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BEZPARTYJNEGO

W S P () Ł P R A C Y z Rządem"!

Obywatele i Obywatelki!
Tylko silny Rząd może zaspokoić potrzeby społeczne. Nie dajcie się zwodzić
partjom, bo partje przedewszystkiem pracują dla siebie i swoich, a nie dla ogółu.
Organizujcie się do twórczej pracy z Rządem, Rząd tylko popierajcie a zobaczycie, że postąpiliście jak dojrzali Obywatele, którzy dosyć już mają nieszczęśliwych
prób w okresie ostatniego g-lecia.

Precz z

hipokryzją·

skończyć z hizabobonem a przedewszystkierjl obyczajami wieków średnich.
O ile religja chrześcijańska w swoim
z~raniu
odpowiadała
najwyZszym
ideałom człowieka, o tyle potem spaczoną została w czasach wieków Ś re 
dnich do tego stopnia, że gdyby
Twórca jej Chrystus powtórnie na
świat zeszedl. załamalby ręce nad
.Swojem Dziełem". Nie tylko, Ze
zmieniono prawo i przepisy religijne
o ile okazywały się niewygodne dla
jedynostek wysoko pototonych społecznie, ale co gorsza znacznie, nadulywano po cichu wszystkiego co
jako święte, winno być nietykalne,
głośno zaś oblekano twarz w wyraz
świątobliwy i niedość na tem, starano się moralizować drugich, z pewn ością lepSZyCh i szlachetniejszych
od siebie.
Takie slo.unki pan u ją jeszcze I u
nas po małych miasleczkach wśród
ludzi, któ rzy się od wytszej kullury,
tak dzisiaj dla wszystkich up rzystę
pnionej, dobrowolnie odsuwają. Mowa tu przedewszystkiem o tych, na
pozór uczciwych i poczciwych, klórzy
w gruncie rzeczy kapią od brudu
wewnętrznego. Na pozór czyści ś,nią
moralizować drugich, szer7ą zaś przykład iak najgorszy chętnie i skwa-

Czas jut nareszcie

pokryzją,

I

pliwie

naślad o w any,

gdy t niestety
jest taki, Ze lubi grzeszyć
skrycie, po cichu, lubując się w zachowywaniu pozorów uczciwości.
Dlaczego mąZ nienawidzący Zonę
i zdradzający ją w najohydniejszy
sposób w domu i poza domem, ła
miący przezto wszelkie związki nie
tylko boskie i święte, ale nawet zwie.
rzęce, śmie podnos i ć głowę i patrzeć
śmiało w oczy lud7iom uczciwym?
Albo czy nie jrst demoralizującem
dla dzieci, domowników i otoczenia
małteństwo, w klorem praw owierna
maltonka dopuszcza się zdrady najczęściej dla korz i ści, pod okiem mę'
ta, udającego, te nic nie wie i nie
widzi, albo co gorsze, zupełnie !adowulonego z tego stanu rzeczy. Są
nawet nierzadkie wypadki, fe mąt
ciągnie z "tego trzeciego" korzyści
mC:l terjalne i moralne. Czy istnieje
coś bardziej ohydnego? Więc zamiast
niemoralną żonę oddalić, postawiwszy
pod moralny pręgierz, to się nadal
t~je we dwC'je i troje, czworo i tak
bez określonej liczby.
W całym świecie dziś są ustalone
rozwody. Nie od dziś dnia, gdy t ten
"wynalazek" sięga tych .religijnych"
cza só w, w których nie mając odwagi
użyć C lę SIO zresztą stosowanych środo
kÓw skrytobójczych co i dziś się
zda"za, utywano .rozwodów·, w calem tego słowa znaczeniu. Tylko, te
człowiek

nie rozwodził się biedny. nieszczęśli
wy mieslczanin i robotnik, któregoby
za to spalono na słosie wówczas,
ale para uprzywilejowanych, mają
cvch na to .,dyspenzę' z "nieba" no
i .• pieniądze.
Więc tym, którzy śmią moralizować drugich I ludzkość, trzeba się
przedewszystklem przypatrzeć z bliska, jakimi są i czy mają prawo siebie stawiać za przykład?
Nie potrzeba rozwodów, skorG
moZna i Panu Boga zaświecić śwlecz.
k~ Zyjąc ze zdradzającą żoną czy
mętem
"nierozerwalnie i .djabłu
kaganek' uprawiając poza węzłem
małteńskim rÓ1ne zbrodnie, na które
ludzie patrzą przez palce, ba nawet
się łaszą wobec łajdaków. bo tak
trzeba dla własnego interesu. Dla
chleba Panie, dla chleba.
l"apytujemy niniejszem, czy to pię
knie, gdy ~tara poczciwa tona siedzi
przy komińku a mąt starzec blisko
70 letni buduje domek dla młodej
kochanki i biura.
~yje dotąd dwóch wdowców po
jednej Mnie, a dzieci wychowuje I
wysyła zagranicę na studja przybrany ojciec. Dwóch panów zamieniło
jawnie ze sobą iony I nikt się lemu
nie d ziwił. Zona porzuca męta, kilka·
krotnie, wyjetdta z innym, a potem
ten Ze mąt przyjmuje wiktuały i inne
grzeczności od niel niby dla swoich

