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sprawom miasta i powiatu.

Ku upamiętnieniu pletWSUIO dJ:łnlęołol~ola odzyskanef nłt:podltgłołcl państwowe, Polski odbędzie si, .. czasie

od 16 maja do 30

września

1929 r.

POWSZECHNA WYSTAWA
W POZNANIU

KRAJOWA

Protektorat nad Wysta•• racsyl ~

Pan PrezJdent Rzeczypospolitej Dr. 'gn8"
który dokoDI otwarola Wysta9Y

dnłil

16 mata o

Mołclckl,

,oda. 10.t81 przed poI.udołem.

,
W skł.d __
Honorow.llo wdlOd•• -1JIClr MInislrowie
• Mers• .,klem PIłI"cllklm n. uele, 011" _.rdwn"owle I M.n• .,kowle lelm" Ilen.I".

11.,,,

Og6lnopoblcl thlJtlJlcttt Wy.,.., podkrdllHr, talial pnu Ko,.'''' Wllił/, • ,kł4d 1ct6t11O
wchodzi 4IXJ os6b z polt6łf na}w.,bltllwJU1C1I jtdno,tdt .polttZtfl'twa. ttpttuttłll}4Clch admJn/Sltllcj c
pa.btwową, tolnlttl'O, "takt I M&tł. prum,." fllUlnu I IIdndtL
Na IC ttwiC 4auyth bo6"łw I .tutold hltru.m,cll, tosp0d4tcz"h I ,poltCZn1t'h, na to
utoczy,lt 4'./(10 mll11 I ptlJcy poWili mDlą I4nuyl rlJptouc Ully Narod

Rada Główna, Zarzqd I Dyrekcja
PowlZecllnej Wystawy Krajowe;.

ra się o lo, by manlfeslacjl I. majo- czemś monotonnem, utartern I wykowej nadać właściwości obchodu ma- nywanem w ramach tegosamego prow przepięknym miesiącu maju wy- sowego. Wszystko w programie jest gramu, krótko mówiąc, słyszy się. te
padają dwa obchody, z których pier- niczem wobec pochodu, który winien wszystko wiecznie to Samo, to samo
wszy ma charakter międzynarodowy, wyglądać
Imponująco,
skupiając się powtarza, a w czasach pospiesznedrugi zaś specyficznie polski, naro- w swych szereg;ach proletarjat, który go połykania wrateń mote się nadowo-pańslwowy.
na znak święta wstrzymał się od pra- prawdę stać czemś niestrawnem I zaOba te śwlęla jut przeszły. Oba cy. Jeśli pochód si<; udał, to znaczy, bójczem. Co nudzi, przeslaje wywielet wzbudzają pewne refleksje, jak- jeśli w szeregach krocz~ły masy. to rać urok I oddziaływać na szersze
kolwiek Istnieje zapewne tendencja, święto roboln'leze się udało na calej masy, slając się, od biedy, jakimś
aby je uwatać za nietykalną śwlę linji. W tern tet kierunku skoncentro- cierpkim obowiązkiem osób poczut"~, za .tabu", nie podlegające żad wane są wysiłki komitelów majoW)ch, wających się do karności i spełlliają
nej krylyce. Nie chodzi let wcale o gdy t wychodzą one z załotenla, te cych jedynie swą powtnno~. Tej
krylykę. Zadaniem naszem jesl ze- z jednej slrony jesl udatny l. maja rzeczywlstQŚCI nie umniejszy nawet
branie tych spostrzeteń, klóre są nie. skutecznym środkiem agitacyjnym wo- udatno~ obchodu I pochodu w tym czy
wąlpllwle dostępne katdemu umysło bec roboInikbw a równocześnie pod- owym ośrodku.
wi wratllwemu I katdemu obserwa- nosi autor,tet socjalistów w spoInaczej jut ma się sprawa z Świę
łeczeństwie
torowi.
tem narodowem. W ostalnlch lalach
A jednak wysuwa się pewne braki zmieniło ono swój charakler. Kled)'
Obchody le są przeznactone dla
szerokich mas. Socjaliści, warstwa I niedociągnięcia w tych manifesta- w czasach zaborczych bylo tywym
robotnicza, z cal~ świadomością sta- cjach I. majowych. Stały alę one dowodem protestu polskiego przetlw

IB mBrginEsiB

św~t

majowych.

