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poświęcony

Prawo naśladownictwa
nie

ustrzełone.

Prawo mimiery w tyciu publicznem
jest jednym z ulnanych chociat niezaprotestowanych i formalnie nie ako·
dyfikowanych zwyczajów.
KaUle slronnictwo i u nas i za
granicą. ma swojego sobowtora i podobnie jak przy grze w szachy jesl
gracz i jego przeciwnik, którzy razem
rOtgtywają jedną partję szachów, lub
jak kaid, bank cz, bankier mlewa
zazwyczaj swego ,Oegenspieiera·.
Szczeg6inie kańciasto zarysowała
Ilę ta kontrarnina naśladownictwa w
ostatnich kilku latach u nas w zwią
zku z rozsadzaniem agrupowań polityclaych. Ugrupowaniom tym wybija ale poprostu zęby przednie I trzo_ , w tym cela, al!y je następnie
wstawić naśladowcom do użylku publicznego.
Tak D. p. zdemonopolizowano narodową demokrację z przywileju jedynego przedstawicielstwa Ideologjl
hyperpatrjotyzmu, z przywlieju urzą
dzania szumnych obchodów narodowJch lip. wcielając tą właściwość w
taktykę Innych stronnictw polskich,
z tym wyrażnym nakazem, Ile mają
one obowIlIlek pracować pilnie przy
uprawie niwy narodowej wedle przeplsów, stosowanych ongiś z dutym
powodzeniem właśnie przez narodową
demokrację. utywającą przy takich 0kazjach duto blichlru, rótu, blanszu
I fajerwerków.
•
SOcjalistom, których posesja wśród
mas b,la roziegła I "iełatwa do nadgrylIlenia, prteciwstawlono jako ,Oegenaplelera' P. P. S. z frakiem rewoiucyjnym, przyc.em ta ,rewui"c,jnoŚĆ'
ma być przynętą dia warloglowych
komunistów, lubujących się w frazeIle rewolucyjnym I upajających się
Ilumnym radykalizmem.
Ta frakcja, którą na naszem iarealawsklem podwórku, reprezentuje 0umotniony jak ambasador b". poseł
z P. P. S. a obecnie poseł z frakcji
Chudy, robi wszystko to, co P. P. S.
Z gazet więc dowiadujemy się, że u·
rządZi regularny obchód I-majo-

ImIkII
poleca

ŚPUdkl

st.

sprawom miasta i powiatu.

wy z całą normainą aparycją, a więc
zgromadzenia, pochody, akademje lip.
grając przy tej sposobności z przejmującą grozą najczerwieńszy rewulucjonizm we wszystkich motilwych odcieniach. Jest to więc coś w rodzaju
skiepiku' na przeciwko, z towarem
konkurencyjnym, lańszym, sprzedawanym na bardzo dogodnych warunkach,
aie podobno jak twierdzą znawcy,
nietrwałym I niewyrainego pochodze·
nia. Przeznaczony do zbytu masowego
bywa ten .czerwon)'- towar :z:achwaiany w sposób bardzo popularny i
krzykliwy I gdzie niegdzIe cieszy się
nawet nieznlcznym popytem, aie co
charakterystyczne, te klo raz go kupi, to drugi raz nie będzie już odbiorcą. Woli jut taki kupiec zupełnie
się nie wdawać w tadną politykę,
anttell nabywać tandelę, podawaną
na ,wielkim półmisku' w pięknym
garnirunku.
,
Aie A propos, co mate obchodzić
walka konkurencyjna między slronnictwarni? Obchodzi ona opinję publiczną jedynie jako falsyfikat, lo znaczy jako dokumenl ducha czasu, któJY
w swym oloku ma jut najdziwacznIejsze embiematy, napisy, aforyzmy, na
dowód swej tywo-srebrnej tywolnoś
ci w środowisku tak cudownie umartwlonem, jak nasze.
Jesteśmy pewni, te ten duch czasu,
który jest znakomitym wynaiazcą ob·
darzy nas w prz)"Szlości niejednym
jeszcze dowodem mjmiery, które w
przyrodzie jest jednem z kardynalnych
praw egzyslencji walki i rozwoju
świata roślinnego I zwierzęcego. .
Zycie ludzkie oddawna jut inatynktownie czerpie swe wzory z olaczają
cej go przyrody. Czy objaw ten jesl
dowodem upadku kullury i obnitenia
smaku? Czy Petroniusz gdyby lIył
obecnie i mial działać nie byłby zdoi·
nv do zaciągnięcia pożyczki w świe
cie przyrodniczym dia .pociągnięć·
swych w tyciu codziennem ?
Tak, byłby zdoiny do tego I Aie
przedtem zmieniłby swe nazwisko za
pozwoleniem Województwa I
--0--

ŚwlClo DziBSlcciolecla 39 p, p.
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lamławlu.

i podniosłych
Jakie dotychczas Jarosław olr
chodził, to Święto Dziesięciolecia 3g p. p.
Dzień święta właściwego popnedziły u·
wody strzeleckie dla szeregowych nieu·
wodowych, podoficerów, oddziałów p. w.
oficerów i zaproszonych gości z następu

Jedna z

najpiękniejszych

uroczystości

jącymi

wynikami:

l. a) Szeregowi niezawodowJ w strzelaniu zespolonem na 200 mtr. plerwsle miejsce uzyskał zespół 5-tej komp. 39 p. p.
,dobywając