PERFUMY, MYDŁA W wielkim wyborze
FARBY DO SUKIEN z fabryk zagranicznych poi eca
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dziecI. Starsze zakochane pary chodzą odludneml uliczkami lub włóczą
się melancholijnie po cmentarzu gruchając na ziemi śmierci i wiecznego
spokoju.
Kościół iduszpaslorze kaMego wyznania mają prawo mor~lne ludzi
p ouczać o obowiązkach i czystości
obyczajów, ale nie wy, klórzyście
gorsi od pogan I faryzeuszów.

twa i

jego

2

podnies,ienia, poprzeć przy
wyborach do Sejmu usta-

nadchodzących

wodawczego listę wyborczą, wskazaną
przez Rząd, aby do Sejmu weszli posło
wie tacy, na których by Marszałek mógł
oprzeć się przy zarządzie Państwem dla
dobra ludu rolnego.
Równocześnie tądamy, aby na liście wyborczej rządowej jako jeden z siedmiu
kandydatów był postawhmy nam wszyst·
kim znany p. Dr. Stanisław H o f m olk l,
właściciel ziemski ze Zarzecza, który jako
zawodowy rolnik, długoletni przez nas
Nisko, 10. stycznia 1928. wybrany Prezes Rady powiatowej daje
Dnia 4. stycznia br. odbyła się w Nis- nam gwarancję. że dla dobra Polski
ku sesja wójtów powiatu ni1ańsldego, i w kierunku przez Marszałka Piłsudskie
na której obecni byli wszyscy Naczelnicy go wybranym pracować będzie i naszych
gmin orAZ sekretarze, a zarazem przewo- interesów naldycie bronić potrafi.
dniczący 28-miu okręgowych Związków
Następnie uchwalamy, aby nasze to 1ąZawodowych Rolników.
danie i uchwałę osobna deputacja, zło10·
P. Kielarowa nauczzclelka z PawłosioPo zautwieniu czynności un.ędowych na z pięciu osób z przedstawicieli gmin wa przeniesiona zostala do Jarosławia.
potegnał się z wójtami p. Dr. Stanisław i Związków Zawodowych Rolników na
Z dniEm l .. go stycznia 1928 r. komt:ndę
H o f In o k I. długoletni Praes Rady po- koszt tego Związku przedstawiła miaro- Obwodu Związku Strult:d!-irlo oblął .. za.
wiatowej, która dla braku kompletu mu· dajnym Władzom w Warszuwie, oraz Ko- stępstwl~ podpor. rez. K r 6 I Jóur. Lokat
siała
być
rozwiązaną, przedstawiając mitetom wyborczym Ilaszego Okręgu.
Komt:ndy I Zar:r:ądu Obwodu mldcl się
w krótkich słowach działalność Samon·ąW koilCu uchwalamy, ai~by powytsza pr:z.y ul. SłowackirIo (g'muh Banku Handlo-nasza rezolucja została w gazetach ogło- wt:IO) na I-szrm plętn~.
du powiatowe-go w Nisku po wojnie.
Nawiązując do mających się odbyć wy- S10na, celem dania przykładu i zachęty
Godziny urzędowe z wyjątkiem nledzit:1
borów do Sejmu, przedstawił p. prezes stworzenia jednolitego wielkiego obozu I świąt codzirnnle od godz. 18.tt:1 do 2O.tt:I.
Zmiany slu!bowe na stanOWIskach urzę'
Dr. Hofmokl kierunek polityki Rządu Mar- rolników w Polsce dla współpracy z Maruatka Piłsudskiego, wykazał, te tenie po- szatkiem Piłsudskiem.
dowyda. Znany na tut. tt:renle, długoletni
raz pierwszy nale1y~ie ocenił doniosłość
Następuje około sto podpisów i piec.zę- wyhitny dzlałacl N. D. p. Radca Skarbu,
rolnictwa w rozwoju gospodarczym i mo- ci Naczelników gmin i Prezesów okręgo- Henryk Asłanowiu, został prunltslon)'
carstwowym Polski, wobec czego zebrani wych Związków Zawodowych Rolników. do Lwowa. Dyrektot I. państw. ,imn.
całym wpływem swoim powinni nakłonić
Przebieg powy1szego zgromadzenia, któ- p Dr. Dominik Czckalowskl oblął Jui ur:r:~..
ludność włościańską, aby bezwzględu na re ze względu na skład swój obecnych dowanle
Z miasta. Domodzą nas aluszne tale,
dotychczasuwe zapatrywania polityczne, wybrańców mas włościańskich w powieludność ta głosowała Ul listą, którą Rząd cie w którym dotychczas chłopi byli zra- że Magistrat nie roztacza nalu)'tel opieki
uzna za najodpowiedniejszą·
dykalizowani i rozdarci na 3 zwalczające f1<Id pol'%ą.dkaml miasta. Nikt się nic troszczy
Podniesiony przez Prezesa Dr. Stanisła- się obozy polityctne, wskazują ponad o w)o'sypanit: Irotoarów piaskiem lub prą.
