudzież według
możności wolne mieszkanie w budynku szkolnym i ubranie służbowe.
Z posadą tą połączone są wszelkie obowiązki zwykłego sługi, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, bibliotek, gabinetów,
sali gimnastycznej i t. p. załatwianie posyłek, utrzymywanie czystości i porządku
wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wykonywanie wszystkich czyn
ności zwykłego stróża domowego, jak o t o : rąbanie drzewa, noszenie opału, palenie
w piecaph, noszenie wody, zamiatanie błota, śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę winni wykazać:
1. znajomość języka polskiego w słowie i piśmie świadectwami szkoinemi
i własnoręczną próbą pisma;
2. uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków z posadą tercyana szkolnego
połączonych świadectwem c. k. lekarza rządowego;
3. nieprzekroczony wiek 40 lat metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wydanem przez właściwe władze, jeżeli ubiegający się nie pozostaje
w służbie publicznej;
5. Dotychczasowe zatrudnienie odnośnemi świadectwami.
Podania zaopatrzone w te dokumenta należy wnieść w oznaczonym terminie
do c. k. Rady szkolnej krajowej na ręce Dyrekcyi c. k. seiuiiiąryurii nauczyciel
skiego w Samborze, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej za po
średnictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z 19. kwietnia J8 7$łD z. p. p. Nr. 60 mają przy nadaniu
tej posady pierwszeństwo wysłużeni podoficerowie, posiadający wymaganą powyżej
kwalifikacyę i wykazujący się certyfikatem c. i k. państwowego Ministerstwa
wojny lub c. k. Ministerstwa obrony krajowej, który uprawnia do ubiegania się
o posadę w służbie cywilnej. Dopiero w braku takich kandydatów mogą być
uwzględnieni także inni kandydaci, o ile posiadają wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 5. grudnia 1904.

L. 2.073. C. k. Rada szkolna okręgowa w Cieszanowie ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich:
1.
Na posady nauczycieli religii rzym. kat. 1) w 5-klasowej szkole męskiej
w Lubaczowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także w szkole 5 klaso-
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wej żeńskiej w Lubaczowie a w miarę potrzeby i w innej szkole ludowej do
parafii _ rzym. kat. w Lubaczowie należącej. Do posady tej przywiązane są po
bory III. klasy plac. — 2) W szkole 4-klasowej mieszanej w Oleszycach m. z obo
wiązkiem udzielania tegp przedmiotu w szkołach ludowych należących do rzym.
kat. parafii wifOleszycaeh m., mianowicie w szkole 2-klasowej w Oleszycach sta
rych, Starernsiole i w 1-klasowej szkole w Futorach.
Koszta podróży nauczyciela religii z powodu udzielania nauki religii poza
miejscem jego zamieszkania będą pokrywane z funduszów szkolnych miejscowych.
Do posady tej przywiązane są pobory IV. klasy płac.
O posady te ubiegać się mogą kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i za
konni, którzy w ifazie zamianowania nie będą mogli zajmować równocześnie po
sady duszpasterskiej.
Z poborami III. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela kierującego tudzież na dwiję posady nauczycieli
w szkole 5-klasowej męskiej w Lubaczowie.
Na posadę nauczyciela kierując^;o w Lubaczowie, pierwszeństwo mają nau
czyciele z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z grupy L II. lub III., a na dwie
posady nauczycieli w tej szkole pierwszeństwo zastrzega się koinpetentom z egza
minem do szkól wydziałowych z II. i III. grupy.
2. Na posadę nauczyciela w szkole ó-klaspwej mieszanej w Cieszanowie. Kom
petenci z kwalifikacja, do szkół wydziałowych z grupy II. mają pierwszeństwo.
3. Na posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Lubaczowie z kwa
lifikacyą do szkół ludowych pospolitych i z prawem udzielania nauki języka niemie
ckiego w sokołach więcejklasowych.
Z poborami IV. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela* kierującego w szkole 4-klasowej w Narolu mieście.
2. Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-klasowej w Oleszycach mieście
z kwalifikacyą do szkół ludowych pospolitych i prawgm udzielania nauki języka
niemiejckiego w szkołach więcejkiaScwych.
3. Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 2-klasowej w Młoclowie.
4. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-kłasowyeh w Cewkowie, Lu
blińcu nowym, Lisichjamach i Płazowie.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych : w Baszni górnej, Bihalach (z płacy potrąca się dochód z gruntu w kwocie 20 K 10 h), Dzikowie nowym,
Futorach, Hucie starej, Lipsku, Lipowcu, Moszczanicy i Narolu wsi.
W szkołach w Cieszanowie, Lubaczowie, Narolu m., Oleszycach m., Cewkowie,
Lisichjamach, Lipsku, Moszczanicy i Narolu wsi jest wykładowy język polski,
w innych ruski.
Ubiegający się nauczyciele (lki) o wymienione poą^dy mają wnjeść należycie
udokumentowane podania za pośrednictwem swych przełożonych władz do c. k.
Eady szkolnej okręgowej w Cieszanowie najdalej do 15. stycznia 1905.
Cieszanów, dnia 24. listopada 1904.
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L. 3.284. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Eada
szkolna okręgowa w Eohatynie konkurs:
I. Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii, :u;iym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Eohatynie z obowiązkiem udzielania nauki religii także i w 6-klasowej
szkole żeńskiej w Eohatynie. O posady te mogą ubiegać się kanoniczn.e ordyno
wani kapłani świeccy lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno
sprawować parafialnych funkcyi duchownych.
2. Na posądę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Bursztynie.
II. Z poborami IV. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Bukaczowcach
2. Na posady nauczycieli kierujących 2-klaso-wych szkół a) w Psarach, b)
Stratynie.
3. Na posady nauczycieli (lek) %-klasowych szkół a) w Czerniowie, b) Cze- '
śnikach, c) Dolinianach, d) Lipicy górnej, e) Samkach górnych.
4. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szk ó ł: a) w Bieńirowcach,
b) Gzahrowie, c) Demianowie, d) Dubryniowie, e) Pradze, f) Herbutowde, g) Hrehorowie, h) Jawczu, i),1Junaszkowie, j) Kuropatnikack, k) Niemszynie, 1) Podgro
dziu, ł) Podmichałowcaeh, m) Eudzie, n) Buzdwianach, o) Skomoroehach nowych,
p^iWiszniowie, r) Wyspie, a). Zeliborach.
W Bursztynie, Bukaczowcach i Stratynie jest język wykładowy polski,
w innych szkołach język ruski.
Podania o powyższe posady, zaopatrzone w "dowody uzdolnienia, tabelę kwa
lifikacyjną i wykaz lat służby, wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożonej
do tutejszej c. k. Eady szkolnej fkręgowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15. stycznia 1905.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Bohatyn, dnia 11. listopada 1904.

L. 4644. C. k. Eada szkolna okręgowa w Kątnionde strum. ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
A) Z poborami II. klasy p ła c :
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat., gr. kat. i mojż. szkoły 3-klasowej
wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową szkołą pospolitą w Eadziechowie
z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w miejscowej (?klasowej szkole żeńskiej.
B) Z poborami III. klasy płac:
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. szkoły 6-klasowej
męskiej w Busku z obowiązkiem udzielani!-1 tego przedmiotu w miejscowej 6-kla
sowej szkole żeńskiej, tudzież w 1-klasowej szkole na przedmieściu „Długa Strona11
w Busku.
II. a) na jedną posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej połączonej
z 3-klaśową szkołą wydziałową w ^Ęadziechow i^ pierwszeństwo będą mieli nau
czyciele posiadający uzdolnienie do udzielania nauki śpiewu i gimnastyki;
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b) na posadę nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Kamionce strum.
z zastrzeżeniem pierwszeństwa nauczycielowi posiadającemu egzamin wydziałowy
z I. lub II. g ru p y ;
c) na dwie posady nauczycielek 6-klasowej szkoły żeńskiej w Kadzieckowie
z zastrzeżeniem pierwszeństwa nauczycielkom posiadającym egzamin wydziałowy
z II. lub III. grupy. W szkołach powyższych jest język wykładowy polski.
C) Z poborami IY. klasy p ł a c :
I. Z językiem wykładowym polskim:
a) na dwie posady nauczycieli 4-Jilasowej szkoły w Ghołojowie;
b) na posadę nauczyciela (lki) ^-klasowej szkoły w Horpinie;
c) na posady nauczycieli 1-klasowych szkół: w Kozłowie, Warchołach, Milatynie nowym, Maziami wawrzkowej, Berbekacb.
II. Z językiem wykładowym ruskim:
a) na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Bobrotworze ;
b) na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły połączonej z dopełniającym
kursem rolniczym w Stojanowie;
c) na posady nauczycieli 2-klasowycb szkół: w Babicach, Dmytrowre, Dziedziłowie^hiowosiólkach, Ohladowie, Pawłowie, Pobużanach, Bzepniowie, Sokoli,
Streptowie, Tadaniu;
d) na posady nauczycieli 1-klasowych szkół: w Jabłonówme, Łanach polskich,
Łodynie, Muc-haniu, Niemiłowie, Nahorcach małych, Nieznanowie, Ostrowie, Ru
dzie za Bugiąrń i Sokołowie.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą ubiegać się księża ordy
nowani świeccy i zakonni. Posad katechetów nie można zajmować równoc^iągnje
z posadą duszpa&erską.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej w Radziechowie ubiegać się mogą
kandydaci, którzy wykażą się ukończoną szkcsłą rabinów i egzaminem na rabina
złożonym z dobrym postępem lub patentem kwalifikacyjnym do szkół wydziało
wych i uzdolnieniem do udzielania nauki religii izraelickiej.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do b', k. Rady szkolnej okręgowej w Kamionc^strum. w termi
nie do 15. stycznia 1905.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Kamionka strum. dnia 25, listopada 1904.

b) ogłoszone po raz dragi:
L. 2430. C. k. Rada szkolna okręgowa w Przemyślu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy płac:
I. Posady nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej im.
św. Jana Kantego w Przemyślu.
II. Posady nauczyciela religii rzym. kat. 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej
im. św. Jana Kantego w Przemyślu, ewentualnie w innej szkole w Przemyślu
mogącej się przy sposobności obsadzenia tej posady opróżnić.
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III. Posady nauczyciela religii rzym. i gr. kat. 4-klasowej szkoły pospolitej
męskiej i żeńskiej im. Cesarza Franciszka Józefa I. w Przemyślu.
IV. Posady natiezycr Iki 4-klasowej szkoły pospolitej żeńskiej połączonej
z wydziałową im. ójw. Jadwigi w Przemyślu.
Z poborami IV. klasy płac:
V. Posad nauczycielskich w 2-klasowych szkołach: 1. w Bolegtraszycacb, 2. Nienadowej, 3. Żurawicy.
VI. Posad nauczycielskich 1-klasowych szkół: 1. w Baryczu, 2. ■fsowcach,
3. Fredropolu, 4. HnatkowiiSch, 5. Hureczku, 6. Hurku, 7. Kniażycaali, i . Pleszowicach, 9. Poździaczu, 10. Siedliskaph, ll.S iein icy , 12. Skopowie, J#.- Trójczycach,
14. Witoszyńcach, 15. Wyszatycach.
Językiem wykładowym w szkołach w PrzemySlu, Nienadowej,. JBielnicy, Wy
szatycach i Żurawicy jest język polski, w innych szkołach wyżej wymienionych
język ruski.
O posady nauczycieli religii ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani
kapłani świeccy i zakonni.
Kompetenci (tki) o posady w Przemyślu z egzaminem do szkół wydziałowych
będą mieli pierwszeństwo.
Prezenty na posady pod I., II. i IV. udziela reprezentacya miasta Przemyśla.
Podania należycie udokumentowane wraz z tabelą kwalifikacyjną i wykazem
lat służby prowizorycznej względnie dekretem wymiaru wkładek emerytalnych
należy wnosić za pośrednictwem właściwych władz przełożonych do c. k. Eady
szkolnej okręgowej w Przemyślu najpóźniej do 15. stycznia 1505.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Przemyśl, dnia 14. listopada 1904.

L. 1265. 0. k..Eada szkolna okręgowa w Jaśle ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia posady nauczycielki w 4-klasowej szkole pospolitej żeń
skiej połączonej z wydziałową w Jaśle z poborami II. klasy płac. Kompetentni
wykazać się mają patentem do szkół ludowych pospolitych z uzdolnieniem do
udzielania nauki języka niemieckiego. Pierwszeństwo zastrzega się kandydatkom,
które się wykażą egzaminem do szkół wydziałowych. .
Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane i zaopatrzone w dokładnie wypełnioną
tabelę kwalifikacyjną wnosić naieży za pośrednictwem swej władzy przełożonej
w terminie do 15. stycznia 1905.
Jasło, dnia 8. listopada |C9Q#.