•
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środki

WSZBlkiB

2

kosmEtycznB, farby do sukiBn, wody mineralne krajowE i zagranicm

Drogerja F E L I K S A. WOJCIECHOWSKIEGO.

poleca

niewoli i rozdarciu Polski, lo w o- cerlu serc, o który chodzi wie:lZczom. żeństwo w kościele parafialnym. gdzie wy_
kresie odzyskanej niepodległości siaArmaty i broń wszelaką poświę"a głosił podniosłe kazanie ks. mJr. P ą c z c k.
ło się ono symbolem wolności i de- my w wielkich momenlach bogom Nadto odbyły się modły w zborze ewanlemokracji, oczywiście w pojęciu swej krwi łaknącym. Szary tłum, ta masa Ilddm I w synagodze. We wszystkim naboepoki i swej genezy.
zmęczona, którą nawet rad ość dręczy, żeństwam wzię li udział reprezentanci władz
Mimo lo daje się jut zauwatyć potrzebuje czego Innego, łaknie ona cywIlnych I woJskowym. miejscowych stowapewna skoslnlałość form, w klórych ciepła I światła, jako cząstki uoby- rzyszeń oraz tłumy publiczności. Defilada
się obracają obchody 3-majowe. Na- watelenia szerokich warstw w Polsce wolska, przysposobienia wolskowego. stowa..
rzyszeń oraz młodzldy szkolnej, kt6rą ode.
daje się im charakler hyperoflcjalny. odrodzonej.
oL
brał p.
starosta
Prezentklewlcz,
Tueci Maj to święto wojskowo-urzę
burmistrz
Inż. p. S I e r a n k I e w I c z I gen.
dnicze z domieszką publiczności, klaKRONIKA
Wleczorklewloz, w otoczenlureprera jako agregat mniej wartościowy
Osobiste.
P.
Emil
AUlust
W
r
z
a
s
k,
zentant6w
wszystkich władz I urzęd6w,
jest jakby tolerowana, chociat wiapełniący
czasowo
obowiązki
sędziego
w
tut.
wypadła
Imponująco.
Po defiladzie przYJmo.
domo, ile dla tego szarego tłumu
Sądzie,
mlaoowany
zostal
z
dniem
15.
mawał
p.
starosta
P
r e z e D t k I e w 10:1
właśnie obchodzi się takte to święto.
Ja
br.
sędzią
grodzkim
"
Drohobyczu.
w
gmachu
Starostwą
tyc%enła
od przedstaTen tłum bowiem chcianoby rozgrzać
PoruC%nlk
p.
B
u
C
%
m
a.
kierownik
tut.
wicielI
władz
('yw!lnych,
wojskowych
I miel.
i przykuć do Idei, klarą reprezentuje
katda manifestacja, a cót dopiero Referątu Inwalidzkiego przy P. K. U. mla· scowego społeczeństwa. O godz. 12. w polu..
3-majowa. Tymczasem wygląda to nowany :łostał kierownikiem wolew6dzklego dnie odbył się poranek w sali .Sokoła ...
Na program dożyły się stowo wstępne
jakoś całkiem inaczej. Rewje wojsko- ur%ędu Inwalidzkiego w Białymstoku.
Chorąi:y
p.
Dzlus.
zast.
kierownika
tut.
X.
Szypuły, produkcie muzykalno _ wokal...
we bywają okazałe, wojsko zachwyRefereratu
Inwal.
mianowany
zostal
klerow..
De
oraz ż:ywe obruy z .Kośclus%kl pod
ca swą postawą I sprawności~, wygłasza
się przemówienia plomienne niklem urzędu Inw.llchklego w Rzeszowie. Racła .... lcaml.. Wieczorem akademia w sali
Pp. B u o z m a I D z I u s należ" do wy· .Sokołac zgromadziła elitę nanego społe ....
I głębokie, urządza z · dutym wysił
bitnym
znawców
spr.w lawalldzkhh, a czeństwa, a sala wypełniona była po brzegi.
kiem akademje, ale elekl końcowy '
przez
kilkuletni
czas
swego urzędowania Słowo wstępne wygłosił prof. W I ś n I c w s kl.
zawodzi, nieznaczny i nie dorównuje
swoJ"
pracowlto~cląl
uprzejmością
wobec produkucJe muzyczne wykonali pp. Kar . .
energii, pochłoniętej przez prace
stron
której
braku/c
czasem
nawet
klerows t e n, Kor a s I e w ł C z, K r u d o w s k I
przygolowawcze.
Co lo jest? Dlaczego lo? Popro- nlkom pewnym InstytucJI ozy komend - I M I ark o w s k I, poczem odegrano siłami
stu dynamika obchodu nie dociera I prawd%lwem poswlt;:cenltm. zyskali sobie Tow. Muz. Im. Chopina komedię pt.:
do wnęlrza społeczeństwa; nie roz- powsz:emnl uznanie szeroldcb kół Inw"'Jdzklm. ił Wulauck Alfonsa« b. dobrze. Zblbrka uczą
grzewa i nie porywa masy, która od- Nominacie te są cblu~ dla tut. P. K. U. duma na T. S. L. udała się.
Praca kultuTOIno ~ oświatowa dla su:czuwa chłód I oziębłość, zamiast cie- względnie dla byłego JeI komendanta p. pul.
pła I zapału. Nie da się to osiągnąć kownłka C I ci l I la s k I e I o, a wyróżnienie regowych W 39 p. p. Do oddziała." woJlabawami ludowemi, ni festynami, nomlnat6w lest ledyną lIc1grod,ą :iii kilkoletnią skowym rok roca:nle przybywają rekruel
z pośród kt6rym 40°/, %właszcza w plcdlocle
skoro nastrój od założenia bywa ja- szarą I mrówczą pr~ę·
P.
MarJa
B
a
c
z
y
li
s
k
a
przeniesiona
spotyka
sit;: analfabet6w.
Procent ten
kiś taki dziwny.
Przedtem to .3. maja" urządzała na- została z tuL Urzędu sbrbowego podatk6w w pierwszych latach powolennych był o wiele
rodowa-demokracja, miała przywilej I opłat skarbowych do takiego samego uczę- większy, obecnit: zaś z każdym rokiem ma....
lele. Wolsko, kt6re ma .. yszkollt przybyw....
i monopol, potem przeszło to upraw- du w Przemyślu.
P.
malor
Władysław
M
a
r
w
I
c
z,
lącego rekruta na dobrego żołnierza, nauczyć
nienie na slery oficjalne, ale na dnie
adiutant
2
p.
woJsk
łąC%noścl
przeniesiony
go sztuki wolowanla I to samodzielnego po.
nic się nie zmieniło.
ruszania się z zrozumienIem sytuacll bojowej.
Aby w przyszłości uniknąć takich został do Przemyśta.
refleksji, trzeba stanowczo zrewido- ' !jwięłO Narodowe .. dniu 3.go mala br. wojsko wychowuje r6wnld przybywającego
ucoc:r;yścle. rekruta na uczciwego komalącego Ojczyznę
wać od gruntu .urządzenie technicz- było obmodzone nądz'fi'yozal
Miasto
przybrało
odświętny
wygląd.
Nalep. swoją, siejącego miłość. btat~rstwo I :zgod~
ne' obu obchodów majowych, a
ki
prawie
na
każdym
domu,
taksa
mo
che- obywatela. Wolsko zajęło się %walczanlem
zwłaszcza 3. majowego, jako ogólnorągwle O barwach narodowych. W wlgllJę
narodowego, który swemi ideowemi orkiestry obu G lmnazJ6w I ....oJskowe ode.... analfabetyzmu I statystyka ogólna wykazuJe,
znamionami ma ogarnąć całe spole- grały oapstrzyk po ulicach miasta. Rano że w tym kierunku bardzo dużo zdziałało.
cleństwo. Huk armat nie zastąpi kon- o godz. lO-tel odbyło się uroczyste oaLo... Wystarczy zólpodać fakt. że 'CI' roku ubiegłym