wa Hofmokla okrzyk na cześć Marszałka wszelką wątpliwość jak popularną w ma- najmniej popiołem. tak. it: pr:r:cmodnle są
Piłsudskiego powtórzony został przez zgro- sach i:hłopsklch jest osoba Marszałka Pił- narażeni na kaidym kroku na tlluzczęśliwy
madzonych kilkakrotnie, a zebranie zakoń- sudskiego, jaką cieszy się miłością wśrod wypadt:k. Może zbie:rzt: się nareszcie ta :r: tru.
czyło się entuzJastyclnemi manifestacja"1 i nich i te przy nadchodzących wyborach, dem poczęta Rada mit:lska I ulilult: się nad
na cześć ukochanego Kierownika Rządu.
listy rządowe o ile tylko mieścić będą miastt:m, kt6re :r:nowu zaczynu przybluać wyBezpośrednio po tem zatądali włościa- kandydatów włościaństwu sympatycznych głąd z czasów wolny.
nie dyskusji nad kandydaturami w okrę- mogą liczyć na bezwzględne tegoż poparObrazek! poczekalni kolejowej, czyli
gu 47 i po kilku przemówieniach przez cie nielaleinie od dotychczasowej przyna- dokszt"lc3.1Ie się mlodzh:ży po nauce szkol..
aklamację uprosili ustępującego Prezesa leiności partyjnej.
nt:1 we flircie i może czt:mŚ więcej.
Rady powiatowej p. Dra Stanisława HofNIt: wiadomo kogo winić za to, źt: młomoki a, aby przyjął kandydaturę do Sejmu
dzid szkoln .. obojga płci ot"zekuląe na poJ dalej. jak dotąd skutecznie zastępywat
Redakcji. Zawiadamiamy, ii: złośli- ciągi nit:ma ani odpowlednego smrC'nlenla
Od
nA stacji ani oplrkl. Czy panowie dyrekto-ich interesy na szerszej arenie, a wyłonio·
w~ wiadomości rozsiewane przez organ
·
I
rowie zagląd "Ją td czasem na stacJę. by bana na prędce kumisja wystyI Izowa a nas tęśl
mieJ'scowy endecki tak, co do skłaou Re· j d
pującą rezolucję, k tÓ rą le bram e nomy dać te anormalne stosunkI. Pąnowie przy SIO-nie uchwalili:
dakcji nasze~o pisma, jakoteż co do ki e- likach roldxlc/e. lak ucznia wydalić. ale zr6b.
runku są czczym wymysłem' i nie odpo.
R e z o I u c j Q,
de td coś dla nlt:go poza szkołą, by potem
.
ó't . . pisarze wiaóają prawdzie.
nit:wlnnie ni, zasługiwał na waszą karę.
. j d'
M y mte
p plsam w J oWle I
Osobiste. W tych dn'<lm powrócił z ur ..
g minni wszystkich gmin powiatu Nisko,
Młodzld ma
sposobności gorszyć
się.
lopu p. &(n ct;, ł W i e c z o t k i t: 'IV I c z
b
I dl I
oraz Przedstawiciele Okręgowych ZwiązA mob p. naczelnik Bler o ńskl o myś I a m O"
·kó
I
obJął
urzędowanie.
d,j,,·y
lok.ll,p"y od poczekalni klasy 1lI.. clt:J1
Z
h
I
d
R
ków awo owyc
O m w w naszym
Po kr6tkit:J nieob~cności komisarz ZarząPowiecie, obecni na dniu dzisiejszym du miasta p. inż. Siuan~it:wicz, o bJą I A obY"<ltele mogliby tt:ż zwołać kom/frt ro·
na wspólnem zebraniu w Nisku, uwał.a- oz powrolt:m ur%ędowanle.
dziclelski I coś naruzcle począć z tą spra.
l
jąc się za prawdliwe przedstawicielstwo
P. Jó=cf S y t e k, st. kontrolor przy tut. wą. Nlt:wl.domo luż lakierni .łowy ape o.ludności włościańskiej całego powiatu. oŚ- Urzędz:le pocztowym otrzymał VlI. stopit:ń waĆ do społecnństwa, by wlęct:1 dbało
wiadczamy, te solidaryzujemy się z rzą- słuibowy. a p. Ben,amln Drillim otrty.. O przyszłość młodzid:y. Co robić. eo r.,bl~.
darni Marszałka Piłsudskiego i uchwalamy mał Vłll. stoplt:ń slużb . z dn. 1. bm.
JritU dla pt:wnych cclbw młodzld wprost
jednogłośnit, ateby dla dobra naszej OjP. kapitan Ft. K o s y d ar s k I z 2. p. Łącz- wpycha się I namawia do kina bu względu
czyzny dla hdu i porządku w Pań stwie, noścl przeniesiony został :ot Jarosl.. wla do na trdć obrazu, 10 świadczy to o zupcłnem
,
. dla
.mteresów rolmc.
W arlzawy.
zoboj ....tnienlu dla spraw moralności. Co tO
a prtedewszystklem
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za młodzlc! wyroś nie %obac:tymy. 'N ic ma
u p;as luzcn bolszrwizmulwirbd młodzft:ży,
ale zabaczycle Państwo, że będzie prędnI
nfi: się spodzltwaclc.
_
Mlodtid tułalą ca się po staelam . w ałęsa'

