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E M I K URZĘDOWY
R a d y Szkoli?ej K r a jo w e j w e L w ow ie.
R e d a g o w a n y w R ad zie S zk o ln e j K r a jo w e j.

Wydany dnia 20. stycznia 1920.

Rozporządzenie
Ministra Skarbu w porozum ieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie
przyznania funkcjonariuszom państwowym na ziem iach b. zaboru austriac
kiego nadzwyczajnych dodatków do dyet i strawnego (wynagrodzenia
dziennego).

Art. 1.
Pozostającym w czynnej służbie funkcjonarjuszom państwowym na
ziemiach b. zaboru austriackiego przyznaje się za podróże służbowe poza
miejscem służbowem w czasie od 1. stycznia do końca czerwca 1920 r.
nadzwyczajny dodatek do pełnych dyet, oraz do strawnego (wynagro
dzenia dziennego) według następujących postanowień:
Art. 2.
Nadzwyczajny dodatek do pełnych
państwowych) wynosi:
w
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w VIII. klasie rang' 40 kor
,
IX.
„
„
37 „
„
X.
„
„
29 ..
XI.
„
30
Art. 3.
Dodatek do strawnego oflcjantów, pomocników kancelaryjnych i sług
państwowych (podurzędników) w ynosi:
a) dla starszych oflcjantów — 14 kor.;
b) dla oflcjantów i pomocników kancelaryjnych — 15 kor.;
c) dla sług państwowych (podurzędników) — 1 5'48 kar.
O ile chodzi o sługi sadowe albo o persona!" dozorców więźni
w sadach i męskich zakładach kary, dolicza się powyższy dodatek w y
łącznie tylko do wynagrodzenia dziennego (rozporządzenie austr. Mini
sterstwa Sprawiedliwości z dnia 20. września 1909, Dz. u. p. Nr. 165
i z dnia 15. stycznia 1902, Dz. u. p. Nr. ^6).
Art. 4.
Dyety pełne wraz z wymienionym w art. 2. niniejszego, rozporzą
dzenia nadzwyczajnym dodatkiem należw- się urzędnikom Jpaństwowym
bez względu na to, czy spowodowany podróżą pobyt poza miejscem
służbowem ma miejsce we własnym lub obcym okręgu służbowym.
W wypadkach jednak, w których pobyt poza miejscem służbowem
trwa w jednej i tej samej miejscowości dłużej niż 14 dni, zmniejszają
się począwszy od piętnastego dnia o 25 °/0 tak kwoty dyet pełnych,
jak i kwoty przyznanego do nich niniejsżem rozporządzeniem nadzwy
czajnego dodatku.
Art. 5
Przepis art. 4. niniejszego rozporządzenia ma analogiczne zastoso
wanie do strawnego oflcjantów, pomocników kancelaryjnych, oraz sług
państwowych (podurzędników) i do przyznanego im niniejszem rozpo
rządzeniem nadzwyczajnego dodatku do strawnego.
Art. 6.
Powstały wskutek przyznania nadzwyczajnych dodatków zwiększony
wydatek należy zarachować w sposób wskazany w § 5. austr. rozpo
rządzenia ministerjalnego z dnia 27. lipca 1916 Dz. u. p. Nr. 234.
M m iste r S k a r b u :

C—) GrabsJci.
Warszawa, dnia BO. grudnia tilj.9 r.
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L. 424/pr.
O k ó l n i k
Rady szkolnej krajowej do wszystkich Rad szkolnych okręgowych, w sprawie
świadczeń w naturze przysługujących nauczycielom publicznych szkół
powszechnych.
•

Okólnikiem z dnia 24. października 1919 do L. 320/pr. w prow a
dzającym ustawę z dnia 24. maja 1919 Nr. 44 Dz. p. P. p. o ustalaniu
i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkól powszechnych, uczyniono
zgodnie z ustawą z dnia 12. czerwca 1914 Dz. ust. i rozp. kraj. Nr. 60
pewne ograniczenia co do pobierania równoważnika pieniężnego za mie
szkanie przez małżeństwa nauczycielskie.
Wskutek upoważnienia Ministerstwa Wyznań religijnych i Oświe
cenia publicznego znosi niniejszem Rada szkolna krajowa ograniczenia
zawarte w rozdziale III okólnika (strona 5. ustęp 6) i w dołączonem do
niego zestawieniu 0. (rubryka 4. klasa I— IV), co do nauczycielek zarifężnycb za nauczycielami dzietnych i bezdzietnych, co do nauczycieli żo
natych z nauczycielkami bezdzietnych i co do nauczycieli żonatych z na
uczycielkami dzietnych.
Według interpretaeii Ministerstwa Wyznań religijnych i Oświecenia
publicznego przypadnie zatem w małżeństwie nauczy cielskiem równo
ważnik pieniężny za mieszkanie dla każdego z nich indywidualnie według
rzeczywistych stosunków rodzinnych, względnie jeśli jedno z nich po
siada mieszkanie w naturze, przypadnie drugiemu dodatek mieszkaniowy
według właściwej skali, a tak ifeamo jeśli w małżeństwie nauczycielskiein
jest syn nauczycielem lub córka nańcfycielką, albo też rodzeństwo jest
nauczycielami przy jednej szkole lub w jednej miejscowości i to bezwzględu na to,
prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
Ponadto analogiczne zastosowanie zajdzie u takich małżeństw hm
rodzin nauczycielskich, w których jedno z małżonków jest nauczycielem
państwowym a drugie funkcjonariuszem krajowym, autonomicznym i t. p.
i pobiera w tym jiharakterze dodatęk abtywalny na mieszkanie, bądź
posiada mieszkanie służbowe w naturze, .względnie jeśli które z ich
dzieci jest takim funkcjonarjuszem i pozostaie we wspólności rodzinnej.
Celem uregulowania z terminem od 1. lipca 1919 tych wszystkich
przypadków, jakie zaszły z powodu zastosowania jakichkolwiek ograniczeń
przy przyznawaniu lub odmówieniu dodatków mieszkaniowych przy wyko
naniu przez Rady szkolne okręgowe, względnie także przez Radę szkolną
krajową, okólnika z dnia 24. października 1919 1. 320/pr.., poleca się
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wszystkim Radom szkolnym okręgowym, aby sporządziły i przedłożyły
w czasie jak najkrótszym imienny wykaz tych nauczycieli lub nauczy
cielek, u których nastąpiły ograniczenia dodatku mieszkaniowego.
Wykaz ten zestawiony w grupach według poszczególnych urzędów
podatkowych ma zawierać obok imienia i nazwiska oraz mieisca zajęcia
i rodzaju szkoły także dokładne dane, w jakiej wysokości asygnowano
i wypłacono dodatek na mieszkanie, a względnie, że jego przyznania
odmówiono.
Równocześnie oznajmia Rada szkolna krajowa, że takie same stano
wisko zajęło Ministerstwo Wyz. rei. i Ośw. publicz. co do należności za
świadczenia w naturze na opał i grunt orny, a względnie co do upraw
nienia do poboru w małżeństwach nauczycielskich i w rodzinach nauczy
cielskich równoważni k ó w pieniężnych za opał lub grunt. W takich zatem
przypadkach ma prawo każdy z małżonków nauczycieli i każdy z ich
dzieci, o ile są także nauczycielami, a względnie każdy z rodzeństwa do
korzystania z dobrodziejstwa ustawy, przez co świadczenia te powtarzać
się mogą w rodzinie dwukrotnie! lub nawet kilkakrotnie.
Z Rady szkolne] krajowej.
We Lwowie, dma 11. stycznia 1920
Delegat M inisterstw a W yznań religijnych
i Oświecenia publicznego

Sobiński.
L . 3/pr.

O k ó l n i k
Rady szkolną, krajowej do D yrekcji wszystkich państwowych szkół średnich,
seminarjów nauczycielskich, szkół przem ysłowych i zawodowych, Akademji
handlowych i Rad szkolnych okręgowych w sprawie przedkładania wniosków
reklam acyjnych nauczycieli służących w wojsku.