50 lot "lad ~baryjcJm"
w

Wtc1le Iktów,

Jarosł

protokołów
zebr.ł

I

••lu.

nalnlższa ofiara (oeder) W}'IUI

I osobistych Impresyl

skreślił

Dr. Salo Ao..b .....r
(Clu d,ol u y)

Rok 1913 ..ty wykazuJe SZC%Yt żywotności
I rozwoJu a że to nie frazes tylko urzę
dowe
stwierdzenie fakt6w rzcC%ywlstyc:h

z akt6w
wozdań

protokoł6w, publikowanym spra, żmudnym zestawień poświadczą

następujące cyfry I dane statystyczne:
Z końcem roku 1913 liczyło Tow. człon
~6w 318, lut to cyfra re~ordowa przed
woJną.

Budżet roczny ",y~azule

w wydat..

kach I dochodach:
rekordową kwotę
wkładki miesięczne wynoszą

oK",. 5Z.631·4O
,

,
datki okollC%nośclowc •
Da QO składal. si,. datki oflar.
prIU 001. (118)

------------------

datki ofiar. pr%cz nleczł. (19).
•
• pizy ugodo sąd. (I . .,)

•

1.631'USZ'54

naj"yżua (ned.

-+ oleprzy,.

413'80

65'-

-'50

hnorarla)
(Dr. Salo Rossbergtr)
Kor. 194'Statut Tow. l3łoionego w r. 1878, zmle..
Dlony na Walnem ZgromadzenIu 26. paź.
dzlernlh 1912 zatwierdza Wys. c. k. N ..m.
reskryptem Starostwa, kt6re dosłownie brzmI:
c. k. Starostwo w Jarosławiu.
L. 8006/13
Jat6Sław, dnia 25/IJ. 1913.
Do P. P. Za10tyclell Towarzystwa
•Wzajemnej pOUlOCy rękodzielników tydowskich
Jad Charuzlm'
do rąk Pana Dr. Sali Rossbergera
w J.rosławlu.
OoręcuJ'lt Panom Jeden egltmptarz st8«ltu
Tow.rzystwa .wuj. pomocy rękodzleluików tydow.
sklch .Jad Charuzlmo oZlIaJmlam, te c.....Ii:. Namiestnictwo reskryptem rIOl U. 1913. L. XIlI. 26!i
nie ukauło IIWII(Zlnl. tego stowarzyszenia.
Zarazem zwracam UWlgę Panów. te o Ile poucufłÓlne kierunki d"alllnośd ilowau)'łunll nie

podlegaJlI odrębnym przepisom winno stowarzyszenie do tych przepisów VI lutdym wypadkU się za,tosow.ć.

