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NAJWl lĘ KSlE ARCYDZIEłO

następne

sprawom miasta i powiatu.

w kinoteatrze UCIECHA!

FILMOWE DOBY OBECNEJ. FILM wrtw6rn' "SOWKINO" w MOSKWIE.

CAR IWAN

GROZNY

F Ilm len fest prztdmiou:m podziwu W' ca łej Europie - Pa ryż, Berlin, Wiedeń wyświetlały go pn::ez szereg mIesięcy.
W fIlmie: tym b iorą udzi .. ł nalwlęrsi .. nyścl teatru St.misławsklego w Moskwie: Leonlclow, AskwarOwa I bezałow.

na szlaku

nOWEgo życia.

Państwa. Programem nJSlej
łości, klÓTly posiadamy już

przyszuslalone
Polska rozpoczyn. dziesiąly rok granice - jest stworzeuie silnej weswego ponownego istnienia państwo· wnętrz n ie Polski Nie Państwo dla
wego. Wielkie d zieło przeistoczenia społeczeń.3twa, lecl spOłCCZCllstwo dla
i zmartwychwstania z mgła wicy JOZ- Państwa. Nie part ja ta czy inna,
blełnych pojęĆ wkracza w stan u- lecl salus ł'<eipublicre, suprema lex
stalenia się nowych lorm.
eslo - czyii wielkośĆ i siła przyszRzut oka w niedaleką przeszłoŚĆ łych polskich pokoleń stać się musi
przedniajową 1926 roku oraz czasy celem naczelnym naszego narodowe~
p6tniejsze nasuwa dwa sp ostrzeźe nia. go tycia.
Jedno, przygniata cif~2:arem zbrodni,
.StONO prawdy pada cicho. lety
ubranej w kształty st u głowej hydry, długo, wschodzi powoli, a owocem
wysysającej 1ywotne soki Państwa jego miłość i zgoda" powiedział A.
nienasyconemi mackami egoizmu i Mickiewicz.
szalbierstwa pallyjnego, z których
Coraz szersze kręgi społeczeństwa
wyniknęły wszystki e skutki bezwładu przebudzaią się z letargu zniechęce
i zaniku zdoln ości 1yciowtj społe nia i biernOŚCI, jakie opanowaty ogót
czeństwa drugie zjawisko to bty- pod wptywem bezowocnych i jało
skawicowy ruch miecza, rozcinające wych walk o przeżył< programy i
go gordyjski węz eł samuwoli i nowo- ha sła.
czesnego Iioerum veta.
Wielki duch wielkiego narodu zbuNie pom ogły niegdyś ogni,te sło dzit si~ na głos złotego rogu. Zbuwa Piotra SkargI - słowa prorocze dził się do wielkiCh poczynań, które
I niestety spełnione z woli naro- nazwał entuzjazmem pracy na wszystdu szlacheckiego, który wolat nagiąć kich polach i ugorach prywatnego,
twa rdy kark pod jarzmo najeźdzcy, obywatelskiego i państwowego tycia.
nit ; ukrócić sobie obloku z obIlIego
W chwili, gdy Pańsiwo i Jego los
ttobu przywilejów i złotej wolnoścI. spoczywa w dłoni człowieka. który
Nie po mogły przykazania narodo- szczęście ludu przedkłada nad swoje.
we gtoszone przez polskich wi esl- otucha napełnia serce i pozwala naczaw i myślicieli 19 stulecia.
reszcie spokojniej patrzeć w przyszPomogła natomiasl te la zna siła łość .• Na j większem arcydzietem Bowoli Jednego uczciwego cztowieka, tem jest uczciwy człowiek- pisze H.
który przy pomni ał 113m, te trleba Sienkiewicz.
w Polsce. aby była kwitnącą, Bal Czy tylko wszyscy zdajemy sobie
rych ścinającyoh gł owy Zborowskich. sprawę. te wstąpiliśmy teraz naprawObecne pokolenie winno zrozumieć, dę na szlak nowego t ycia? KtóI
te życie jego w catości uptynąć ma- odwatytby się wróciĆ do czasów,
si na zrzeczeniu się wizji dawnych w których kierowali nami .Iudzle bez
swobód kastuwych, gdy t chcąc stwo- silnego postan owienia", którzy "są
rzyĆ podstawy prawdziwej demokra- jak młyn bez wody'.
cji, "alet'i przedewszystkiem myŚl
~oz poczynamy
bilans nowej ery,
swoją oswoić z p o trz e b ą sumiennego stajemy przed puslemi jeszcze wro spełniania
obowiązkó w
w lględem tami g,nachu sejmowego w stolicy