Celem przeprowadzenia akcji reklamacyjnej nauczycieli szkół śred
nich i powszechnych, pełniących obecnie służbę we Wojsku Polskiem, prze
dłożą AYSzystkie Dyrekcje i Rady szkolne okręgowe w jak najkrótszym
czasie wnioski reklamacyjne o każdego nauczyciela pełniącego służbę tak
na froncie jak i poza frontem, imiennie i osobno.
Reklamacje te odnosić się mogą w równej mierze do tych, którzy
już pełnią obecnie służbę wojskową, jak również do tych, którzy będą
w przyszłości powołani do służby wojskowej w drodze przymusowego
poboru.
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Zauważa się przytem, że reklamacje tych popisowych, którzy mają
stanąć do przeglądu, mogą być wniesione dopiero po ogłoszeniu poboru
danego rocznika.
Wniosek o zwolnienie przedłożą wszystkie Dyrekcje i Rady szkolne
okręgowe załączając.
1. wniosek o zwolnienie, dokładnie wypełniony według wzoru po
mieszczonego w Dzienniku urzędowym Nr. 10 z dnia 15. listopada 1919
na stronie 241 w rubrykach II. III. IV. V. i VI. w trzech egzempla
rzach.
W rubryce III. prócz daty i miejsca urodzenia wymienić należy
religję i gminę przynależności.
2. pisemną deklarację służącego w wojsku lub reklamowanego, że
ten na reklamację się zgadza lub sienna nią nie zgadza, z podaniem
dokładnego adresu oddziału, w którym służy i numeru Dziennika Rozkazów
wojskowych wraz z pozycją przyjęcia do Wojska Polskiego.
Potrzebne daty osobiste podadzą sami służący w wojsku, do któ
rych zwrócą się Dyrekcje i Rady szkolne okręgowe natychmiast.
O ileby przedtem wnioski reklamacyjne już przesłano, m aja.»je na
nowo przedłożyć Dyrekcje Radzie szkolnej krajowe, uzupełnione załącz
nikami ad 1 i 2.
Negatywne relacje też przesłać należy.
Z Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 1. stycznia 1920.
Delegat M inisterstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego

Bobiński.
L. 423/pr.
O
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Rady szkolnej krajowej do wszystkich Rad szkolnych okręgowych, w sprawie
czasowego zajęcia w pnhlicznych szkołach powszechnych emerytowanych
sił nauczycielskich.

Na podstawie rozporządzenia' Ministerstwa Wyznań religijnych
i Oświecenia publicznego z clma 4. października 1919 1. 19258 do
puszczono wskutek obecnego braku sił nauczycielskich do czasowego za
jęcia w publicznych szkołach ludowych emerytowanych nauczycieli i na
uczycielki, a reskryptem z dnia 24. października 1919 do L. 320/pr.

6
-i*

str. 3 ustęp 6. przyznano im tytułem wynagrodzenia najniższa zasadniczy
płacę po myśli. art. 6. ustawy z 27. maja 1919 Nr. 44 Dz. p. p. bez
dodatków za w ysługę lat i bez dodatku ekonomicznego.
Obecnie upoważniło Ministerstwo Radę szkolna krajową do przy
znania takim nauczycielom i nauczycielkom emerytowanym obok zasad
niczej płacy także dodatku ekonomicznego. Dodatek ten będzie asygnowany począwszy od dnia 1. lipca 1919 według skali oznaczonej w ze
stawieniu A , dołaczoneru do wspomnianego wyżej reskryptu. 'W tym
celu poleca się Radom szkolnym okręgowym, aby w czasie jak naiKrót
szym wykazały uprawnionych do poboru tego dodatku emerytów poczem
wydane będą dalsze zarządzenia.
Zauważa się przytem wyraźnie, że tym siłom nauczycielskim nie
należą się dodatki1 za wysługę lat.
Z Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 10. stycznia 1920.
Delegat M inisterstw a W yznań religijnych
i Oświecenia publicznego

Sobiński.
L. 18847/jy.
O k ó l n i k
Rady szkolnej kraj owej do Dyrekcji wszystkich szkół średnich w kraju,

w sprawie egzaminu wstępnego do klasy I. gim nazjalnej uczniów szkół
w iejskich w Hałopolsce.

Wskutek konkretnego wypadku stwierdziło Ministerstwo Wyznań re
ligijnych i Oświecenia publicznego zgodnie z opinją Rady szkolnej kra
jowej, że podział uczniów, zgłaszających się do egzaminu wstępnego do
klasy I. szkoły średniej na uczniów szkół typu wiejskiego i miejskiego,
a w ięc rzekomych prywatystćw i uczniów publicznych, jest nieuzasad
niony ^ powinien bezzwłocznie ustać. Uczniów stopnia IV. szóstego roku
nauki szkół jedno- dwu- i trzechklasowych należy traktować przy egza
minach wstępnych na równi z uczniami, którzy ukończyli klasę IV.
szkoły miejskiej.
Z Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 31. grudnia 1919.
Delegat M inisterstw a W yznań religijnych
i Oświecenia publicznego

Sobiński.

L . i q .9 7 1 # V .

Rozporządzenie
Bady szkolnej krajowej w sprawie uzupełnienia egzaminu kwalifikacyjnego
do szkól średnich egzaminem z języka polskiego jako wykładowego.

Rada szkolna krajowa poleca wszystkim l)yrekcjom szkół średnich
z polskim językiem wykładowym, aby wezwała tych członków grona
nauczycielskiego, którzy nie posiadają kwalifikacji z języka polskiego jako
wykładowego '■by do końca bieżącego roku szkolnego uzupełnili egzamin
kwalifikacyjny z języka polskiego jako przedmiotu wykładowego.
Poleca się Dyrekcj-om, by w sprawozdaniach z powodu zakończenia
roku szkolnego podały nazw'ska tych nauczycieli, którzy niniejszemu
wezwaniu zadość nie uczynili.
Z Rady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 9. grudnia 1919.
Delegat M inisterstwa Wyznań religijnych
i Oświecenia publicznego

Sooiński.
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Sekcji dla spraw zaopatrywania pracowników państwowy cli w sprawie t zw.
deputatu żywnościowego dla pracowników państwowych w Malopoisce.