153 pkt na 240 pkt.

b) W strzelaniu indywJduaJnem na 300
młr. pierwsze miejsce uzyskał szeregowiec
Zaj"c z komp. podoficerskiej 5O/HX>.
IL Podoficerowi zawodowi - strzelanie
indywIdualne 300 mtr. pierwsze mieJsce
uzyskał st. aiertaat Strlch ,dobywt,j,c 66

pkt na 150.
III. OficerowIe:
' Il) Stnelanie indywidualne 200 mtr.
pier;wsze miejsce uzyskał por. Ołowa 67

na 100, drugie miejsce
ska-Du .. kl 61/100.
bl W konku.. ie dla

dypi. Trza-

ppłk.

gości

200 mtr. pierwsze miejsce

odleglośt

uzyskał

por.

BuczytJ.ski z 3 p. p. Leg. 681100, drugie
miejsce hr. Drohojowski. Zw. Ofie. tez.
661100, trzecie miejsce uzyskał kpt. Szarota z 3 p. p. Leg. 601100.
c) W strzelaniu z pistoletów, odległość
20 mtr., pierwsze miejsce uzyskał lept. Dy-

duch z 39 p. p. 62/100.
dl W strzelaniu o ty tul mistrza 39 PP.
na rok 1929 odleglość 300 mtr. uzyskal
pierwsze miejsce ppłk. dypl. Trzaska-Dur
ski 1151300 motHwych, zostając młstrz.em
4

pułku.

IV. W strzelaniu 1 kb. odległogć 200 m.
organizacyJ p. w. uzyskał pierw...
S:l;e miejsce zespół Zw. Strz. oddz.iał Jaro·
zespołów

staw osiągając 93/120 motilwych.
Dnia 26 kwietnia br. odbyły się zawody
marszowe zespołów pododdziałów ato:
marsz 10 klm podróby ze strzelaniem na
200 mtr. pierwsze miejsce uzyskał zespół

komp. podoficerskiej 39 p. p. przybywaląc

w 55-ciu minutach

j

20 sekundach.

Dnia 27 kwietnia br. o godl. 15-lej zebrał siC cały pułk na dziedzi6cu koszarowym, gdzie nastąpił uroczysty apel i od-

kosmBtyczn8, farby do sukiEn, wody mi_Ol JurajoWl I ZIIl'aIIiCZDI
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czytanie rozkazu pułkowego przez adjutanta pułku. W pięknych słowach przemówił do żołnierzy Dowódca pułku ppłk.
dypl. T r z a s k a-D li r s k i o tradycji pułku
i bojach od 1918 - 1920 r. wzmiankując
w pierwszej linji o żołnierzach, ktorzy polegli za ojczyznę, broniąc polski Lwów
i Kresy wschodnie Rzeczypospolitej. Następnie zostały

rozdane odznaki

pamią.tko

we 39 p. p. wszystkim szeregowym stanu
czynnego, zakupione przez prezydjum Magistratu Lwowa i Jarosławia. Tegot samego dnia o godz. 17-teJ odbyły Słę egzekwie
za poległych żołnierzy 39 p. p. w kościele

garnizonowym. Po przemówieniu ks. majora P ą c l. k j lostaly odprawione modlitz wielkiem przeję
39 p. p. jakotet
przedstawiciele stacjonowanych w Jarosła
wiu pułków i przedstawicieli władz cywilnych .
Dnia 28 kwietnia br. odbył się festyn
tołnierski w parku miejskim, gdzie wśród
s przyjającej pogody zabawili się mile tak
tołnlerze, Jak tet i goście a uzyskana suma około 1000 złotych wzogaci dodatnio
tak bibljotekę jakotet przybory do nauczania szeregowych w 39 p, p. Wieczorem
dnia tego przeszły orkiestry wojskowe po
ulicach miasta na znak rozpoczęcia wła
ściwego święta i uroczystości 39 p. p., koszary pułku 205tały ładnie udekorowane
zielenią, z katdego okna widniały iluminacje na znak radości całego pułku.
Dnia 29 kwietnia br. w właściwą rocznicę święta pułkowego odbyła się o godz.
6-tej rano uroczysta pobudka, o godz. g.tej
rano Msza polowa na Rynku odprawiona
przez ks. Biskupa Bandurskiego, który
przyby ł do Jarosławia z Wilna, następnie
przemówił serdecznie i w pięknych słowach
Ks. Biskup z podniesienia do tysięcznej
rzeszy tołnierzy jakotet tłumów' publiczności, podnosząc zasługi !olnierza 39 p. p.
który w dniach Powstania Polski wysf.\pił
zbrojnie do walki o Lwów, szlakiem swych
zwycięskich bojów wspólnie z całą Arm]ą
wywalczył dzisiejsze granice RzeczypospoliteJ. następnie pobłogosławił Ks. Biskup
wszystkich żołnierzy na dalszą owocną
wy których