i mimowali zadajemy sobie pytanie,
czy ci nowi wybrańcy spo/eczeństwa
nie zawiodą naszych pragnień, czy
będą kontynuowali erę
cichej. 1m udnej pracy w komisjach, czy będą
ludźmi tyjącymi dla wytslych
ideałów. Chcielibyśmy wszyscy, aby sala
echem
Sejmu
nie rozbrzmiewała
wspaniałych popisowych mów, lecz,
cisza pracy wytętającej była jedynem
zwiercladłel" dostojnego ciała ustawodawczego. Aby tak było. od nas
to iedynie zalety.
Niech zadrty polskie sumienie, instynki samozachawaHczy niech bę
dzie puklerzem przeciw obietnicom,
chaos. walk agitacyjnych i silne szerOkie ramiona protekcyj i wpływów
niech ustąpią prsed trzeźwą zdecydowaną woią politycznego rozumu,
wpatrzonego nie- w chwil~ obecną,
lecz w dalekie horyzonly przyszłej
rozbudowy ojcowizny. Niech nikt nie
zasłania się brakiem orjentacji. gdy t
praworządny obywatel łatwo odnajdzie drogowskaz powinności.
Dzień 4 marca b. r., to chwila historyczna w tyciu wewnętrznem społeczeństwa.
Dzień ten

musi rozstrlygnąć o dalszym pięcioletnim rozwoju Państwa.
Za dzień len obywatele odpowiedzą
przed sądem polomności i hislorjl.
Oby wyrok ten byt pomyślny
i stwierdzający naszą dojrzałość do
samodzielności.
~-

Oferta.
Przedwyborcza dZIałalność Piasta na wsi
odradza tradycję metod agitacyjnych z ruku
1922. Agltatorowie piastunowi ruszają na
wieś, wywieszając
bezczelnie sztandar
Marszałka. Tak sz li do wyborów do poprzedniego Sejmu) kryjąc w zanadrzu punkty paktu z prawicą, tak i dziś próbują ma-
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sy ludowe zbałamucić, by za plecami wyborców dalej prowadzić swe machinacje
i sprzedać lud ich wrogom.
Dowodzi to raz jeszcze, jak dalece upadł na wsi autorytet działaczy piastowych
z Witosem na czele. Opuścili ich sojusznicy, wyzwolili się z pod ich wpływu kat.
ludowi, opuścili ci, którzy w szeregi Piasta weszli ze szczytnemi hasłami państwo
wej pracy na wsi, a nawet partyjnicy dawni oglądają się chętnie za moźliwością,
pomzmawiania z Rząd~m i opuściliby chatkę niesławną Witosa, spokrewnioną tak
blisko z stajenką dojlidzką Kiernika i spólników.
To tet p. Witos i jego satelici chadzają posępni i chmurnie j dementują pogło
ski o mających się jakoby odbywać pertraktacjach z semitorem Bojką, lub jakimikolwiek przedstawicielami. Tak, wierzymy,
te p. Witos np. z przedstawicielami rządu
nie rozmawiał, albowiem rząd nie chce
i nie potrzebuje takiej rozmowy. Uchwały
wójtów, ich front po stronie rządu jest
tak wyrainy, te nie potrzeba pośrednictwa
p. Witosa.
Ale dlaczego p. Witos z p. Kiernikiem
i innymi PKO-wcami. godzą się na opo·
wjadanie swych ludzi po wsiach, że
.Piast" nie idzie przeciw rządowi i te nie
przeciwstawia się w niczem Marsza~kowi
Piłsudskiemu?
Czyżby uważać

to

za

nieśmiałą

ofertę?

Nie6semkarz.

EndeckiB piBrwiosnki wyborCZB.
Wychynęły

z pod

śniegu przedwcześnie,

urodziły się na rodzajnej glebie małopol
skiej w do niedawna arcyendeckiem mieście Jarosławiu.

Trwotne, bojaźliwe, choć nieskromne,
kolorami zielono-czerwonymi upstrtone
biedne kwiatuszki wyborcze.
Jeden z nich wabi i nęci i kusi kobietę
polską, której wdzięki wyborcze pozyskać
pragnie przestrogą, te "lewica i sanacja
dążą do wprowadzenia ślubów cywilnych
i ułatwień rozwodowych" i zapewnieniem,
że "tylko lista narodowa, daje kobiecie
polskiej gwarancję prawdziwej obrony, w
przyszłym S~jmie i Senacie, jej praw w
rodzinie i jej godności społecznej".
Ejże panowie endecy I cót na to zapewnienie powie pani Zdziechowska Nr. 1.?
Jakże to, gdy onegdaj dopiero napisano
w organie centralnym Zw. L. N., te wystarczy być katolikiem .. z ducha", aby naleieć du ubozu narodowego, a więc
można zmienić wyznanie aby się rozwieść
a być i narodowym i katolikiem. Jakże to
'z apewnienie kwiecie różany wygląda?
Nieładnie
panowie endecy kłamać,
zwłaszcza kobiecie. wobec której nalety
być jak mówicie
uczciwym i nielekkomyślnym.
Nle6sem/carz .