W końcu wzywam Pana, aby bez zwłoki podal
c. k. Starostwu Imiona I nll"iska członków nowowybranego Zarz'ldu Towarzystw. stosownie do
przepisu § 12. ust.wy l dni. 15. listopada 1867
Sz. u. p. Nr. 134.
C. k. Starost. : a.wskl
We szło

'JIJ{3 1913.

L. 35

Nato odpisano
ŚWIETNE STAROStwO!
Donosimy ninlejnem. \I: przyJmuJ'lc pl$mo do
I. 8506 $wlelnego c. k. Starostwa do wiadomości
reskrypt Wysokiego c. k. Namiestnictwa z dnia
10/2 1913 L. XUfa 265. konstatujemy, 1eśmy nie
zawląull
tadnego nowego Towarzystwa, tylko
zmieniono statut Towarzystwl IstnleJ~cego Jut lal
35. Równocześnie przedstawiamy skład Wydziału
(Imiona I nazwiska) wybranego na Walnem Zgromadzeniu dnb 6/' 1912.
EMIL TENZER
Dr. S. ROSSBEROER
sekr.
pruwod.n.
Ponadto zuaJdulemy w aktach z tego pe_
riodu nut,.pul4ce marakttryJtycanc pll mo,

Nr. 19.
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3
na 400 szereg. 39 p. p, kt6rzy uczęszczali
na kUr53 przymusowego nauczaniIł, praw ie
95°/. ukończyło z dodatnim wynikiem. Jaki
pIękny I pożyttczny o blaw. laklc dodatnie
wyniki dalą kuru nauczania, to wIdzi się
u szeregowym analfabetów, kt6rzy po skoń..
cZI!nlu I. stopnia piszą sami !lsly do , ..,ym
rodzin. Program przymUS01P!!:go nauczanIa
uw:r:łlłędnla prócz nauki pisania, czytania
I rachunków,

takie

pogadankI z dziedziny

hlstorjl I geografii poisklei połączone z wy·
śwletlanlem

przdroozy,

ktbre

szeregowi

z ..lelkiem zainteresowaniem wysłudlUlą
I pnypatru/ą się obrazom. Z przyftmnośclą
tr:u:ba podnldć zasługi lul. lospe"tora szkol.. .

negO p. Bcma I pp. Nauczycieli, krorzy
be%lnttr«:sownlr podjęli pracę kulturalnoośwlalową nad żołnler%em 39 p, p, Jakotd
organizacja p, w. rut. powiatu pośwh;caląc
wicie c%asu na naukę, Biblioteka żołnierska
39 p. p, lest bardzo obszrrna, pOSiada ponad
2(x)() tomów I szeregowi kor%ystalą % nic'
bardzo duio, uytaląc książki po %aJęclam
normalnym. W kompanjam znajdują się gry
towar%yskle Jak: szad'ly, warcaby Irp. I wieo%oraml tamodząc do świetlicy widzi się szeregowym mile ba ... lą cym się lub czyta jącym
ks1llłkl.

Pgeudo - intełlgencJa. Podczas defilady
.. dnlu3 mala br. przed Bąnklem Polskim wśród
zebranej publlcznośd stało m. I, .towarzystwo. zlożone z pań K., Jel siostry, p, X.
I In , Jacyś uczolacy starali się przedostać
oa czoło publiczności, co Jest latwo zrozumiałem, a prawdziwi Inteligenci nawet takim
młopaczkom pomagają z wlasneJ InicJatywy.
Tymc%asem .panle X. odnwala się % praw_
dziwą furfą do tym młopac%k6w: .20 to cy_
buchy się pd!.aląe. Na zwrbconą uwagę
pacz Jedną z pa6, .panle X dale' krzyczał .. :
,Dlaczcgo pani się wstydzi swoJel przynaIcżności., Radzimy tej pani X. aby na
przyszłość slęl reffcHtow~la ze swoimi .....ybumami, gdyi możemy zaJąć się bIltel lei
osobą. a nic wltmy Jak na tcm wYldzle I
Zakończenie kursu P. W. Onegdaj od ..
bylo się w Lubaczowic zakońcunle 4.ro
Iygodnlowcgo kursu p. w. dla rocznika 1908.
Kurs ukończyło 42 czlonk~w p, .... wysIa_
nym z organl%acJI relonu 24-tel Dywizji
Plemoty.
Referat Inwalidzki przy Pow, Komendzie
Uzupcłnlaląccl w Jarcsław i u zostal z dnlrm
25 kwietnia br. zlikwidowany, a powiat nasz
" sprawam Inwalidzkim przydzlclony został
do .p o w I lit t o w c g o Urzędu Inwatldzkt6re % obowiązku kronlkarsklcgo publlkulc_
my, bo nIc straciło waloru swcgo leszc%e
I d%l ś mimo upływu swoim lat 15-tu.
L. fi()!W.
MAGISTRAT MIASTA.
Jaroslaw, dni. 8. kwietnia 1913,
Do
Szanownego Zar14du domu Towarzystw.
.1ad CharyJcymO
n. ręce WP, Dr•. Sal. Roubergeu
w

Jarosł.wiu.