Wedle reskryptu M inisterstw a aprowizacji, korzystać maja pracownicy pań
stwowi Małopolski z tych wszystkich ulg w. dziedzinie aprowizacji, jakie przy
znane są pracownikom państwowym b. Królestwa Kongresowego.
Dodatkowej aprowizacji podlegają wyłącznie pracownicy państwowi, bez
względu na liczbę osób w rodzinie.
Otrzymanie dodatkowej aprowizacji nie pozbawia pracownika państwowego
prawa korzystania, z racyj żywnościowych, czy artykułów pierwszej potrzeby przy
sługujących mu z tytułu przynależności do danego m iasta lub powiatu.
Z dodatkowej aprowizacj’ korzystają:
1.
urzędnicy etatowi, kontraktowi, djetarjusze, praktykanci, aplikanci, wo
i gońce urzędów państwowych;
2 profesorowie, docenci, nauczyciele i personal zakładów naukowych upań
stwowionych oraz z prawem publiczności;
3.
pracow nicy instytucyj o charakterze państwowym i zakłady naukowe p
watne, o ile to prawm dodatkowej aprowizacji zostanie im indywidualnie przyznane,
wszyscy, o ile pozostają w czynnej służbie, pobierają wynagrodzenie miesięczne,.
z góry określone a zajęcie ich w wym ienionych instytucjach jest głównei stałe,
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Podwójne czy kilkakrotne zaopatrywanie pracowników państwowych z racji
dwoiakiego czy kilkakrotnego zajęcia w urzędach państwowych jest niedopuszczalne
i będzie dochodzone w drodze dyscyplinarnej.
Urzędowe zaopatrywanie pracowników państwowych w Małopolsce odbywać
się będzie za pośrednictwem Małopolskiego Oddziału Urzędu zaopatrywania pra1cowników państwowych („M. 0. U. Z. P. P .“) z siedzibą we Lwowie i ekspozy
turą w Krakowie.
Aż do odpowiedniego finansowego uposażenia M. 0 . U. Z. P. P. we Lwowie
i ekspozytury w Krakowie, puwierzono techniczno-handlowe przefakturowanie pod
jęcia i rozdziału t. zw. deputatów żywnościowych na wschodnią Małopolskę N a
czelnemu Urzęd. Zakładowi Aprowizacyjnemu pracowników państwowych „NUZA
we Lwowie, zaś na zachodnią Małopolskę, Filji „NUZń “ w Krakowie z tem, że
za wschodnią M ałopolskę uważa się obszar lwowskiego sądu apelacyjnego, zaś za
zachodnią M ałopolskę obszar krakowskiego sądu apelacyjnego.
Na razie aż do odwołania otrzymywać będą pracownicy państwowi w Ma
łopolsce :
'
1. S kg. produktów mącznych i strączkowych,
2. 0-6 kg. kaszy (ewentualnie maki pszennej),
8. 0 6 kg. cukru.
Pierwszy najbliższy rozdział deputatu nastąpi na podstawie wykazów zebra
nych już przez Sekcję zaopatrywania pracowników państwowych. Dalsze rozdziały
deputatów żywnościowych odbywać się będą na podstawie urzędowych, co miesiąc
najdalej do 15. dnia każdego miesiąca, przedkładanych alfabetycznych wykazów
pracowników państwowych, z podaniom nazwiska, (mienia, charakteru służbowego
i pensji miesięcznej z wszelkimi dodatkami. W najbliższych listach winien byc
podany nadto stan rodzinny, liczba członków w rodzinie, a w m iastach większych
adresy pracowników państwowych. Listy mają być sporządzone przez odnośne
władze. Listy bez podpisu kierownika odnośnych władz i pieczęci nie będa
uznawane.
Co do przydziału i rozdziału deputatów żywnościowych dla pracowników
państwowych z s i e d z i b ą s ł u ż b o w ą w e L w o w i e i w K r a k o w ie , towar depu
tatowy przydzieli i wyda się na razie do rąk sądownie rejestrow anych konsumów
urzędniczych, celem obdzielenia nim poszczególnych kategoryj urzędników.
Konsumy, powołane do rozdziału deputatów, obowiązane są potrzebną dla
pracowników państwowych, u nich w deputat zaopatrzyć się mających, ilość kart
ż y w n o ś c i o w y c h podjąć w krótkiej drodze, za zapłatą należytości co miesiąc
ustanowionej, we fakturujących te agendy na razie „NUZA“ Lwów i Kraków
i zaopatrzyć karty pieczęcią konsumu (oznaczona na Jrarcie żywnościowej pieczęć
urzędu, do którego uprawniony do poboru należy, może odpaść).
M. 0. U. Z. ?. P. we Lwowie, względnie Ekspozytura w Krakowie, wyda
odnośnym konsumom urzędowe listy spisowe, co do należących do danego konsumu
uprawnionych do poboru deputatów pracowników państwowych, celem rozsprzedaży
kart żywnościowych ściśle wedle tych list, za uiszczeniem przypadającej należy
tości, potwierdzeniem odbioru karty żywnościowej na liście spisowej i umieszcze
niem n a odwrotnej stronie karty żywnościowej na znak odbioru deputatu czytelnego
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i wyraźnego własnoręcznego podpisu (imię i nazwisko) pobierającego deputat pra
cownika państwowego. — Karty z niewyraźnym czy nieczytelnym podpisem, nie
będą przyjęte. .Towar będzie wydawany w czasie przez odnośne konsumy podanym,
za ściągnięciem karty żywnościowej. Zrealizowane karty żywnościowe i potwier
dzenia odbiorcze kart, muszą być następnie łącznie odprowadzane do M. 0. U. Z.
P.. P. we Lwowie względnie w Krakowie.
Co do przydziału i rozdziału deputatów d l a p r a c o w n i k ó w p a ń s t w o 
w y c h w p o w i a t a c h M a ł o p o l s k i ustanaw ia się następujące zasady:
a) Każda dykasterja urzędrików państwowych (wedle M inisterstw) ma
swego pełnomocnika, mianowanego przez kierownika danej dykasterji w danym
powiecie. Pełnom ocnicy tworzą koło nabywczo-rozdzielcze i wybierają przewodni
czącego, który jest delegatem pełnomocnym urzędników danego powiatu w sto
sunku do władz państwowych miejscowych, M. 0 . U. Z. P. P. i odbiorców. P ro
tokół o wyborze delegata winien być w oryginale nadesłany do M. 0. U. Z. P. P.
Delegat winien być w tym charakterze zaaprobowany przez swoją wła żę prze
łożoną.
b) Czynności delegata są następujące:
1. Zbieranie m iesięcznych list im iennych .z podziałem na dykasterje dla
całego powiatu;
2. N adsyłanie tych list łącznie z odpowiednim wykazem miesięcznego zapo
trzebowania i sprawozdaniem z ubiegłego m iesiąca do M. 0. U Z. P. P. do dnia
15. każdego miesiąca (powiaty wschodnie do M. 0. U. Z. P. P. we Lwowie, po
wiaty zachodnie do Ekspozytury w K rakow ie);
3. Załatwianie całkowitych korespondencyj i reklamacyj do M. 0. U. Z. P. P.
i władz;
4. Opłata i odbiór artykułów w ilości odpowiadającej liczbie urzędników
wymienionych w liście, oraz wysokości przyznanych norm ;
' 5. Nadzór nad rozdziałem a sprzedażą artykułów dla poszczególnych urzę
dników.
Delegat za porozumieniem z kołem pełnomocników, ustala w granicach przez
M. 0. U. Z. P. P. oznaczonych ceny sprzedażne towarów, doliczając stosowne
odsetki n a pokrycie kosztów handlowych i adm inistracyjnych jak również 2°/0 dla
M. 0. U. Z. P. P. w celu pokrycia kosztów kontroli, prowadzenia statystyki,
korespondencji itp.
Towar z magazynu wydawany będzie po
przez osobę do odbioru upoważnioną.