KRONIKl\.
l\gendy miasta na czas nif: obf:c noścl p.
Siuanklewlcza, komis arn mlotsta z rowodu moroby w rodzlnlf:. objął p. radca
Julluu Strisower.
Szkarlotyno, która przybrilla nagminny
marakter ma naogół przebitg b. łagodny.
Inż .

Zmarli. Jan B r z e z I ń s k I, omotnlk pol..
skltj marynarki woJenne'. Inwalida, przeży.....
uy lat 25.
Przeglądać jut spisy wyborców. Od
2go stycznia do 15go bm. włącznie w lokalach wszystkich obwodowych Komisji
wyborczych są wyłożone do publicznego
przeglądu spisy wyborców w godzinach
oznaczonych na ogłoszeniach, które są
wylepione tak przed lokal:lmi, jak i po
mieście.

Obowiązkiem
każdego uprawnionego
obywatela do głosowania jest sprawdzenie
czy nie zosłał pominięty w spisie wyborców.
Nieprawidłowo wpisani (w spisach częs
to brak imion, względnie jest litera .n·),
lub zupełnie pominięci składać winni
ustnie, lub pisemnie rt'klamacje, prtedsta.
wj~c Jakiekolwiek dowody o uprawnieniu do głosowania.
Reklamacje są załatwiane w przeciąg,IJ
24 godzin.
biczba uprawnionym do glosowania ... y.
nosi w Jarosławiu: do Sf:jmu 10.132, do
Senatu 6.887 os6b.
Je:dnodnibwka »Emo larosławskif:c, kt6ra
ukązałą się w czasie ŚWiąt, ... y ... arła zna_
komite wrażenie na ogóle czytelnik6.... Au.
torzy nietylko stanęli na wysokości zadania,
ale udowodnili tut. społeczeństwu, if: posla.
dalą talent. wykształcenie -I to czego brakuJe
Im przeciwnikom tl. dobre. subtelne wymo.
wanie towarzyskie. Kto tel Jednodniówki nlf:
czytał naprawdę wlde stracił. Przemó<wili naresl.cie do społecuń"r ...a ludzie wartościowi, kt6rym ataki pewnej kołtunerii nie

nr

zapala

FE J U E TO N.

Z maskarady.
Ni;:: jesc to czystym przypadkiem. że wy.
b ::>ry do Selmu i Senatu, przypadają akurat
karnawał. B" trzeba wiedzieĆ . iż
okresie maskaradowym każdy co
tmu przywdziewa odpowiednią, zazwyczaj
polityczną maskę: leden szminkufe się na
.rządowoc,
drugi, wylf:wając gorzkif: .łzy
błazna c nastraja się .opozyclnfcc I grożąc
sobif: I swoim biada na głos: cćausa perdulta! ... ' trzeci przybiera się za żebuka
(urzędniCY, korzystając z przywileju nie zmlf:'
nialą stro/u) a Inny wreszcie zwleka
z masko... anlem się - albo ...iem kokietując
to marszałka, to blok mnieJszościowy, oa.
myśla się: :ttomu, efszer. dom! 1 .. c
W każdym razie maskarada lut '\'II' toku.
Głosują tylko męż:czyźnl, bo koblf:lY
- %wYJątkiem prababek - nie mają IcszcZf:
ukończonym 21 lat ...
W poljtyc2:nym kociołku kipi rządo ... a
herbata, a kandydaci na posłów w liczbie
71 ty s ięcy (w tern 391, impotent6w) ocze..

na um
VI

tym

kują

'\'II'

napręif:nlu

kaml%f!~

ną

swoJą

lK'rclę·

W tern Jeden z komitf:tow)'m w>,czuwa_
z prawego skrzydła niemił)'
upam - ",sypulf: c2:empręduj do samowa ..
ra jakiś proszek, po sali roimodzl się niby
... oń kadzidła ~maJo",)'c aromat - a sam
ląc dolatujący

sobie

Ehr erburg .ł ...

Jedną

am

z »trzyn astu falekc
ta fatalna ~trzynastka !c ...