wysłuchali

ciem wszyscy

żołnierze

JAR08łJAWSKI

pracę

dla dobra Rzeczypospolitej. Po naotrzymali honorowe odznaki
39 p. p. Strzelców Lwowskich Ks. Biskup
Bandurski, płk. dypl. Pa sz kiewicz
nadto D-ca pułku wręczył prezydentowi
miasta Lwowa p. Drowi Nadolskiemu honorowę odznakę pułku dla miasta Lwowa,
zaś p, int. Sierankiewiczowi dla miasta
Jarosławia. O godz. 11'45 nastąpiło rozdanie nagród i SznurOw strzeleckich zasłużo
nym strzelcom i zawod nikom a następnie
D-ca pułku wręczył odznakę pamiątkową
wszystkim oficerom pułku stanu czynnego
jakotet oficerom rezerwy słutącym dawniej
w tym pulu. O godz. 12-tej zasiedli zaproszeni goście z korpusem oficerskim
do wspólnego stołu 1olnielskiego, by spotyć z tymi obiad.
Mile się czuli tołnierze siedząc przy
jednym słole ze swoimi dowódcami i ze
swojemi rodzinami, którzy przybyli w tym
dniu dlatego tei chwila ta utkwi im na
zawsze w pamięci.
Do zebranych przy jednym stole przemówił Ks. Biskup B a n d u r s k i, płk.
dypł, P a s z k i e w i c z, D-ca pułku a na
zakończenJe szeregowice Z a j ą c Stanisłąw
w krótkich :2ołnierskich słowach wygłosił
serdeczne podziękowanie Ks. Biskupowi
Bandurskiernu, te raczył łaskawie przybyć
do 39 p, p., by podzielić się sercem jJ radować się uroczystą chwilą w dniu święta
pułkowego z wszystkiemi tolnierzami 39 pp.
Na podziękowanie to odpowiedział Ks. Biskup toastem na cześć Pana Prezydenta
Państwa, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i naszego szarego tołniecza 39 p. p.
Podczas śniadania urządzonego dla
gości w saJach Kasyna oficerSkiego 39 p.p.
były rówiei liczne przemówienia jak Ks.
Biskupa Bandurskiego, prezesa miasta
Lwowa Dra Nadolskiego płk. dypl. Paszkiewicza, D-cy pułku, dziękując za łaskawe
przybycie wszystkim Gościom, zaś na 1.8kończenie acJjutant pułku odczytał 24 de-pesz i wiele listów od licznych wybitnych
osób, którzy złotyli tą drogą serdeczne
tyczenia pułkowi nie mogąc wziąć udziału
osobiście
w łak wielkiej uroczystości.
bożeństwie

2

o godz.

t6-tej tego dnia szeregowi pułku
na przedstawienie w teatrach
świetlnych . Wieczorem zaś odbyła się zabawa taneczna dla zaproszonych gości
i ich rodzin w Kasynie Garnizono'wem,
gdzie mile zabawiono siC; z dawnymi kolegami pul ku,
W całeJ uroczystości 39 p. p. z okazji
Dziesięciolecia swego istnienia, wielką pomoc przyniósł Komitet Obywatelski miasta
Jaro sław ia na czele którego słali p. Radca
Prezentkiewicz i p. Prezes Miasta Ini, Sieraukiewicza, za co też wszyscy żołnierze
39 p. p. składają Im jak najserdeczniejsze
udllli

się

podziękowanie

KRONIKĄ
Kierownictwo prokuratury

prlemyski n

państwo

w

sądlie okręgowym powier z yła

lwowska prułożona władu prokuratorska
p. Dr. l.mowl prochasce ś"ido :tanlią
Dowanemu wiceprokuratorowi.
P. Dr. Prochąska odznacza się oluwyUe..
mi %dolnośeli'ml urówno lako doskon " ły
prawnik Jakoteż lako świetny mowca, który
dał \SIę poznać 'tV licznych sensacylnym procesam karnych lako niezrównany oskarżyciel
publiczny, przypominający żywo sposobt:m
ujmowania I wywodu spraw francuską szko ..
tę; prokuratorską przy nlemh:cklej system a..
ty cz nośc:1 o lednak 5Zczcrem polsklem do ..
brem sucu. Żaden wielki l ciężki proces w
ostAtnim. latam prud sądem przemyskim
(fałszerstwo dokumentu T yitkowsklego, Zla ..
ta Rubin I wiele Innym> nie odbył się ba
Dr. Prothaskl 'ako prokurator_ .nlebezplttz.
negoc % powodu gruntownel znajomości ma.
terlału, biegłości w stosowaniu prawa ma.
terlalnego I formalnelO oraz: jasności ł gład..
j

kości wysłowienia się.

Daleki I obcy witdklm uprudzenlom ma

Ór. Promaska przed OC1.yma cd Jedyny, a
tym Jur być wspólczynnlklem w zwycięstwie
prawdy I prawa nad zbrodni4 I niesprawiedliwością·

Zamianowany kierownikiem tut. Urzędu
akcyz I monopolów skarbowych, radca p.
Ma'tJan M a h a c z e k z Przemyśla posiada
oplnJę urzędnika tnergicznego, odznaczające ..