uiszczeniu całkowitej należytości

W poszczególnych wypadkach, gdzie wszyscy pracownicy danego okręgu czy
powiatu zrzeszeni są w kooperatywę na podstawie ustawy z 1873 r. i gdzie pełno
mocnicy dykasteryj urzędniczych w powiecie (j. w.) tak uchwalą, akcja nabywczorozdzielcza może być powierzona wybranem u przez pełnomocników urzędniczych
Związkowi (konsumowi) aprowizacyjnemu urzędników, pod warunkiem, że konsum
ten jest zarejestrowany i zobowiąże się towaram i deputatowymi obdzielać tylko '
pracowników państwowych i w tym kierunku podda się kont oli M. 0 . U. Z. P. P.
Uchwała ta wymaga zatwierdzenia ze strony Dyrektora M. 0. U. Z. P. P. i może
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być przez tegoż każdocześnie, za jednomiesięcznem poprzedniem wypowiedzeniem,
odwołana.
Protokół takiej uchwały winien być przedłożony M. 0 . U. Z. P. P. we Lwo
wie, względnie Ekspozyturze w Krakowie, w oryginale. Po ukonstytuowaniu Koła
nabywezo-rozdzielczego dla powiatów, względnie przekazaniu tej agendy kohsumowi,
przesyła M. 0. U. Z. P. P. Lwów, względnie Ekspozytura Kraków listy spisowe
do rąk delegata, względnie konsumu, który po odpowiednią ilość deputatu winien
z potrzebną ilością 80 kg. worków mącznych jutowych i całycn zgłosić się
w „NUZA“ Lwów, względnie Kraków i uiścić przypadającą należytość od pra
cowników państwowych w tym celu pobraną.
Gdy na powiaty nie wprowadza się kart żywnościowych, każdorazowy odbiór
towaru w powiatach ma być potwierdzony na liście spisowej przez odnośnych
pracowników państwowych, a listy te, po wydaniu deputatów, bezwłocznie M. 0.
U. Z. P. P. we Lwowie, względnie Krakowie zwrócone.
Zauważa się, że ponieważ niektóre władze tak w m iastach Lwowie i Krakowie,
jak i na powiatach, nie przedłożyły dotychczas wymaganych list spisowych, depu
taty żywnościowe dla ich pracowników, nie będą mogły być im wydane.
Ze względu na konieczność przedkładania list spisowych do Warszawy naj
później do'2 0 . każdego miesiąca* mają poszczególne urzędy w m iastach Lwowie
i Krakowie, niemniej na powiatach, listy spisowe dla najbliższego deputatu przed
łożyć M. 0. U. Z. P. P. we Lwowie, względnie Krakowie i to bezwłocznie pod
rygorem nieuzyskania deputatu.
M. 0: U. Z. P. P. będiie dążył do ułatwienia proceduru co do zarządzonego
z Warszawy miesięcznego sporządzania list spisowych, aby listy te w przyszłość;
zestawiano raz na kwartał, a w poszczególnych miesiącach potwierdzano tylkc
stan niezmieniony, względnie ewentualne zm iany; musi jednak ze względu ko
niecznych na razie uzupełnień, jak charakter służbowy pracowników państwowych
i t. p., żądać bezzwłocznego przedłożenia list wejile formularza w 4 egzemplarzach,
ołówkiem przez kalkę.
Eównocześnie Zawiadamia się, że celem oparcia aprowizacji pracowników
państwowych na szerszych podstawach i równomiernego rozciągnięcia agend na
wszystkie powiaty N. U. Z. A. (Naczeiny urzędowy Zakład aprowizacyjny) we
Lwowie i F ilja w K iakow ie zostają zwijane, względnie przereorganizowane w insty
tucję spółdzielczą na podstawie ustawy z r. 187B, mianowicie w Związek wszystkich
sądownie rejestrow anych Stowarzyszeń aprowizacyjnych pracowników państwowych
Małopolski (M ałopolska urzędnicza H urtow nia aprowizacyjna) z siedzibą we Lwowie
i Krakowie; (Statut do nabycia w Sekcji zaopatrywania pracowników państwowych,
Lwów, Jagiellońska 1. 7.); konsumy pracowników państwowych winny zatem we
własnym interesie, o ile są sądownie zarejestrowane, zeznać bezwłocznie dekla
racje przystąpienia do Związku (wzór deklaracji do nabycia w Sekcji dla spraw
zaopatrywania pracowników państwowych j. w .); konsumy dotychczas sądownie
nie zarejestrowane, w inny bezwłocznie o tę ręiestrację się postarać, celem n astę
pnego przystąpienia do Związku, zaś wszyscy pracownicy państwowi, zarówno do
konsumow urzędniczych jak i do Związku i indywidualnie przystępować.
Dr. W. Bartoszew ski m. p.
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W ia d o m o ś c i o so b iste .
Pan M inister W yznań religijnych i Oświecenia publicznego zamianował przy
dzielonych do Eady szkolnej krajowej profesorów dr. Ma ja n a Janellego, w gim
nazjum VIII. we Lwowie i Tadeusza Witwickiego w I. szkole realnej we Lwowie,
krajowymi inspektoram i szkół.
Pan M inister W yznań religijnych i Oświecenia publicznego zamianował F ra n 
ciszka Vogla, dyrektora szkoły realnej w Śniatynie, dyrektorem gimnazjum I.
w Tarnopolu.
Pan M inister W yznań religijnych i Oświecenia publicznego nadał W ładysła
wowi Zatłokallowi, nauczycielowi k;erującemu 6-klasowej szkoły żeńskiej w Rud
kach i Bazyleinu Seniowowi, nauczycielowi kierującemu 4-klasowej szkoły w Chło
pach w okręgu rudeckim, w uznaniu ich wieloletniej skutecznej pracy w zawodzie
nauczycielskim tytuł dyrektora.
Pan M inister W yznań religijnych i Oświecenia publicznego przyznał Józefowi
Dyblowi, nauczycielowi państwowej szkoły przemysłowej w Krakowie, IX. klasę
rangi.
Rada szkolna krajowa nadała:
profesorowi Stanisławowi Komęzie posadę nauczycielską w szkole realnej
w Jarosław iu; Eugeniuszowi Balińskiemu profesorowa szkoły realnej w Rawie ru
skiej posadę nauczycielską w szkole realnej w Tarnobrzegu; Ryszardowi GawTikowskiemu profesorowi gimnazjum III. we Lwowie posadę nauczycielską w I. szkole
realnej we Lwowie; Marjanowi Langowi profesorowi gimnazjum w Wadowicach,
dr. Pawłowi Łozińskiemu profesorowi I szkoły realnej w Krakowie, Ignacemu Petelenzowi profesorowi szkoły realnej w Tarnowie i dr. Albinowi Żabińskiemu pro
fesorowi etatowemu ekademji handlowej w KraKowie, posady państwowych rzeczy
wistych nauczycieli w akademji handlowej w Krakowie.
Rada szkolna krajowa przeniosła prowizorycznego nauczyciela Romana Ły
siaka z gimnazjum I. w Kołomyji do gimnazjum w Brzeżanach.
Rada szkolna krajowa przeniosła:
Józefa Dąbrowskiego profesora gimnazjum I. w -Stanisławow ie do gimnazjum
II. w Stanisławowie; Józefa Łebiszczaka profesora gimnazjum z ruskim językiem
wykładowym w Stanisławowie do gimnazjum w Stryju; ks. dr. Jakóba Demitrowskiego profesora gimnazjum II. we Lwowie do I. szkoły realnej we Lwowie.
Rada szkolna krajow a zatwierdziła wybór:
ks. Oresta Martynowicza na duchownego członka obrządku gr. kat. do Rady szkol
nej okręgowej w Turce;
ks, Bazylego Lewickiego na duchownego członka obrządku gr. kat. do Rady
szkoinej okręgowej w Przemyślu,
2»
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Eada szkolna krajowa wyznaczyła:
Bronisława Haika, nauczyciela kierującego w Łomnie, na reprezentanta za
wodu nauczycielskiego do Eady szkolnej okręgowej w Turce;
W ładysława Sygnarskiego, nauczyciela kierującego 4-klasowej szkoły w Po
sadzie olchowskiej, na reprezentanta zawodu nauczycielskiego do Eady szkolnej
okręgowej w Sanoku.
Eada szkolna krajowa ustanow iła zastępcami nauczycieli w szkołach średnich
Juliana Kowalowa w gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Koło
myj i; Juliana Minkę w gimnazjum w Stryju.
Eada szkolna krajowa przeniosła zastępców nauczycieli w szkołach średnich.
Józeja Gorczyńskiego z gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Stani
sławowie do gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Tarnopolu; Szymona
Zubryekiego z gimnazium z ruskim językiem wykładowym w Przemyślu do gimnazmm w Stryju; dr. Szulima Oehsera z gimnazjum II. z polskim językiem wy
kładowym w Tarnopolu do gimnazjum II. z polskim językiem wykładowym w Sta
nisławowie.
Eada szkolna krajowa nadała posady nauczycielske w szkołach żeńskich we
Lw ow ie:
W sokołach w ydziałow ych:
Anastazji Gilewiczównie w szkole im. Piramowicza,
Herm inie Mełeniowej
„
„ św. Marcina,
W andzie Postlównie
„
„ św. Anny.
W szkołach pow szechnych:
Franciszce Arnoldowej w szkole im. św. Magdaleny.
Helenie Nuzikowskiej
Staszica,
F ry d errce Turkowej
Mickiewicza,
Zofji Stankiewiczowej
Elżbiety,
M arji Ezepeckiej
Kordeckiego.
Antoninie Eawskiej
Sienkiewicza,
Marji- Kusznirównie
Elżbiety,
Helenie Liszkótonie
Sobieskiego,
Em ilji Tarnoruekiej
Keya,
Eeginie Kesslerównie
Amelji Blochowej
Sobieskiego,
św. M arii Magdaleny,
Eugenji Koźmińskiej
Kordeckiego,
Komanie W eidnerównie
Sienkiewicza,
Janinie Kyglównie
Żółkiewskiego,
Jadwidze Chowańcównie
św. Anny,
Zofji Turkowskiej
Zofji Krypiakiewiezowt-j
„
„ Sienkiewicza.
Rada szkolna krajowa nadała posady nauczycielskie w szkołach powszechnych:
ks. Stanisławowi Mazankowi posadę nauczyciela religji rz. kat. w XX. 3-klasowej szkole wydziałowej żeńskiej połączonej z 4 -klasową szkołą powszechną im.
Oleśnickiego w K rakow ie;
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ks. Antoniem u Góralikowi posadę nauczyciela religji rzym. kat, w 8-klasowej
sokole wydziałowej żeńskiej połączonej z 4-Jrlasową szkołą powszechną w B iałej;
Michałowi Smosznie w 3-klasowej szkole wydziałowej męskiej im. Empernika
w Tarnow ie;
Bronisławowi Sibidze w 3-klasowej szkole wydziałowej męskiej w Jaśle;
ks. Janow i Paciorkowi posadę nauczyciela religji rzym. kat. w 6-klasowej
szkole męskiej w Mielcu;
Janowi Wszołkowi i Stanisławowi Porębskiem u w 5-klasowej szkole męskiej
w W ojniczu;
Marji Wszotkowej w 5-klasowej szkole żeńskiej w W ojniczu;
Amalji Ziemskiej w 5-klasowej szkole żeńskiej w Bieczu;
Józefowi Kosydarowi i Franciszkowi Matysikowi w 4-klasowej szkole po
wszechnej męskiej połączonej z 3 klasową szkołą wydziałową w Jaśle;
Janowi Wa]dzie w 4-klasowej szkole w Wojtowej;
Antoniemu Mrozkowi w 4-klasowej szkole w W olance;
Zofji Walterowej w 4-klasowej szkole w Kobylance;
Marji Kłosównie w 2-klasowej szkole w Łazach dębowieckich.
Posady nauczycieli kierujących szkół 2-klasow ych:
Aleksandrowi Misiołkowi w Łazach dębowieckich; Ludwikowi Hołowirismeinu
w Brzyskach.
Posady n au czycielski w szkołach 1-klasowych:
Michałowi Pękali w Lichw inie; Ewie Wydrowej w M ikołajowicach; A leksan
drowi Zarzyckiemu w Przewozie; Stanisławowi Smołusze w Korabnikach: Szczę
snemu Kuźniarowi w Lachowicach górnych; Kazimierzowi Lisikiewiczowi w Miło
cinie; Janowi Schabowskiemu w Krużlowej wyżnej; K loty^zie Godzińskiej w Eycerce dolnej; W itoldowi Lerchowi w Stawiszy.
Eada szkolna krajowa przeniosła;
Marję Majewiczównę nauczycielkę XXII. 3-klasowej szkoły wydziałowe] żeń
skiej iin. Długosza w Krakowie na równorzędną posadę w X. 3-klasow ej. szkole
wydziałowej żeiiaekLpj hn. św. Jadwigi w Krakowie;
Eugenje Andruszkiewiczową nauczycielkę X. 3-klasowej szkoły wydziałowej
żeńskiej im. św. Jadw igi w Krakowie n a równorzędną posadę w XXII. 3-klasowej
szkole wydziałowej żeńskiej im. Długosza w Krakowie;
Izaaka M illera nauczyciela religji izrael. XLY. 3-klasowej szkoły wydziałowej
żeńskiej im. Sienkiewicza w Krakowie na posadę nauczyciela religji izrael. w XI.
4-klasowej szkole męskiej im. Dietla w Krakowie;
Ohaima Goetzla Spirera nauczyciela religji izrael. XI. szkoły 4-klasowej mę
skiej im. D ietla w Krakowie na posadę nauczyciela religji izrael. wXLV. 3-klaso
wej szkole wydziałowej żeńskiej im. Sienkiewicza w Krakowie;
Zofię A hnnicką nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Ostrowie przydzieloną do
szkoły w Cichem, n a równorzędną posadę w 2-klasowej szkole w P o ro n in ie;
Marję Szablównę nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Starym Zbarażu na ró '
wnorzędną posadę w szkole w Zagrobeli.
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Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku:
Henryka M ichalskiego nauczyciela 3 klasowej szkoły wydziałowej męskiej
w W ieliczce;
Annę Pauliową nauczycielkę XLV. szkoły żeńskiej im. Sienkiewicza w Kra
kowie;
Olgę Musianowiczową nauczycielkę 4-klasowej szkoły powszechnej w Sokalu;
Eozalję Staśkową nauczycielkę 4-kiasowej szkoły w Żabnie;
S. Marję M ichałowską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Białej n iżn ej;
Aurelję Burghardową nauczycielkę 2-kłasowej szkoły w W yżnem;
Helenę Stopyrową nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Zagórtm;
Klem entynę Gawrońską nauczycielkę 2-klasowej szkoły w Siedliskach-Bogusz;
Jadwigę Gołębiankę nauczycielkę 2-klasowej szkoły w .W ieprzu;
Bolesławę Rędzierzawską nauczycielkę 1-klasowej szkoły w N apraw ie;
Antoniego MAśniowskiego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Czyżówce;
Jan a Szapera nauczyciela 1-klasowej szkoły w Brzeźnicy
Tomasza Malisza nauczyciela 1-klasowej szkoły w Byczynie-Jęziorkach;
Bazylego Rudego nauczyciela 1-klasowej szkoły w Sołukowie;
Rozalję Sowową nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Katynie szlacheckiej.
Zmarli
Mojżesz Besen stały nauczyciel religji izrael. 6-klasowej szkoły żeńskiej w Na
dwornej, zm arł dnia 21. grudnia 1919 r. w 17. roku służby;
Gabrjel Ohabin nauczyciel 1-klasowej szkoły w Horodyszczu w okręgu tarnopol
skim, zm arł dnia 6. grudnia 1919 w 36. roku życia a w 14. roku służby;
Ja n Demczuk nauczyciel 2-klasowęj szkoły w Rozwadowie w okręgu żydaczowskim,
zm arł dnia 15. listopada 1919 w 57. roku życia a w 32. roku służby;
Ja n Drzewicki stały nauczyciel szkoły 4 klasowej im, św. Jan a Kantego w Żołyniwsi w okręgu łańcuckim, zmarł dnia 18. grudnie 1919 w 15. roku służby;
Stanisław a Dutkowa stała nauczycielka 1-klasowej szkoły w Kamionce w okręgu
sanockim, zmarła dnia 15. grudnia 1919 w 43, roku życia ą w 18, rojp;
słu żb y ;
M ichał Karasym stały nauczyciel l-klasowmj szkoły w Ortynicach w okręgu Sam
borskim, zm arł dnia 19. grudnia 1919 w 43. /oku życia a w 23. roku służby;
Ja n Kijak nauczyciel 2-klasowej szkoły w Bródkach w okręgu lwowskim zamiej
skim, zm arł dnia 25. października 1919 w 52. roku życia a w 26. roku służby ;
Amalja Kołcowa nauczycielka w Książnicach w okręgu mieleckim, zmarła dnia 20.
grudnia 1919 w 28. roku żye.a a w 5. roku służby;
Franciszek Krzanowski stały nauczyciel kierujący szkoły 2-klasowej w Szklarach
w okręgu rzeszowskim, zmarł dnia, 2. grudnia 1919 w 33. roku życia a w 11.
roku służby;
Stanisław Łoboda nauczyciel 4-klasowej szkoły w Strzelcach wielkich w okręgu
brzeskim, zmarł dnia 7. września 1919 w 33, roku życia a w 9. roku służby;
Jadw iga Mazurkiewiczowa nauczycielka 5-kiasowej szkoły w Jazfowcu w okręgu
buczackim, zm arła dnia 21. listopada 1919 w 29. roku życia a w 10. roku
słu żb y ;
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Chaim R otter stały nauczyciel religji iżrael. szkoły wydziałowej męskiej im. So
bieskiego we Lwowie, zmarł dnia 25.. listopada 1919 w 58. roku życia a w 86.
roku służby;
Michał Skumiel stały nauczyciel kierujący 4-klasowej szkoły w Mszanie dolnej
w okręgu limanowskim, zm arł dnia 12. grudnia 1919 w 58. roku życia a w 85.
roku słu żb y ;
Jan Świątek stały nauczyciel kierujący 2-klasowej szkoły w Mazurach w okręgu
kolbuszowskim, zm arł dnia 6. stycznia b. r. w 57. roku życia a w 85. roku
słu żb y ;
Meier Taubeles stały nauczyciel religji izrael. 5-klasowej szkoły wydziałowej żeń
skiej im. Konopnickiej w Tarnowie, zm arł dnia 23. listopada 1919 w 54. roku
żyaia a w 24. roku służby;
Bolesław Wizimirski stały nauczyciel 4 klasowej szkoły pospolitej męskiej połączo
nej z wydziałowa v, Jaśle, zm arł dnia 20. listopada 1919 w 47. roku życia
a w 25. roku służby;
Jan Wołoszyn stały nauczyciel 1-klasowej szkoły w Bereżance w okręgu borszczowskim, zmarł dnia 10. października 1919 w 31. roku życia a w 10, roku służby;