.Kuda wiler dule?c - krLyknął JakiŚ
mocno zdziwiony wyborca. . Pros zę o program!c - :tprogramy na 'Iali!c - tawcłał
ktoś .• Ale la proszę o program wyborczy!c
- .czyś pan zwarjow .,. ł. czy co 1 nic j pylal
o program, tylko głosuj głuptasie jedf:o .. . I~
Z mowy, kt6rą ad hoc wygłaua lakiś
kandyd :r. t dało się slyszeć tylko Jedno słów ..
ko .Bojkoc.
N a tO zrywa się lakiś opasły kmif:ć wierz·
mosławicki i .pedac: »co %a bojkot! nie boi"
k otowa ć wyborow !...
Ogólna konsternacJa! Światło przygasa.
Dym. Kurz: JakiŚ przyszły posd zadatkowule w tym zgldku dwa folwarki. pOlem
wyciska na gorącym uSlam stenotypistki
Remington6wny namiętny pocałunek, a wreszcie przyrzeka ją poślubić - z Innym ...
W powietrzu fruwaJą confetti I corandoll.
której jf:df'n zwarty rulonik. rzucony czyląś
nieopatrzną ręką pod bila przy tel okazJI panu Endeckiemu lewe oko. na co komitet
hurmą doń przyskoczywszy powinszował
mu sukcesu, życząc dalszej podobne, po ..
myślnoścl dla dobra og6łu ...
W tym rozho...orze panu Hlpolltowl
spada z twarzy małka sanacyin .., za co
w mroku otrzymuje siarczysty policzek od
buumarclO Jegomoścla j ktbry ... oIa: u fa ..

d a łem

ci mam/e, abyś się nie maskował!
prukonanlf: - to nlf: rękawlczka ... c A ZlŚ
p. H. na to: .gwizdać na dykę ,•.
. Komitetowy 2:nÓ..,. wsypał do samOwara
majowego prpszku, co zauważywszy p. Hlp .,
kt6ry po owym rękoczynowym Inc.ydencle,
gwiżdżąc znalazł się przy bufecIeudławił się czemprędzel kldbasą

wyborczą .

a komitetowy widząc. że ma do czynienia
z trupem - gdyż na twarzy p. H. wystą
piły śmiute1ne plamy ... kszalcie 6l1emkr=Jął go pocif:S%ać I rzekł; - habent sua fata ... - to ci tylko dobrze zrobi bratku,
poco ci się męczyć 7 - Poc2.em p. Hlp.
wziąwszy sobie do serca czułe sł6wka komitetowego, ulżył sobie I drugim, \O yzfo.
nąwszy duma ...
W bufecie nie podawano tymczasf:m In ..
nyda napojów. Jak koniak cmartel:t, Czy
~bartelc (przyznam, if: w sprawam gardło.
wym jestem - laik) kt6refo zresztą nie
piły jedynie dowotkl, czy tam df: ...otkl, nie
czująCf: pociągu do ...ódkl ...
M askarada przeciągnie się zape ...ne .poro
czasu, zanim szary świt popielcowy nie
spłynie na rozhukane łby I zanim rzewny
popiół. kładąc się w cichości na rozpęka ..
nym czaszkam n/e ugasi wreszcie proinym
ambIcji, ambicyJek I namiętności, palący~
bezlitośnie lak dlugo świat Światem skarlałe móidż:kl tym maluc,ilm...
(Yol)
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tylko nic. ukod%'I. ale. wprost .pueclwnle
... Ielc. korzyści przyniosły.
Sylwater. Noc sylwestrowa mMiła przewalnie spokojny charakter i pod tym wzgl.
oddaliła się znacznie od)wych:poprzedniczek. Zapewne skutkiem l ci~żkich stosun-

ków materialnych, nawet te lokale rozrywkowe, które dawniej

ko

rozległym

rozbrzmiewały

szero-

II rozgwarem sylwestrowym

i nastrojone.:. byly ,na [wysoki

ton noworoczny. nie odróiniały się '( prawie nietem
od codziennego wyglądu.
O:ł.ywione lb yły natomiast zebrania towarzyskie, zarówno w zamkniętych kół·
kach,'!Jak i lokalach towarzystw] wzg!.
organizacji. Ruch
mieściu, zresztą