fąC3_ PO_ u!!ca.~nl~~~!~. _bo nlc~~w gj.~.
naliąknąć dobreml zaI:ldaml.

- Ópłatr-k-;-;Ś~kC'l~·-;gTo;;'-~dz;ł.:~~zysl ..
kich wlclblcidl :.p/ę kncl. odŚwltioocl.!....!.ali
glmnastycznel oraz dzlt:lnych druhów, zoa ..
z walk ni froncie w Pradn, Gratzu H. p.
laD lano się opłatkiem po staro~lsku. N a ..
nwnąttz było fa (,::, zcz ul a lącc. Ze nlrlcdcr
dru~lemu :tyu,1 conalmnici złam ania nogi
o (cm chyba m6w lć I pis .. Ć nic trzeba. Pan
pruu raczył naw' t po<hlcbnlc wyra ź ić się
o Panu Musza'ku. Trod!ę sIę inacul myś ..
l ało Pan Ie Prczuic 12 ma fa 1926 roku.
U nas (O lut weuło w zwyenl. ie maina
ko,oł oplwać. podeptać. co nie wyklucza.
te za j..kl' czas, tego zohydzonego ...,łdŚnle
czule .i~ śclsh i c .. łulc. N ie ma tO lak
uC%erość. Jut niema u nas fałszu i obłudy.

"ym

19romadlEnle bankrutów. W dniu 20.
stycznia llł2 8 . na godz. II-tą zwołuje eksposeł p. Gruszka, zgromadtenie Piastowców, do saU Sokoła, ś c i ś I e z a z ap r o s z e n I a m I. Smutno i beznadziejnie, wygląda stronnictwo, tak do niedawna butne, te dziś przy zamkni ętych
dnwJach pod ochroną P. P. zw ołuj e swych
niedobitków i dobrze płatnych (wiemy
z jakich fundu szów) agitatorów, aby ratowali .tego, którego bito po twarzy". przed
poprudnimi wyborami. Widocznie boi się
p. eksposeł, wyrazów uznania od swych
wdzięcznych wyborców, zapytywań..- jak
włodanył 't8ufaniem, którym go obdarzyli
ile i kto, zarobił z krzywdą Panstwa i obywateli? i dlatego nie śnie wystąpić na
zebraniu dostępnym dla Ołółu, tak c i ek a w y c h wyborców .
Znamienne ł nie wró1ące zwycięlłwa
objawy.
Bac.ano6ćl

wyborcy l Przypominamy, te
do wnoszenia reklamacji
i przeglądania list wyborczych mija dnia
15 b. m.
ostatni