----------------,------------------------50 lat "lad &bannJ"cym"
'.ro....
d'ę I ,,'" się ciężarem T owarzy"wa _)ad
CharyJcyme nie mogąctgo mu udzielić doW
lu.
statecznego .Iparelą na dłuższy czas.
Wedle aktów, protokołów I OSOblstycb Impresyj
Z chwłlą Jedn_k, gdy Towarzystwo bljdzie
zebr.1 i skreślił
dysponowało wlasnem biurem pośrednictwa
D,. Salo Ro. . .,...,
(Clu dalu,)
pracy, to uliy sobie I skuteczniej pomoie
.Z dt.wilą bowiem gdy 10wal"%ystwo bę" temu rękodzlelnikow' czy kupcowi przez dadzle prowadziło biuro pośrednictwa pracy nie mu sposobnołcl do zarobkowania u dru ..
dla 1> terminatorów I czeladnlk6w rękodzieł.. glego rękodzielnika I kupca, Jako czeladnik,
niczym, 2> uczniów, praktykalltów I pomoc- pomocnik lub spblnllt. e
.Dlatego to "łaśnle uc:bwalono wnicść ponlk6w halldlowych, 3> sług. pomocników l urzędników biurowym, 4> I wszelkiej Innej nownle podanie do Namiestnictwa o biuro
cxeladzl I sług, to gdy który z członków- pośrednictwa pracy.c
.Aby młodzlei: żydowską a specjalnIe ge..
czdadnlków lub majstrów, subfekt czy ku.
piec, wdowa czy sierota po członku ntracJę handlowo-rzemieślniczą uzdolnić do
zgłosi się po zapomogę lub wspar- wydatnł:J pracy fizycznej I wogóle wzbutle, Towarzystwo m,,)ąo przez swoje biuro dzlć zamiłowanie do pracy I ćwiczeń f/zycz.
ewldenclę I wiadomośĆ o wolnych mieJscach, nym, trzeba ją w tym duchu wychować
posadami mlejscam zbytu, zapotrz:ebowaoiu To td Towarzystwo .Jad Char)'jcym c
sił roboczych da zamiast zapomogi zgłasza_ przyozynlło się do załoienla I popierało
Jącemu sIę miejsce służbowe, zajęcie I w ten Istnienie. T ow, glmnastyozno .. sportowego
sposób mętnym do pracy da sposobność do .Orore nłemałyml za swej slrony ofiarami
utrzymania s'~ w sposób uczciwy a dla To_ daJąc Im w swym domu bezpłatny lokaj,
wanystwa mnlel uciążliwy. c
biorąc na .Ieble obowiązek zatrzymania
I utrzymania przyrządów nawet na wypadek
• Zdarza sIę, Że nleleden majster z powodu rol~lJzanla się .Droruc.c
braku roboty, niejeden handJarz lub kupczyk
• W niedalekieJ przyszłOŚCi mamy zamiar
I

• powodu klepokld>

J,

"'term... popod.... D,"

I przeprowadzeniu pasażu w mielsklej Hall
targowel założyć w domu .J~d CharyJcymc
.Ochronkę żydowskąc przy pomocy
• Towarzystwa Dwu«otowegoc blbljotekę
uczniowską tegoż Tow. przyjąć do nas a
naną czytelnię rozszerzyć prZeZ urzcadzeolt
blblJotekl I założyć kółko amatorskle.c
Dalej czytamy nil stronie 29 I
., .. Ponadto umwalono: l> podzIękować
publicznie a> Św. Radzie miejskieJ t Mdgi ..
stratowi za subwencje I świadczenia, b> Kor ..
·pusowl oficerskiemu tutejszej załogi za u ..
dzlelanle mutykl dla Towarzystwa I liczny
u<!zlał w naszym zal:tawam, koncertach I fe..
stynam, c) Św, c. k. Starostwu za udzieltnie
konsensu n'l koncerta, przedstawienia ,I za·
bawy, d) Ś 11. Wydziałowi I Św. DyrekCJI
kasy oszczędności za udzielenie kredytu
wekslowego. hlpoteczneso I subwencji a
szczeg61nle pp, Burmistrzowi Drowi Dlelzlusowi, Radcom Gal/kowl, Goslawsklemu,
Ry<hllkowl I Strlsowerowl, kom/sarzowl Ma.
Ilnowsklemu I Olom BluDlel.feldowl, Frled.
waldowl, Oberatlow' I Segalowl, temu o.
statnlemu za bczlntertsowną pomoc prawną
wc wszystkim sprawach hlpoteczoych I flnan •
.owym. a Ch. ROKofeldowl h
ceony
po ItrC(IIIOYIDlu tyl••,o .......01. domu ...I....lk on"....ooy do MolIlI""nl. 2) Al<o

-

go się wielką bezstronnością I wysoklem pO·
czuciem obowiązk6w, kf6re lest przystawlenem 'IV rodzinIe pp. Mah~czków. znanym
w Przemyślu. Wyposażony VI takle zalety
nowy kierownik poważnego urzędu sianie
spewllośclą na wysokości swego zadania
I sl.ybko się zżyJe z lut. społeczeństwem.
Dzień l-go Moja, dzień święta robotniczego
minął w oaszem mIeście spokoJnie. Po raz
pierws zy byliśmy świadkami 2 o!xhodów ro_
botnlczyd), Jeden odbył się staraniem P. P S.
drugi sIaraniem frakcJi tejże partjl. W ogro ..
dzic mIejskim na Olsunówce, jak corocznIe,
odbyło się zgromadzenie
publlozne, gdzIe
wygłosi ł referat delegat P. P. S. z Przemy..
śla, dr. G o I [d a n k. natomiast frakcja nIe
wykazała żadnej aktywności, albowiem :zgromadzenie zwołane przez frakcJę względnie
posla Chudego, które odbyło się w lokalu
przy ul. Spytka, skupiło aż..... 5 słuchaczy,
nat.::>mlast zgromadzenie I pochód P. P. S.
były
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olbrzym ią,