płn o wał, jedyme

ulice

wyglądały

w Śród

jak . zaw-

sze.
Wśród

licznych zabaw na pierwszy plan
wieczór sylwestrowy urządzony
staraniem łKasyna Z p. łączn ości (dawniej
garnizonowe) tak co do ilości i jakości
gości, jakotet i co do programu.
Wieczór rozpoczął s ię odegranieml-dno aktowej krotochwili Marjana Bergera znanemi siłami naszych amatorów.-Na
pierwszy plan wybili się jak zawsze pp:
jnt. Albin Jarosz (w roli dedektywa Trzymaj), p. por. Bronisława Dworzańska
(Adelajda), doskonałym był p. prof. Tyszkowski w roli kominiarza i p. kpt. Zachara (policjant), b. dobrze łodegrali swoje role
p. Kotzianowa lWalentowa), p. pl)r. Korasiewiczowa (Nieznajoma) p. kpt. Zwarycz,
p. Pliszka (Leon Poiuszek), za: co nagrodzeni zostali hucznym i oklaskami.
Następnie p. por. Karpiń s ki w kostjumie
pierrot'a złotył wierszowane życzenia wybitniejszym osobistościom naszego miasta.
Z wybiciem IZ-tej godziny światła zgasły, poczem zebrani składali sobie tyczenia
noworoczne.
Ochocza zabawa przy dzwiękach doskonałej orkiestry 2 p. Łączności przeciągła
się do samego rana.
Zasługują na wzmiankę nadto zabawy
urządzone słaraniem T -wa .Dror· i akad.
:Łyd. w sali .Jad Charuzim" , zabawa w salach .Zyd. Klubu Towarzyskiego" i w.Ognisku podoficerskiem·, gdZie uczestnicy bawili się do samego rana.
OclIrana lokatorbw. Rozporządu.ole.m
Prc.:r:ydtnta Rze.c%ypospollte.J % dnia 19. gru ..
dnia 1927 r. Dz. U. Rz. P. Nr. 114, z 23.
Irudnla 1927 r. zmitnlalącem art. 6 ustawy
o O<bronle. lokalor6w, zawle.uonCl wzrost
Itawkl proce.nloweJ komornelo, dl. mieszkań
Itdnopokolowym, zloionym z pokolu I kumni, lu!. umtgo tylko pokoju. bądź samel
kumni, n a d a I s z y ok r e. s c z a s u
do dnia 30. cze.r .. c", 1928 r.
Podwyika wlt;c dla tych mieszkań rozpo·
ayna sit; ponownie. dopiero od dnia l. lip.
ca lQ28 r.
la -Zwiqaku Strzeh:dtiego c : Na walnem
ubraniu .Z .... Strzel.c w Łańcucie. w dniu
27. Ilstopada 1927. %OSta ł wybrany no ..y
zarz'" oddał.lu ... osobach pp.: Dr. Jan Je.
dllńskl, prze ... , Jan Krumholz, sekr..
prof.
KompllkowlC%, ref. kult. oh,., Franciszek
Styczeń, Franelue.k Spis, WItalis WoJtkle..
wlez I Karol Hu~rt, lako członkowie.
Wspólny oplate.k. Polskie SIOw .• Owluda c w JarO$ławiu urządza w nle.dzle.lt; dnia
8. Ilyanla br. o godz. 7~ mel wleczore.m we
"łaanych ulach :wsp6lny opłatek dla swych
wybił się

•
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członk6w I rodzin. Po czt;ści uroczystel

N,,2

od•

bt;dzle sit; zabawa taneczna.
W sobott; dnia 14. stycznia br. odbt;dzle
sit; staranle.m .Zwlązku Strzeleckiego c od.
dział Jaroslaw. w sal..m Kasyna oficerskle.go
2 p. Łączności przy ul. Słowadtlego, o godzinie 7-meJ wltcz6r opłattk dla członków
I zaproszonym goścI. Po uroczystości zaba.
w", lane.czna. Dodatkowe. zaprosze.nla wy.
daje p. Dr. St. Jtdllóskl (kancelaria adw. p.
Drą M ilea).
Staraniem .Towarzystwa Lekarzy Małopolskl c se.kcJa J arosław, odbędzie. się u oas
dnia 8. stycznia br. w sdll Magistratu wzgl.
w szpitalu powsz. celt m uczczenia 25. let..
nltlO iSlnle.nia T "9101, posle.dzenle naukowe
o godz. 1'15 popoi. Porząde.k obrad: 1) Po..
kaz morym - p. Dr. Z asowskl. Z) Leczenie
c ukrzycy - p. Dr. Czdowsklł ze. Lwowa.
3) .0 It.czeniu raka macIcyc refe.rat wyglo ..
si p. profuor Dr. Bomeńskl ze Lwowa.
Donoszq nam z Radymna, że pe.wnl pa.
nawie tamttlsl Jddz/ll w dniu 8 grudnia
1927 do Lwowa celem sprudaży pe.wnego
lasu, podobno na cele - wyborcze ...
ł K.raniki policyJnej. W czasie wsiada ..
nla do pociągu w Jarosławiu skradl Kała.
marz Władysław z Pr:eworska tore.bkę dam·
ską z 2.-ma bilt.lami lazdy do Ladzl na szkodt; p. Blimy Domini!z, ucz. 7 kI. glmn.
% Łodzi. Przytrzymano go I oddano Ich do
sądu.