L. 2158. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Eada
szkolna okręgowa w Trembowli następujący konkurs:
A) Z poborami III. klasy płac:
Posada nauczyciela 4-klasowmji szkoły ludowej w Budzanowie.
B) Z poborami IV. klasy płaci i*f
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1. Cztery posady nauczycieli w 4-klasowej szkole z dopełniającym kursem
rolniczym w Łgęzniowie i jedna posada nauczyciela w 4-klasowej szkole ludowej
w Strusowie.
2. Posada nauczyciela 3-klasowej szkoły w Janowie obok Trembowli.
3. Posady samoistnych nauczycieli w szkołdch 1-klasowych w Brykuli nowej.
Małowie, Tyczynie nowym.
4. Posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Ohmielówcęv Dara
ch owie, Dereniówce, Hleszczawie, Iławczu, IwEgiówce, Krowince, Laskowcach, Mo
gielnicy starej, Podhajezykaeh justynowych, Bomanówce, Euzdwianach, Wierzbowcu
i Zazdrości.
Szkoły w Budzanowie, Janowie, Małowie, Tyczynie nowym, Iwanówfife, Podhajczykach justynowych, Zazdrości, Strusowie i Łoszniowie mają język wykładowy
polski inne język ruski.
Należycie udokumentowane podania, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby przedetatowej. należy wnosić za pośrednictwem swej prze
łożonej władzy do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Trembowli najpóźniej do
15. stycznia 1905.
Z c. k. Eady szkolnej okręgowej.
Trembowla, dnia 5. listopada 1904.

L. 4.244. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza się niniej
szem ko nku rs:
I| Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 6-klasowych szkołach męskiej
i żeńskiej w Dolinie;
2. na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. i na posadę nauczy
ciela religii mojżeszowej w 6-klasowych szkołach męskiej i żeńskiej w Bolechowie;
3. na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 4-klasowych szkołach
mefkiej i żeńskiej w Bożniatowie;
4. na dwie posady nauczycieli w szkole 6-klasowej męskiej w D olinie;
5. na posadę nauczyciela w szkole 6 klasowej męskiej w Bolechowie;
6. na posadę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Dolinie na przedmieściu
Obliski.
II. Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii gr. kat. w 4-klasowych szkołach męskiej
i żeńskiej w P erehińsku;
2. na posadę nauczyciela w 4 klasowej szkole mieszanej w Mizuniu;
3. na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole żeńskiej w Perehińsku;
4. na trzy posady nauczycieli w 4-kłasowej szkole mieszanej w Kniażołuce;
5. na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole mieszanej w Strutynie
niżnym ;
6. na posadę nauczyciela w 3-klasowej szkole w Wełdzirzu;
7. na posady kierujących nauczycieli w szkołach 2-klasowych w “Bakowie
i Strutynie wyżnym;
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8. na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Rak.owie i Trościańcu;
9. na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych: w Broszniowie, Brzazie, Hoziejowie, Lolinie, Olchówce i Bypnem z wolnem mieszkaniem
i najmniej 1 morgiem pola ornego.
W szkołach ad I. językiem wykładowym jest język polski z wyjątkiem
szkoły ad 5. w Dolinie na przedmieściu Obliski, gdzie językiem wykładowym jest
język niemiecki.
W szkołach ad II. językiem wykładowym jest język ruski.
Doubiegania się o posady ad I. 4. 5. 6. i ad II. 2. 8. 4. i 5. wymaganą
jest kwSłifikacya do uczenia języka niemieckiego.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. ubiegać się mogą kanonicznie
ordynowani kapłani świeccy lub zakonni, którzy w razie zamianowania, nie będą
mogli pełni# obowiązków duszpasterskich. O posadę nauczyciela religii izfaelickiej.
w Bolechowie kompetować mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinów
i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub którzy posiadają patent na
nauczyciela szkół ludowych i uzdolnienie do udzielania nauki religii swego wy
znania.
Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną
i wykaz lat służby lub dekret wymiaru wkładek emerytalnych wnosić należy za
pośrednictwem ''#wej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Do
linie najpóźniej do dnia 15. stycznia 1905.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.^
Dolina, dnia 1. listopada 1904.

O g ło sz e n ie
C. k. Rada szkolna krajowa jest skłonna nauczycielom szkół ludowych i wy
działowych, którzy pragną w bieżącym roku szkolnym wziąć udział w f e ra ln y c h
kursach naukowych dla nauczycieli wr Insbruku, o ileby się nie odbywały w czasie
głównych feryi, udzielić urlopu pod warunkiemJjg^ wskutek tego nauka szkolna
nie dozna żadnego uszczerbku.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego w e Lwowie pod zarządem J Niedopada

Rok VHT.

Nr. 81.

DZIENNIK URZĘDOWY
c. k. Rady s z k o l n e j k r a j o w e j w g a l i c y i .
R edagow any w c. k. Radzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 14. grudnia 1904.

L. 25.540.

O k ó l n i k
c. k. Rady szkolnej krajowej do Dyrekcyi wszystkich c. k. seminaryów
nauczycielskich męskich i żeńskich wr sprawie pauz szkolnych.

J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 9. lipca
4004 L. 8.376 uzupełniając postanowienia §. 48. rozporządzenia mini
steryalnego z dnia 31. lipca 1856 L. 6.031 (Dz. rozp. minist. Nr. 50)
zarządził, aby we wszystkich oddziałach seminaryów nauczycielskich,
męskich i żeńskich oraz w połączonych z niemi szkołach ćwicziift także
po pierwszej godzinie nauki następowała pauza pięciominutowa.
Jeżeli po czwartej godzinie nauki następuje jeszcze piąta godzina,
należy między lemi godzinami wyznaczyć pauzę trwającą dziesięć
minut.
Początek pauz należy tak oznaczyć, aby z każdej godziny nauki
odjąć równy czas na pauzy.
Równocześnie zezwolił JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty w myśl
§. 6. powyższego rozporządzenia i odnośnie do rozporządzenia ministe
ryalnego z dnia 21. sierpnia 1903 L. 28.852 (Dz. rozp. minist. Nr 52),
aby dla wszystkich oddziałów seminaryów nauczycielach męskich
i żeńskich tudzież połączonych z niemi szkół ćwiczeń, w których ferye
z powodu świąt Bożego Narodzenia trwają do 1. stycznia włącznie, zę.
względu na uczniów zamiejscowych — za zezwoleniem c. k. Rady
szkolnej krajowej —- także dzień 2. stycznia był wolny od nauki
szkolnej.
N r. 31.
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Te zarządzenia obowiązują od roku szkolnego 1904/1905.
Wreszcie polecił JE. Pan Minister dla umknięcia zbytniego ograni
czenia czasu nauki ściśle tego przestrzegać, aby potrzebna ewentualnie
między dwiema godzinami zmiana sali naukowej odbywała się tylko
w czasie pauz.
O tem zawiadamia się Dyrekcye i poleca, aby powyższe zarządzenie
natychmiast wprowadziły i nad jego wykonaniem ściśle- czuwały.
Ponieważ wobec powyższego rozporządzenia co najwięcej tylko
pięć godzin nauki przedpołudniem odbywać wolno, przeto należy w tych
zakładach, które dotychczas odbywały lekcye przedpołudniowe od go
dziny 8. przedpołudniem do 2. popołudniu, zmienić odpowiednio rozkład
nauk i liczbę godzin przedpołudniowych najwyżej do pięciu ograniczyć.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 28. listopada 1904.
Za c. k. Namiestnika :
Płasek w. r.

o so b iste.
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 22.
listopada la. r. raczył nadać najmiłościwiej Eadcy szkolnemu Maryanowi Łomni
ckiemu, profesorowi gimnazyum IY. we Lwowie, przy sposobności przeniesienia go
na własną prośbę w stały stan spoczynku, krzyż kawalerski orderu Franciszka
Józefa.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Hieronima Skoczka, nau
czyciela głównego w c. k. męskiem seminaryum nauczyeielskiem w Sokalu, nau
czycielem głównym w c. k. męskiem seminaryum nauczyeielskiem w Ezeszowie.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał Edwardowi Podgórskiemu i A n 
toniemu Goligowskiemu nauczycielom c. k. szkoły zawodowej przemysłu drzewnego
w Kołomyi i Stanisławowi Basińskiemu nauczycielowi c. k. szkoły zawodowej
przemysłu drzewnego w Zakopanem, tytuł profesora.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał Władysławowi Szymoniakowi,
nauczycielowi kierującemu 4-klasowej- szkoły w Jadownikacn w okręgu brzeskim,
przy sposobności przeniesienia go na własną prośbę w stały stan spoczynku,
w uznaniu jego długoletniej bardzo wydatnej pracy w zawodzie nauczycielskim,
tytuł dyrektora.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty nadał Marcinowi Bembaczowi, emeryowanemu nauczycielowi kierującem u szkoły 4-klasowej męskiej w Wieliczce,
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w uznaniu jego długoletniej bardzo wydatnej pracy w zawodzie nauczycielskim,
tytuł dyrektora.
0.
k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła w zawodzie nauczycielskim i nadała
tytuł e. k. profesora następującym nauczycielom rzeczywistym :
Janowi Szufle w c. k. gimnazyum Franciszka Józefa w Dębicy; księdzu J a 
nowi Chmielnikowskiemu w c. k. II. gimnazyum. w Ezeszowie i Janowi Lebiedzkiemu w c. k. gimnazyum Samborze.
0.
k. Eada szkolna krajowa zatwierdziła wybór Jana Serafina nauczyciela
kierującego 6-klasowej szkoły męskiej w Horodence na reprezentanta zawodu na
uczycielskiego do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Horodence.
0.
k.Eada szkolna krajowa wyznaczyła Stanisława Bieniowskiego nauczy
ciela kierującego 5-klasowej szkoły męskiej w Skałacie na reprezentanta zawodu
nauczycielskiego do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Skałacie.
C. k. Eada szkolna krajowa zamianowała Jarosława Hordyńskiego zastępcą
nauczyciela w c. k. gimnazyum akademickiem we Lwowie.
G. k. Eada szkolna krajowa zamianowała w szkołach ludowych :
Wincentego Ezepę i Józefa Hanisza nauczycielami 5-klasowej szkoły męskiej
w Borszczowie;
ks. Ignacego Pyzika nauczycielem religii rzym. kat. 4-klasowej szkoły w Hisku;
Władysława Zatlaukala nauczycielem 4-klasowej szkoły w Narolu mieście;
Teofila Chechlińskiego nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Ozerlanach ;
Ludmiłę Ziemiańską nauczycielką 2-klasowej szkoły w Kobylanaeh;
Stefana Oepueha nauczycielem L klasowej szkoły w Kędzierzaweach.
C. k. Eada szkolna krajowa przeniosła:
Waleryana Majeranowskiego nauczyciela kierującego, Mikołaja Bojczeniuka, J u 
liana Semiona i Aleksandra Hołyńskiego nauczycieli 5-klasowej szkoły mie
szanej w Kosowie na równorzędne posady do 5-klasowej szkoły męskiej
w Kosowie;
Olgę Eogowską i Helenę Bojczeniukową nauczycielki 5-klasowej szkoły mieszanej
w Kosowie na równorzędne posady do 5-klasowej szkoły żeńskiej w Kosowie;
Onufrego Własijczuka nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Sokalu na równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły mie
szanej w Jaworowie;
Antoniego Sawaryna nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Jaworowie na
równorzędną posadę do 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej
z wydziałową w Jaworowie ;
Antoninę Nowotną nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Izbach na równorzędną po
sadę do szkoły w Liszni;
78*
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Władysława Podobę nauczyciela 1-klasowej szkoły w Klikuszowej na równorzędną,
posadę do szkoły w Bzykach, a Władysława Koniecznego nauczyciela w Bzy
kach do Klikuszowej.
0. k. Bada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku :
Józefa Bazyłewskiego nauczyciela 5-klasowe, szkoły męskiej w Brzeźanach ;
Leonardę Krupińską nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Ketach;
Anielę Szydelską nauczycielkę 1-kłasowej szkoły w Kujdańcach.
Zmarli:
Marya Warmska, stała nauczycielka szkoły pospolitej żeńskiej w Jaśle połączonej
z szkołą wydziałową w 40. roku życia a w 9. roku służby, zmarła dnia 26.
października b. r.
Helena Taraszezakówna, tymczasowa nauczycielka 1-klasowej szkoły w Podlteiu
w okręgu złoczowskim ; urodzona 16. kwietnia 1874 w Horodyszczu, zmarła
24. listopada 1904 w 12. roku słuiby nauczycielskiej.
Julian Mikuliński. stały nauczyciel szkoły w Kudynowcach w okręgu złoczowskim
zmarł dnia 29. listopada b. r.
Jan Bieniowski, stały nauczyciel 3-klasowej szkoły mieszanej w Kupc^yńcach
w okręgu tarnopolskim zmarł w 61. roku życia a w 30. roku służby.
JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty ustanowił trzecią posadę c. k okręgo
wego inspektora-szkolnego dla okręgu lwowskiego miejskiego.