dzień

lbolna proca. W poch/em/ach. czy td
roamownley klau:toru XX. O ominikan6w,
dzie lą sl~ talemnle%t. praklykl i narady wy·
borcze, na które ks. M ... i tercjarze p. B.
I panI B. s~dz,l lą wiernych 'W niedzielę
I "'I~ta po n lbo teństw ac h . Mąmy nadzlel ~ .
ie :Jnany z pobożn ołcl, u jl:rzej m ołci i ascetyzmu ks. M. ...pala na tych zebranl.ch
wiernym, aby .. myśl listu Ipaslerskirgo.
POJ lu,,1I
... Jego zamiruenlilch, R ząd
l katolicki i polsk I. list pasterski
o ile obowl;puJe wiunych, tem bardziej,
obowl~zule I kler zakc'lUny. ubożu c hny I po.
korny. Jdeli tak pOłt~pule ks. M, ży c zymy
mu powodunla w tej are)'bożnel pracy.
Idell .Ię mylimy sprostujemy [O w następ
nym tygodniu,

Ruch WWborclY ożywia się. Konsolidacja
tywiołów

naprzód.

pror.t~dowych postępuje ra ż nie
jest to rzeczywiście niezwykle

pocieszający

objaw, te zdrowy odruch
myśli państw o wotwórczej tak 1ywiołowo
ogarnia masy chłopskie i sfery miejskiej
InteligencJi. Szlachla nie pozostała tym razem w roli biernego widza.

Cała
pracą

niemal

opowiedzia ła się

Rządem .

z

JAROSŁ,\,WBKI

Zwycięstwo

za

3

współ

Rządu

6azownia miejska
w Jarosławiu

»ie

tylko, że jćst pewnem, ale co rwięcej
zastanawia, to zwycięstwo uzyska Rząd
bez ża dn ego wysiłku ze swej strony. Samo
społeczeństwo chce dać Rządowi triumf,
ta jego rzetelną i sumienną pracę dla do·
bra ogółu.
Zapytanie. Wyborcy % obwodu Nr. 110.
zapytują . co się s t ało, że w dniu 10. bm.
m ięd zy godziną 2-5 .. lokalu komiSji wy.

sprzedaje

koks
pie, wszej jako śc i dla celów
opalowych i do kuźni w cenie

borcuJ N r. 110. nIe by ło nikogo z człon 
ków komisJi.

Zł.

Z frontu wyborczego w powiecir. Staraniem p, S. L. :tWyzwolenlec odby ły się
w ostatnim tygodni u wiece publicznc 'II gml nam ; Ty.,onla. Laszki. Niclcpkowicr, Wictlin, R aźwit nica, Rudolowiec, M orawsko
I Wierzbna. Wlr.ee były obsylant - według
relacji policli - b. licznie. Wszystklc gminy
"świadczyły się lednomy ś lnie 2:a Wyzwolenlcm i za poparcicm rz ąd u M ... rszalka Pił..
łouds 1dcgo .
Ch pktt ryslycznem test, że
protoko!arnic stwlcrdzuno ., gminam
Iym niem .. zupdnie zwolenników piasta . czy
tti t. zw, stronn/erwa młopsklf'go. Rderary
wygłosił kand. adwokat. p. Dr. 'edlińskl.
StaranIem P. P. S. odbyły sl~ zebrania
przcdwyborczc na przedmldelu doJno-lrżalsklem I w Kldalowicam. Rtferaty wyg l~
sił p. Chudy.
K andydat na posła zc stronnictwa młQp
skiego niejaki p. O polski m e iał urządzić u ..
branlc .. Kldałowleam lecz go miano wy_
gwizdać . w Bobr6wee miał p<"dobno aż 12
słuchac zy , a w Lankach musiał szukać o.
\:brony u policji. Wynika z Icgo, że akcja
l. zw. stronnictwa chłopskiego sp...1iła u nas
na pancwce . Chłopi nasI nic d a d z ą się wJ~ ..
ceJ lumanlć rozmaitym lapacz0r. mllndat6w.

Od 500 kg. wzwyż dostawa
bezplatnie do domu.
Zarz ąd

Lc-hl pler"'5Zorz~dny. śwldo odnowloay i urządzony
polcea

-

kuchnie domową
i wytlltirns DapoII.

wybOrową
Urządza

Lokal dobrze ogrzany.
rntdna I skr.r:ętna.
O liczne zagaszcunJe uprasza
ZARZĄD,

- Podłogi

PIERWSZORZĘDNEJ JAKOSCI,

z sumcl dębIny, z liłMtnlem lub bu,
dostarczam po cenam n3Jniwym. Zdolnym parkiec:hnzy do u.ł ladanla podłóg
wysyłam nHe na prowineJę bn; względu
na od{e,łość.
rl "fl ł n z

OSKAR 'rANNE B'.... M
w· l.acoslawlu .