Okólnik p. preUSd Sądu ape.lacyJnt.go we.
Lwowie Czrrwlńskle.IO, który w tym dnladl
n adsze.dł do tur. sądu ubrania pp. St;dzlom
brania czynnego udziału w nadmodzącym
wyboram do Se.lmu I St.natu cc.le.m zamow;tnia autorytetu władz sądowym.
R6wnoczdnle. ok61nlk re.n poleca, aby
skargi o obrazt; czci po wstałe mł wlecn lub
ze.branlu przed'IVyborczem u kończone zostały
naldaleJ do dni 14·tu i nakazufe. dele.lowa.
nie do rozpatrywanl,ą rym spraw specjalne.
go sędziego. P. radca Galik, nał"ulnlk tut.
sądu de.legował do wym. spraw p. st;dzle.go
Jc.rugo Szwedzickit.go.
Zabawy . W sobotę 7. srycznla br. o go..
dzlnle 8 wle.cz6r, urządza .Związek Strze.
Jtdtl« oddzi a ł Jarosław wleczornict; z tań ...
caml w salam »Ogl1iska PodoflcerskiegClc
w budynku poszpitalnym.
A kade.mickle Koło Jarosiawian we. Lwa..
wie. urządza 'IV sobort; dnia 7. stycznia br.
o godz. 9. wlecz6r zabawt; ta ne.czną w salam T.. wa Muzyczne.go.
Katastrofo koltJowa. W uble.głym tygod ...
niu na stacji BJbr6 wka wyskoczyły z szyn
3 wagony pociągu cłt;iarowego, co spowodowało pewną przc.r.~ w komunlk.cll. Wła ..
dze kolc.lowe. pruprowadzaJą domodzc.nla.
i!: Policji. W sobott; dnia 31. grudnia 1927
odbył się w śwled/cy policyjneJ uroczysty
opłatek d1il funkclonarluszy pollc!1 I Im rodzin Licznie. ze.brąnl funkcjonariusze P. P.
składali "e.rdc.czne życunla I podziękowania
za oplekt; p. Komlsar%owl Mączce.. W podniosł ym nastroju uroczystość przeciągła sit;
do późnego rana.
Poste.runkowy P. Be.nc mianowany zostal
starszym posterunkowym z dnle.m I. bm .
Dowiadujemy się , te. w Radymnie. z koń
ce.m grudnia pruorg a nizowało się Kolo
Zw iązku Naprawy Rzpospollte.I, ogarnąwszy
szersze oli dotymczas kręgi społe.czeństwa.
Nowy prues Ot. Malllk dokłada starań, by
na Irudnym gruncie. pracy, zwalczyć stare.

uprzedzenia I

pociągnąć

do

współpracy

j_k

naJwlt;kzą
ilość wartościowym obywate.lI.
Idea państwowości pokonała stare. nawywl

I poderwiIola znaczenie Je.dne.go z byłych posł6w, który uporczywie mnie.ma, że będąc
raz posłe.m uzyskal tem same.m poma:.anle
na powtórny mandat. Kto tak owocnie pra.
cował
winleo 5 Jat odpocząć. Czyżby
w Polsce. było tyle. nlesprawle.dllwoścł, że
byli p<»łowle nie mogą :.aslui:yć na dłuższy
wypoczyne.k, Jeżc.ll luż nie. pożywać chle.ba
:.dobrze zasłużonymc.
i!: koleji. W tych dnlam otrzymali tut.
funkcjonariusze koleiowi mundury służbowe.
t. zw. przydział zimowy, za kt6re muszą
płacić 25'1, rze.czywlste.1 wartości. Przydzlal
ten wywołał ogólne nlezadowole.nle, gdyi
lak lakością. lakord wykonanie.m mundury
te. nie odpowiadają wymaganiom slutby do
kt6reJ kolejarze są powolanI. Może.by kom_
pettntne. czynniki zechclaly, It; sprawt; zba_
d ać I zarządzić co naldy, aby szerokłe.
rusze. fUDkclonarJuszy kole.Jowym olt. zostaIy poszkodowane.
C!i, co pruskrobali muuą stanąć przed
sądtm. Sejm został ro%wlązany, a z tą dlwl~
lą prusrOIła obowiązywać nietykalność posc.lska. Dobre czasy skończyły się. Około
siedemdzle.slt;clu posł6w ma podobno stanąć
prze.d sądt m, aby odpowltdzleć za stare.
grzemy. Niektórzy z nla. luż zostali aresztowani I osadzeni w kozlt.. Tak więc poseł
Oldud!. ze. stronnictwa Chłopskiego sle.dzl
w areszcie w Rzeszowie., posd Dymowskl
z ChrześCijańskiej DtmokracJI rozmyśl a ~
klucze.m w Warszawie. Dymowskiemu ::za.
rzucają popdnienie nadużyć
pieniężnych
w Banku Narodowym, ktbrego był dyrektoJem. Nadużyćia te wy kryl I stwlerchił
Inspektorat Bankowy Mlnlste.rstwa Skarbu.
Wykryto tam falszowanle ramunk6w,
stawianie czeków bu pokrycia, zmU$Zanle
własnych pracownlk6w. nawet nle-pełno
Ie.lnlm do podpisywania fikcyjn ych weksli.
M/al r6wnid być aresztowany poseł
Ballln z Nle:.ale.inel Partii ChłopskieJ. Ale.
nie. zdąbno go ująć, bo uclekl do &olsze..
wldtle.J RosJI.
Proj2kł rozporządzenia o aplikanturn sredowel. Rada Mlnlstr6w umwallła projekt
rozporządzenia o aplikanturze sądoweJ. Uka·
że się on w Je.dnym z najbliższym numerów
Dziennik" Ustaw.
Prolekt wprowadza nastt;puJące "mlany do
dotychczasowego stanu rze.CZyl l) apllkant6w sądowyd! mianuje nie minister sprawie-

"y.