K s ią ż k i szk o ln e .
Rada szkolna krajow a zaliczyła książkę p. t. „OnoBi^aHJi i3 BCfccBBirnoi icTOpii f l i a hh 3 jhhx K.inc iJinHa3irH.iE,HHx i p e a a tH n s m sia . H a n n c a s /I,p. O.ieitcaH^ep CeMKOBHU. Ile p m a uacTB. 3 nnT oro no^iBCKoro nonpaBjieHoro i flonoBHenoro
BH^aHH iiepeic^aB B acnas Bi.ienKnń. y JIbbobi 1919. HaKjiaĄOM yKpaiHBCKoro
Ile ^ a i oriuHoro ToBapncTBa“ w poczet książek dozwolonych do użytku w szkołach
średnich. Cena egzem plarza broszurow anego 14 K.
Rada sikolna krajowa zaliczyła książkę p. t. „A hi I h KpymejiBHHnBKHH
yKpaiHCBKa UHTaHKa
II. m h c h : ceperąnnx iukui. ^ p y r e , 3MiHeHe
ajta^HB ^ p . I. Konau. y JI bbobi 1920. HaiMap,OM ToBapncTBa iii. IHeBuernce/
w poczet książek dozwolonych do użytku w szkołach średnich. Cena egzemplarza
oprawionego 18 K.
Rada szkolna krajowa zaliczyła ks;ążkę p. t. „.ZLoąbhk Ca-ano. Cornelii Nepotis liber. TpeTe Badanu 3^aĄHB ^ p . IsaH Konau. Y JlBBOBi 1920. HaKJiaflOM
yKpaiHCBicoro ToBapnciBa Ilfc^akoriuHoro11 w poczet książek dozwolonych do użytku
w szkołach średnich. Cena egzemplarza broszurowanego 10 K.
Rada szkolna krajowa zaleciła mapę zatytułowaną: „W alerjan Heck. Mapa
historyczna Polski. W ydanie siódme. Kraków 1919. Cena 6 K. Skład główny
w księgarni Kubaczki i Langa w Białej*, jako środek pomocniczy przy nauce
dziejów Polski w szkołach średnich.