O r g a n iz a c y a szkół.
O.
k. Rada szkolna krajowa wyłączyła orzeczeniami z dnia 12. grudnia b. r . :
1. 41.050 gminę Staniszewskie w okręgu kolbuszowskim z zakresu szkolnego w Ra
niżowie i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Staniszewskiem ;
1. 46.514 gminę Wolę roźwieniecką w okręgu jarosławskim z zakresu szkolnego
w Pełnatyczach i organizowała osobną J-klasową szkołę w Woli roźwienieckiej.
O.
k. Bada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z unia 12. grudnia
1904 r o k u :
1. 31.713 4-klasową szkołę męską i 4-klasową szkołę żeńską w Podgórzu,
1. 45.636 1-klasową szkołę w Tustanowicach na przysiółku Wolanka w okręgu
drohobyckim:
1. 46.540 1-klasową szkołę w Niwce w okręgu brzeskim;
1. 46.918 1-klasową szkołę w Rajsku w okręgu brzeskim.
O.
k. Rada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 12. grudnia
bieżącego roku:
1. 46.924 1-klasową szkołę w Schodnicy w okręgu drohobyckim na 4-klasową;
1. 46.932 1-klasową szkołę w Żukowie w okręgu cieszanowskim na 2-klasową;
1. 47.891 1-klasową szkołę w Nowej Wsi w okręgu .wielickim na 2-klasową.
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B u d o w a szkół.
C. k. Eada szkolna krajowa przyznała gminie Wełdzirz w okręgu dolinskim
bezprocentowi pożyczkę w kwocie 4.000 K na budowę szkoły.

K s ią ż k i szk o ln e.
G. k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę
H auepK

h e o h p a f jm

go

m K ijiB H o r o

y a c im c y

(E e n o H n o ro

p.

i T a ro irip a )

t.

„K opoT K H H

n ep e-zto acH B H a

MOBy łB a H M a r i e B . We Lwowie 1904. Nakładem funduszu krajowego11 —
w poczet książek dozwolonych przy nauce w gimnazyach z wykładowym językiem
ruskim.
Cena egzemplarza oprawionego 1 K 20 h.

pycK y

C. k. Eada szkolna krajowa podwyższyła cenę podręcznika szkolnego p. t.
„IcTopHH xpHCTHaHBCKo-KaTOJtHn;KO'i pepKBH,, ks. A. Stefanowicza, z powodu zna
czniejszych kosztów jej wydania, z 2 K na 2 K 40 h.

K o u k u rsa .
a) ogłoszone po raz pierwszy:
L. 48.503.
Według oznajmnienia c. i k. Ministerstwa wBjny z dnia 25. listopada 1904
1. 3.833 Oddź. 6. udzielonego reskryptem^™ k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty
z dnia 6. grudnia 1904 1. 41.869 jest od 1. stycznia 1905 posada nauczyciela
ludowego w c. i k. wojskowej szkole ludowej w Zadarza (Zara) do obsadzenia.
Kompetenci o tę posadę muszą wykazać się patentem na nauczyciela do
szkół judowych pospolitych z niemieckim językiem wykładowym i uzdolnieniem
do udzielania nauki religii katolickiej w zastępstwie katechety, mają być stanu
wolnego i pod każdym względem odpowiadać wymogom tego stanowiska. W braku
kandydatów z patentem kwalifikacyjnym posada może być nadana nauczycielowi
posiadającemu świadectwo dojrzałości, uzysrane w seminaryum nauczyeielskiem
z niemieckim językiem wykładowym. Pierwszeństwo będą mieć wysłużeni podofi
cerowie armii, którzy w7ykażą się certyfikatem upoważniającym do ubiegania się
o posadę urzędnika państwowego.
Posada nadaną będzie na razie prowizorycznie a stabilizacya nastąpi po
upływie roku próby, jeśli kandydat wykaże a ę uzdolnieniem do zawodu nauczy
cielskiego, względnie uzyska uzdolnienie do zastępowania katechety w nauce re
ligii katolickiej.
Nauczyciele wojskowej szkoły ludowej w Zadarze pobierają 1680 K płacy,
668 K dodatku na mieszkanie rocznie w razie jeśli nie mają wolnego mieszkania.
Nadto przysługuje nauczycielowi prawo do dodatków 5-letnich w kwotach po
200 K a stałym nauczycielom prawo do zaopatrzenia,
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Jednorazowe koszta podróży z miejsca pobytu do Zadaru przyznane zostaną
zamianowanemu według normy ustanowionej co do kosztów przesiedlenia dla urzęd
ników wojskowych. XI. rangi stanu wolnego.
Kompetenci o tę posadę winni wnieść podanie do c. i k. komendy wojsko
wej (Militar-Kommando) w Zadarze w drodze służbowej (za pośrednictwem c. k.
Kady szkolnej okręgowej) do dnia 31. grudnia 1.904.
Z c. k. Kady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 12. grudnia 1904.

L. 2.538 C. k. Kada szkolna okręgowa w Starym Samborze ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkolemęskiej
w Starym Samborze.
Posada ta zastrzeżona wyłącznie dla kandydatów posiadających egzamin wy
działowy z grupy III.
II. Na posadę nauczycielki w 5-klasowej szkole żeńskiej w Starym Sam
borze. Posada zastrzeżona wyłącznie dla kompetentek z egzaminem wydziałowym
z grupy II. lub III.
B) Z poborami IV. klasy płac:
III. Na posady samoistnych nauczycieli w szkołach 1-klasowych z wolnem
mieszkaniem i prawem używania ogrodu i pola: 1. w Grąziowej, 2. Grodówicach,
3. Hołowecku, 4. Kobie starem, 5. Koniowie, 6. Leninie wielkiej, 7. Libuchowej,
8. Łopuszance-Chominie, 9. Mszańcij, 10. Strzelbicach, 11. Strzyłkach, 12. Suszycy
rykowej, 13. Turzem, 14. Tysowiey, 15. Woli koblańskiej.
W szkołach w starym Samborze jest język wykładowy polski, we wszystkich
innych język ruski.
Podania^ należycie udokumentowane należy przedkładać za pośrednictwem
swej władzy przełożonej do c. k. Bady szkolnej' okręgowej w Starym Samborze
w terminie do końca stycznia 1905 roku.
Stary Sambor, dnia 4. grudnia 1904.

L. 2.589. C. k. Kada szkolna okręgowa w Nowym Sączu ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
A) Z poborami II. klasy płac:
1.
Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w 4-klasowej szkole męskiej
i żeńskiej w Nowym Sączu z obowiązkiem udzielania nauki religii także w innych
szkołach miejscowych w liczbie godzin przepisanej ustawą. O posai^p tę mogą się
ubiegać kanoniczni^ ordynowani kapłani śwśeący i zakonni, którzy w razie zamia
nowania nie będą pełnić parafialnych funkcyi duchownych.
B) Z poborami III. klasy płac:
1.
Na posadę nauczyciela kierującego w 2-klasowej szkole mieszanej w P i 
wnicznej ; wymagane jest uzdolnienie do nauczania języka niemieckiego.
C) Z poborami IV. klasy p ł a ć ;
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1. Na.posady nauczycieli kierujących w 2-klasowych szkołach w Wielogłowaeh i Krynicy-wsi. Dla Kryniey-wsi wymagana jest kwalifikacya z językiem
ruskim wykładowym.
2. Na dwie posady nauczycieli w 4-klasowej szkole w Ł ąc k u ; wymagane jest
uzdolnienie do nauczania jeżyka niemieckiego.
8. Na posady nauczycielskie w 2-klasowych szkołach a) w Kryniey-wsi,
b) w Łomnicy, cj w Zagorzynie. W szkołach w Łomnicy i Zagorzynie jest wolne
mieszkanie w budynku szkolnym dla drugiego nauczyciela; dla szkoły w Krynicy
wsi wymagana jest kwalifikacya do uczenia jeżyka ruskiego,.
4. Na posady nauczycielskie w 1-klasowych szkołach: a) w Andrzejówce,
b) Dubnem, c) Jastrzębiku, d) Leluehowie, e) Muszynce, f) Koztoce wielkiej,
g) Szczawniku, h) Tropili, i) Wojkowej, j) Zubrzyku, k) Złockiem. Na posady
pod a), b), cj, d), e), 1), g), i), j), kj, wymagana jest kwalifikacya do szkół z j ę 
zykiem wykładowym ruskim, zaś na posadę pod h) z językiem polskim.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Nowym Sączu do końca
stycznia 1905.
Nowy Sącz, dnia 27. listopada 1904.

L. 1.787. Celem stałego obsadzenia |iosad nauczycielskich ogłasza c. k. Rad
szkolna okręgowa w Dobromilu kon kurs:
I. Z poborami III. klasy płac:
1. Na dwie posady nauczycieli w szkole 5-klasowej męskiej w Dobromilu.
Na jedną z tych posad będą mieć pierwszeństwo nauczyciele z egzaminem do szkół
wydziałowych z II. grupy, a o drugą mogą się podawać nauczyciele z patentem
do szkół pospolitych i uzdolnieniem do nauczania języka niemieckiego.
2. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. w szkole 5-klasowej
męskiej w Dobromilu z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkole 5-klasowej
żeńskiej.
8. Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 5-klasowej męskiej
w Dobromilu z obowiązkiem udzielania nauki religii w szkole 5-klasowej żeńskiej.
O posady katechetów rzym. i gr. kat, obrządku mogą się ubiegać tylko ka
nonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni, którzy w razie zamianowania
nie będą mogli zajmować posady duszpasterskiej, a o posadę nauczyciela religii
mojżeszowej mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinów i zło
żyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub też kandydaci, którzy złożyli
egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela szkół ludowych pospolitych i posiadają
kwalifikacyę przepisaną do udzielania nauki religii swego wyznania.
II. Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej w Birczy.
O tę posadę mogą się ubiegać tylko mężczyźni z kwalifikacyą do szkół lu
dowych pospolitych z uzdolnieniem do nauczania języka ruskiego i niemieckiego.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 2-klasowej w Posadzie nowomiejskiej.
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3. Na posadę nauczyciela kierującego i na posadę nauczyciela w szkole
2-klasowej w Kwaszeninie.
4. Na posadę nauczyciela w szkole 2-klasowej w Nowemmieście.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: a) w Brzusce, b) Jaw or
niku ruskim, c) Jureczkowej, cl) Kalwaryi pacławskiej, e) Krecowie, f) Lipie,
g) Lisko watem, li) Paportnie, i) w Piątkowej, j) Trzciańcu.
W szkołach w Dobromilu, Birczy, Posadzie nowomiejskiej, Nowemmieście,
Jureczkowej, Kalwaryi pacławskiej, Krecowie jest wykładowy język poiski a język
ruski przedmiotem obowiązkowym, we wszystkich zaś innych szkołach jest wykła
dowy język ruski a język polski przedmiotem obowiązkowym
Podania należycie udokumentowane należy wnosić przez swą władzę przeło
żoną do tutejszej c. k. Bady szkolnej okręgowej w terminie do dnia 15. stycznia
1905 roku.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Dobromil, dnia 19. listopada 1904.