Imponującą

manifestacJą,

w której wzięło udzia ł ponad 1500 os6b.
Honkurs wystaw sklepowych. Wkrótce
odbędzie się w mldcle nanem konkurs "'y.
staw sklepowych. Inicjatywa urządzenIa trgo
konkursu wyszła z tutejszej Szkoły Handlowrl
I spotkała się z og61nem uznaniem kupiectwa.
Wartości wystawy I Jej znaczenia 'ako
środka reklamy nie trzeba udowadniać, każdy
bowiem kupiec wie, że wystawa dla sklepu
jest niezbędnie potrzebną I że sklep nie
posiadający wystawy z trudem współza.
wodnlczy ze sklepem poSiadającym okno
wystawowe.
Lecz lak urządzić okno wystawowe 7
Dotychczas brak było kupcom naukowych
wiadomości o podstawowych zasadach nowo ..
czesnego urządzenia wystaw sklepowych.
Naldyte urządzenie. okna wystawowego
to dla kupca-dd~Jllsty najważnieJszy środek
reklamy, Jedyny nieraz sposób ściągnięcia
klienteli oraz zapewnienia sobie większego
zbytu. Gustowne urządzenie wystawy podnosi wygląd estetyczny nietylko wystawy lecz
I całego sklepu.
Toteż każdy kupiec zda/ący sobie sprawę
z tego, że bez propagandy wzgl. reklamy
przedstęblorstwo lego się nie rozwinie, każdy
kupiec któremu zależy na pomyślności I rozkun~wać budynek, urządzenie wewnętrzne
Jakotd całą scenę z dekoracjami od ognią
a Towarzystwo od wypadk6w I odpowle a
dzlalnoścl prawnej. 3) Przyjąć do wiadomości z podzlękowantem ząpls błp. Ity Mond
z obowiązkiem obchodzenia rocznicy Jel
śmierci. 4) Przeprowadzić uzupełniające wybory do Wydzla'u w myśl nowym statutów
mianować członk6w honorowych, fundąto
rów, założ:yclell, wspierających ponadto za_
mianowanie p. , Emłla Tenzera sekretarzem
a sekretarza Sonnensmdna zastępcą skarbnika z funkcjami rachmistrza. 5) Zamianować
zamiast dw6<h, czterem zarządców modli.
tewni. 2 rzemJdlnlkow I 2 kupców z tern,
że wynajęcie siedzeń na dnie uroczyste ma
się odbyć przy współudziale Prezydium
I Dyrektorium. 6) Odnieść się do wszystki<n
Jad Charyj('ym I tym podobnym towarzystw
.;, kraju z odezwą I zaproszeniem do zało
żenia krajowego Związku .Jad Charylcym c •
7) zaproponować do naJblłisugo walnego
Zgromadzenia spadkob. błp. J. T urnhelma
I Oz. Gelerntera na n3dzw. członków w
myśl statutu. B)a Założyć osobny fundusz
dla wdów i sierot po członkąm i 8)b osobny oa urządzenie wewnętrzne: modlitewni.
9) zaciągnąć nową potyczkę hipoteczną na
zo.OOO .. I~I'I...j K"lę o..c~d.. C. d. o.

Do nabycia

w aptekaCh, drogerjach I perfumerjach

woju przedsiębiorstwa powinien wziąć udz/ął
w konkursie. Niechaj nikogo n/e odstrasza
nieznajomość nowoczesnych, zasad urządzenia
wystaw. Należy bowiem przypuszcz ać, że
prof. Szkoly hanQlowej p. J ę d r a l, Jeden ze
znanych Już temnlków reklamy mętnie udzieli
takim kupcom rąd I fachowym wzkaz6wek,
lub tei w drodze wykładu lub treściwego
artykułu doraźnie zapozna kupiectwo z zasadami urządzenia wystaw sklepowych.
Celem konkursu Jest uprzystępnienie I rozwl ..
nlęcle II kupc6w znajomości wzorowego
urządunia wystawy sklepowej lako środka
reklamy, a żaden kupiec-we własnym dobru
zrozumianym Interesie a nie powinien pominąć
sposobności zareklamowa,!la swego przedsię ..
blorstwa.