NA WOZY sztuczne
NA SEZON WlqSENNY 1928 ,.
a mianowIcie:

SÓL POTASOWĄ
KAINIT
AZOTNIAK mielony i

gąmulowanf
SALETRĘ CHILIJSKĄ
SALETRĘ CHORZOWSKĄ amonową

SIARCZAN AMONU
SUPERFOSFAT mineralny i kostny
TOMASYNĘ

WAPNO NAWOZOWE
dostarcza wagonowo idełajlicznie

i ja:ny uslnej

Ił.

parkiBtowB

DESZCZUŁKI PODŁOGOWE,

daktorowi .urganu"endecko-rozwojowego"
Władysła wo wi z Pitołaj6w Traczyńskiemu
wygotowany j ut zosłał akt oskar1enia o
przekroczenia z §§ 487,488,497 i in. Wyznaczona rozprawa została odroczona, albowiem w międzycz asie wpłynęło przeciwko wymienionemu .redaktorowi- szereg
nowych skarg. Niebawem dowiemy się jakiemi metodami posługuje się ta .redakcja".

przy jmuje od 9-12 I od 3-·6
• JaN"• •I", ",.., uL Jto••ckJ_ 22 L
Pracownia lealO . dtnfys!yczna .

przylecla I biesiady.

Usługa

le Sądu . Dowiadujemy się, że przeciw re-

Dr. med. ADAM ZYS

Jarosławiu .

Restauracja kolejowa

obli z uj ą.

zębów

Gazowni miejskiej

w

Kogo zwalcza świstek rozwolowy? C zy
osoby, czy nnację, której s:cugolnle nic..
nawidzI? Obóz sJnacyln" "CJ'ytl organizacja
praworządnym obywateli. nie boi się kilku
l arosławsklm W afdcm drasó. którzy chc~ rc_
prezcntować N. D. a t,l nie met o nid!.
nic wiedzieć, lecz nic m o że się IdI w
, i dden
sposób pozbyć, bo. się przycupiU lak pilaw ..
ki I mot Im w twarz plu ją, oni si~ tylko

W chorobach

6. za 100 ~

BANK ROLNICZY

•

................
Sp6ldzielnla z.. r. z ORf. OOp.

w

Jarosławiu.

Cukiernia i Restauracja H. Hempel
(franciszek Zamorek) IV larosławlu,

ul. 6ruAlllaldzka, I. Z6.

Lokal wytwornic u rządzony I ośwIetlony, poleca własnego wyrobu nafprzednieJsze
C lASTA. tony, pieczywa, WÓDKI. likiery, WINA krajowe I :agra niczne.CHLO ..

DNIKI. Podaje wszelk;e pot.. wy, o b j a d y.
BIESIADY.
U.lu,. uybka. rzetelna i

"<ląd..

skrzętna

PRZYJĘCIA,

-

WESELA,

Ceny umlarkowanf:.

4·
L. 22922.

ąGI.OSZENIE.
Na nu dził! art. 12 ulta.y z dnia 28. lipca 1922. Dz. U . Nr. 66 poz. 590 re• kr,ptem Staro.. w .. z dnlil 11. grudni a 1927. L. 71\Y/.S. miasto J a rosław z ostało podzie.
lanc: na 10 obwod6_ rło, o wanla. noszącylń n"zw ę o~ obwodu N r. 104 do obwodu
Nr. 113 wlą c zn l e. W szcugblnośel:
Obw6d Nr.. 1M. cobeJmult ulice od R:llUs;c:a prawą stroną ulicy G rodzkit f, Lu_
bds~ltl, bra mą Pdkl ń~ą do kościoła F arntgo pra wą stro ną ulicy guntl, Podza mczł:
do Slmod6w oapntclw stolarni, 'modami do C t rkitwneJ koło domu Lt hklego pau do m
Bertl Kurzm,l n, prawą stroną ulicy Ormla ńsk i el do Raluna.
Lokalt m urzęd o wym 'a k ró wni e ż I wy~o r c zym Obwodow eJ K o misIl wybo rczej