L. 1.106. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich ogłasza c. k. Bada
zskolna okręgowa w Brzozowie następujący konkurs:
A) Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkołach 5-klasowych męskiej
i żeńskiej w Brzozowie.
O posadę tę ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani kapłani, którzy
w razie zamianowania nie będą zajmować posady w duszpasterstwie.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Brzozowie. Język
wykładowy polski.
Pierwszeństwo będą mieli nauczyciele z egzaminem do szkół wydziałowych.
B) Z poborami IV". klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej mieszanej w Dynowie; język
wykładowy polski.
2. Na posadę kierującego nauczyciela w szkole 2-klasowej w Harcie ; język
wykładowy polski.
3. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Bachorzu, Doma
radzu, H a r c i e , Humniskach, Izdebkach, Trześniowie i Wesołej. We wszystkich tych
szkołach jest wykładowy język polski, a w Izdebkach udziela się także nauki ję 
zyka ruskiego.
4. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: a) w Laskówee, b) Lu
bnie, c) Obarzymie, d) Pawłokomie, e) Siedliskach, f) Ulanicy.
W szkołach pod a), c), e), f), jest język wykładowy polski, zaś pod b), d),
język ruski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy w terminie do 15. stycznia
1905 roku.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Brzozów, dnia 16. listopada 1904.
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L. 2.701. G. k. Eada szkolna okręgowa w Bochni ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Z poborami II. klasy płac:
Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 5-klasowej wydziałowej
żeńskiej im. św. Kunegundy w Bochni z obowiązkiem udzielania nauki religii
we wszystkich szkołach męskich i żeńskich w Bochni. Do uzyskania tej posady
wymaganą jest ukończona szkoła rabinów i egzamin na rabina złożony z dobrym
postępem lub egzamin kwalifikacyjny do szkół wydziałowych i uzdolnienie do
udzielania nauki religii mojżeszowej.
II. Z poborami III. klasy p ła c :
a) Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. w szkole 4-klasowej męskiej
w Niepołomicach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 4-klasowe;
żeńskiej w NiJfcłomieach, 1-klasowej mieszanej w Niepołomicach na Podgrabiu
i 2-klasowych mieszanych w Kłaju, Woli batorskiej i Podłężu.
b) Na
posadę nauczyciela w szkole
4-klasowej męskiej w Niepołomicach.
III. Z poborami IV. klasy płac :
a) Na posady nauczycieli kierujących w szkołach 2-klasow7ych w Drwini,
Łąkcie górnej, Rajbrocie i Wiśniczu nowym z dodatkiem za kierownictwo i wolnem mieszkaniem.
b) Na posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Baczkowifc,
Bełdnie, Bogucicach, Bytomsku, Chronowie, Cichawie, Gikowica^h, Dziewinie,
Gawłówku, Łężkowicach, Nieznanowicach, Ostrowie królewskim, Pogwizdowie, Stanisławicaeli i Świniarowie z wolnem mieszkaniem a względnie relutum na miesz
kanie.
c) Na posady nauczycieli: w szkole 4-klasowej mieszanej w Uściu solnein,
w 2-klasowych szkołach męskiej i żeńskiej w Kłaju i w 2-klasowych szkofach
miesząnych w Buczkowie, Drwini, grobli, Lipnicy górnej, Łąkcie górnej, Nieszkow'icach wielkich, Okulicach, Rajbrocie, Wiśniczu starym, Woli batorskiej, Woli
clrwińskiej i Zabierzowie z 10% dodatkiem pa mieszkanie.
We wszystkich szkołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane zaopHiłone w przepisaną rozporządzeniem
c. k. Eady szkolnej krajowej z 19. czerwca 1900 1. 14.242 (Dz. urzęd. Nr. 20 z r.
1900) tabelę kwalifikacyjną wraz z wykazem lat służby przedetatowej należy wno
sić przez swoją "władzę przełożoną do c. k. Eady szkolnej okręgowej w Bochni
najdalej do 31. stycznia 1905 roku.
Kompetenci starający się o kilka z wzmiankowanych posad, mają wnieść o
każdą posadę osobne podanie zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną.
Bochnia, dnia 2. grudnia 1904.
L. 2.940. .(Ą k, Rada szkolna okręgowa w Wieliczce ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach
z językiem wykładowym polskim :
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
1.
Na posadę nauczycielki w szkole 4-klasowoj pospolitej żeńskiej połączonej
z 3-klasową wydziałową w Wieliczce. Do uzyskania tej posady potrzebna jest
N r. 31.
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przynajmniej kwalifikacya do szkól pospolitych z prawem udzielania języka nie
mieckiego jako przedmiotu.
B. Z poborami. III. klasy plac:
2. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Dobczycach.
8. Na posadę naupycielki w szkole 5-klaliwej żeńskiej w Dobczycach.
Kompetenci i kompetentki posiadający patent do szkól wydziałowych z któ
rejkolwiek grupy mają pierwszeństwo w uzyskaniu tych posad a ubiegający się
o te posady mają się wykazać przynajmniej kwalifikacyą do szkól pospolitych
z prawem udzielania nauki języka niemieckiego jako przedmiotu.
0) Z poborami IV. klasy p ł a c :
4. Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych w Czaslawiu, Czechówce, Fałkowicach, Grajowie, Kawcu, Poznachowicach górnych, Skrzynce, Węglówce i Zręczycach.
5. Na posadę nauczyciela (lki) w szkole 2-klasowej w Zakliczynie.
Podania zaopatrzone w dokumenta służbowe i tabelę kwalifikacyjną należy
wnosić do c. k. Eady szkolnej okrllowej w Wieliczce w przepisanej drodze służ
bowej w terminie do końca stycznia 1905.
Wieliczka, 8. grudnia 1904.

L. 2.884. Niniejszem ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa w Jarosławiu
konkurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
Z poborami II. klasy p ła c :
Na posadę nauczyciela 2 klasowej szkoły mieszanej im. Staszica w Jarosławiu
z polskim językiem wykładowym. Wymagane jest uzdolnienie do udzielania nauki
języka ruskiego.
Z poborami III. klasy plac:
1. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Sieniawie.
Ubiegać się o nią mogą kandydaci posiadający kwalifikacyę do szkół ludo
wych pospolitych z językiem wykładowym polskim i uzdolnienie do udzielania
nauki języka ruskiego i niemieckiego, pierwszeństwo zaś będą mieć ci, którzy się
wykażą patentem na nauczyciela szkół wydziałowych z grupy III.
Z poborami IV. klasy płac:
2. Na posadę nauczyciela kierującego, tudzież na posadę nauczyciela w szkole
8-klasowej mieszanej w Skołoszowie.
3. Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej mieszanej w Pruchniku.
4. Na posadę nauczyciela w szkole 3-klasowej połączonit z kursem rolniczym
w Pawłosiowie.
O posady pod 2., 3. i 4. ubiegać się mogą kandydaci posiadający kwalifi
kacyę do szkół ludowych z językiem wykładowym polskim i uzdolnienie do udzie
lania nauki języka niemieckiego, a w Skołoszowie nadto do udzielania nauki ję 
zyka ruskiego.
5. Na posady nauczycieli kierujących w szkołach 2-klasowych w Szówsku
i Laszkach. W pierwszej z tycli szkół jest język wykładowy polski, w drugiej
ruski.

567
6. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klMowych w Rączynie, Rokietnicy,
W ietlinifji Wysocku
W Wietlinie i Wysocku jest język wykładowy ruski, w innych szkołach
język polski.
7. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Bystrowicach, Czudowicach, Budołowicach, Woli węgierskiej, Boźniatowie, Manasterzu i Mołodyczu.
W Manasterzu i Mołodyczu jest język wykładowy ruski, w innych szkołach język
polski.
Kandydaci lub kandydatki ubiegający się o którąkolwiek z wyżej wymienio
nych. posad maja, swe należycie udokumentowane i w przepisaną tabelę kwalifika
cyjną zaopatrzone podanie wnieść do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Jarosławiu
za pośrednictwem swej władzy przełożonej najpóźniej do końca stycznia 1905.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Jarosław, dnia 1. grudnia 1904.

L. 1.706. W 5-klasowej szkole w Lisku jest do tymczasowego obsadzenia
posada nauczyciela religii rzym. Ijftt. z obowiązkiem uczenia także w miejscowej
5-klasowej szkole żeńskiej, o którą kompetować mogą kapłani świeccy lub zakonni
kanonicznie ordynowani. Lisko zaliczone jest do ,111. klasy płac nauczycielskich.
Podania o tę posadę można wnosić zaraz do c. k. Bady szkolnej okręgowej
w Lisku.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Lisko, dnia 25. listopada 1904.

L- 1.969. C. k. Bada szkolna okręgowa w Borszczowie ogłasza konkurs ce
lem obsadzenia posady nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasowej szkole ludowej
męskiej w Borszczowie z poborami III. klasy płac z obowiązkiem udzielania nauki
religii izraelickiej także w innych szkołach ludowych w Borszczowie.
Kandydaci mają się wykazać egzaminem ukończonej sżlfpły rabinackiej albo
patentem na nauczyciela szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do uczenia
religii swego wyznania.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych w terminie do końca stycznia 1905.
Borszczów, dnia 5. grudnia 1904.

L. 1.846. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela 1-klasowej szkoły
w Juryampolu ogłasza się konkurs. Do posady tej przywiązane są pobory IV.
klasy płac i wolne, mieszkanie w budynku szkolnym. Jęzflr wykładowy polski.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić do c. k. Bady szkolnej
okręgowej w Borszczowie w terminie do końca stycznia 1905.
Z i ł . Eady szkolnej okręgowej.
Borszczów, dnia 6. listopada 1904.
__________________________________
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L. 1.627. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela szkoły 4-klasowej
męskiej w Janowie z poborami III. klasy płac ogłasza c. k. Kada szkolna okrę
gowa w Gródku niniejszem konkurs.
Ubiegający się o tę posadę winni wykazać się kwalifikacyą do szkół ludo
wych pospolitych z uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego i ru
skiego w szkołach z językiem wykładowym polskim. Językiem wykładowym w tej
szkole jest język polski.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem w7ładz
przełożonych w terminie do końca stycznia 1905.
Gródek B. grudnia 1904.

b) ogłoszone po raz drugi:
L. 43.662. Niniejszem ogłasza się konkurs w celu nadania posady nauczy
ciela głównego w c. k. seminaryum nauezycielskiem męskiem w Sokalu z kwalifikacyą nauczycielską do szkół średnich do udzielania nauki języka ruskiego, a przynaj
mniej z kwalifikacyą do szkół wydziałowych z przedmiotów grupy j-ęzykowo-liistorycznej z językiem wykładowym polskim i ruskim. Do tej posady przywiązane są
pobory służbowe i prawo do dodatków pięcioletnich unormowane ustawą z dnia 19.
września 1898 Nr. 174 Dz. p. p.
Kompetenci ubiegający się o tę posadę winni podania swe należya-e udoku
mentowane i zaopatrzone w tabelę stosunków służbowych, sporządzona»na prze
pisanym formularzu (Qualifi.kationstabełle) wnieść za pośrednictwem przełożonej
władzy do c k. Kady szkolnej krajowej do dnia BO. grudnia 1904.
Kompetenci pełniący obowiązki w7 publicznych szkołach ludowych lub wy
działowych, a pragnący, aby lata służby spędzone w tych szkołach policzone im
były na posadzie, o którą się ubiegają, nietylko do ogólnej ilości lat służby, ale
także w celu przyznania dodatków pięcioletnich po myśli Sj§. 2. i 14. powyższej
ustawy, winni oświadczyć wyraźnie w swych podaniach, czy i w jakiej mierze
liczą w rązie zamianowania na korzyści, które można osiągnąć na podstawie przy
toczonych postanowień ustaw7y.
Podania kompetentów przedłożą przełożone Dyrekcye szkół średnich względnie
seminaryów naitczycielkich i c. k. Bady szkolne okręgowe, wypełniwszy należycie
tabele kwalifikacyjne w języku niemieckim, najpóźniej do dnia 15. stycznia 1905.
Z c. k. Kady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 4. grudnia 1904.

L. 41.547. W celu nadania posady stałego sługi szkolnego c. k. seminaryum
nauczycielskiego męskiego w Samborze ogłasza c. k. Rada szkolna krajowa konkurs
z terminem do wnoszenia podań do BO. grudnia 1904.
Do posady tej przywiązane są pobory ustanowione ustawą z 26. grudnia 1899
Nr. 255 Dz. pr. p., a mianowicie płaca IV. klasy w kwocie 800 K rocznie i 25(/ j
dodatek aktywalny III. klasy miejscowości w kwocie 200 K rocznie tudzież według
możności wolne mieszkanie w budynku szkolnym i ubranie służbowe.
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Ż posadą tą połączone są wszelkie obowiązki zwykłego sługi, a więc nale
żyta obsługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konferencyjnej, bibliotek, gabinetów,
sali gimnastycznej i t. p. załatwianie posyłek, utrzymywanie czystości i porządku
wewnątrz i zewnątrz budynku szkolnego, tudzież wykonywanie wszystkich czyn
ności zwykłego stróża domowego, jakoto : rąbanie drzewa, noszenie opału, palenie
w piecach, noszenie wody, zamiatanie błota, śniegu i t. p.
Ubiegający się o tę posadę winni wykazać:
1. znajomość języka polskiego w słowie i piśmie świadectwami szkolnemi
i własnoręczną próbą pisma;
2. uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązków z posadą tercyana szkolnego
połączonych świadectwem c. k. lekarza rządowegoS
3. nieprzekroczony wiek 40 lat metryką urodzenia;
4. zachowanie się pod względem moralnym i politycznym świadectwem mo
ralności, wydanem przez właściwe władze, jeżeli ubiegający się nie pozostaje
w służbie publicznej;
5. Dotychczasowe zatrudnienie odnośnemi świadectwami.
Podania zaopatrzone w te dokumenta należy wnieść w oznaczonym terminie
do c. k. Eady szkolnej krajowej na ręce Byrekcyi c. k. seminaryum nauczyciel
skiego w Samborze, a jeżeli ubiegający się pozostaje w służbie publicznej za po
średnictwem swej przełożonej władzy.
W myśl ustawy z 19. kwietnia 1872 Dz. p. p. Nr. 60 mają przy nadaniu
tej posady pierwszeństwo wysłużeni podoficerowie, posiadający wymaganą powyżej
kwal fikacyę i wykazujący się certyfikatem c. i k. państwowego Ministerstwa
wojny lub c. k. Ministerstwa obrony krajowej, który uprawnia do ubiegania się
o posadę w służbie cywilnej. Dopiero w braku takich kandydatów mogą być
uwzględnieni także inni kandydaci, o ile posiadają wymaganą kwalifikacyę.
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 5. grudnia 1904.
L. 2.073. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Cieszanowie, ogłasza niniejszem
konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich;
1.
Na posady nauczycieli religii rzym. kat. 1) w 5-klasowej szkole męskiej
w Lubaczowie z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu także w szkole 5-klaso
wej żeńskiej w Lubaczowie a w miarę potrzeby i w innej szkole ludowej do
parafii rzym. kat. w Lubaczowie należącej. Do posady tej przywiązane są po
bory III. klasy płac. — 2) W szkole 4-klasowej mieszanej w Oleszycach m. z obo
wiązkiem udzielania tego przedmiotu w szkołach ludowych należących do rzym.
kat. parafii w Oleszycach m., mianowicie w szkole 2-klasowej w Oleszycach sta
rych, Staremsiole i w 1-klasowej szkole w Futorach.
Koszta podróży nauczyciela religii z powodu udzielania nauki religii poza
miejscem jego zamieszkania będą pokrywane z funduszów szkolnych miejscowych.
Do posady tej przywiązane są pobory IY. klasy płac.
O posady te ubiegać się mogą kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i za
konni, którzy w razie zamianowania nie będą mogli zajmować równocześnie po
sady duszpasterskiej.
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Z poborami III. klasy płac :
1. Na posadę nauczyciela kierującego tudzież na dwie posady nauczycieli
w szkole 5-klasowej męskiej w Lubaczowie.
Na posadę nauczyciela kierującego w Lubaczowie pierwszeństwo mają nau
czyciele z kwalifikacya do szkół wydziałowych z grupy I. II. lub III., a na dwie
posady nauczycieli w tej szkole pierwszeństwo zastrzega się kompetentom z egza
minem do szkół wydziałowych z II. i III. grupy.
2. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasoWej mieszanej'w Cieszanowie. Kom
petenci z kwalifikacya do szkół wydziałowych z grupy II. mają pierwszeństwo.
3. Na posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Lubaczowie z kwalifikacyą do szkół ludowych pospolitych i z prawem udzielania nauki języka niemie
ckiego w szkołach więcejklasowych.
Z poborami IY. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 4-klasowej w Narolu mieście.
2. Na dwie posady nauczycieli w szkole 4-kiasowej w Oleszycach mieście
z kwaliflkacyą do szkół ludowych pospolitych i prawem udzielania nauki języka
niemieckiego w szkołach więcejklasowych.
3. Na posadę nauczyciela kierującego w szkole 2-klasowej w Młodowie.
4. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Oewkowie, Lu
blińcu nowym, Lisichjamach i Płazowie.
5. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych : w Baszni górnej, Bihalach (z płacy potrąca się dochód, z gruntu w kwocie 20 K 10 h), Dzikowie nowym,
Futorach, Hucie starej, Lipsku, Lipowcu, Moszczanicy i Narolu wsi.
W szkołach w Cieszanowie, Lubaczowie, Nfcrolu m., Oleszycach m., Oewkowie,
Lisichjamach, Lipsku, Moszczanicy i Narolu wsi jest wykładowy język polski,
w innych ruski.
Ubiegający się nauczyciele (lki) o wymienione posady mają wnieść należycie
udokumentowane podania za pośrednictwem swych przełożonych władz do c. k.
Bady szkolnej okręgowej w Cieszanowie najdalej do 15. ty c z n ia 1905.
Cieszanów, dnia 24. listopada 1904.