16

Termin zakończenia pierwszego półrocza w bieżącym
roku szkolnym.
Z a względu na późniejsze rozpoczęcie bieżącego roku szkolnego w niektórych
zakładach naukowych oraz spowodowane bądź brakiem opału, bądź też stosunkami
natury zdrowotnej dłuższe przerwy w nauce, Eada szkolna krajowa upoważnia
Dyrekcje szkół średnich z wyjątkiem szkół przemysłowych i zawodowych, b y o i l e
z a c h o d z i p o t r z e b a po porozumieniu się z gronem nauczycielskiem, prze
sunęły term in zakończenia pierwszego półrocza bieżącego roku szkolnego, nie pó
źniej jednak jak do końca lutego b. r. W danyin razie uwolnią Dyrekcje młodzież
szkolną od nauki na przeciąg dwóch dni.
Term in lutowy egzaminu dojrzałości nie doznaje przez to zarządzenie zmiany,
Niniejsze ogłoszenie zastępuje formalne zawiadomienie urzędowe
Z Eady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 22. stycznia 1919.
W zastępstw ie:

Czerny.

Odebranie przysięgi służbowej.
Po ustaleniu przez Eząd roty przysięgi służbowej dla urzędników i funkcjonarjuszy państwowych złożyli dnia 11. grudnia 1919 urzędnicy Eady szkolnej kra
jowej, pozostający na etacie M inisterstwa Spraw W ewnętrznych, przysięgę służbową
na ręce Generalnego Delegata Eządu Dr Gałeckiego względnie jego zastępców.
W dniu 13. grudnia 1919 odebrał Delegat M inisterstw a W yznań religijnych
i Oświecenia publicznego Sobiński w sposób urocz sty przysięgę od zebranych
w sali posiedzeń referentów adm inistracyjnych Eady szkolnej krajowej i inspekto
rów szkolnych krajowych oraz od dyrektorów, profesorów i inspektorów szkolnych
okręgowych przydzielonych do służby w Badz:e szkolnej krajowej, a następnie
dnia 17. grudnia 1919 od dyrektorów lwowskich szkół średnich, zawodowych
i seminarjów nauczycielskich, którzy zaprzysięgli potem podwładne im' grona nau
czycielskie.
W państwowych zakładach naukowych na prowincji odbierają inspektorowie
szkolni krajowi przysięgę od dyrektorów i gron nauczycielskich, a przewodniczący
Ead szkolnych okręgowych od inspektorów szkolny.-h okręgowych.
Nauczyciele publicznych szkół powszechnych nie składali dotychczas przysięgi
służbowej, gdyż Eada szkolna krajowa oczekuje od M inisterstw a W. E. i 0. P.
ustalenia dla nich roty przysięgi.
Z Eady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia. 22, stycznia 1919.
W zastępstw ie:
Czerny.
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K o n k u rsa .
L. 15.561/IW
Bada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs na posadę profesora m a
tem atyki i geometrji wykreślnej w państwowem g ’ nnazjum realnem w Białej.
Do tej posady przywiązane są pobory po myśli ustaw y z 19. września 1898
Dz. p. p. Nr. 178, ustawy z 24. lutego 1907 Dz p. p. Nr. 55 i ustawy z 28. lipca
1917 Dz. p. p. N r. 819.
Należycie udokumentowane podania należy wnieść do Bady szkolnej krajowej
za pośrednictw em przełożonej Dyrekcji najpóźniej do dnia 25. lutego 1920.
Kandydaci, którzy nie wyszli jeszcze z wieku obowiązującego do służby w oj
skowej, mają wykazać, czy uczynili już zadość obowiązkowi tej służby.
Z Bady szkolnej krajowej.
We Lwowie, .dnia 14. grudnia 1919.
L. 4532/III.
Bada szkolna krajowa ogłasza niniejszem konkurs na posadę nauczyciela religji grecko-katolickiej w państwowem seminarjum nauczycielskiem męskiem w T ar
nopolu.
Z posadą tą połączone są obowiązki i prawa przywiązane do posady rzeczy
wistego nauczyciela IX. klasy rangi w szkołach średnich.
P odania wystosowane do M inisterstw a W yznań religijnych i Oświecenia pu
blicznego należy wnosić za pośrednictwem przełożonej władzy w term inie do 25. lu
tego 1920.
Z Bady szkolnej krajowej.
We Lwowie, dnia 18. grudnia 1919.
L. 3011.
Bada szkolna okręgowa w Tarnowie ogłasza konkurs celem stałego obsadze
nia posady nauczyciela religji izraeńckiej w 5-klasowej-szkole wydziałowej żeńskiej
połączonej z 4-klasową szkołą powszechną im. Konopnickiej w Tarnowie.
O posadę tę ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli szkołę rabinów
i złożyli egzamin na rabina z dobrym postępem lub też, którzy posiadają kwalifi
kację nauczycielską oraz kwalifikację przepisaną do udzielania nauki religji izraelickiej;
Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem władzy
przełożonej do Bady szkolnej okręgowej w Tarnowie w term inie do 31. marca 1920.
Z Bady szkolnej okręgowej.
W Tarnowie, dnia 31. grudnia 1919.