Śwlatlo elektryczne w Jarosławiu za ..
"CI dniu 26 kwietnia
br. na tur. dworcu kolejowym . UrU1Domlono
bowiem wlasną dynamomaszynę, Instalacje
zaś przeprowadzono leszcze w zimie, o czem
w swoim czasie donosiliśmy. Oświetlenie
elektryczne na dworcu kołeJowym prezentu.
Je się bardzo 'adnie I robi wrażenie europejskie. Zaczynamy się europeizować.
Wiosna zdaje sit; zbliżać do nas szybkimi
krokami. Temperatura w ub. tygodniu pod.
nlosla się znacznie tak, żc roboty w polu
wrą w. calel pelnl. Zdaniem metereolog6w,
to po twardej zimie. będ.lemy mieli szybko
wielkie upaly.
błysło poraz pierwszy

Skrapianie ulic podjęte przez Magistrat
niestety Jest niedostateczne. Przedewszysr_
klem ponldć naldy ledną anormalność,
a mianowicie to. Iż skrapla się tylko ulice:
Grunwaldzką wzgl. Dletzlusa, a czasem Kraszewskiego I Słowackiego I to po macosze.
mu, innych zaś ulic wcale się nie skrapla.
Dla podniesienia zdrowotności miasta I
lego mieszkańc6w
pożądanem fest, aby
Magistrat uruchomił przynajmnieJ
kilka
beczkowoz6w miejskim a zarazem zarzą
dził, ą.by przynajmniej główne ulice były
skrapiane należycie wodą. Bo naprawdę cza_
sami trudno fest przejść ulicą Grunwaldzką,
Jak n. p. 30 kwietnia br. kiedy to rumany
kurzu uniemożliwiały swobodną komunikację
mieszkańcom miasta.
Spodziewamy się, Iż Magistrat,
któ.
ry okazuJe tyle energII w Innych sprawam
I tą bolączkę usunie Jak nairymlei, ku og61.
nemu zadowoleniu mleszkańc6w.
Zbiory tut. Muzeum miejsldego prócz
pamiątek z przeszłości miasta zgromadziły
poważną Ilość odznak I odznaczeń z cza.
s6w wojny. Między odznakami polskleml brak
dla zupełnego skompletowania tego zbioru
następującym odznak: Polskim Drużyn Strzeleckich. 111. Brygady, Polskiej Organizacji
wojskowej, krzyża kaniowsklego, Armjl PolskieJ we F~ancJI, • Wehrmadl.tuc, Dywizji
Genera ł a Ze1lgowsklego, formacji polskich
w Odesk, Z. p. p. Leglon6w, 4. p. p. Ległon6w , 5. p. p. Legionów, 6. p. p. LegIo..
n6w, 1. p. Ułan6w. Obozu w Witkowicacb,
za obronę Wilna. Magistrat zwraca sIę prze_
to za nasztm pośrednictwem do posiadaJą"
cym te odznaki :z prośbą o ofiarowanie Im

do ,blorów ml.j.kld>.

Hryz.ys w handlu daje sit; w Jarosławiu
dotklłwle we znakI. Świadczy o tern moćby
ł ta okoliczność, że tegoroczne zakupy świą
teczne, mimo, Iż kupcy mętnie oferują towar na kredyt. wykaz:ały niebywałą dotymczas obniżkę.
Spadek konsumpcji u ludności, to myba
wystarczaJący obJaw zubożenia miasta, na
który włodarze naszego grodu winni baczniejszą niż dotąd zwrócić uwagę.

&resztowauie oszusta-hochstaplera. OnegdaJ aresztowany został I odstawiony do
dyspozycll przemyskie! Prokuratury niejaki
który
Jak6b M ess e r, recte Dornsteln,
stoi pod zarzutem wyłudzenia różnym "I,k..
szych I mniejszym kwot dolarowym od rozmaitym osób pod pozorem wyrobhmla dla
nim odroczeń ćwiczeń woJskowym.
Messer niedawno temu zasądzony został
za podobne »kawałklc na kar~ kllkumleslęcz.
nego "It;zlenla I widocznie nie bardzo sit
tem przejął.
Dodąć warto, te p. M. znany na tut.
bruku elegant, kt6ry .nfe siał. ole orałc usiłował wciskać się do naJlepszym towarzystw
I nieraz Widywano go nawet na zabawach,
na kt6rych puszczał po ho<hstaplersku sw6J
.c:łężkoc zapracowany grosz.
Zmarli. Stanisław S o m m er, em. urzęd
nik kolejowy,zmarł dnia 1 b.m. przeżywszy
lat 62. Zmarły cieszył się opinją człowieka
prawego charakteru, a ze względu na swoją szczerość j uprzejmość w stosunku do
kolegów śmierć jego wywołała powszechny tal i smutek. Cześć Jego pamięci.
ł

iycio kondydatów adwokatury. W ruI.