L. 3.284. Celem stałego obsadzenia posad nauczycielskimi ogłasza c. k. Bada
szkolna okręgowa w Bohatynie kon k u rs:
I. Z poborami III. klasy p ł a c :
1. Na posadę nauczyciela religii rzym. kat. i gr. kat. w 6-klasowej szkole
męskiej w Bohatynie z obowiązkiem udzielania nauki religii także i w 6-klasowej
szkole żeńskiej w Bohatynie. 0- posady te mogą ubiegać się kanonicznie ordyno
wani kapłani świeccy lub zakonni, którym obok czynności katechety nie wolno
sprawować parafialnych funkcyi duchownych.
2. Na pwsadę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Bursztynie.
II. Z poborami IV. klasy płac:
1. Na posadę naucz)rciela4-klasowej szkoły mieszanej w Bukaczowcach.
2. Na posady nauczycieli kierujących 2-klasowych szkół a) w Psarach, b)
Stratynie.

571
3. Na posady nauczycieli (lek) 2-klascMgph szftftł a) w Ozerniowie, b) Oześnikach, c l D olinianaŁ, d) Lipicy górnej, e) Sam kach górnych.
4. Na posady samoistnych nauczycieli 1-klasowych szk ó ł: a) w Bieńkowcach,
b) Czahrowie, c) Demianowie, d) Dubryniowie, e) Pradze, f) Herbutowie, g) Hrehorowie, h) Jawezu,' i) Junaszkowie, j) Kuropatnikach, k) Niemszynie, 1) Podgro
dziu,1IjPodm ichalowcach, m) Budzie, n) Buzdwianach, o) Skomorochach nowych
p) Wiszniowie, r) Wyspie, s) Zeliborach.
W Bursztynie, Bufeczowcach i Stratynie jest język wykładowy polski,
w innych szkołach język ruski.
Podania o powyższe posady, zaopatrzone w dowody uztrolnieniś( tabelę kwa
lifikacyjną i wykaz lat służby, wnosić należy za pośrednictwem władzy przełożonej
do tutejszej e. k. Bady szkolnej okręgowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15. stycznia 1905.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Bohatyn, dnia 11. listopada 1904.

L. 4644. 0. k. Bada szkolna okręgowa w Kamionce strum. ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielfcki-e:
A) Z poborami II. klasy p ł a c :
I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat., gr. kat. i mojż. szkoły 3-klasowej
wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową szkołą pospolitą w Eadziechowie
z obowiązkiem udzielania tego przedmiotu w miejscowej 6-klasowej szkoła żeńskiej.
B) Z p o b o ra m i III . k la s y p ł a c :

I. Na posady nauczycieli religii rzym. kat. i gr. kat. szkoły6-klasowej
męskiej w Busku z obowiązkiem udzielania t^gD przedmiotu w miejscowej 6-kla
sowej szkole żeńskiej, tudzież w 1-klasowej szkole na przedmieściu „Długa Strona11
w Busku.
II. a) na jedną posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły pospolitej połączonej
z 3-klasową szkołą wydziałową w Eadziechowie; pierwszeństwo będą mieli nau
czyciele posiadający uzdolnienie do udzielania nauki śpiewu i gimnastyki;
b) na posadę nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Kamieńce
strum.
z zastrzeżeniem pierwszeństwa nauczycielowi posiadającemu egzamin wydziałowy
z I. lub II. grupy;
c) na dwie posady nauczycielek 6-klasowej szkoły żeńskiej w Eadziechowie
z zastrzeżeniem pier-wśzeństwa nauczycielkom posiadającym egzamin wydziałowy
z II. lub III. grupy. W szkołach powyższych jest język wykładowy polski.
0) Z poborami IV. klasy p ł a c :
I. Z językiem wykładowym polskim:
a') na cfwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Ohołojowie;
b) na posadę nauczyciela (lki) 2-klasowej szkoły w H orpinie;
c) na posady nauczycieli 1-klasowych szkół: w Kozłowie, Warchołach, Milatynie nowym, Maziami wawrzkowej, Berbekach.
II. Z językiem wykładowym ruskim:
a) na trzy posady nauczycieli 4-klasowej szkoły w Dobrotworze ;
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b) na dwie posady nauczycieli 4-klasowej szkoły połączonej z dopełniającym
kursem rolniczym w Stojanowie;
c) na posady nauczycieli 2-klasowych szkół: w Babicach, Dmytrowie, Dziedziłowie, Nowosiółkach, Ohladowie, Pawłowie, Pobużanach, Bzepniowia. Sokoli,
S.treptowie, Tadaniu;
d) na posady nauczycieli 1-klasowych szkół: wJabłonówce, Łanach polskich,
Łodynie, Muehaniu, Niemiłowie, Nahorcach małych, Nieznanowie, Ostrowie, Bu
dzie za Bugiem i Sokołowie.
O posady nauczycieli religii rzym. i gr. kat. mogą ubiegać się księża ordy
nowani świeccy i zakonni. Posad katechetów nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej w Badziechowie ubiegać się mogą
kandydaci, którzy wykażą się ukończoną szkołą rabinów i egzaminem na rabina
złożonym z dobrym postępem lub patentem kwalifikacyjnym do szkół wydziało
wych i uzdolnieniem do udzielania nauki religii izraeliekiej.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych
władz przełożonych do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Kamionce strum. w termi
nie do 15. stycznia 1905.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Kamionka strum. dnia 25. listopada 1904.

Hakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukam i W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.

lio k T U I.

Nr. 82.

URZĘDOWY
c. k. Ra d y s z k o l n e j k r a j o w e j w g a l i c y i .
R edagow any w c. k. R adzie szkolnej krajowej.
Wydany dnia 28. grudnia 1904.

L. 48.155.

O k ó l n i k
c. k. Eady szkolnej krajowej do Zarządów szkół ludowych w sprawie
przesyłania poborów nauczycieli przekazami pocztowymi,

Celem zapobieżenia coraz częstszym skargom na zwłokę w wy
płacie poborów nauczycieli ludowych, uskutecznianą za pośrednictwem
przekazów pocztowych, którą powoduje brak dostatecznej gotówki
w mniejszych urzędach pocztowych, odniosła się c. k. Dyrekcya Poczt
i telegrafów' ; we Lwowie do c. k. Rady szkolnej krajowej z prośbą
0 wydanie Zarządom szkół odpowiednich pouczeń.
Wskutek tego poleca się Zarządom tych szkół, których nauczyciele
w myśl rozporządzenia z dnia 22. marca 1901 1. 8.282 Dzień, urzęd.
Nr. 12 (patrz Zbiór ustaw Pierożyńskiego, wydanie nowe str. 296)
otrzymują swe pobory za pośrednictwem przekazów pocztowych, aby
we własnym interesie przesyłały około dnia 20-go każdego miesiąca,
bez osobnego wezwania, właściwemu urzędowi pocztowemu poświadcze
nie, zawierające dokładne daty co do adresatów (imię i nazwisko)
1 kwot przekazowych oraz nazwę kasy przekazującej (siedzibę Urzędu
podatkowego).
Poświadczenie to ma kierownik szkoły stwierdzić własnoręcznym
podpisem i pieczęcią urzędową, a służyć ono będzie urzędowi poczto
wemu za alegat do prośby o zasiłek pieniężny na przewidziane wypłaty
Z c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 20. grudnia 1904.
Za c. k. Namiestnika
Płaech w. r.
.\r 32
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L. 45.580.

Rozporządzenie
c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkich c. k. Rad szkolnych okręgo
wych i do Zarządów szkół ludowych w sprawie ogrodów szkolnych.

Ze sprawozdań przedkładanych po myśli tutejszego okólnika z dnia
9. sierpnia 1901 L. 21.966 w sprawie ogrodów szkolnych (Dz. urzęd.
Nr. 30. z r. 1901), przekonała się c. k. Rada szkolna krajowa, że nie
które c. k. Rady szkolne okręgowe bądź to zaniedbują w rażący spo
sób wypełnienia nałożonego na nie tym okólnikiem obowiązku, bądź
też interpretują postanowienia w nim zawarte niewłaściwie i nie wy
konują ich należycie.
Z tego powodu rozporządza c. k. Rada szkolna krajowa w ślad
okólnika z 9. sierpnia 1901'iL. 21.966 co następuje:
1. Przedewszystkiem należy, stosując się do postanowień przyto
czonego okólnika, rozróżnić dwie sprawy tym okólnikiem objęte, a mia
nowicie :
a) utrzymywanie stałej ewidencyi ogrodów szkolnych;
b) przyznawanie remuneracyi nauczycielom, którzy w pracy około
ogrodów szkolnych wybitne położą zasługi.
2. Ewidencya ta utrzymywana być ma w ten sposób, że każdy
nauczyciel prowadzący przy szkole ogród szkolny, ma przedkładać
z końcem każdego roku szkolnego przełożonej c. k. Radzie szkolnej
okręgowej sprawozdanie o stanie ogrodu szkolnego i o wynikach prak
tycznej nauki w tym ogrodzie, wedle podanego w tym okólniku wzoru
obejmującego 8 pytań. Od tego obowiązku nie może się uchylać żadna
szkoła publiczna, przy której znajdują się ogród lub pole, służące dla
użytku młodzieży szkolnej i zapisane jako takie w przedkładanych
przez Radę szkolną okręgową urzędowych wykazach statystycznych.
3. C. k. Rada szkolna okręgowa wezwie przeto zaraz wszystkich
nauczycieli swojego okręgu, a w szczególności nauczycieli tych szkół
1-klasowych, oraz wszystkich kierowników tych szkół 2- lub więcej
klasowych, przy których znajdują się ogrody dla użytku młodzieży, aby
jak najgorliwiej oddawali się pracy około uprawy ogrodów szKolnych,
pouczając ich przytem o obowiązku przedkładania z końcem każdego
roku szkolnego sprawozdania o stanie tych ogrodów i wynikach prak
tycznej w nich nauki.