Sposlrzdono kJlk.krotnie, te podctu przedstawień tealr.lnych, koncerlów, odczytów Itp. tgrom.d zeń. goście składaJI! wierzchnie 'uknle J Jakotet
p.ruole I luki :umlast do garderoby na krzesłach
w SIli względnie balkonie.
Ze względu na porządek I bezpleczeristwo publJcz.ne wzyw.m Zerząd do czuwalIla n.d lem.
l1eby więcej się lo nie powl.rulo I urządzenia,
.by Islnlala garderoba z numeuml I ateby na kiJ: dem przedstawieniu była slutba nad garderobą
tzu ...·Jąc ••
Celem dopilnowania czy powytszemu zarządze
niu .talo się Zldość będę w miarę poTrzeby wysy1.1 pollen n. koul Sunownego TOW'LZystW., kt6·
reI n ale~f pilcie po l koronl',
Dr. Dlłlll"',

Za eali sqdowej. Dnia 7. b. m.

00 nabyci. " aplekath, dcogerj.c.h I perfumeri.ch.

klegoc w Przcmyślu, W ten sposób miasto
nasze pozbawlonc zost1ło znowu lednelo
urzędu, Nic wiemy komu I cumu to praypisać, W swoim czasie posiadaliśmy .Pań
stwowy Urząd pośrcdnlctwa pracy I OpIeki
oad emigrantami e, daliśmy go lIoble zabrać
do Przemyśla. Wlcmy I autorytatywnclo
ir6dła, li przy odpowlednlcl lattrwmcll
przcdstawlclelstwa miasta I powiatu oraz
posłów, można bylo urz~d tco uratować dla
naszcgo miasta. Teraa znowu miimy do zanotowania drugi cios laki miastu naszcmu
zadany zostaJt, a obawIamy sl~, ŻC Illeba_
wem zabiorą nam jeszeu jakli urząd. Sprawa jcdnakie nie IUI les%cze przuądzona.
Podział
administracyjny nowokreowanym
.Po ... latowym Urzędów lnwąlldzklm., do
kt6rym naldtć ma po klika powlatbw polltycznym lut fatalny - co wykazal iś my w Ic
deym z artykułów - I urąga wuclklm poJęciom, Np. do Pr%emyśla przyłączono m. I.
po .... Nisko, a do Sambora, powiat Gr6dck
Jallelloóskll (fcn ostatni powiat ohfcole
przyłączono do Lwowa).
Zdaniem naszcm powiaty: Jar I ł ą w,
Przewor.k, La6cut I Lub.czbw
nadają się, ze 1P1Szystkkh moż:ilwym wzglę"
dó..., do przyłączenia Jm do lednego _Powiatowego Urzędu Inwalkłzkltgoe Zł slcdzl_
bą w Jarosławiu. Przedurs%ystklem PrezydIum Magistratu oraz T)UDaasowy Wychlał
Samorządawy winny sIę tą sprawą zaloterc_
so...ać I spowodowa~, aby kompetenłnt
czynniki przychyll.y się do słu;,;zoym postular6w nancgo miasta I słSlcdnlm po... latbw,
a .... szczeg61noścI Urząd Wofe:w6dzk1 we:
Lwowlc, ! krto .... al, w oauym grodzie.
,Powlatowy Urząd Inwalidzki dla powlat6w:
Jarosław,
Lubaczów, Prze:wonk, La6c::ut
e ...cnt, I Nisko. Apclulemy równld w lnIe:_
reslc szerokim rzesz lowałłd~w wolennym
dogtncrałap. W I e.o z o r k I c w I c z a,.by
łaskawie zalntcresowal sit: opIsaną sprawą,
:l przy dobrym męclam sprawa .pc:wnołclą
zostanie: pozytywnic załatwiona dla oauclo
miasta.
Sprawą tą %almlcmy się wkrótce obszeroltJ
w osobnym artykulc.
w•.

°

Umwala urządzenia uczty InauguracYlocJ
dla członkbw I proszonym ,ości honoracJu.
n6w z okazll otwarcia I połwlęctnla gma·
mu I to ze składe:k samym członków ba
naruszenia kasy Tow. nic prlyszła do skutku z powodu nledołęźooicl ... ybrantgo komitetu a pruwainle do ttgo przyczyniła
się I okollcz:nołć, ic ząćz:~ły slfj coraz u.
potc%ywlel uuzyć pogłoski I przebąkl ...anla
Iż zanosi się na bardzo poważ:04 rumawkę
wolf oną :Ze sąsiadami
orIentacji paosla."tyolotl. Rok 1913 zamknięto wręc::zenłem
dyplomu członka honorowego prezesowi
bby handlowo - przem, p. SamucIowi de.
H o r o w I t z o w I przu deputację lloioną z 2 rękod!lclnlkbw (wlceprcz. zcgarm.
p, Eliasza Sommtra I sckr. fotolr. p. EmU.
T cnzera) 2 kupc6w (5, Kurzwella ł skarbni_
ka J. Turnhelma) :I prezcum Dr. Rossbtrgcrem na Cltle.
C. d. o.