Nr. 104 It st ROIt uEiZr
Obw.6-':N,. 1.5. obr.lmu lt ullct: od budynku Rady Po włatowd, lewą stronę
ulicy Grodzkiej. lewą stronę placu M i<klewiczr. lewą stronę ul. 3. M d lił do domu J~.
rosła w!cza , l ew ą str o nę ul. Badenlego do K rz}'wego mostu. lewą !Itro nę ul . Fredry,
Z amkowel do Guownl, Ic .. ą str C'nę ul. Podzamcze dCl !lmodó w na przec iw 'Tolarnl, lewą sIronę: uJ .. C erkiewnej k oło domu Lehkit:go pot:a dom Benl Kurzma n. Icwą stro nę
ul. Ormlań!ł ll. lcl, Ic"ot .t ronę Rynku. do budynku Rady PowbHowcl.
Lokajem urzęd o wym. falt równid I 'łI'y bofr zy m Ob wodowe! K omis ji w vb orr: zt:ł
Nr, 105~ Icsf ul .. Tow. ?G-. ,llJZd.. r .
! 0"':11 N,. 1". ob( fmult
ulice OOj nowego budynku glmnaz/um ieósk:ego.
Ic-rt s tronę ul. Wels3:l. Kołłątala, prt:ecln a ul j Poniatowskiego. le w ą stronę ul. Sokoła
do l .kład6... ZIe.llńsklcIO, granicą gminy do wiaduktu na ul. 3. Mafa. całe przedmldcle
~ ł kla:ntorem ' SS. Nle:pokalan ..k .. raz z klasffort:m. lin i ą powietrzną na Banie, stąd h~
.~l .tron~ ul. Zamkowel do domu Terlt:ddegct następn ie lewą stroną ul. Badr niego po
d07'1B1~•• daJel kw. sttoną ul. 3. Mala 4ł budynku gimnazjum żeńskiego.
Lokalem u(!$d?wym lak r6.nle~ wYlfrczym Obwodowt:ł KomisU wvborcuf

N/f ,106 lat ..kol. kr6l.

Nr. 3.

TYGODNIK JAROBLA WSKI

.

,.dw'!!'.

Unie:wainia się zgubioną kslątcczkę woJs ko wą wyda ną przez P. K. li. Jarosław "
na naz wisko Iwanko Mlkoła l ur. ... r. 1884
w Pełn '1 tyc za m pow. J a rosław .
wzor6w
Kap'Iu f'lrank'
. l wedle Ilnaa;nowszym
robolY
go·

abużu ry ,
ręczne
lowe: I zaczęte:
składzie .
J6zefina H li. t [n t ro w a, K oś ci uszki 15. parter.

Zawiadomienie'
Mam zaszczyt :uwilIdomit Szan.
obję ł am

S. Ortner,

I.rosła.,

Z powata niem

HALLO! Radjo amatorzy!
\

'

Z powdlllnlcm

a. V.wulm "lIHja"1.

Jarosław.

OGŁOSZENIE

Słowackiego ,

budyn~ kancelarji na targowicy, prawą stroną
u14 Kraszewskiego, do Ban.ku Polskiego , prawą stroną ulicy Dra. Oieuiusa, Krako~skiej, drogi do Przeworska, do granicy gminy, całe Grodziszczany i linią po~
wietrzną, do kancelarji na targowicy.
Lokalem urzędowym jak równie! wybąrczym Obwodowej Komisji wyborczej
Nr, Ił O. Jest szkoła, MickjewjcUl..
I
OIl.6d Nr. III; biegnie od domu AlfJady, lewą stroną ul. Kraszewskiego .do
arfeki KUfhars.kiego, lewą stroną ul. Grunwłlldzkiej do apteki Wojciech owskiego, lewą stroną, ul. Lubelskiej, Pełkioskiej, z domem Podg-órsk iego do domu Amady.
Lokalem urzęd,owym i wy~orczym Obrodowej Komi sji wyb orczej Nr . 1 t l . jest
sz~a KOl.ląrskiego.

OIlw6d Nr. 112. biegnie do mostu telaznego przy uj. Farnej,

prawą

stroną

ul. Farnej koło wikarówki, koło domu Silbermana,. na brap1ę Pełkińską. Jewą stro ną
ul , Pełkińskiej do domu Jaronia, całe górno- lelajskie przedmieście z Pasieką, linją
powietrzną przecina koszary Anny do t elaznego mostu w ul. Farnej

Lokalem urzędowym jąk/ówniet i wyborczym Obwodowej Komisji wyborCzej
Nr. 112. jest budynek Kółka rolniczego.
O • • H ..... ID. obejmuje całe Dolno - letajskie przedmieście, Brodowicze,
Stawki, Kolaniki, Łaz)' kostkowskie i MisztaJe.
Lokalem urzędowym a zarazem wyborczym Obwo~j Komisji wyborczej
Nr, 113. jest szkoła Staszica.
MAGISTRAT MIASTA.
Jarosław dnia 15. grudnia 1927.
Kierownik Z ~uządu miasta:
I.ł. , ......_
SI.r•• kl • •IU.
Wl ~,c·.='IfC=
. -i, -ood=po="=
'e"d7'i"'.'Ch-'l'-,,=ed·.~Irt=,,=,-"L7,,,,=n'-;'",=.,"'ge1.