*
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4 Poleca się c. k. inspektorom szkolnym okręgowym, aby w czasie
wizytacyi szkół — o ile takie wizy tacy e odbywać się będą w okresie
pozazimowym — zwracali należytą uwagę na stan ogrodów szkolnych,
na ich sposób zagospodarowania a przedewszystkiem, aby kontrolowali
naukę praktyczną w tych ogrodach i swoje w tym względzie spostrze
żenia zamieszczali w sprawozdaniach wizytacyjnych w ustępie na ten
cel przeżnaczonym. Tylko bowiem w ten sposób będzie można uczynić
zadość postanowieniu powyższego okólnika w tym kierunku, iż odnośne
wykazy nauczycieli -o ogrodach szkolnych mają być, spraw dzane na
podstawie sprawozdań wizytacyjnych inspektora.
5. Przedłożone c. k. Radzie szkolnej okręgowej wykazy o ogro
dach szkolnych należy przedkładać c. k. Radzie szkolnej krajowej w za
sadzie dopiero po ich sprawdzeniu przez inspektora; jeżeli jednak
wizytacya inspektora okręgowego w pewnej szkole nie. odbyła się
w okresie, wymienionym powyżej w punkcie 4-tym, lecz wcześniej lub
później, okoliczność ta nie .może uzasadniać wyłączenia dotyczącego
wykazu ze zbioru wykazów, mających się przedłożyć c. k. Radzie szkol
nej krajowej.
6. Wykazy te należy przedkładać c. k. Radzie ęzkolnej krajowej
do wiadomości bez względu na to, czy w dotyczącym okręgu znajdują
się tacy nauczyciele, którzyby zasługiwali na przyznanie jednemu z nich
remuneracyi, czy ich niema wcale.
7. Wraz z tymi wykazami przedłożą c. kJ Rady szkolne okręgowe
swoje własne sprawozdanie o stanie ogrodów szkolnych w swym
okręgu. W sprawozdaniu tern należy podać ogólny pogląd na stan za
gospodarowania tych ogrodów, na stan i kierunek nauki praktycznej
w tych ogrodach oraz przedłożyć swoje ewentualne wnioski co do
środków, które należałoby zastosować celem podniesienia poziomu nauki
praktycznej w tych ogrodach, która jest bezsprzecznie najważniejszem
zadaniem i ostatecznym celem ogrodów szkolnych w szkołach wiejskich.
8. W sprawie wniosków o przyznanie remuneracyi jednemu z na
uczycieli okręgu za najlepiej prowadzony ogród szkolny należy się za
stosować ściśle do normy podanej w okólniku z dnia 9. sierpnia 1901
L. 21.966. M ndusze na remunerowanie nauczycieli za prowadzenie
ogrodów szkolnych są przeznaczone wyłącznie tylko dla takich nau
czycieli, którzy na tem polu położą i s t o t n e zasługi. C. k. Rada
szkolna krajowa nie mogłaby przyznawać takiej remuneracyi nauczy
cielom o mniej skutecznej rta tem polu działalności, przedstawianym
80*
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częstokroć przez c. k. Rady szkolne okręgowe jedynie z tego powodu,
żeRepszego kandydata w okręgu na razie niema.
Okoliczno£ć%aką, jak brak odpowiedniego kandydata dla przyzna
nia mu remurieracyi powinna c. k. Rada szkolna okręgowa wyraźnie
w swem sprawozdaniu zaznaczyć, a zarazem przedstawić c. k. Radzie
szkolnej krajowej odpowiednie wnioski, zmierzające do przeprowadzenia
sanacyi w tym kierunku, aby liczba ogrodów szkolnych, spełniających
swoje zadanie wobee. młodzieży i wobecji' miejscowej ludności, stale się
zwiększała.
Nie należy również przedstawiać do ponownego remunerowania
takich nauczycieli, którzy remuneracyę w ciągu ostatniego pięciolecia
już raz otrzymali.
9. Szczególniejszy obowiązek wzorowego, prowadzenia ogrodu szkol
nego cięży na tych nauczycielach, którzy pobierali naukę na kursach
ogrodniczych, pszczelniczych i uprawy tytoniu. Od takich nauczycieli
władze szkolne mają prawo wynrg&fcć. szczególni^ wydatnej działalności
około podniesienia w gminie warzywnictwa, Sadownictwa, pszczelnictwa,
uprawy tytoniu, wogóle tego działu, który na kursie dokładniej poznali,
tudzież udzielanie pomocy nauczycielom sąsiadom w poznanym kie
runku. C. k. Rada szkolna krajowa spodziewa się, ze tacy nauczyciele
nie zawiodą pokładanych w nich nadziei i że działalność ich nie bę
dzie się ograniczała wyłącznie na wzorowem prowadzeniu własnego
ogrodu szkolnego.
10. Co do terminu przedkładania c. k. Radzie szkolnej krajowej
sprawozdań o stanie ogrodów szkolnyclą i ewentualnego wniosku o przy
znanie
remuneracyi za najlepiej prowadzony ogród szkolny poleca się
c
c. k. Radom szkolnym okręgowym, aby takie sprawozdanie przedkładały
n a j p ó ź n i e j do 15. s i e r p n i a k a ż d e g o r o k u .
Cldyby zaś sprawa ogyoclów szkolnych miała być przedmiotem
obrad grona nauczycielskiego w cz^je konferencyi okręgowej, w takim
razie należy we wskazanym terminie donieść c. k. Radzie szkolnej
krajowej, że takie sprawozdanie będzie przedłożone wraz z wnioskami
tej konferencyi dopiero po odbytej konferencyi okręgowej. Odnośne spra
wozdanie należy jednakże wyłączyć z ogólnego sprawozdania o prze
biegu konferencyi i przedkładać osobną relacyą.
C. k. Rada szkolna krajowa nadmienia przy tem, że. poddanie spra
wozdań nauczycieli o ogrodach szkolnych pod dyskusyęEgrona nauczy
cielskiego w czasie konferencyi okjęgowych okazało się w praktyce na
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der dzielnym i skutecznym środkiem do ożywienia działalności nauczy
cieli nad ogrodami szkolnymi i że z tego względu środek ten powinien
być częściej stosowany.
Z c. k. Rady szkolnej krajoóVej.
Lwów, dnia 28. grudnia 1904.
Za c. k. Namiestnika
Plaselc w. r.

W ia d o m o śc i o so b iste.
J, E. Pan Minister Wyznań i Oświaty zamianował Jadwigę Szałowską, za
stępczynię nauczycielki w c. k. żeńskiem seminaryum nauczycielskiem w Przemy
ślu, nauczycielką szkoły ćwiczeń w tym zakładzie.
J. E. Pan Minister Wyznań i Ośw'iq£y zwolnił Juliana Dobrzańskiego, c. k.
okręgowego inspektora szkolnego dla okręgu krakowskiego miej ® i ego, .od obo
wiązków żasftpey dyrektora c. k. komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół
ludowych z polskim językiem wykładowym w Rzeszowie, oraz dr. Salomona Friedberga, profesora IV. Jim nazyum we Lwowie i BSjftdysława Kmiecia zastępcę nau
czyciela w c. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem w Stanisławowie od
funkcyi członków tej komisyi e g z a m i n w j A j i zamianował dr. Mieczysława
Warmskiego, dyrektora- c, k. II. gimnazyum w Rzeszowie, zastępcą dyrektora,
Wilhelma Kutscherę, profesora II. gimnazyum w Rzeszowie, Michała Kronenberga i Karola Mokrzyckiego nauczycieli szkoły' ćwiczeń, Antoniego Pruskiego
nauczyciela muzyki i Władysława Szybiaka zal&pcę m5czyci,e]a w '6. k. męskiem
seminaryum nauczycielskiem w Rzeszowie, członkami komisyi egzaminacyjnej
dla nauczycieli szkół ludowych z polskim językiem wykładowym w Rzeszowie do
końca bieżącego okresu funkcyjnego.
0.

k. B|ada szkolna krajowa zatwierdziła wybór

Mikołaja lir. Reya na delegata R a ty powiatowej do c. k. Rady szkolnej okręgowej
w Pilźnie;
Wincentego Śmiałowskiego i. Daniela Trochanowskiego na delegatów Rady po
wiatowej clo c. k. Rady szkolnej okręgowej V Grybowie;
Ks. Teofila Tufizmanowieza na duchownego członka obrz. gr. kat. do c. k. Rady
szkolnej okręgowej w Rudkach;
Mikołaja Dudykiewicza nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły męskiej w Ku
likowie na reprezentanta zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady szuolnej
okręgowej w Żółkwi;
Stefana Ozesnyka, nauczyciela szkoły 1-klasowej w M.kuliczynie na reprezentanta
zawodu nauczycielskiego dc c. k. Rady szkolnej okręgowej w Nadwornie;
Laurentegp Witoszyiiskiegó nauczyciela 1 -klasowej sokoły w Suszycy wielkiej, na
reprezentanta zawodu nauczycielskiego do c. k. Rady szkolnej; okręgowej
w Starym Samborze ;
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Maryana Kępy dyrektora szkoły wydziałowej żeńskiej w Bochni na reprezentanta
zawodu nauczycielskiego do c. k. Bady szkolnej okręgowej w Bochni.
0. k. Kada szkolna krajpwa zamianowała w szkołach ludowych:
ks. Aleksandra Moszyńskiego nauczycielem religii rzym. kat. 3-klasowej szkoły
wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą im. św. Antoniego we
Lw ow ie;
Paulinę Spławiriską nauczycielką 3-klasowej szkoły wydziałowej żeńskiej im. Mic
kiewicza w Krakowie;
Mojżesza Jonasa nauczycielem religii izrael. 3-klasowej szkoły wydziałowej męs
kiej połączonej z 4-klasową pospolitą w Trembowli;
Maryę Beinoldównę i Helenę Kordubównę nauczycielkami 6-klasowej szkoły żeńskiej
w Brzeżanach;
Józefa Wojtanowskiego nauczycielem kierującym 5-klasowej szkoły w Pilźnie;
ks. Anatola Czyczyłowicza nauczycielem religii gr. kat. 5-klasowej szkoły męskiej
w Lubaczowie;
Tadeusza Wodnego nauczycielem kierującym 4-klasowej szkoły męskiej im. św.
Wojciecha w Krakowie;
Wandę Eliaszównę nauczycielką kierującą 4-klasowej szkoły żeńskiej im. św. Jadwigi
w Krakowie;
ks. A.dama Wesolińskiego nauMycielem religii rzym. kat. 4-klasowej szkoły
męskiej im. Piramowicza we Lwowie;
Stefanię Niżankowską nauczycielką 4-klasowej szkoły w Czyszkach;
Maryń Pyrzbwską nauczycielką 2-klasowej szkoły w Bronowieack małych.
Nauczycielami kierujcącymi szkół 2-klasowych:
Ignacego Bobanycza w Synowódzku niżnem ; Piotra Hnatyka w -^Lhersku;
Stanisława Badzińskiego w Prżędzelu.
Nauczycielami i nauczycielkami szkół 1-klasowych:
Franciszka Chorążego w Jasienicy; Józefę Urbanowiczównę w Podłużu.
C. k. Bada szkolna krajowa przeniosła:
Janinę Szczepańską nauczycielkę 5-klasowej szkoły żeńskiej w Bopczycach na
równorzędną posadę do 5-klasowej szkoły w B udniku;
Wojciecha Małysiaka nauczyciela 4-klasowej szkoły w Wrzawach na równorzędną
posadę do 4-klasowej szkoły w Badomyślu (okręgu tarnobrzeskiego) ;
Franciszka Pietruszkę nauczyciela 2-klasowej szkoły w Turbii ca równorzędną
posadę clo 2-klasowej szkoły w Krzątce;
Eleonorę Sanakównę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Kamieniu, przydzieloną do
2-klasowej szkoły w Przegini duchownej, na posadę nauczycielki 2-klasowej
szkoły w Jeleniu ;
Jana Świątka nauczyciela 1-klasowej szkoły w Grudnie dolnej na równorzędną
posadę do szkoły w Jamach.
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0. k. Eada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Emilię Karpińską nauczycielkę 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Mickiewicza w Ko
łomyi ;
Wiktoryę Scherffową nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Łyścu;
Stanisławę Świszczowską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Strutynie wyżnym;
Jadwigę Asłanowiczównę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Brześcianach.
Zmarl i :
Julian Chomiński nauczyciel kierujący 2ńdasowej szkoły żeńskiej na Starym
Eynku w Sokalu w 53. roku życia a 31. roku służby zmarł 10. grudnia b. r.
Marya Jędrzejecka tymczasowa nauczycielka 6-klasowej szkoły żeńskiej w Gródku
zmarła dnia 15. grudnia b.Ir.
Antoni Wilk nauczyciel kierujący szkoły 5-klasowej żeńskiej w Lubaczowie, okręgu
cieszanowskiego zmarł w dniu 13. grudnia 1904 w 5'1. roku życia a 28. roku
służby nauczycielskiej;
Jan Dembicki stały nauczyciel 1-klasowej szkoły w Szczurowicach w okręgu
brodzkim w 47. roku życia a 25. roku służby, zmarł dnia 6. grudnia b. r.
Marya Zagórska tymczasowa nauczycielka 1-klasowej szkoły w Podolszu w okręgu
wadowickim; urodzona dnia 1. lipca 1883 we Lwowie, zmarła dnia 3. gru
dnia b. r.