°

roufrał

się przcd tut. Sądem, Jako Sądem delclowaaym cpllog ,lośneJ w swoim czasie sprawy
Strohbach contra Gałusołka I tow. o uslło ..
waną zbrodnię clę!klcgo uszkodzenia clala
wZllędnlt współudział w telb z §§ S, 8.
152 I lS5 uk. Rozprawę prowadził nao,elnlk
Sądu p. nadradca G a II k. OskarlOnyml bylh
Jao Flis. JÓ%ef Gałuszka oru (CIOŻ
iona J c6rka. P. nadradoa G a J I k zadał
soblc naprawdę wicIe trudu I pracy, aby
dotrzeć do pr,wdy matcrJa1ncJ, totd: rOołpra ..
wę pucprowad:llł lak %awsae nadzwyozal
gruntownlc I wyczcrpulllco. Po kłlkogod.sJn
nel rOlprawle wydał p. nadradca -O a J I k
wyrok zasądzaJący oskarionego Jana F I I s a
oa 3 mies. wlęzlcnla, oskarioncgo Jbzcf.
O a I u s z k ę na 4 mlcslące wlęzlcnla, zaś
żonę I córk~ Galunkl uwololł, przyczem
obu zasądzonym aawlull karę na okres 5 lat.
Oskarż:onc~ FUsa bronił .ad ... Dr. B u c h_
h c I m, a Gałuszkę adw. Dr. War t m a n.
FUs wyrok przyjął, zaś Oałuslu Igłoslł
odwołanic.

T ego samego dnia stao.sl! pr%cd S.dem
H a r d u I a k, Franciszek J b ł.
wlkowskll Rudolf Schmlcdt obwlnimI o zbrodnl~ kradz!tiy, kt6rą papcIoiii
., dniu 31. 111. I 1. IV. br., • wfęc w samc
Swlęta WIelkanocne oa sz:.kodę kupca K I cpo e r 8 ' Jarosławia. Po pl'1:eprowadaoneJ
ro%prawle p. nadraca O a J I ki za ten
dziwny sposób spędzanIa śwl,t, lIStf,dzlł
Hardulaka I Jóż ... lkowsklego oa karę wl~zle:.
nla po 6 mltslęcy, przyczcm kary Im nte
zawlull, albo ... ltm zasądzeol kilkakrotnie
byU karani, Rudolfa Smmlcdta ad, którclo
bronił adwokat p. dr. U e b ł. raJ J uwolalł
Wladysław

od winy I kary.
Kuplet na Idoa:hl. IJIbg. Na oryginalne

sposoby puścił się znany ocz.ywiście Jale
najzaszczytniej p. Leon B l a t t, który od
dawna zajmuje się obszywanIem niektóreJ
kUjentelI Jarosławskiej. Oto prospekty tej
firmy bywają dołączone poprostu do gant
bez wiedzy wydawnictw, jak np . do .11.
Kurjera COdziennego-, aby tą drogą trafić
tanim kosz.tem do sz.ero1dej pubJicznDgcJ.
Metody te cbarakteryzują dosadnie tego
.Amerykanina-, który Dawet te zwyczaje
nowDJorskie transponuje na naszą spokoJną ziemię jarosławską.
Możeby pan ten
takie inne swe wspomnienia z. z.a oceanu
tu &&Szczepił. A sądzimy, te jest on bogaty w wspomnienia zamorskie, podObnie.
lak nie bez śJadu przesz.ła po nim prezesura Stowarzyszenia Kupieckiego, gdzie
uchod1ił, jak się okazało, za człowieka
bardzo drogiego. I tu się ujawnił ten amerykanizm p. Slatta, który go prześladuje
na każdym kroku. Taki to Jut JarosłaWSki
los kuJawy Judzi zasłużonych, któny
pragną .chytro-mudro, De wełykimkosztom·
przejść do potomności.
Niechże p. B. opracuje swoje bujne pami~tnikj, a spewnośclą, o ile będą wiernem
odbiciem Jego przejść życiowych, to spewnośclą będą silniej ciągnęły, nit przemycone prospekty krawieckie.
Wio.!!ma robi sS)'bklc postępy. Ttmpuatura wynosł ... południe ponad 24- C.
Drzcwa okryły się luż sicienią, a kasztany
robl'f, postępy z minuty na minutę. A .Ięo
zbliżamy sl~ szybkimi krokami do upałów,
albo upaly zbliżalą sIę do nu.
uampll na pn:idmidciach znowu się nit
śwłccą. Żal. II~ nam, li lampy Ila prstd.
mldc1u
krakowlklem
ole iwlcclły Ilę
w dnlam 4. - 6. b. rD. ł st.d pano ... ały
tam cllpekle clemnołcl. Praydlum Magistratu
spraw, tą ułatwt 'pewności, lak naldy
ł spowodjue, aby lampy Da pratdmldotacb

......117 "",Jarale.