TYGO D NIK

4
dl l woścl ,

tyJko pn:zesi Sądów Apelacyjnym,
samo prezesi Sądów ApdAcv lnym
ustal aj ą konsyngent aplikantów dla s woich
okręgow , a [O cele m ró wnomiernego raz"
mieszczenia aplikan tów na obszar ze pa{\stwa,
3> projekt wpro wadza instytu cj ę asesorów ,
A sesor moi e zaj mo wa ć stanowlsha s ęd z i o w 
skie (sędziów śledczych. podprokura torów)
nie ma jednak prawa wyrako1l·;) o!".

Technikum
t.

2> tak

Jednakowe

paszporty zagn n lczll r. Do--

noszą z Genewy. ż e J esien ią 1928 r na
sesJI Rady LIgi Narodów omaw iana b(dzie
s prawa zaprowadzenia Jednolitego m i ęd z y
narodowego paszportu, który b ędzi e obo_
w i ązywał wszystkie p a ństwa
europe,skle.
z wyj ą t k i em Rosji, e t Oli paszport u ma być
dla wszystkim pa ństw jednol'l" i niska.
Paszport y takie by ły by druknWI'nt' w kIl.
ku I<z y~a d>, m i ędzy Inremi i w polskim.
W i", d omość tl nie\l;'ą lpli wlc Z1iUteI (Suje
nasze sfery ku pieckie.

NADES ·tIIN E .
W l!horob ach

zębó w

i ja-ny

\J~ t nt'j

Dr. med. ADAM ZYS
przyi muie od 9 - 1 i od 3 -· 6
• ' . rod.wlu, przy ul. Slowacklego 22 lo p.
Pracownia tedln. dentystyczna.

otW<'Tte z dnie m
sty cznia 1928
W Pr zemvślu przy ul. K olełow t>1 5.
trI. Nr. 411
sprzedaje samochody i części samochodowe wszystkich typów, dalej mo tocykle i artykuły tecbnicZlle,
wreszcie materiały pędne i smary wszelkiego rodzaju. (Stacja benzynowa przy ul. jagiellońskiej naprzeciw straty potarnej). - Sprzedat samochodów
nastę puje li tylko po wypróbowaniu i zarejestrowaniu ich tudzie! po dok ł adnem a bezplatnem obzuajomienlu kupującego z właściwościllmi odnośnego
Iypu .• Ogrzane samochody katdego czaSIl do
wynajęcia .

NA SEZON WIOSENNY 1928 r.
a mif'no\dcie :
SÓL POTASOWĄ
KAINIT
AZOTNIAK mielony i g ranulowany

T OMASYNĘ

ORf ,

Lokal pierws z orz ęd ny . świe żo 
odnowiony I ur% ;l d ~on y
poleca

Lokal dobru: ogrzany .
rzetr!na i skrzę ln a ,
Ilczne z"g,,<;zC'Z ~ n ie upra.!l za
ZA R Z ĄD .

lM Jarosławiu
sprzedaje

I

Bl!gQlIGho ZUpUniB odnowiDl1a

Jedyna

w Jarosi awiu

Sala bilardowa .
Osobne

~o ko; e

dla
kó/ek.

i blf'si<'! dy.

U s ługa.

O

kok s
piel wszej jakości dl a celó w
o p a łow)ch i do ku ź n i w cen ie

Zł.

6. za 100 kg.
------

Od 500 kg. wz wyż dostawa
b e zpłatn ie do domu.

zamknię'ym

Zarzqd Gazowni miejskiej
w

po wa ża niem

A.Pawulska"Badlo"

J arosław. 6 run wa l d i!!łt a 1,

odp .

Ja rosł a w iu.

Gazownia miejska

poleca szan. P. T . Publiczn . zimne
I eh:płe potrawy, na poje wszelkiego
rodzaju, koniaki I likiery oryginalne
Francuskie. Cod%lennie ś wieże piwo
okocimskie odpowiedu io dlł6dzon e.

I Z

BANK ROLNICZY

U rządz a pr :r. y lęcia

li

Nadeszły n owośc i se ..

zono'l7f'. 31)" r Jl y nowym Konslru kcji, se..
It:klywrll~ I gł oś n e. oraz
..... szr!t.i sprzęt do bu ..
dowy, który polecl' m
0"1 dogodnych warun_
kadl P. T . r .. d I o
a mat o rom!

W APN O NAWOZOWE
dostarcza wagonowo id etajli cznie

wpborowq kuchnię damowq
i wytworns napojs.

Kawiarnia Warszawska I

Grodz.ka 7.