Bemuneracye za skuteczną pracę około ogrodów szkolnych otrzymali w myś.
okólnika c. k. Eady szkolnej krajowej z dnia 9. sierpnia 1901 L. 21.966 (Dzień!
urzęd. Nr. 30) nauczyciele w następujących okręgach szkolnych :
1. Antoni Horodyski, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Byczkowcach,
okręg Ozortków ;
(.2. Antoni Petrina, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Oeniawie,
okręg Dolina';
3. Stanisław Szarek, dyrektor 2-klasowej szkoły połączonej z kursem ogro
dniczym w Dąbiu, okręg krakowski zamiejski;
4. Maryan Solski, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Pikułowlcach,
okręg lwowski zamiejski;
5. Michał Wiśniewski, nauczyciel 1-klasowej szkoły w Manastercu, okręg
L isko ;
6. Edmund Kuśnirz, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Luboczy,
okręg Pilzno ;
7. Bazyli Kamiański, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły połączonej
z dopełniającym kursem rolniczym w Nowosiółce, okręg Podhajce:
8. Tadeusz Zawadzki, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Dżurowie
okręg Ś n ia ty n ;
9. Bazyli Eawluk, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Wołczkowcach
okręg Śniatyn;
10.
Józef Drewka, nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Siemiechowie,
okręg Tarnów.
_______________
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O r g a n iz a e y a szkół.
J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 16. listopada 1904
1. 85.436 zezwolił na otwarcie prywatnego seininaryum nauczycielskiego żeńskiego
z polskim językiem wykładowym wT Stanisławowie, założonego i utrzymywanego
przez Towarzystwo pedagogiczne w Stanisławowie, Tym samym reskryptem
zezwolił JE. Pan Minister Wyznań i Oświaty, ażeby dyrekeyę tego zakładu objął
ks. Franciszek Skarbowski, katecheta c. k. Ł m inaryum nauczycielskiego męskiego
w Stanisławowie, tudzież aby otwarcie I. roku nastąpiło w roku szkolnym 1904 5.
0.
k. Eada szkolna krajowa w y łaH Ł a orzeczeniami z dnia t-7. grudnia 1904 :
1. 44.880 gminy Piłę kościelecką i Bolńcin w okręgu chrzanowskim z zakresu
szkolnego w Płazie i zorganizowała olftmą 1-klasową szkołę w Bolęcinie
dla Bołęcina i P i ł y ;
1. 46.175 gminę Podobin w okręgu limanowskim z zakresu szkolnego w Niedź
wiedziu i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Pódobinie ;
1. 48.816 gminę Murzasichle w okręgu nowotarskim z zakresu szkolnego w Poro
ninie i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Murzasichlu ;
1. 49.084 gminę Nieznajową w okręgu gorlickim z zakresu szkolnego w Czarnem
i zorganizowała osobną 1-klasową szkołę w Nieznajowej.
1. 50.055 gminę Smodnę w okręgu kosowskim z zakresu szkolnego wr KofSwie
starym i zorganizowała osobną 1-klasową szkolę w Smodnie.
O.
k. Eada szkolna krajowa zorganizowała orzeczeniami z dnia 27. grudnia
1904 roku:
1. 41.997 1-kłasową szkołę w Nosówce w okręgu rzeszowskim;
1. 49.095 1-klasową szkołę w Trościańcj.ch w okręgu buczackim;
1. 42.661 dopełniający kurs rolniczy przy 2-klasowej szkole w Pcimiu w okręgu
myślenickim.
O.
k. Eada szkolna krajowa przekształciła orzeczeniami z dnia 27. grudnia
1904 1-klasowe szkoły na 2-kłasowe:
1. 48.888 w Łubiankach wyższych w.okręgu zbaraskim;
1. 49.632 w Oskrzesińcach w okręgu kołomyjskim;
1. 49.729 w Milczycach w okręgu rudeckim;
1. 49.895 w Kamienicy w okręgu limanowskim.

B u d o w a szkół.
C. k. Eada szkolna krajowa przyznała gminie Czerhanówka w okręgu kosowskim^bezprocentową pożyczkę w kwocie 3.6)00 K na budowę szkoły a gminie
Zahajpol w okręgu kołomyjskim 2.000 K.
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K s ią ż k i sz k o ln e .
C.
k. Eada szkolna krajowa poleciła książkę p. t. „Prof. Bronisław Buchowicz. Jakościowa analiza chemiczna (pojedyncza i złożona) zastosowana do potrzeb
akademii handlowych i wyższych szkół realnych. We Lwowie 1905. Nakładem
Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych" jako środek pomocniczy przy nauce
chemii w szkołach realnych i handlowych.
0.
k. Eada szkolna krajowa postanowiła polecić książkę p. t. „Bie Ahnfrau.
Ton Franz Grillparzer. Mit Einleitung und Amnerkungen versehen von Julius
Ippoldt. We Lwowie 1904. Nakładeln Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych" —
do użytku w szkołach średnich jako środek pomocniczy przy nauce języka nie
mieckiego.
0. k. Eada szkolna krajowa postanowiła zaliczyć książkę p. t. „Korneliusa
Eeposa żywoty sławnych mężów; wydał Wiktor Kłak. Wydanie 8. We Lwowie
1904. Nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych" w poczet książek do
zwolonych do użytku w gimnazyach.
Cena egzemplarza ■ K 50 h.

O r z e c z e n ia

z a s a d n ic z e M i n i s t e r s tw a
i T r y b u n a łó w .

Z powodu szczegółowego przypadku zarządził JE. Pan M inijter Wyznań
i Oświaty rozporządzeniem z dnia 26. listopada 1904 L. 187.8#8', co następuje-': „Bo zatwierdzenia nauczycieli religii w nauczycielstwie (stabilizacyi) w szko
łach średnich liczy się czas od pierwszej stałej nominacji t. j. już od mianowania
nauczycielem religii z poborami ustanowionymi w §. 4. ustawy z 19. września
1898 Bz. p. p. Nr. 173.
Natomiast o wymiarze dodatków pięcioletnich rozstrzyga -termin, w którym
nauczycielowi religii przyznano płacę, ustanowioną dla nauczycieli rzeczywistych
w §. 1. powyższej ustawy.
Wkońcu poleca się, aby nauczycielom religii, mającym pobory ustanowione
w §. 4. wymienionej ustawy nie przyznawano tytułu „rzeczywistych nauczycieli
religii", lecz tylko tytuł „nauczycieli religii", wszystkich zaś innych stale za
mianowanych nauczycieli religii oznaczano jako „rzeczywistych nauczycieli religii".

K o n k u r s a.
a) ogłoszone po raz pierw szy:
L. 5.722. 0. k. Eada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniej
szem konkurs na posady nauczycielskie z poborami I. klasy p ł a c :
1. Na posadę dyrektora szkoły wydziałowej męskiej im. św. Marcina połą
czonej z 4-klasową szkołą pospolitą we Lwowie. Bo tej posady przywiązany jest
dodatek za kierownictwo w kwocie 400 K i dodatek na mieszkanie w kwocie
N r. 32.
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720 K. Kandydaci o posadę dyrektora szkoły wydziałowej muszą, się wykazać pa
tentem kwalifikacyjnym na nauczyciela szkół wydziałowych z którejkolwiek grupy.
2. *Nai posadę nauczyciela religii rzym. kat. i nauczyciela religii mojżeszowej
3-klasowej szkoły wydziałowej męskiej połączonej z 4-klasową pospolitą im. św.
Marcina we Lwowie. O posadę nauczyciela religii rzym. kat. mogą się ubiegać
kanonicznie ordynowani kapłani świeccy i zakonni. Katecheta obowiązany będzie
do udzielania 24 godzin nauki w szkole męskiej im. św. Marcina, ewentualnie
także w innej szkole wydziałowej lub pospolitej. Posady nauczyciela religii nie
można zajmował równocześnie z obowiązkami duszpasterskimi.
O posadę nauczyciela religii mojżeszowej mogą się ubiegać kandydaci którzy
ukończyli szkołę rabinów i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem, lub też
którzy mają kwalifikacyę na nauczycieli szkół wydziałowych z którejkolwiek grupy
i posiadają kwalifikacyę przepisaną do udzielania nauki religii mojżeszowej. Nau
czyciel religii izraelickiej obowiązany będzie do udzielania 24 godzin nauki tygo
dniowo w szkole rii^śkiej im. św. Marcina, ewentualnie także w innej szkole w y
działowej lub pospolitej. Obowiązków nauczyciela religii nie można pełnić równo
cześnie z obowiązkami duszpasterskimi.
3. Na trzy posady nauczycieli szkoły wydziałowej męskiej im. św. Marcina
we Lwowie, mianowicie na jedną posadę nauczjliela z przedmiotów grupy I., na
jedną posadę nauczyciela z przedmiotów grupy II. i na jedną posadę nauczyciela
z przedmiotów grupy III.
Eównocześnie ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa konkurs na takie same
posady nauczycieli szkół wydziałowych w innych szkołach wydziałowych męskich
we Lwowie przy tej sposobności opróżnić się mogące.
W szkole im. św. Marcina jest język wykładowy polski.
Podania zaopatrzone we wszystkie dokumenta służbowe wraz z tabelą kwali
fikacyjną należy wnosić do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej we Lwowie
w terminie do 15. lutego 1905. /;
Lwów, dnia 12. grudnia 1904.

L. 2.365. C. k. Eada szkolna okręgowa miejska we Lwowie ogłasza niniej
szem konkurs na posadę stałego nauczyciela religii gr. kat. w szkole wydziałowej
męskiej im. św. Marcina połączonej z 4 klasową szkoĄ ludową pospolitą we Lwo
wie z poborami I. klasy płac. O posadę tę mogą się ubiegać kanonicznie ordyno
wani kapłani świeccy lub zakonni; posady tej nie mdfcua równocześnie zajmować
z posadą duszpasterską. Obowiązkiem nauczyciela religii będzie udzielać nauki re
ligii w szkole wydziałowej męskiej połączonej z pospolitą im. św. Marcina, ewen
tualnie w innej szkole we Lwowie w granicach określonych postanowieniami §. 1.
usftiwy z dnia 1. grudnia 1889 (Dz. j^st. kr. Nr 71).
Podania należycie udokumentowane należy wnieść w terminie do 31. stycz
nia 1905 do c. k. Eady szkolnej okręgowej miejskiej we? Lwowie za pośrednictwem
władzy przełożonej.
Lwów, dnia 29. listopada 1904.
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L. 5220. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Bóbrce ogłasza konkurs celem
stałego obsadzenia pomady nauczycMa w 5-klasowej szkole męskiej w Chodorowie
z poborami III. klasy płac.
Pierwszeństwo mieć będą kandydaci z kwalifikacyą do szkół wydziałowych
z grupy II. JęzykiHn wykładowym tej szkoły jest język polski. Kompetenci ubie
gający się o tę posadę mają wnieść podania zaópat^one w dokumenfa służbowe,
tabelę kwalifikacyjną i wykaz lat służby za pośrednictwem swych władz do c. k.
Rady szkolnej okręgowej w Bóbrce najdalej do dnia 15. lutego 1905.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Bobrka, .dnia 22. grudnia 1904.

L. 1.867. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Tarnowie ogłasza niniejszem kon
kurs na następujące ppsacly nauczycielskie wr IV. klasie płac z językiem wykłado
wym polskim:
1. Na posady nauczycieli szkół 1 klasowych w Koszycach małych i w Łękawce (z mieszkaniem o 1 pokoju i relutum uzupełniająceiu w kwocie 60 K).
2. Nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Rudce, Skrzyszowie, Woli
rzędzińskiej i Zbylitowskiej Górze.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy przez władzę przełożoną
do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Tarnowie do 15. lutego 1905.
Tarnów, dnia 28. listopada 1904.

Do L. 2.701. C. k. Rada szkolna okręgowa w Bochni prostuje konkurs z dnia
2. grudnia 1904 L. 2.701, ogłoszony w numerze 31. „Dziennika urzędowego" na
str. 565. Mianowicie pod pozycyą III. a) ogłoszono konkurs na posadę nauczy
ciela kierującego 2-klasowej szkoły w Wiśniczu nowym, ^amiast, jak być powinno :
na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Wiśniczu starym.
Bochnia, dnia 18. grudnia 1904.

L. 4.291. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Brzesku ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia posady nauczyciela kierującego szkoły 2-klasowej
w Dornosławicach z poborami IV. klasy płac. Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumedtowane należy wnosić za pośrednictwem przeło
żonej władzy do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzesku do 15. lutego 1905.
Brzesko, dnia 11. grudnia 1904.
L. 385. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Zborowie ogłasza niniejszem kon 
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
Z poborami IV. klasy płac :
I. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły mieszanej w Pomorzanach.
II. Na posadę nauczyciela (lki) 2-klasowej szkoły w Jeęiernej z planem na
ukowym dla szkół 3-klasowych.
80*
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III.
Na posady nauczycieli szkół 1-klasowych: w Beremcpwcach, Białogło
wach, Bzowicy, Daniłowcach, Grabkowcach, Harbuzcwie, Iwaczowie, Kudynowcach,
Moniłówce, Nesterowcach, Olejowie, Podhajićzykach, Pleśnianacli, Rozhadowie,
Torhowie, Urlowie i Wołczkoweach. Językiem wykładowym w Pomorzanach, Jeziernej, Nesterowcach i Olejowie jest język polski, we wszystkich innych wymie
nionych szkołach język ruski.
Od kompetentów ubiegających się o posady pod I. i II. wymaga się uzdolnienia
do udzielania nauki jęzjdoa niemieckiego.
Podania należycie udokumentowane wnieść należy do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Zborowie w terminie do 15. lutego 1905.
Zborów, dnia 16. grudnia 1904.

b) ogłoszone po ras drugi:
L. 2.538 0. k. Rada szkolna okręgowa w Starym Samborze ogłasza niniejszem
konkurs na następujące posady nauczycielskie:
A) Z poborami III. klasy p ł a c :
I. Na posadę nauczyciela w 5-klasowej szkolemęskiej w Stwym Samborze.
Posada ta zastrzeżona wyłaoznie dla kandydatów posiadających egzamin wy
działowy z grupy III.
II. Na posadę nauczycielki w 5-klasowej szkole żeńskiej w Starym Sam
borze. Posada zastrzeżona wyłącznie dla kompetentek z egzaminem wydziałowym
z grupy II. lub III.
B) Z poborami IV. klasy p ł a c :
IIP. Na posady samoistnych nau c^cieli w szkołach 1-klasowych z wolnem
mieszkaniem i prawem używania ogrod-ń i pola: 1. w Grąziowej, 2. tłrodowicacj,
3. Hołowecku, 4. Kobie starem, 5. Koniowie, 6. Leninie wielkiej, 7. Libuchowej,
8. Łopuszance-Ohominie, 9. Mszańcu, 10. Strzelbicach, 11. Strzyłkaeh, 12. Suszycy
rykowej, 18. Turzem, 14. Tysowicy',’- l 5. Woli koblańskiej.
W szkołach w starym Samborze jest język wykładowy polski, we wszystkien
innych język ruski.
Podania należycie udokumentowane należy przedkładać za pośrednictwem
swej władzy przełożonej do c. k. Rady szkolafej okręgowej w Starym Samborze
w terminie do końca stycznia 1905 roku.
Stary Sambor, dnia 4. grudnia 1904.