L- 1605.
Eada szkolna okręgowa w Mościskach ogłasza konkurs^ celem stałego obsa
dzenia następujących posad nauczycielskich:
1.
Na posadę nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Mościskach. Pier
szeństwo będą mieli kandydaci z egzaminem wydziałowym z II. grupy.
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2. Na posadę nauczycielki 6-klasowej szkoły żeńskiej w Mos'ciskaeh. Pierw 
szeństwo będą m iały kandydatki z egzaminem wydziałowym z którejkolwiek grupy.
8. Na posadę nauczyciela kierującego i na posadę nauczyciela (lki) w 2-kla
sowej szkole w Dydiatyczach.
4. Na posadę nauczyciela w 1-klasowej szkole w Krysowicach.
W Pydiatyczach je s t język wykładowy ruski w innych polski.
Term in wnoszenia podań do końca m arca 1920.
Mościska, dnia 28. grudnia 1919.
L. 8540.
T
Eada szkolna okręgowa zamiejska w Krakowie ogłasza konkurs :
1. N a posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły powszechnej (z planem dla szkół
5-klasowych) w Prądniku czerwonym. Pierwszeństwo zastrzega się nauczycielom
posiadającym egzamin wydziałowy.
2. Na posady nauczycieli w 4-klasowych szkołach w Bieńczycach, Dojazdowie, Mogile, Rącznej i Rybnej.
8. Na posadę nauczycielki w 4-klasowej szkole w Bolechowicach.
4. Na posady nauczycieli (lek) w 2 klasowych szkołach w Czułowie, Kościelnikach, Mnikowie i Morawicy.
5. Na posady nauczycieli 1-klasowych szkół w Czułówrru i Ruszczy.
Podania należycie udokumentowane i ostemplowane, o każdą posadę osobne,
należy wnosić za pośrednictwem władzy przełożonej do Rady szkolnej okręgowej,
zamiejskiej w Krakowie do końca marca 1920.
W Krakowie, dnia 20. grudnia 1919.
L. 4920.
Rada szkolna okręgowa w Rzeszowie ogłasza niniejszem konkurs na następu
jące stałe posady nauczycielskie:
W mieście Rzeszowie:
1 Na posadę nauczyciela 8-klasowej szkoły wydziałowej męskiej im. Mickie
wicza dlą przedmiotów III. grupy.
2. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej męskiej połączonej z wydziałową
im. A. Mickiewicza.
3. Na posadę nauczycielki 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Konopnickiej.
4. Na posadę nauczycielki 4-klasowej szkoły żeńskiej im. Hofimanowej.
5. Na posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły męskiej im. Sienkiewicza.
6. Na dwie posady nauczycieli 4-klasow7ej szkoły męskiej im. Konarskiego.
7. Na posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej męskiej im. St. Jachowicza.
Na posadę nauczyciela (lki) w 5-klasowej szkole mieszanej w Głogowie. Kan
dydaci z egzaminem wydziałowym z I. lub II. grupy będą m iel: pierwszeństwo.
Na posady nauczycieli w 4-klasowych szkcłach w Bratkowicach, Przewrotnem
i Zaczerniu.
Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Szklarach.
Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Łukaweu I., Białce
i w Woli rafałowskięj.
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N a posady nauczycieli 1-klasowych szkół w Brzezówce, Grzegorzowce, Kielanówce, Sołonce i w Woli kąkolowskiej.
Językiem wykładowym we wszystkich wymienionych szkołach jest język polskiPodania należy wnosić do 31. m arca 1920.
O każdą z wymienionych posad należy wnieść osobne podanie zaopatrzonem arką stemplową na 2 korony.
Z Bady szkolnej .okręgowejW Rzeszowie, dnia 6. grudnia 1919
L. 5106.
Bada szkolna okręgowa w Rzeszowie przedłuża niniejszem term in wnoszenia-,
podań na posady nauczycielskie objęte konkursem z dnia 17. września 1919 1. 8200,
ogłoszonym w Nr. 9 Dziennika urzędowego z roku 1919, do końca marca 1920Bzeszów, dn:a 8. grudnia 1919.
L. 1586.
Bada szkolna okręgowa w Brzeżanach ogłasza konkurs na posadę nauczyciela,
w 1-klasowej szkole w Wolicy ad Plichów. Język wykładowy polski.
Podania należycie udokumentowane wnosre należy za pośrednictwem władzy
przełożonej do Bady szkolnej okręgowej w Brzeżanach do końca marca 1920.
Brzeżany, dnia 20. grudnia 1919.
L. 51.
Bada szkolna okręgowa w Kolbuszowej ogłasza niniejszem konkurs celem,
stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
N a trzy posaay nauczycieli w 5-klasowej szkole męskiej w Sokołowie.
Na dwie posady nauczyciel w 5-klasowej szkole męskiej w Kolbuszowej.
Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Mazurach.
Na posady nauczycieli (lek) w 2-klasowych szkołach w Omolasie, Kolbuszowej
górnej, Mazurach, Ostrowach tuszcwskich i w Woli rusinowskiej.
Na posady nauczycieli w szkołach 1-klasowych w Mechowcu, Nienadówce
dolnej, Porębach dymarskich i w Porębach kupieńskich.
Pierwszeństwo do otrzymania posad pod 1 i 2 m ają kandydaci z egzaminami
do szkół wydziałowych.
Podania należycie udokumentowane wnosić należy za pośrednictwem swej
władzy przełożonej do Bady szkolnej okręgowej w Kolbuszowej do 31. marca 1920.
Z Bady szkolnej okręgowej.
Kolbuszowa, dnia 7. stycznia 1920.