N a deszły no.OŚcl se..
zono wc. aparat)' nowydt konstrukcJI, Stlektywnc 1,lośne:. oraz
wsztl~i sprzęt do budowy, który polecam
na dogodnvdt _arun_
kach P. T. radio

amatorom!

cina tor ko~e19wy, ws~y~tkje budynki ze stacją kolejową do granicy gminy, na stęp
nie od wiaduktu kolejQwtg9; przy ul . Pruchnicldej, prawą stronę ul Pruchnickiej,

,

7.

OLGA PAŃKOWA

Nrl. J07~ lor. lazo...!!.ni'Lr~Je4,ka <...
OD_ _ N,. 1... rozpoczyna. si€; od budynku męskiego Gimnazjum I. prawą
strpnł ul. Weissa. Kołłą.taja .przeciąa Aonilltowskiego, prawą stronę ul. Sokoła, prze-

Nr, 169'. _I kl:m,<iw. "ingi?
OI!tw6CI Nr. "I. biegnie od

Grodzka

Konfekcja damska.

O ..... ,.,...,.

GrurtWaldziej, placem Mjckiey.-icza, prawą stroną ul . 3. Maja do bud ynku Gimnazjum. I.
Lqkalem urzędo wym jak równiet wybo~czym Obwodowej Komisji wyborczej
Nr; t68. jest szkoła hand,towa przy ul. Fram;,iszkańskiej.
• •Mll li' ' " . prowadzi do wiaduktu kolejowego przy ul. Pruchnickiej lewą stroną ut. Pruchnickiej, Słowackiego , Dra. nietziusa, Krakowski,ej, drogi do
Prz.e.wotskj.. ,do gran..icy gminy. W(az z domami pod Pawtosiowem.
LO)c:~rJt~l.ędPWY"\ jatrQ!:l!łt=t :,y,yborczyrn Obwodowej Komisji wyborczej

te

I polecam po najnitszych cenach i na dogod·
nyc h warunkach następllJ~ce towary:
MatuJal}' damskie wełniane, jedwabne i bawd niaue. Sukna męskie angielskie i kujowe na
ubrania. raglany, bundy i t. p. Płót n a I n lfony.
Ka py, koł dry i koce 1111 łótka. Chus tki zimowe
i pledy. Serwety na sloły i firankI. Zefiry, płó 
cienki, cajgi, Korty. Obrusy, serwety, ręczniki.

obeJmule GarbarnI LUf Sdtwa rzmano.skle I Podkom lslą
• ~poezYRa s ię od mOSłU na Sanl~. pnw .. ';oną ul. Zamkowel , do Razo.nl, prawą
ul. ' ~odLilrnczf: do i~lnnf:lto moahf na ul. Paql,rukiel.
Lokalf:m ..n:ędowym lak ro ..nld .~rczrm Obwodowe! Koml~1I wyborcztl
I

P ubU cznośt,

kierownictwo firmy

Grunwaldzka

LICYTACJI;

ZAKt.1I D ZII~T AWtlICZ"f
~\I<lENJ\I.5ZA aOJAIl.5ICIE<lO'
W JAR OSŁA WIU. Grod,ka 9.

pod .. lc do publlcznel wiadomokJ. że
wszyslkle zastawy zapadłe, a przy,ęt~
w czasie od 1. lutego 1927. do końca
lIpca 1927.
od Nr. I do Nr. 1178.
zostaną
dnia 9. lutego 1928. od go ...
dzlny 9-1 w południc przez publlc.tną
licytację (w myśl par. 28 n:gulilminu- z.)
na lwlęcel dającemu za gOlówkę sprzedane.

lilIA. •••1. IIcrtocll wykll" •• lfIl"I.1 ••

""I··j· .,,.

Procent od zastawów od l. styczni. 1928. znl·
tony ni 2% mies ięcz nie .

Kll f]1LIElF ISIZIEIHllL ID
SI E l l l ś l n l l l E l 6lD I W I [ I E
PIOItIEl&IAIMIAI61Almi!
-I-IIIM./ PIEIRIIIALI-I-I-I
~Y I F I A I B I R I Y [IZII IE

I

ZAKŁIID
.5TANI.5UWA

POQRZeSOWy
QILOW SKIEQO

., domu ...bID)lM

pny rLA(,Q MIc'IUr.WIC:ZA I.
obok gmadlU SokolI

dostarcza wszelkiego rodzaju trumny,
przybory pogrzebowe. wieńce
i t. p. rrzedmioły.
Ceny niskie, konkurencyjne.
Drukaroi!i- S.- LiltlT\llll!l. w J llrOilawiu.