L. 1.846. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela 1-klasowej szkoły
w Juryampolu ogłasza się konkurs. Do posady tej przywiązane są pobory IV.
klasy płac i wolne mieszkanie w budynku szkolnym. Język wykładowy polski.
Należycie udokumentowane podania należy wnosić do c. k. Rady szkolnej
okręgowej w Borszczowie w terminie do końca stycznia 19G5.
Z c. k. Bady szkolnej okręgowej.
Borszczów, dnia 6. listopada 1904.
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L. 2.701. G. k. Eada szkolna okręgowa w Bochni ogłasza niniejszem konkurs
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
I. Z poborami II. klasy płac:
Na posadę nauczyciela religii mojżeszowej w szkole 5-klasowej wydziałowej
żeńskiej itn. św. Kunegundy w Bochni z obowiązkiem udzielania nauki religii
we wszystkich szkołach męskich i żeńskich w Bochni. Do uzyskania tej posady
wymaganą jest ukończona szkoła rabinów i egzamin na rabina złożony z dobrym
postępem lub egzamin kwalifikacyjny do szkół wydziałowych i uzdolnienie do
udzielania nauki religii mojżeszowej.
II. Z poborami III. klasy p ła c :
a] Na posadę nauczyciela religii rzym. kat, w szkole 4-klasowej męskiej
w Niepołomicach z obowiązkiem udzielania nauki religii także w szkole 4-klasowej
żeńskiej w Niepołomicach, 1-klasowej mieszanej w Niepołomicach na Podgrabiu
i 2-klasowych mieszanych w Kłaju, Woli batorskiej i Poałężu.
b) Na posadę nauczyciela w szkole 4-klasowej męskiej w Niepołomicach.
III. Z poborami IY. klasy płac :
a) Na posady nauczycieli kierujtJŁych w szkołach 2-klasowych w Drwini,
Łąkcie górnej, Ra.jbrocie i Wiśniczu starym z dodatkiem za kierownictwo i wol
nem mieszkaniem.
b) Ek .posady nauczycieli samoistnych w szkołach 1-klasowych w Baczkowie,
Bełdnie, Bogucicach, Bytomsku, Chronowię^ Cichawie, Oikowica h, Dziewinie,
Clawłówku, Łężkowicacli, Nieznanowicach, Ostrowie królewskim, Pogwizdowie, Stanisławicach i Świniarowie z wolnem mieszkaniem a względnie relutum na miesz
kaniec.
c) Na posady nauczycieli : w szkole 4-klasowej mieszanej w Uściu^polnem,
w 2-klasowych szkołach męskiej i żeńskiej w Kłaju i w 2-klasowych szkołach
mieszanych w Buczkowie, Drwini, Grobli, Lipnicy górnej, Łąkcie górnej, Miesz
kowicach wielkich, Okulicach, Rajhrocie, Wiśniczu starym, Woli batorskiej, Woli
drwińskiej i Zabierzowie z lO°/0 dodatkiem na mieszkanie.
We wszystkich sokołach jest język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane zaopatrzone w przepisaną rozporządzeniem .
c. k. Rady szkolnej krajowej z 19. czerwca 1900 1. 14.242 (Dz. urzęd. 'jjjr. 20 z r.
1900) tabelę kwalifikacyjną wraz z wykazem lat służby przedetatowej należy wno
sić przez swoją władzę przełożoną do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Bochni
najdalej do 31. "śtycznia 1905 roku.
Kompetenci starający Me o khka z wzmiankowanych posad, mają wnieść o
każdą posadę osobne podanie zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną.
Bochnia, dnia 2. grudnia 1904.
L. 2-940. G. k. Rada szkolna okręgowa w Wieliczce ogłasza niniejszem kon
kurs celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich w szkołach
z językiem wykładowym polskim :
A) Z poborami II. klasy p ł a c ;
1.
Na posadę nauczycielki w szkole 4-klasowej pospolitej żeńskiej połączonej
z 3-klasową wydziałową w Wieliczce. Do uzyskania tej posady potrzebna jest _
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przynajmniej kwalifikacya do szkół pospolitych z prawem udzielania języka nie
mieckiego jako przedmiotu.
P. Z poborami III. klasy p ł a c :
2. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Dobczycach.
8. Na posadę nauczycielki w szkole 5-klasowej żeńskiej w Dobczycach.
Kompetenci i kompetentki posiadający patent do szkół wydziałowych z któ
rejkolwiek grupy mają pierwszeństwo w uzyskaniu tych posad a ubiegający się
o te posady mają się wykazać przynajmniej kwalifikacyą do szkół pospolitych
z prawem udzielania nauki języka niemieckiego jako przedmiotu.
G) Z poborami IY. klasy p ł a c :
4. Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych w Ozasławiu, Czechówce, Kałkowicach, Grajewie, Kawcu, Poznachowicach górnych, Skrzynce, Węglówce i Zręczycacb.
5. Na posadę nauczyciela (lki) w szkole i2-klasowej w Zakliczynie.
Podania zaopatrzone w dokumenta służbowe i tabelę kwalifikacyjną należy
wnosić do c* k. Eady szkolnej okręgowej w Wieliczce w przepisanej drodze służ
bowej w terminie do końca stycznia 1905.
Wieliczka, 8. grudnia 1904,

L. 2.884. Niniejszem ogłasza c. k. Eada szkolna okręgowa w Jarosławiu
konkurs celem stałego obsadzSia następujących posad nauczycielskich:
Z poborami II. klasy p ła c :
Na posadę nauczyciela 2 klasowej szkoły mieszanej im. Staszica w Jarosławiu
z polskim językiem wykładowym. Wymagane jest uzdolnienie do udzielania nauki
języka ruskiego.
Z poborami III. klasy płac:
1. Na posadę nauczyciela w szkole 5-klasowej męskiej w Sieniawie.
Ubiegać się o nią mogą kandydaci posiadający kwalifikacylę do szkół ludo
wych pospolitych z językiem wykładowym polskim i uzdolnienie do udzielania
nauki języka ruskiego i niemieckiego, pierwszeństwo zaś będą mieć ci, którzy się
wykażą patentem na nauczyciela szkół wydziałowych z grupy III.
Z poborami IV. klasy płac:
2. Na posadę nauczyciela kierująHgo, tu dzM na posadę nauczyciela wT szkole
3-klasowej mieszanej w Skołcrszowie.
3. Na posadę nauczyciela w szkole 4-kl^śowej mieszanej w Pruchniku.
4. Na posadę nauczyciela w szkole 3-klasowej połączonej z kursem rolniczym
w Pawłosiowie.
O posady pod 2., 3. i 4. ubiegać się mogą kandydaci posiadający kwalifi
kacyę do szkół ludowych z językiem wykładowym polskim i uzdolnienip do udzie
lania nauki języka niemieckiego, a w Skołoszowie nadto do udzielania nauki ję 
zyka ruskiego.
5. Na posady nauczycieli kierujących w szkołachl 2-klasowych w Szówsku
i Laszkach. W pierwszej z tych szkół jest język wykładowy polski, w drugiej
ruski.
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6. Na posady nauczycieli w szkołach 2-klasówych w Rączynie, Rokietnicy,
Wietlinie i Wysocku
W Wietlinie i Wysocku jest język wykładowy ruski, w innych szkołach
język polski.
7. Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych: w Bystrowicach, Czudowicach, Ru (fiUowie ach, Woli węgierskiej, Bożniatowie. Manasterzu i Mpłodyczu.
W Manasterzu i Mołodyczu jest język wykładowy ruski, w innych szkołach jez^k
polski.
Kandydaci lub kandydatki ubiegający się o którąkolwiek z wyżej wymienio
nych posad mają swe należycie udokumentowane i w przepisaną tabelę kwalifika
cyjną zaopatrzone podanie wnieść do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Jarosławiu
za pośrednictwem swej władzy przełożonej najpóźniej do końca stycznia 1005.
Z ei k. Rady szkolnej okręgowej.
Jarosław, dnia 1. grudnia 1904.

L. 1.706. W 5-klasowej szkole w Lisku jest do tymczasowego obsadzenia
posada nauczyciela religii rzym kat. z obowiązkiem uczenia także w miejscowej
5-klasowej szkole żeńskiej, o którą kompetować mogą kapłan: świeccy lub zakonni
kanonicznie ordynowani. Lisko zaliczone jest do III. klasy płac nauczycielskich.
Podania o tę posadę można wnosić zaraz do c. k. Eady szkolnej okręgowej
w Lisku.
Z c. k. Rady szkolnej okręgowej.
Lisko, dnia 25. listopada 1904.

L. 1.969. 0. k. Rada szkolna okręgowa w Borszczowie ogłasza konkurs ce
lem obsadzenia posady nauczyciela religii mojżeszowej w 5-klasawej szkole ludowej
męskiej w Borszczowie z poborami III. klasy płac z obowiązkiem udzielania nauki
religii izraelickiej także w innych szkołach ludowych w Borszcżówie.
Kandydaci mają się wykazać egzaminem ukończonej szkoły rabinapkiej albo
patentem na nauczyciela szkół ludowych pospolitych i uzdolnieniem do uczenia
religii swego wyznania.
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władz
przełożonych w terminie do końca stycznia śhK)5.
Borszezów, dnia 5. grudnia 1904.

L. 1.627. Celem stałego obsadzenia posady nauczyciela szkoły 4-klasowej
męskiej w Janowie z poborami III. klasy płac ogłasza c. k. Rada szkolna okrę
gowa w Gródku niniejszem konkurs.
Ubiegający się o tę posadę winni wykazać się! kwalitikacyą do szkół ludo
wych pospolitych z uzdolnieniem do udzielania nauki języka niemieckiego i ru
skiego w szkołach z językiem wykładowym polskim. Językiem wykładowym w tej
szkole jest język polski.

Podania'należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem władz
przełożonych w terminie do końca stycznia 1905.
Gródek 3. grudnia 1904.

O g ło sz e n ia .
Poprawczy egzamin dojrzałości w myśl rozporządzenia ministeryalnego z dnia
23. maja 1903 L. 17.541 odbędzie się we wszystkich średnich szkołach dnia 6.
lutego 1905.
Kandydaci, którzy uzyskali pozwolenie przystąpienia do tego egzaminu mają
zgłosić^się do dyrekcyi tego zakładu, w którym składali ostatni egzamin cały
lub poprawczy, przynajmniej na trzy dni przed powyższym terminem.
Kandydaci, którzy mają składać egzamin poprawczy z języka lub z matema
tyki, mają wykonać wypracowania piśmienne, podobnie-jak w terminie jesiennym.

Egzamin kwalifikacyjny na nauczycieli szkół ludowych pospolitymi i wydzia
łowych rozpocznie się przed c. k. komisyn egzaminacyjną w Krakowie dnia 13.
lutego 1905 częścią piśmienną a 16. lutego częścią ustną.
Kandydąci i kandydatki, którzy chcą zdawać egzamin, mają wnieść podania
za pośrednictwem swej przełożonej c. k. Eady szkolnej okręgowej do Dyrekcyi
c. k. komisyi egzaminacyjnej najdalej do dnia 6. lutego 1905 zaopatrzone:
a) w świadectwo dojrzałości, względniej dyspenzę od ^.g o ż, a do szkół "wy
działowych w patent nauczycielski, b) dowód dwuletniej, a do szkół wydzia
łowych trzechletniej praktyki, odbytej przy publicznych lub prawo publiczności
posiadających szkołach ludowych, c) tabelę kwalifikacyjną, d) krótki życiorys
"wraz z podaniem użytych celem przygotowania się do egzaminu książek, e) de
krety na zajnurwmne dotychczas posady.
Tak-podania jak i załączniki mają być należycie ostemplowane. Podania
po terminie wniesione nie będą uwzględnione.

Nakładem funduszu szkolnego krajowego.
Z drukarni W ładysław a Łozińskiego we Lwowie pod zarządem J. Niedopada.