budynku sądowym odbyło si, w dniu 29
kwietnia br. Walne zgromadzenie kandydatów
adw. I not. Przewodniczył p. Dr. S. Je ..
d 11 ń s k i, sekretarzował p. Dr. M. H o r ...
n I k. O obecnej sytuacji kandydatowad••
wygłosił obszerny referat p. Oc. E I s e n •
b e r g lako przedstawlc:łel głównego ZwIązku
I Rady Naczelnej kand. adw. wc Lwowll.
Wspomniał o długoletniej I mozolnłl praktyce
kand. adw. I o ostanleJ akcji przedslt;wzlętef
przez Radę Naczelną w kierunku ulżenia doli
apllkant6w adw. Ostatnio udała sit; td: w tym
celu ddegacla kand. adw. odprowadzcna przeJ
kilku posłów z różnych ugrupowań do Mial..
:ara p. C a r a, który delegacJę przyJął życzUwle
I po kilkugodzinne' konferencJi przyrzekł
zrealizowa~
częściowo słuszne postulaty
koncypientów adw. Minister p. Car Jest Jednak...
że b. adwokatem z Kongrt.SÓwkl, toteż DormuJe spcąwy adwokackie pod kątem widzenia
tąmteJszych stosunk6w.
Po referacie Dra Blsenbergą ulatano tlstt
przyszłych refuat6w publicznych z dziedziny
naukowej. Wygłoszą Je pp. Dr. Sei den werg
I Dr. Hornlk. Uchwalono td uprosić ad ....
pp. Dra Schorra I Dra RosenblCltha
o wygłosze-nle podobnych referatów.
W tut. Zakładzie samochodowym 10. Dya
wizjonu natrafiła tandamerja wojskowa na
nadutycia. Szczegółów ze wzgl .. du na to ..
czące się śledztwo na razie ogłosić nie
moiemy. Zaznaczamy jednak, te afera ta
nabrała jut w sferach wojskowych dutego
rozgłosu i w związku z nią zwolnieni zOa
stali ze swych stanowisk: kierownik Za...
kładu kap. Z. porucznicy J. i M., trzech
urzędników kancelaryjnych i starszy majstu sier1ant D. Na kierownika wyznaclony został kap. Głowacki z l p. czoła
gów W Źurawicy, którego zadaniem będzie
przeprowadzić gruntowną sanację w Zakładzie samochodowym, gdzie nadu:Łycia

lut po

rat «warty niestety

mal~

mielsce.

TYGO D N I K
Klomby kwiatowE I grządki ulicznI" slolą
leszcze opuSloszah:, mocla:i: wiosna zawltala
do nas w całe l pc~nl. Cq nIe naldałoby

Zgłoszenlą:

Przybory staiowe, fryzjerskie, skórzane,
krawaty, pończochy, czapki, laski, parasole, torebki damskie, zabawki dziecinne, kosmetyki i t. p.
SpecJ.lnołł:

Bielizn. męlka oraz wszelkie
przybory do pOdróty.

Wielki wybór instrumentów muzycznych .

(dal.rhwe. Wllh....

Grcdzka 11.
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para
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Mieczysław Okoń

urządzam z powodu poi aru I I przcdalc wszel.

I ITERJlt lw I UDOW l IIY CH

kle towary gą lanteryJot: I obuwie O 50% ..-

Ir. I.

niej od

poleca do detajlicznej I wagonowej dostawy:
PIASEK, szuter, twlr, kanueń łam.ny I rzeczny
WAPNO g.szone, palone ... bryłach t hydt.u.
liczne,

z

cen fabr ycznym. Pros:r:~
sposobo , śel.

akonym 4

nad.uJ:al ąceJ si ę

Z

powaianlem

JOACHIM SANDIG
RY N E K s.

EME~~NT:;P::O::rU~.ndzki
" beczkach I watkach,
I IzolacyJną Kutnicklego
sztukalorsil I alabastrowy
sufltoWII I kosze wiklinowe

FOT OGRAF

"'''"'''"',
glinkę, I

I~~~~~ cegłę, płyty

konkuN"qłtMl.

WIELKĄ SPRZEDAŻ

I FIBRYlI Wllll lw HUIT OWlCH I SI
Tli.

gipsu, tuL

••ltlYhIIV .kład IMPV d ......., I ....

poleca do natymOllasrowe/ dostawy
ze swyen magazyn6w w arosł"wlu,

• Janałlwlł, ~. ln"ftltIqI -

lleIePaa.. .....

. . ...a. ....ul7

,Qszczędność e ,

w ypiel.ac z e

Teltlon Nr. 145.

polep

do w ysle .... u saletry,
rzędowe

-

f.,IIV. pOkostv. 1.1de1Y. • ••, II. . . .
pvsaa • •
pocll6............caoIkI do
......'O••
d . . . . . . . "W.I-

sie wn iki ta c zko we

pleklrskle I
ler, asl.lt I smary do wozów,
p.powe I sulHowe, drut palony,
glazurowane t cementowe
cementowe. kamionkowe, wzorzyste
I glazurowlne

H. Z I E G L E R
J AROSŁAW,

Stowackiego 10. (laIaIaW' ).

wykonuje wszelkie roboty wchod z ące
w zakres nowoczesnej fotografji
artystycznie, starannie
I PO NISKICH CENACH.

ową, paloną I szkl.nn!!,
z betonu,
I ~Iil~~;;,:~,:m::',"::t
I DYLE cementowe

~~twarnid

cIast I cubrdll

Jana CIachowskl•• o

cementowe,
betonowe na

"Itćzorn e

Jaroslaw, ul. 6rodlka 13.

-~-

~

Pu blic zn ości,

P. T.

J. METlGER

do wysiewu zboża I do nawC'lz6w
sztucznym,

SpółdZielnia

Bpunlllllbkllj

koncerty muzyki wOlskowel.

konnu i ręcznu

3 .. I 4 - ro

si~

8r.,łM.,."

Kumola plerwS%orzsdna, do,

wytr.y·

.

I

. r6d10 a. kupu
artykuly :

:-:

z piankIl i " M.cea" w maszynkach.

Howa otwal'ta BBstaul'iCJa
I cukiBrnia Raslna garnizonoWla'

muJe dłużej niż cztery Inne
pary.
NaJwiększy wybór dopończoch poleca Oom
,I m p e r I a Je

Grodzka 9.