HALLO ! Radjo amatorzy I

SIARCZA N AMONU
SUPERFOSFAT mineralny i kostny

-

O GŁO S ZE N I A .

'arosław,

po najnitszych cenach I na dogodnych warunkach nastę pujące towary:
Materjały damskie weł niane. jedwabne i baweł
niane. Sukna męskie angielSkie i krajowe na
ubrania, raglany, bundy i t. p. Płótna I szlfony.
Kapy, koł dry i koce na ł ótka. Chus tki zimowe
i pledy. Serwety na stoły i firan ki. Zefiry, płó
cienka, cajgi, Korty. Obrusy, serwety, ręcznikI.
Konfekcja damska.
Z powataniem

SA L ETR Ę C H ILI J SKĄ
SAL ETRĘ C80 R ZOWSKĄ a m onową

Restauracja kDlejowa

•

S. Oriner,
i polecam

NAWOZY sztuczne

..

°

Zawiadomienia l
Mam zaszczyt za ..... domlć Szan. Publi czn oŚĆ. te
obję ła m kierownictwo linuy

OLGA PAŃKOWA

S I ótdzieln la z. r z

Wszyslim, którzy wz i ęli u dział w odprowadzeniu
z włok naszego ukoc ha nego męta i ojca bl. p. Jakóba Turnt\elma - Przezacnemu Rabinowi p. S t e i nb e r g 'IV I u gorące słowa nad tru mn Ą, Jakotet
Wszystkim, którz.y IV jakikOlwiek sposób starai! się
nam uJ0ić ból n i osąc slowa pocieszeni a, skł ada
z gl ębi serca pO d zi ęk Qw anie
Rodz /na.

Nr. 2.

JAROSŁAWSK I

Jarosławiu

OG tO~Z E ~ IE

Z AKŁ A D

LICYTACJI.

Z A.5T AW" ICZT

e ~Q eNJ~ SZA

1I0JAKSKleQO
W J AROSŁA WIU . Gm,Ma 9.
pod 'lł e do publicznej wiadomoś c i, że
wszystkie zastawy za padł e, a przyl<te
w cz a ~ j e od 1. IUlego 1921. do k ońca
IJPC3 1927.
od Nr. I do Nr. 1050.
zos l;lOą'Jd ni a 12. stycznia 1928.
od go.dziny 9-1 \li" południ e przez publ iczną
l ic yt ac ;ę ( w my ś l par. 28 regulaminu z.)
najwi<cej d a j ącem u %a g O l ó wkę sprzedane.

UWAGA. W dalu licytacji WykllPl1 Ini .,.alu llt i .

prlyJmu:Bsię·

Procent od zastawów od l. stycznia 1928. znitony na 2% miesięczni e .

nlDI1IL1EIP Is lzIEIHIDILID
SIZIEIJ l ś Inll lEI610lWICIE
PIOILIEICIDIMIDI61DIZIYnI
IMIPIEIRIIIDILI- I-ItcrETR••lYIFIDIBIRIYICIZlnlE

1+11

Z AKŁA D

YOQRZEBOWT
ST ANISU WA QILOW.5KII:QO
'IV

domu ..Icun yrn

przy rLIlc:.Q

M J c:.KI~WIc:.ZA

I.

obok gmachu Sokola

dostarcz.a wszelkiego rodzaju trumny.
przybory pogrze bowe, wieilee
i t. p . rrzedmioty,
Ceny niskie, konkurencyjne.

F. uind

u~ie wotnio się skradz ioną książeczkt;
wysta wi o ną przez P. K. U . Jd"

wol skową
rosła w

Da nazwisko F ranciszek C %a d o ,
ur. w r. 1893, w Rudce pow. ' d rosł1 W.

nk'l wedle
nd lnows zydl wzo rów
HaPllJ . fira
abużury , roboty ręczn e gD(o we i zac%<le
J6:.t.. fj n ~ H Ort n ero 11d.

n d skład Z Ie .
K ości usz ki 15. pćlrte r .

-

Cukiernia
(Franciszek

•

Restauracja H. Hempel
Zamorek) Pl Jarosławiu, ul. 6runwaldzha, I. Z6 ..
l

Lokal wytwornie urządzony I ośw:ed oIlY. poleca włas n ego wyrobu lIaJpr%edllieJsze
C IASTA, torty, pk .::zywa, WÓDKI. li kiery, WINA krajowe I zagra nlc%ne,CHLO ..
DNJKl. P od aje wszelkie p otrawy, o b j a d y, urz ądz a PRZYJĘCIA, WESELA,
BIESIADY.
U sługa szybka. u elelna J skuętn a
Ceny umiarkowane.

Wyda wca l odpOWied Zialny l eda ktO I': Leon Mar ge l.

.

Drukamll. S~L itttU"\Ila w JIU'osla wiu,

•