L. 108.
Bada szkolna okręgowa w Dobromilu ogłasza niniejszem konkurs celem sta.
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1.
Na posadę nauczyciela religji rz. kat. w szkole 6-klasowej męskiej w. D
bromilu z obowiązkiem udzielania nauki religji także w szkole 6-klasowej żeńskiej
w Dobromilu.
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2.
N a posadę nauczyciela religji gr. kat. w szkole 6-klasowej męskiej w
brom ilu z obowiązkiem udzielania nauki religji także w szkole 6 klasowej żeńskiej
w Dobromilu.
O posady nauczycieli religji ubiegać się mogą tylko kanonicznie ordynowani
świeccy lub zakonni kanłani. Posady katechety nie można zajmować równocześnie
z posadą duszpasterską.
8. N a posadę nauczyciela szkoły 4-klasowej w Birczy.
4. Na posady
nauczycieli kierujących szkół 2-klasowych w Lacku
i wP ią t
kowej.
5. Na posady nauczycieli (lek) w szkołach 2-klasowych w Posadzie nowomiejskiej i w Piątkowej.
6 Na posady nauczycielskie w szkołach 1-klasowych w Brzusce, Lipie
i w Rozpuciu.
W szkołach w Birczy, Posadzie nowomiejskiej i w Rozpuciu jest język w y
kładowy polski, w szkołach w Lacku, Piątkowej, Brzusce i w Lipie język ruski,
we wszystkich zaś drugi język krajowy jest obowiązkowym przedmiotem
nauki.
Podania udokumentowane zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną, wykaz lat
służby i dokutnenta służbowe należy wnosić przez władzę przełożoną do Rady
szkolnej okręgowej w Dobromilu najpóźniej do końca marca 1920.
Z Rady szkolnej okręgowej.
W Dobromilu, dnia 6. stycznia 1920.
L. 929.
Rada s?kolną okręgowa w Nadwórnej ogłasza konkurs na posadę nauczyciela
religji izrael. 6-klasowej szkoły żeńskiej- w Nadwórnej, z obowiązkiem udzielania
nauki tego przedmiotu także w 6-klasowej szkole męskiej w Nadwórnftj.
O tę posadę mogą się ubiegać kandydaci posiadający kwalifikację określoną
w § 8, ustawy z dnia 1. grudnia 1889 Dz. u. kr. N r. 71.
Podania udokumentowane należy wnosić drogą służbową w term inie do końca
marca 1920.
Nadworna, dnia 26. grudnia 1919..
L. 8739.
Rada szkolna okręgowa w Sanoku ogłasza niniejszem konkurs celem stałego,
obsadzenia posady nauczyciela 3-klasowej szkoły wydziałowej męskiej im. króla
3 0 . Jagiełły w Sanoku dla przedmiotów objętych grupą III. Kompetenci, którzy
wykażą się świadectwem ukończonego kursu modelowania lub slojau, będą mieli
pierwszeństwo.
Term in wnoszenia podań do końca m arca 1920.
Sanok, dnia 1. stycznia 1920.
L. 22.
Rada szkolna okręgowa w Gorlicach ogłasza niniejszem konkurs celem s t a 
łego obsadzenia następujących posad nauczycielskich :
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1. Na posadę nauczyciela 6-kl>isowej szkoły męskiej w Gorlicach. Pierwszeń
stwo zastrzega się kandydatom z egzaminem wydziałowym z grupy I. lub II.
2. N a posadę nauczyciela 4-klasowej szkoły w Łużnej.
3. Na posadę nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Ropicy ruskiej.
4. N a posadę nauczycielki 2-klasowej szkoły w Sękowej.
5. Na posady nauczycieli 1-kiasowyeh szkól w Kwiatonowicach, Męcinie
wielkiej, Pagorzynie, Radocynie i w Pętnej
W szkołach w Ropicy ruskiej, Męcinie wielkiej. Radocynie i Pętnej jest ję 
zyk wykładowy ruski w innych polski.
Podania należycie ostemplowane i udokumentowane o każdą posadę z osobna
należy wnosić za .pośrednictwem władzy przełożonejdo Rady szkolnej okręgowej
w Gorlicach w term inie do końca m a.ca 1920.
Gorlice, dnia 10. stycznia 1920
L. 895.
Rada szkolna okręgowa w Starym Samborze ogłasza niniejszem konkurs ce
lem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich:
1. Na posadę nauczyciela kierującego 6-klasowej szkoły męskiej w Starym
Samborze. Kandydaci winni wykazać się kwalifikacją do szkół wydziałowych
z grupy I. lub II.
2. Na posadę nauczyciela religji rzymsko-katolickiej w szkole 5-klasowej
męskiej w Chyrowie z obowiązkiem udzielania nauki relig ji4 w miejscowej szkole
5-klasowej żeńskiej oraz w szkołach należących do chyrowskiej parafji.
3. Na posadę nauczyciela religji greeko-katolickiej w szkole 6-klasowej męskiej
w Starym Samborze z obowiązkiem udzielania nauki tego przedmiotu w miejscowej
szkole 6-klasowej żeńskiej.
C posady katechetów mogą kompetować kanonicznie ordynowani kapłani
świeccy lub zakonni, którym w razie zamianowania m e będzie wolno pełnić obo
wiązków duszpasterskich.
4. Na posadę nauczyciela 1-ktasowej szkoły w Kobie starem.
W szkole w Starym Samborze je st język wykładowy polski, w Kobie starem
ruski a język polski jest przedmiotem obowiązkowym.
Podania należycie ostemplowane i udokumentowane nal ży wnosić za po
średnictwem władzy przełożonej do Łady szkolnej okręgowej w Starym Samborze
w term .nie do 31. m arca 1920.
Stary Sambor, dnia 10. stycznia 1920.

O g ło s z e n ia .
Celem wprowadzenia pewnej oszczędności w korespondencji telegraficznej
należy w telegram ach do M inisterstwa W yznań religijnych i Oświecenia publicznego
zamiast petnego adresu używać skrutu „W rop".
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E g z a m i n w y d z i a ł o w y przed państwową Komisją egzaminacyjną
w K r a k o w i e rozpocznie r;ię częścią pisem ną dnia 3. marca w sem inarjum
aauczyeielskiem męskiem. Podania należycie udokumentowane i ostemplowane
wnosić należy przepisaną drogą służbową do dnia 15. lutego.
W e L w o w i e dnia 33. lutego; term in wnoszenia podać do 12. lutego.
Egzamin kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół powszechnych przed Komisją
egzam inacyjną w Stanisławowie i w Kołomyi rozpocznie się częścią pisemną
dnia 23. lutego. Podania wnosić należy do 10. lutego 1920.
Egzamin kwalifikacyjny na nauczycieli szkół powszechnych odbędzie się
przed Komisją w Samborze dnia 16. lutego 1920 r. Podania wnosić należy do
9. lutego 1920:
Ł. 1542.
Rada szkolna okręgowa w Brzeżanach wzywa wszystkich nauczycieli z po
wiatu brzeżańskiego, którzy pełnią służbę wojskową, by w możliwie najkrótszym
■czasie.podali dokładne swe adiesy z oznaczeniem stopnia wojskowego.
Brzeżany, dnia 26. grudnia 1919.

Z ostatniej chw ili.
W sprawie chorób zakaźnych- W obecnej porze, gdy opinia publiczna zanieś
pokojona jest, z powodu groźnego szerzenia się chorób zakaźnych, Rada szkolna
krajowa pozostaje w ustawicznym kontakcie z władzami sanitarnem i m iasta i kraju.
Inform acje od tych władz w ostatniej chwili otrzymane, streszczają się w opinji,
że obecny stan chorób zakaźnych, zwłaszcza duru plamistego we Lwowie na razie
nie wymaga zamknięcia szkół, choćby w niektórych tylko dzielnicach, ze względu
na istniejące w nich niekorzystne warunki hygieniczne. Owszem,- podług zdania
wym ienionych władz, podtrzym anie norm alnej frekwencji w szkołach jest naw et
pożądane, ponieważ dostarcza organom szkolnym możności kontroli nad czystością
■dzieci i pouczenia ich o sposobach ustrzeżenia się przed zarażeniem. Polegając na
tej opinji, Rada szkolna krajowa nie zamierza na razie przerywać prawidłowego
toku nauki w szkołach lwowskich, zwłaszcza, gdy niekorzystne stosunki w latach
ubiegłych, przyczyniły się do znacznego obniżenia poziomu wiedzy, u m łodzieży
i wytworzyły niedomagania, które tylko przez zapewnienie norm alnych warunków
pracy szkolnej w roku bieżącym, mogą się stopniowo wyrównać. Jeduak|R ada
szkolna krajowa i nadal utrzymywać będzie stały kontakt z odpowiedzialnymi o r
ganami sanitarnym i i wyda niezwłocznie stanowcze zarządzenia, gdyby wzmożony
stan epidemji w mieście miał poważniej zagrozić zdrowiu młodzieży lub gdyby
okazało się niebezpieczeństwo, że tłum ne gromadzenie się dzieci w szkołach przy
czyni się do rozszerzenia chorób zakaźnych.

N ak ła d em fu n d u szu szk o ln eg o krajow ego.
7, Drukarni W ładysław a Ł ozińskiego we Lwowie, uliea Czarnieckiego 12,
pod zarządem Józefa Ziem bińskiego.

D e j

W
i—"**'

7
✓
-“"-'i