(l'YGODNI~

JAROBUAW8KI

Ze szkolnictwa powszechnl!go. Naucz.y. - - - - : - - - - - - - - - - - - clelc ..koły powszcdmcl P. P I ą t k o w s k I
Jarosławiu
z J8rosławla I p. L e t n ł o w s k ł z Pawło. poszukuje praktykanta (tkę .) Zgłoszenia pislowa odbyli w miesiącu kwietniu 1 tygo- semne do biura dzienników p. Soszyńskiej.
dniowy kurs oś wiatowy we Lwowie.
bawki, ławki I wolaJą zmęczeni ~pacuo-
do sprzedaży narzędzi rolniczym za wysoką
wlo%c, patrząc na ogołocone z nim gł6 wne
prowizją poStukiwanI.
ulIce mląstd.
Zgłoszenia: Z.k•• dr Rolnicze, &.w6w ł
Szc!eplenfa ospy dokona 'IV p tewszych
174.
dnłam ub. tygodnia w podmiejskich gminach
Kapeluhe utywane Jllfi:skie, damskie i d1.iep. Azyk powiatowy.

N,. 19

Apteka w

Cukiernia i Restauracja
Bar ..Moulln Rouge"

Fr. Zamorek I 51. tucz_dl

AGENCI

Na

Wystawę

powszechną

cirllle lak twa rde jak I

w Poznaniu

zostaly przez KuratorIum
eksponaty prof(Sora p. Emila
K~orza, otaz wyroby szkoły powszemnel
pl'%CZDaCzanc

(woyskle

m iękk ie

wedlug I1I1Jnowszyeh hlsonów po n 8 j n 12 s z Y c h
cenach.
R6wnld na najnowsze fasony

PRZlSZYWAM
stare, zniszczone ka pelusze slomkowe, lak, te
malll zupd nie świety I nowy wygtlld.

F.

HqplllB siarczlns I borDlllnollB.

Is r. e I,

Jaro sła w

mU'8
pary.

Grcdzka 11.

~

SIEWHIHl konns i ~ęcznB
do wysle'IN zboża. I do nawozów
"tucznym,

L
O
S
Y
I.
K
L
A
S
Y
LO_",I P.llatwowel

sie wniki taczkowe

do nabycia

do .,slewu saletry,

., KIOtone W ymlaoy KRIE.GER I REIC"
, . " " _ . Grunwaldzka 15.

plewniki
).. I 4-ro t,ltdowe

W TRUSKAWCU

wypielacze

tanla do wynajęcia od 15. maja br. pokoje
lIl4N p..-sll w centrum obok Parku.
BJliua 'lriadomo!t w Drukami S. Llttmana
lub w Redakcji .TnodDlka 'arosławskłegoc.

»Oszcztdnośtc ,

ręczne

poleca do natychmlasto...eJ dostawy
ze; swydt. magazynów w Jarosła wiu,

BANK ROLNICZY
Spółd J.leJn l1

urejeJlrowaoa z

og~anlczon ll

od powi edzialnością

"B&.YSKAWICA"

wIarosIawiu.

W STANIs"awowl.,

Mieczysław Okoń

paro..... fabkryka chemicznego czy ucze\1ia,
sztucznego fa rbowania odzie.Zy i futer, medianiczna pralnia bielizny

zawiadamia Szan. P. T. Publiczność,
it załotyła w mieście tutejszem

fIBRYlA WYRUCW CEMENTOWYCH I SItIO
MATERJAŁQW BUOOWl!IYCH
• Jlrllll.ll, II. Il1m.sklel' - Tel. Ir. 6.

kantor przrieł "' laro.law
IZAK. FINKA
w sklepie galante ryjny m

p. Mo.... Kulmana, AlInek 9.
Czyści, odświeta i farbuje p łaszcze pluszowe,
lutr. oraz garderobę wszelkiego rodzaju. Kolnlerze I mankiety pierze z p iękllym r.rebrzyslym połyskieJII...

.IIiIIlł

","tIIIll

d,.,DÓ. I ~1ł.1•.

Cen, b •• konkurenc,Jn ..

.GALANTERJA·

P. DHLBAUM, laPasłalI Brodzki! 15.

I

poleu Jako n.J...... jr6cHo ukllpu
nastt;: p ul ą ce a r tykuły :

Przybory stalowe, fryzjerskie, skórzane,
krawaty, pończochy, czapki, laski, paraso1e, torebki damskie, zabawki dziecinne, kosmetyki i t. p.
Sp e cJalD ość:

Bielizna męska ora2: wszelkie
przybory do podróty.

Wielki wybór instrumentów muzycznych.
Zgubionq ksiqżeczkę WOlskową-;ydaną
przez P. K. U. Jaroslaw na Imię Arnold
Salpder ur. w r. 1901 'tV Jarosławiu unie.
..ażala .Ię.

podaje -

śniadania,

wabUlIIllICii,

objady IkolaclB

pa CłIlC~ IIltlisl,C~.