".U.Ata.

następujlIce

Jarosław

•

pOd.Jł

poleca Jako

nalnowszych fasonów po nlJnltuych
cenach.
R.ówniet n. n.Jnowsze fasony

F. Isra .I,

EUGENIUSZA BOJARSKIEGO

P. BHLanUM, Jarosław Brodzka 15.

objad, I~DIaJ:JI

Specjal ność I

;-:
KIWI

slare, zniszczone kapelusze słomkowe, tak, te
majll zupełnie ' widy I nowy wygląd.

kwietnia br. zegarek

.OA LA N TE RJ A'

śniadania,

tiUl' altU••"II, " tlllllllitliuJQ.

P RZESZYWAM

OGł.OSZENIE LICYTACn.
Z AKŁAD ZASTAWNICZY

.

zdl'llwB

174.

ODNAWIAM
według

Drowi D. Turnhelmowl
(m ł odszemu) i WPanu Drowi H. K r e m er o w i, specj aliście chorób usznych I gardlanych za skuteczn", pomoc I troskliwą
opiekę w ciętklm wypadku szkarlatyny
u naszych trlech Córeczek, składa najserdeczniejsze podziękowanie
PO~tl Ellilnf"łZ O, o , s ł I z to ną
łUtu. do POal. p ••" I. prav,mu'. Druk .....
RIII S. utt"'. ... po c. n. ch kO"kur. " c. ' '',Ch

do pubUczntJ wiadomości, te wszystklt u'
stawy zapadłe • nie przyjęte w czasie od dlll.
1 lUfletni. 1927 do 31 pa.tdzlemlk. 1928 r. od tłt
432 do ,. 3751 zol1.nll d ni • • m. ' . 1. 2. , .
od godziny 9-1 w południe przez publiczną lIcy'
tację (w myśl par. 28 regulaminu z.) n.jwlęcej d.I.celtla t.I gotówkę spued.ne.
UWAGA: W dniu UCyllcJi wykupna .nl prolong.t
nie przyjmuje: się.

Łowdl

I 5t.

Pf'aJ' uL Gru".lłktaldel S4.
- pod.Je -

K.p •• un. utywane męskie, damskie Idzieclnnł tak twnrde Jak I miękkie

POdllllko• • nle.

Jarosławiu,

Zam01'8~

fp.

Z.kl.dV Aolnlcze, Lw6w,

skrytką pocztową

WPanu

w

Bar ..Moulln ROUlle"

do sprzedaiy n3rz~dzl rolniczym
prowizją poszukiwani.

z nas mogą przyprawić O kalectwo, a mi_
moto dotąd nit widać zmiany oa lepsze:.
Nfckr6uy pp. szoferzy uprawiają te: harce:
na ....t ... prost s Jakąi sadystycz n ą satysf..lkej .. .
T alIŻ zasypują nas z r6żnym stron skiugaml I prośbami, aby l'I!go roduJu karygodne:
wybryki Jaknalostruf napiętnować.
Ufamyaloll, Iż przy dobrel woli pan6w
kierowców umomodowym, lak I głownie:
organ6w bupleczcństwa da się ukrócić
t( u le: publiczności, gdyi w przeciwnym
rade (zaznaczamy to z całym naciskiem)
VI puynłoścl 2muIZenl bt;d.tlemy pC'ldawać
do publlcznel wiadomości nazwiska tym pa06w, czyniąc 2:ad~ść naszemu obowiązkowI.
\IV' tut. Urzęd!l~ pocIłowym zdarta się
od czasu do czasu Jakiś wypadek nletbyt
skrulJUlatnego urzędowania, który ł tym
razem mamy do zanotowania. Oto jeszcze
przed 4--ma miesiącami mianowicie 3 stycz~
nla br. nadano w Jarosławiu za recep isem
Nr. 403 paczkę z zawartością sukni do
Łodzi i adresat mimo kilkakrotne urgensy
i osobiste interwencje nadawczyni przesy ł ki tej nie otrzymał.
Równie1 sprawa odszkodowania poniesionej straty przedstawia się dotychczas
jako nie do wyjaśnienia.
Miejmy nadzieję, te p. naczelnik Kur e k
powróci leszcze do dobrych chęci i sprawą t", energiczniej się 'l.8lnteresuje.

ł8

Cukiernia i Restauracja

AGE NC I

miasta nit ustalą. Kilkakrotnie: zwracalIśmy
uwagę kompetentnym czynników na te: anor·
malrc w rumu kołowym. kloce: niejednego

w kieru nku
parku. Proszę o łaskawy zwrot do drukarni S. Littmana, Grodzka 9, za wynagrodzeniem.

N r.

Jarosławiu

Apteka w

Im

złoty idąc,

WS KI

poszukuje praktykanta (tkę.) Zgłosze nia pisemne do biura dzienników p. Soszyńskiej.

"rtucle pomyśleć o
odśwldenlu 1
Ka walerskie jazdy aUlami po ullcam

dnia za
ZgUb·IODO damski

JA BOSł;A

wodę,

".ROS'.W. ul. KU.A.Id••• L SM.
poleCi

Boltdny,
eenu n:'j~~;:~
. . . Warunki za pIaty dogodne I

•

I

_

swe znakomite I nlezrówn.ne: wyroby
tak hurtownie, Jlk I delaJUcznle po
cenich n'J't.łtszych.
-