Specjalność I :-:
p l anką I "MocCII" w mauynKach.

:-:

Kawa z

otwarta HBstauracja "II
I cuklsrnia Rasyna garnizonollBga

. . nOWO

(dalerhwe. WUh.l", Br."••,.",

WJarosławlu,!.'Y.!!;
poleca

poleca do delalllemel I wagonowej dostawy:
PIASEK, szu ler, twlr, kaUl leń lamany I rzeczny
WAPNO gaszone, palone w brytach I hydrauliczne.
CEMENT porllandzki w beczkach i workach,
PAPĘ dach ową I !zolacyJnq Kuinlcklego
~ murarski ulukalonki i alabastrowy
TR.ZCrN§ sufltOWII i kosze wiklinowe
~ białe I kolorowe. krajowe i zagra niczne,
SZAMOTOWĄ cegłę, płyty piekarskie I gli nkę,
KARBOLI NEUM ter, asialt I sIUary do wozów,
OWOtOZIE pappwe I sufllowe, drut palony,
gtazurowllnł I cementowe
PŁYTKI cementowe, kamiollkowe, wzorzyste

!!!:!B!:.
-

I

glazurowlIne

się

Kuchnia

"Y"'ycztery lane

dłużeJ niż

NaJwiększy wybór dobrych pończodl poleca Dom
To warowy »lm p e r la Ic
w Jarosławi u.

Stacfa kol~Jowa oa UDU Jarosław-Ra
wa Ruska. Poczta, T~I~gr.. f, Telefon,
,-:
lekan I apteka na mieJscu.
:.:
Pensjonat .. K a II ks l6 w kac.
Pokole słoneczne wra,z z utrzymaniem
po<u:ąwS%y od 7 zł. d%lennle.

S,ICI"',

tlkll

.. IMPERIAL"

".rdzo skuteczne przeciwko
cItoroIłonI a18.,6w, raunlatrzMOwł, artr.trlnlowl, steno.,.
po.epelnrm I I. p.

up.

zdrDIVB

Uwaga: lBdna para poóczocll

Źródło siarczano-solankowe. :tRóżac

są Już

-

ODNAWIAM

w Rudel:.

'iiORYNlEC ZDRÓJ

pn, uL Grun_akbk.., 24..

P. T.

6runllaldzMsi
Publiczności.

plerwuorzędaa,

dobufet. Wyborowe
trunki. Częste wIeczorne
koncE:rty muzyki wolskoweJ.

skonały

II,

J. METlGER
Jaroslaw. ul. Grodzka 13.
Rok założ. 1888.

-

Tddoa Nr. 145.

~poJeca

'arlty, pOko.'V, I.kl.ry, "'••v do . ._
pu ••
podl68, p .. dale, .aQOUd do
'rot.row.lIl.. I...... do oltuwlll " •• 100
It r.ił • • • ....tkICh koler..., kłIItgeryl, unury a,It.,to.. I ....nlow••
••1HII'f ........chow ...." pra~wa ......

a."'.

5hład

CBmsntu, gipsu, tl".

'altryunv .kled papv deCllowe, I ....
I.er'ne. Ski .kc. KujniCklot......,
or.. karltoll..eu"" "'el InClltow,Ch,
ee.le, I ptrl ... molowvCh .......bu...
.kleh), gUn, ...motoweJ I wuelldch
me'.".'6w w ••
ItUdowŃCIw.
wChocl...
C.n, konkur.nCV)lle.

k...."CII.

WIELKĄ SPRZEDAŻ
urządzam z powodu pożaru I sprzedaję wszeJ..
kle towary gąlanteryJnt. I obuwie o 50%
niej od Ctn fabrycznych. Pl'onę skorzystat
%nadarzal.ąceJ się sposobn ości.

ta_

Z

poważaniem

JOACHIM SANDIG
RYNEK 5.

FOTOGRAF

H. ZIEGLER
JAROSŁAW. Słowackiego 10. (ltl~",).

wykonuje wszelkie roboty wchodzące
w zakres nowoczesnej fotografji
artystycznie, starannie
I PO NISKICH CENACH.

OACHvWK§ cementową, paloną I sZklan ną,
SŁUPY ogrodztl!.lowe z betonu,
ji'jjSTAKI I DYLE cementowe
PŁYTY I KRAW §2~ IKI cementowe,
~ betonowe nil w o clę,
ORANICZNIKI
POMNIKI tel-bi:tonowe.

l't\aterjal solidny.
Ceny najniższe:
. . . Warur,ki .aplaty dogodno I _ _

-

ciast i cukr61V
:IIII~~::~~C~zachOWSkl@go
ul. KIIlIt.IcI.go L sa,.
- pOltU swe znakomite i niezrównane wyroby
lak hurto wnie, jak l detajllcznle po
ce nach n' Ftaftszych. _

_ . _ & "'. . . . . .

.- •

1JPi" i:

