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Ofeozywa

Rządu

przBCiw "CZErwonym" HDsom chDrych.
Rząd zgodnie z przyrzeczeniem
swojem, rozpoczął mocną ofenzywę
przeciw najpowatniejszym placówkom
ubezpieczeń społecznych, któremi niewątpliwie są Kasy chorych.
• Minister Pracy I Opieki Spolecznej
pułk. Prystor odznacza się w tej ofenzywl~ bezwzględnością, klóra się u)swmła w rozwiązaniu zarządów sze.
regu Kas chorych zwłaszcza zaś tych
które się znajduwały dotychczas pod
wpływami P. P. S. Na ruinach zdemot~wanych

sa~orządów

wyrastają

komisarze rządOWI, wyposateni wsze·
rokie pełnomocnictwa w dziedzinie
personalnej i rzeczowej. ..
Alea lacta! Kości rzucone I Wojna
krzyżowa niedutego formatu rozpoczęta wprawdzie Impetycznie, ale bez
węwnętrznego
przekonania. Chodzi
bowiem wtem wszystkiem mote
nie tyle o tzw. uzdrowienie słosun
ków w samych Kasach chorych, ile
raczej o zaszachowanie P. P. S. która nalety obecnie do najserdeczniej
przez rząd znienawidzonych partjl
opozycyjnych. Prawda to, te stronnictwo to dało si~ we znaki rządowi
który teraz stara się zrewantować:
Ale wtem wszystkiem nalety pamiętać, te tok spraw w Kasach ch 0ryoh spewnością nie wiele się zmieni
wskutek przesunięć na wierzchołkach.
Ubezpieczenia społeczne mają z natury swej koloryt socjalny, ustawodawstwo przesycone jest duchem
socjalnym I właściwie nie było nic
w tem dziwnego, te socjaliści doszli
w Instytucjach ubezpieczeniowych do
wpływów przemotnych.
Ich przez rząd obecny desygnowani sukcesorzy będą niejako siłą bezwładności
zmuszeni kontynuować
tradycje socjalne w Kasach chorych
ł bezwiednie tym tradycyjnym wpły
wom ulegać.
Motllwem a nawet pewnen! Jest,
te gospodarka w niektórych Kasach
chorych jest wadliwa. Kasami bowiem
kierują I rządzą ludzie, Istoty omylne.

WszelkiB
poleca

środki

sprawom miasta i powiatu.
$T

'
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jedno milsi się socjalistom
jako błąd nie do przebaczenia. Oto. w rządzonych przez nich
Kasach jest personal wynagradzany
bardzo sk'IPO. Płace są przewatnie
głodowe. Pracownicy nie uzyskali
tadnego zabezpieczenia u socjalistóW,
którzy sobie wsz~dzie Irywają gardła
za ubezpieczeniami dla robotników •
lak wedle przysłow ia szewc bez butów chodzi, tak socjallstyczhe zarzą
dy - o Ile wiadomo - dla personalu Kas chorych prawie nic nie
Ale

otrzymaliśmy następujące pismo z prośbą
o umieszczenie:
W pisemku tut. endecji, ukazał się artykuł p. t •• Znamienne Walne Zgromadzenie Strzelca-. Poniewat Społeczeństwo ja ..
rosławskie interesuje
się sympatycznym
Związkiem, zafem i Ja, zainteresowałem
się t'l spraw~ i na podstawie źródłowych
wiarygodnych informacji, chciałbym sprostować kłamstwo zamieszczone w powyż
szym artyk ule.
Nieprawdą Jest, jakoby b. wiceprezesowi p. Ouchiewiczowl, nie chciano
daś objąć przewodnictwa, albowiem po
zdziałały.
Świadczy to wprawdzie o bezinte- myśli § 23 statutu Związku, p. Ouchie ..
resowności I ideowoścf, ale ze sta- wicz po zagajeniu sam zaproponował wynowiska ochrony społecznej jest zja- bór przewodniczącego Walnego Zgrom .•
na którego olbrzymią większością głosów
wiskiem bardzo niesympatycznem.
O wynikach olentywy przeciw wybranym zosłał p. Bronisław W lśni ow.cze.rwpnym· Kasom chorych .na s k i, nie było ładnych sporów, ani nie
dWOJe babka w~6!~ła". Nie jesteśmy proponowano p. insp. Bemowi, ani tenie
zwolennikamI ?Zlslejszych socjalistÓw, nie obawiaj'lc się zarzutu endecłwa, miał
mamy odnośnie ICh pociągnl~ć tak- nie przyjąć przewodnictwa.
Nie było winą zebrania, ani zabierajl\·
tycznych dute zastrzetenla. Przeczu~amy jednak, ze olensywa ta, cho- cych głos w dyskusji, te zagajający skieclat 'zrazu pozornie mocna, wzmoie rował dyskusję na tematy dla 50kolo-en.
zapasy rozgoryczenia I opozycyjności decj! nieprzyjemne.
Co do zarzutu, zaczepienia zupełnie
w szeregach robotnlclych.
SOcjalistom daje się w rękę broń słusznego, subwencji dla Sokoła, gmieszne
skuteczną I ostrą, wytwarzając moz- Jest twierdzenie, źe Magistrat nic z własnej
ność agitacji wśród mas, do których kasy nie wydaje, bo gdyby odpisany podatek
spewnością przyjdą Z nowym mater- wpłynął do Kasy Magistratu, to subwencja
lałem dowodowym przeciw rządowi, w kwocie 6 tys. lt. zostałaby wyplacom,
Jako przeciwnikowi zdobyczy socjal- z tej właśnie kasy. Co do prawomyślności
niektórych najnowszych członków Strzelca,
nych.
Związanie rąk działaczom socja- na ten temat, dałoby się duto powiedzieć,
listycznym nie przesądza wcale po- zwłaszcza o tych, którym Już w powija..
głębIenia przepaści między rządem kath piórka do pieluszek przypinano
a P. P. S., która znana jest z kwa- i Walne Zgrom. bylo włdnie kompeten~
lifIkowanych zdolności wymierzania tne tę sprawę rozpatrzyć i rzeczywiście
CIOSÓ,,:, w pIętę Achillesową. A tych dyskusja nie mUSiała niektórym panom,
ostatnIch nlotna zawsze kilka ' znaleść. znanym z siedzenia nadwu krzesłach, sma·
Nam skromnym obserwatorom wy- kowa ć . Tylko jednej idei motna służyć
daje się, te rząd wszedł na ' fałszywą i tak zwani .swoi- dobrze to rozumieją,
nie pakuj'lc .swoich- celem rozbljama todrog~, .ze z tej walki nic dobrego nie
wynIknie, bo sIejąc wiatr zbiera warzystwa do .Sokoła·; uważąląc to za
się zazwyczaj burzę. A nam ':'szystkim robotę brudną, godną bolszewiCkich japotrzeba tak bardzo, trochę pogody czejek.
Słuszne Jest twierdzenie informatora, te
trochę słóIlca.
'
w .Strzelcu" nie ma miejsca na rozbiera·
nie .klarownych ani nieklarownych intere·
sów" i tacy ludzie niech się lepiej uduszą
..Strzelca".
we własnćj pętli, niżby mieli rozbić poty ..
Od jednego z sympatyków .Strzelca· teczn" dla Pa(lslwa organizację. I n t e r e-

wytknąć

Iil sprawls lilalnSDo Zgromadzsnia

-

kosmEtycznB, farby do sukiBn, wody mineralnB krajOWE i zagranicznB
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się

po drugiej sironie

frontu.
Wskazanem by było, aby nowy Zarzą.d,
jako najbardziej kompetentny. objaśnił
Społeczeitsłwo o faktycznym stanie rzeczy
l me OWijając rzeczy w bawełnę, ludzi j ich metody odpowiednio publicznie
napiętnował.

Czekamy l

C/vJ$,

KRON1Kl\
Osobiste . Kierownik II. GImnazjum p. Brooa 6 tygodniowy urlop wypoczynkowo-naukowy do
Palermo, Tunisu i Kartaginy dloł badań ar..
nisław Wiśnlowskl, wyfemał

m~ologlcznych.

Komendant Wojewódzki P. P. p. O r 8b o w s k i ze Lwowa bawił w uaszem
mieście w nocy z 16 na 17 b. m. w przejeżdzie do
powiatu przeworskiego i są.
siednich w związku z przyjazdem p. Pre-

zydenta Mościckiego, o Clem pisaliśmy
w Jednym z poprzednich numerów naszego
czasopisma.

Zmiany w tut. szkolnictwie średniem.
Jak się z miarodaJnego źródła dowiaduJemy,
nastąpią z dolem l wrzcśola b. r. to znaczy
z
nowym raklem
szkolnym
znaczne
zmiany l przenieslena w rut. szkolnictwie
średnicm.

Brak owoców krajowych daje się noto~
rycznie odczuwać. Ceny zaś owoców im~
portowanych, a to czereśni i wiśni są
wprost horelldalne. Pozostaje to w związ
ku z tern, iż 7~ drzew owocowych
w czasie ubiegłej zimy wymarzło.
.Energicznyc

egzekutor

podatko wy·

Otrzymujemy zai.atenle, Iż pewien egzekutcr podatkowy, kt6rego nazwiska narazle
nie wymieniamy, odnosi się do podatnlk6w.
stoJącym nawet na wysokim stanowJskam
społecznym, w sposób w wysokim stopnJu
nietaktowny, a nawet grubiańskI. Na zwr6coną mu uwagę. Iż zamowule się nIeodpowiednio I że z tego powodu wniesie sl~ zażalenie do naczelnika urzędu, .panc ten
odpowiedział: tOn (sclt. naczelnik urzędu>
nie ma mi nic do rozkazue. Powled::enle
pana egzekutora pozostawiamy bez żadnym
komentarzy. MImowoli Jednak oasuwa się

50 lat "lad Charyjcym"
w '.rost.wlu.

Wedle aktów,

protokołów
zebrał

I

I osobistych Impresyj
skreślił

Dr. S.lo RO..b .....'
(CIU daJny)

Na częstym posiedzeniach komisyj salubracyJnym, którym przewodniczył naprze ..
mian burmlmz Dr. Dlctzius, tek. sztabowi
Drowie FIsmer I S<hwarz, komendant placu
malor Hałąda I kaplt. rcz. rddca Strlsower
stwierdzono stopniowe opanowywanie epldemJI, a oa posledtenlu 17/5 1916 zostało urzędownle podąne sprawozdanie sanitarne za
rok 1914 I 1915, ktorego ostateczny bilans
brzmiał: w r. 1914 (oprócz szpitali) zmarło
w domach prywatnym I na utlcy osób oł66
w r. 19 I 5 566 z tego ze samym graoa,t6 ...
20 a mianowicie: na Krakowskiem Prze«f.
micśclu 5, na G6rno-leżaJsklm Przedm. 4,
na dolno· Id. Przedm. 4, na Misltalam 2,

w Śródmieściu 5.

Po wyszczeplenlu omronnem 18.000 Osób
przez lekarzy miejskim przy pomocy delegatek K. B. K. <Kslążęco"blskuplego komitetu)
po uporządkowaniu zapuszczonym I zanied_
banych piekarń pod względem urządze6, tokal6w, przyrządów I czeladzi po zbadaniu
~ol<t"loI9glo,n,m I odCJY...... I~ JI~UI../
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pytanie, lak pan ten odnosi się do podatników
na zwyculoych mleJscam społecz
nym? Ponieważ czasy są bardzo ciężkie,
a społeczeństwo z trudnością płaci wszelkie
podatki I daniny, a nadto narażone feS[ na
postępowanie. które w wysokim stopniu koli_
duJe z obowiązkami funkcjonariusza państwo..
wego, przeto ' apelujemy do p. nadradoy
Ko ł c z a, by pouczył pana eg%ekutora, lak ma
się zamowywać w stosunku do stron, a na_
dto Jak ma się wyrażać o swoim przełożonym.
O sprawność kas kolejowych. W Korzenlcy na linII Jarosław .. Rawa Ruska
kreowany został przed kilku laty przystanek
koIelowY, który cieszy się bardzo silną frekwencJą, albOWiem na przystanku tym wsią
delią podróżni z kilku gmln,ato Korzenicy,
MIękisza nowego, M lękisza starego, Tuchll, Czernlawkl I In. Jeżeli
się ledzie do Korzenicy można dostać bilet
II klasy także na legitymację urzędniczą wzgl.
funkclonarlusu państwowego. Gdy nato_
miast się wraca, biletu ulgowego na klasę II.
otrzymać nic moina. albowiem kasa w Korzenlcy biletów takim ole posi<lda.
Apelujemy tedy do Dyrekcji KoleJI pań ..
st"owym we Lwowie, aby dla wygody po_
dróżnym przydzielila odpowiednią ilość bile..
t6w ulgowym do stacji '117 Korzenicy, lub
przydZieliła tamże książeczki bfankletowe,
które odnośny funkcjonariusz kolejowy mógł
by na miejscu wypełniać.
Spodziewamy się, Iż aptl nasz ole pozo_
stanie bez skutku.
Powód,t. Św. Jan tego roku dopisał. W
piątek dola 12 bm. okolo godz ,ny 4 papał.
przeszła nad miastem burza ulewna, która
trwała bez przCtwy przenło 3 godziny. U~
lice miasta mom~talnle amlenlły się "fi rzekI, a n. p. na ulicy Kra:izewsklego woda
płynęła Jednym strumieniem trotuarem I lezdol", T~iI sama buru przeclunęła nad ca ..
łą wsmodolą I środkową Małopolską. T otd
w sohatę woda na Sanie a 'ł1 god::lnam po..
rannym uczęła silnie przybierać, a w godzinam
popołudniowym wystąpiła z brztg6w I zala_
ła w naszym powiecie kilkaset morg6w nad ..
brzcżnym pOI I łąk, wyrządzając ukody na-

razie bliżej nieoznaczone. Lustracji terenów
dotkniętych powodzią dokonali
urzędnicy
Starostwa I Tymcz. W,działu Samorządowtgo.
W chwlll w której to piszemy, nlebez.
pleczeń stwo powodzi luż minęło, aczkol"
wiek woda wciąż utrzymuje się równo
z brzegamI.
Kronika policyjna. W nocy z 14 na 15
b. m. nieznani złodzieje włamali się do
restauracji p. Izaka E r d h e i m a, zam.
przy ul. Wąskiej 2. obok Rynku i skradli
20 fl ..szek likieru. Niewiadomo j ednakże,
czy złodzieje potrafią skonsumować swoją
.zdobycz", gdyż policja jest już na tropie
sprawców.
Żebractwo jest u nas istną plagą. Dnia
15 b. m. o godz 11"30 rano żyd - żebrak
skradł na szkodę p. Majera H a n f I j n g a,
zięcia p. Jakóba Markusa L a c h n e r a
futro wartości około 1000 złotych, sre1H1ą
papierośnicę, zegarek złoty damski, 2 ły~
żeczki s rebrne oraz wyjął brylant z pierścionka. Sprytna żona poszkodowanego na
podstawie własnych informacji pojechała
do Przemyśla i tam w jednej z modlitewni
odnalazła włóczęgę - złodzieja i odebrała
skradzione rzeczy. Sledztwo w tej sprawie
trwa.
•
P. Anna F e d y k o w a, właścicielka
damski ego zakładu krawieckiego doniosła
policji, iż dawna jej służąca Józefa D ad a k, zamieszkała przy ul. Sanowej, popełniła u niej systematycznie kradzieże,
a między innnemi ukradła 3 metry mater.
ji, z której uszyła sobie suknię. Suknię tą
policja zakwestjonowała i -zdepo nowała
u siebie, zaś przeciwko niesumiennej słu
żącej skierowała doniesienie do tut. Sądu
grodzkiego.
P. Marjan Ż a b i e l e w i c z, plutonowy
2 pułku wojsk łączności zgłosił dnia
16 b. m. na policji, i ż nieznany sprawca
skradł mu nowy rower marki .Kaiser"'
wartości 400 złotych z przed domu pp.
S i a ł k ó w przy ul. Pruchnickiej.
Z powyższego krótkiego zestawienia wi~
dać, iż złodzieje zaczynają hulać. A więc
bacznoś ć przed złodziejami.

po wywiezieniu (10 forszpanami I 30 ludź
mi) śmiecia I przeprowadzeniu zasady, że
wypadki .twlerdzonym lub tylko podelrza.
nym mor6b zakaiaym, szpitale ,cywilne t. ).
powszemny I 8pldemlczny mielski bu za..
.trzcień przyjmować będą chorym nawet
wOlskowych a uto vice versa szpitale woJskowe przylmować malą cywilów, ludność
I wład::e 'odetmnęły I mogły zwrócić swoją
uwagę na n:gulowaole swoim stosunków
.połeczno-t'kooomlcznym. 1'0 td Ja sam uporawłZy .Ię • grubsza z agendami urzędo·
weml, cl,*,ce:ml oa mnie lako odpowiedzialnym I faktycznym kierowniku miejskiego
biura sanltaroegol_refereocle: komisU zdrowotoel, upewnl,,"y I ubezpleaywn:y aprowlaaeYlole I mieszkaniowo byt swojej spro~
wacbonel rodzIn, zacząłem zabielać o uru_
chomienie życia" To.,. Jad Charyjcym, kt6.
relo byłem .. ówczai Jui klkunastoletnlm
przewodniczącym I KaiY .lklc. Natrafiło to
atoli
nic małe trudności. Trnba było po
mało zapomocą phim, podaó, próśb I audJencli u komeodantów rugować ząkwaterunko
..ane, ~olZaro"ane oddziały, &akwaterunko'"
w.ne kaocelarle wolskowe, przeprowadZiĆ
remont zatuczooym ubikacyj I .pnętó .., a
tu wlękuość Wydziałowych bąd.t na froncie
1>,« • ''''po4>, Aol .1bt•••!O Ickreta".

Tenzera, ani płatnego Sonenschelna nie ma.

stolącym

0'

Musiałem również zaJąć się restytuclą ZWiąz

ku Kredytowego dla drobnego hmdlu I drob~
Dego przemysłu zwanej ka.są ,Iklc, która
urzędowała tuż pn.ed wojną w naszym bu ..
bynku .Jad CharyJcymc, gdzie teraz mieści
się Jej legalny i naturalny następca ~Bank
rękodzielników I kupcówc. Gdy panny z ,lklc
Bisa K wal I Sabina Sfern zastralkowały,
zwr6clłem się w swt'1 opresli do błp. panny
Berty Potelner, c6rkl wydziałowego l zarząd
Cy modlitewni Beera Poleinera znąnel mi
z wrodzonej I nabytej intel!gt':ncll i dodatniej
mentalności społeczne', która z całą goto_
wolielą przYlęła ofiarowany lej sekretariat VI
~J<ld CharyJcymc I Inkasowanie rat od dłu.i ..
nlkQw .lklc nie pytając się n<lwet owarun.
ki pracy czyli honorarium. uważała to bo ..
wiem lak się wyraziła za swój obowiąz:ek
obywatelski i społeczny. Z biurek naszym
poznanym I odebranym z hal! urządziłem
lej kancelaryjkę, z mego slrymu -wyszukałem
księgi kasowe .Iklc i ogłosi łem plakatami . .ie
~Jad CharyJcymc I ,Ikac urzędulą w lokalu
,Iklc. Zaczął się zaraz ożywiony ruch, ludzie pr.zymodzill nIc tylko się modlić, alt
i po Informacle, rady i zapomogI, lon1 J:a4
c:zęłl spłacać długi I wtenczas to rzucono
C. d. nI
my.1 laloienia kOQlumu,
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na zlodzieji. Wobec

epidemicznie szerzącym sl~ wypadków kra.
dzieży I to rak w śródmldclu lak po przed"
mldcląm, tak IX" hOCY lak I IX" dzień, tak u
zamożnym

lak I biedniejszych, zalecamy na"

szef publiczności nie spuszczać się na poll ..
clę, warty I stróżóW nocnym. tylko zaopa~
Do nabycia w aptekach, drogeriach i perfumerjach
trzyć się w czujnego psa lub mot małego
bn:chafąccgo pieska. W tym celu naleiy
na Hnji Jarosław - Przemyśl, własność
postarać się o lO, aby na Radzie miejskIej
Majera F1iegla i spółki zaczął nagle podkoło Radnych dbałym o dobro miasta l lego . czas jazdy około 5. popołudniu, z niewiamieszkańców posti1wlło wniosek na całkowi ..
d omych na razie przyczyn płonąć, W szybte zniesienie podatku od psów moćby na kiem tempie ogień ogarnął cały autobus,
rok tl. do końca roku 1929/30 a więc 114 z którego zdołano uratować jedynie motor.
1930. I skreślenie z budżetu domodowcgo, Na szczęście ofiar w ludziach, którzy
w dziale dzlci/ąlym pozycja 50 kwotę 400:d.
cudem uszli śmierci nie było, a tylko
Śwlctny Magislracle! Możebyś sIę lak szofer i jeden z podrótnych odnieśli
sam zdobył na tę odwagę, zaskarbiłbyś so- obraże nia.

bie wdzięczność Swoim współobywateli I
przyczynił się do u&runtowania bezpieczeń
stwa pubłicznrgo. Wszak złodziejst w o wy.
rządza

większą

szkodę

społeczelist'Wu

niż

wcIeklizna. Tak przynajmniej głosi s[a[y~ty ..
ka całego świata nie wyłączając Stambułu
I Indy).
Dwa jesiotry zjawiły się w Sanie a miesz..
kańcy wsi Soblecln zoczywszy Ich pływają ..
cych założyli slecle l złowili młodszego a
właściwie mniejszego wążącego J20 kg. a
mierzącego 2 metry 80 cm. długości. Nabył
go restaurator Kasyna wojskowego p. Brelt ..
mayu I sporządził go doskonale wedle wszelkim wymogów sZlukl kulinarneJ. Jut,to'gatunek
ąclpenser ruthenus L. Stuletzgębą
o 4 mięsistym wąslkam zwisającym za nogo..
watą paszczą bezzębną po stronic brzusznej.
Sk6ra Jego szagrenowata, zlelonkawo'szara
ma na sobie kilkanaście rogowym wyrośli
Jak dzióby s,ęp6w a ogon niesymetryczny o
g6rneJ dłuższej pletwie. PCLybył z Wisły na
tarło, dążąc przeciw prądowi.
Przypomnieć naleiy, te leszcze przed woj ..
na udało się w Radymnie wyłowić raz ta·
kiego olbrzymiego Jesiotra.
W ostatniej chwili donoszą n"'OI, l.i w wyłowionym JesIotrze· olbrzymie
znaleziono
szczero .. zloty pierścionek z olbrzymim bry.
lanrem oraz z: monogramem K. IV. Znawcy
ntukl twierdzą, li pierścień ten ma wielką
wartość numizmatyczną I pomodzl podobno
z czasów Karola IV. Wobec tego na nalblI·
;Szem posiedzenIu. Rady Miejskiej ma się
pojawić wniosek o kreowanlt stałej Komisji
dla spraw muzeum mIeJskiego, kt6ra miałaby
:13 zadanie badać podobne lak oplnne zla.·
wilka I niedopuścIć, aby r:zt:czy wprost be:lcenne nie dOltawały sl~ do rąk niepowołanym,
Według Innym wersJI, najeży pIerścień
do c6rkl wielkIego fabrykanta z Gdilńska
p. F. która w ubiegłym roku skoczyła ze
swym narzeczonym do morza I zgInęła śmiercIą
lamobóJczą. O czem w swoim czasie szt:roko
rozpisywały sl~ plama codzienne. RozwIą
zanIem tej ciekawej zagadki zajmują sl~
kompetentne władze. O wyniku ostatecznym
powiadomimy naszym CzytelnIków.
Plaga komarów od pewnt:go czasu gnębi
mieszkańców naszego miasta. W godzinam
popoludnIowym I wieczorami mmury komą·
rów przelatują nawet pryncypalneml ulicami
tak, ie niekiedy trudno się 'przebiĆ".
ZJawliko to podobno • lak twierdzą starzy
ludzie .. pozostaje w zwIązku z oltatnlml obf!..
tymi opadami.
Katastrofa autobusowa rni'łła miejsce
we Clwartek t8 bm. na szosie Przemyśl
_ Jarosław na pół klm. przed Radymnem
od stronx przemfśla. Autobus, kursuJąc~

Rzeczą

władzy bezpieczeństwa

jest zbadać przyczynę pożaru i energicznie przeprowadzić dochodzenie, by winni katastrofy nie uszli kary.

uec:iwy

donżuan

z

żałosnym

Epilogiem.

Pewnemu przy ulicy Lubelskie' zamieszka ..
słomianemu wdowcowi
zebrało sIę na miłość, 1 to zakazaną. A.ieby
wIęc ug<tslć swoje plomlenne amory, wszedł
w bliżny kontakt z n .. letnlą c6rką pewnel
sąsiadki dozorczynI domu, kr6rą niby
zgodził do posług domowym, Już z: g6ry
w rym celu, by Ją przy pierwszeJ sposob..
noścl nadużyć dla sIebie.
Dziewczyna Je.dnak dzielnIe się broniła
I po ciężkIej walce wydostąła sIę :I opresJI.
mimo, że 'stary" forsownie napierał na
swoją ofiarę. Usiłowania lego ledn'ak odpa·
lane przez córkę, zostały następnie sowicie
nagrodzone przez matkę dziewczyny, która
mu sprawiła takle piekielne lanie, że adonis
będzie zapewnie długo łatał IWOJ, mocno

łemu podtatusIałemu

wygarbowaną skórę.

Ale nIe na tern Jeszcze skończy~a, sl~ niedola
Lubelskiej. Oto hlstorJa
lego sromotntJ mlło'cl pr.uszła do historII,
Jedna bowiem ze złośliwym s,stadek zbębni
ła zapornocą tarabanienia polanem ... baniak
liczne grono ciekawskim. którym szeroko
wywlodla opowldć o nieszczęsnych amoram
6O.latka ku 13.lelnleJ dziewczynie.
Tak więc starowiną I niczero nie ..sk6rał
ł blela nabrał co nie miara I Da pośmiewIsko
wystawlon zOltał.
A moie I na tem lencu nit fJnll, bo
I władza gotowa sIę wuącić.
Kawohzrska jazda kl. auta. Autobus
ciężarowy
księcia
Witolda
Czartery"
sklt:go z Petkin Jedzie z szybkoiclł niemal wyścigowego samomodu o.sobowego,
wskutek czego onegdaj at szyby pop~kały
w domam przy ul. Lubelsklei kt6rędy właśnie
na nieszczęście przejd.dż:ął.
SądzImy, te kslątece auto clętarowe nit:
zażywa iadnym przywilejów ł te.: obowl,zule Je na r6wnl I z:: Inneml wydane .. tel
mIerze. przepIsy o dozwolonej szybkOŚCi.
Znowu żołnierze: ugasili grożn" pożar.
W kamienicy Oillera w sklepie Jakóba
Werłheimera
przy ulicy .NiewidomeJ·
13. bm. o godz. 8 wieczorem wybuchł potar, który tylko dzi .. ki przypadkowej interwencji dwóch żandarmów a to st. wachmistrza Feliksa M o r y s a i tandarma
Kazimi~rza B a r a n a udało się szybko
ugasić. Przytomność umysłu tych tołnierzy
okazała się godną
podziwu. Zorjentowawszy się bowiem, natychmiast sami na
miejscu zorg'a nlzowali akcję ratunkową,
przfczem jako teden ze środków ratunko..
donżuana z ulicy

wych zasłała przez nich użyta kasza hreczana z worków w sklepie.
Trzeba zaś wiedzieć, te niebezpieczeń
stwo było nie mał~, bo paliła s ię nafta.
Tak wi .. c podobnie jak przy pożarze
kamienicy p. Strisowera i tu odznaczyli
się tolnierze, co podnieść nalety z prawdziwem uznaniem.
Drogie: piec.zqtlti. Zarządzeniem Ministerstwa W. R. i O. P. czy też Kuratorjum
wszystkie Rady szkolne miejscowe otrzymały polecenie sprawienia z własnych
funduszów szkolnych, nowych pieczątek.
Nie byłoby w tern narazie nic dziwnego.
Lecz równocześnie zarządzono, it pieczątki
takie zamawiać należy jedynie i wyłącznie
w .Mennicy Paftstwowej w Warszawie"
i to za cenę 80 złotych za jedną
pieczątkę·

Zarządzenie to wywolało powszechne
niezadowolenie, gdy! przewodnic zący Ra,dy
Szkolnej miejscowej mu szą wsławiać do
budżetów szkolnych kwot .. 80 złotych za
pieczątk .. i w taden sposób nie mogą
wytłumaczyć , dlaczego pieczątka w Mennicy
Państwowej ma kosztować at .••
80 złotych,
podcza s gdy gdzieindziej
można ją otrzymać za 5 10 złotych.
Mote znajdzie się jaka ś władza, która tę
l.8gadkę postara się rozwiązać i zanuluje
dziwaczne i w wysokim stopniu szkodliwe
zarządzenie.

Wystawa ruchoma prób I wzoró .. przemysłu krajowego odbędzie sIę w Jarosławiu

... cz.sle od 14 sIerpnIa br. do Z września br.
Reflektujący na wzlęclt udzIału 'IV tej Wy ..
stawle, mieJscowi kupcy, przemysłowcy
I rzemIeślniCY I t. d. winni zgłosić w Starostwlt naJdalel do dnia 1 sIerpnia br. rodzai
eksponat"... z: laklml mają z:amlar Da Wystawie tel wystąpić, podając w zgłoszeniu
przypuszczalną powlerzmn/ę w 011 potrzt:bną
na umIeszczenie , eksponatu na Wystawie.

Kupię

zaraz

gospodarstwo rolne w pobliżu Jarosławia,
składające sl~ z: 4-10 morgów pola z bu ..
dynkarni lub bez:. NaJm~tnleJ w gmlnam Pa_łosI6 .., Tywon/a. WIerzbna, MURlna łub
sąsiednich. Ofer(y wru podaniem ilości, ga..
tunku zlcml t ceoy za l morg ewcntualnle
sa całołć uprasza się nądsybć do Redakcji
-Tygodnika Jarosławsklego« dla _Ro l n I k ac
naJp6źnleJ do 20 sierpnia br.

h~ncusk" pl .....zo ..ędn. sil. poszukuJ.
II pokoJu w zamian za lekcje, tudzież udziela lekclI. Zgłoszenia pisemne lub
ustne przYJmuJe,: Dwór Głęboka pod ,A.D."

r 1'11

Poszukuję spo(nika
z:: nle .. lelklm kapitałem do dobrze prospe_
rującego interesu przy pryncypalnej ulicy.
WIadomość
w Drukarni S. Llumana,
Grodzka 9.

rodzinne i n.grobkl żelazno - be~
tonowe, wedle moich własnych lub
dostarczonych mi szkiców, wykonuję_
po cenach jak najprzyst .. pniejszycb.
N....downldwo ••bronlan. I
Franciszek T O k'. r Z
mistrz Olurarski

Nr, 29

IIlYGODIIII! Jl.aOS!J1:WSKI

4
TERjAO "

Jarosław

P.

6rodzj!a t5.

Rano Pop.

skórzane,
laski, padziet. p.

Odjazd z Prucbllika do larQsławia 6'- 2'3(
o z Jarosł.a.wla do RadYI1.l.na 8'o z Radymna do Przemyśla 8'30
, 9'Prlfilld do Przemyśla

cinne,

Sp ecja ln ość:

I
oraz wszelkie
przybory do ."1<6',y,

Wielki wybór instrumentów muzycznych.

Ceny ::~"s!

Aparaty odb, oRADjO°
od
2 lampowe odbieraj ące
na duży głośnik b, dobrze Zł. 120'3 lampowe
od Zł. 1SJI o

od , • •00 ..

Najlepsze akumulatory .. Pelea- stale
na s kładz ie po cenach przystępnych,
Najła ilsze tr6 dło artykułów dla Radjo.

"FUTUR,UM"
ZAKł.AD ELIK'ROM~CHANICZ,.Y

S'TANIUAWA BO D ZO N I A
'.rosław, ul. Diełziusa, 17. (lbDk paczty)
WĘGLOWE

TOWARZySTWO

ROZKLAD 'AZDY:

ir6dlo •• ,kupu
,

Przybory

4 lampowe

Komunika. autobusowa P R U CH N I K o P R Z E M Y $ L

~

.

II,

I do nawozów
sztu,czoycb,"

4~ro r,c~owe

ręczne

Skład

B'AN* RO...,"IU'Y

ograniczoną

W, JaroslllWlu.

PubVpznąści.

wehodaąereh.

Miec~ysław. Okoń

Kudmla pierwszorzędna. doskonały bUrd. Wyborowe
trunki. Częste wieczorne

Cenr konkurent.,jne I

(flllllA'"111' CEMEłTlWn! l Sit

WIELKĄ SPRZEDAŻ

IATEIJAtlW IUIDWlA.'CH
WJonll..l~ ,l. IrIlZlwa/llll' - m Nr, .,

koncerty muzyki wolskoweJ.

poleca do detaJliClnej I wagonowej dostawy:

K_pelua.a utywane ml:skle. damskie
cinne lak twarde jak

j-

dzie-

j fIl iękkie

ODNAWIAM
w edług

najnowszych fasonów po na J n Its) y (h

•

_cenach.Ró wlIl ~

n8

naJn ow stę

fASony

PRZESZYWAM
s tare, zniszczone kapelusze sł omk owe, lak, te
mają zu p ełnie i wlety I nowy wygląd.
Jarosław Orcdz.k a

F. 15r.el,

11.

Cuk'ernia i Restauracja

li~~:
~~~~::
iwlr, kamień lamany I rzec!tty
1:
gauone. palone w bryłach. I hydrauliczne,

~

I

Izolac,yjną

l cementpwe
klmipnkpwt, wzouylle
I SZklanną,

Łutzll61ł

zdP9we

objady i kOlacjB

na,

wodę,

:-:

Specjalność l

p la nką

I

n.,'~~"

RYNEK 5,
FOTOGRAF

H. Z I E G L E R
jAROS!.Aw, Słowackiego lO, (101'1"'),
wykonuje wszelkie roboty wchodzące
w zakres nowoczesnej fotografji
artystycznie, starannie
I PO NISK.ICH CENACH.

,.

ul. Kiliitsklego I. sa1.

-

IlklD w IIIRRlm~ntll. pa cewh nljllnuJcb.
Kawa z

JOACHIM SANDIG

J~:~,~c~,achow.skię90

cem~ntol'7e,

podaje _

śniadania.

poważaniem

Iigtwarnia ciast i cukrów

pr.,. ut. Grunw.'_daJtlaJ 2 ••
-

Z

I

""'''"',1

Bar "Moulin ROulle"

Fr. ZamoP.Bk i S!.

L

urządza m z powodu pożaru I sprzedaję WiZe!.
kle towary gąlanteryJoe i obu wie o 50% laniej od cen fabrycznych. Proizę skorzystać
z nadarzalącel się sposobn )ścl.

~~::~~~:~~::w becU,Alch
workach,
K.utnicklego
utull.atorakl i alabastrowy
sufitową I kos:ęe wIJdinowe
="'b~l~ I koJoro,,~. krajowe I ' ..
.ceglę, płyty p1t'karskijl i glinkę,
u JaU I smary do wqz6w,

cBmentu. gipsu. teru.

Fabrrcan., sk'ad pap. daChowej I I.:IGlaewjn.j Ski ake. Kubleki OiwhillCIM,
oraa karbolineum, mai traclnowrch,
cegla. I p.,1 • .:Iamolo • .,Ch (Iładabur •
• klch" glin., u.motowaj I wua.klch
mal.rJ.,6w w aakr.. budownictwa

odp9w\edzlalJt9Ś1:}ą

6runlValdzkiBj

ul. Grodzka 13.

- Tcleloo Nr. 145.
poleca
farb.,. poko.t.,. I.kia ...., m8s., do aa.
pusacaallia pod.6g, Plldala, ueaolkl do
froterowa"ia, farb~ do obuwia ttW~ I.
b r aU we WS.I.,SlkiCh koloraCh, k .....
garrt. unur. asba.lowa I grafitowe,
unu .... manio chowa, '6j, prs"dalwa lip.

:tOszczędno~ćc.

Sp6Jdzielnia zarejestrowana z

wytr,ycztt:ry Inoe

Rok zaloż. 1888.

polt:ca do n~(y<hmlastoWe! ' dostawy
ze s-w-ych. magazyn6w 'IV arosławlu,

WI'h.~ B~~'!'l~.r,

P. T.

Jarosław,

p I e w"n,i k i

3", I

n iż

J. METZGER

zboża

do wysiewu salt:uy,

Grodzka 13.

dłużej

Na jw iększy wybór dobrym pończom. poleca Dom
Towarowy ~I m p e r I a Je
w Jarosławiu.

sit:; w,ą,iki taczkowe

nowo otwarta Restauracja
i cukiernia Kasyna garnizDnolllgu
sl~

muJe
pary,

~DDnB j ~Q&ZnC

do wysit:.wu

pończoch

"IMPERIAL"

lwim ' Mazcr, urodz. w r. 1906 w Zaleskiej Woli unieważnia skradzione mu
dokumenty wojskowe wydane przez P. K.
U, w jarosławiu.

wypielacze

poleca

Uwaga: JBdna para

blał):'

haft maszyuowy.
uHaH" uJ. Soblt:sklcgo 14.

TELEfON 82.

WJarosławiu. I!!!l..!!!:

,

~rosławi,l\

znającą.

Dr. M. B U e H E N

«dal.riauwc.

c:zór

o z Radymna do jarosławia 12'z jaro s ławia do Pruchnika
1'-- 7'-,
'rIY!Il~ do Pru chnika.
2'--18 '-

Posżukuje się panienkę

REPREZENTACJA

'arosław,

"
z Przemyśla do Jarosławia 11'30

wie:-

autobus ma p~ączenie z autobusem kurs ującym do Przeworska,
i Rzeszowa or,z z autobusem na Jinji jarosław - Lubaczów - Oleszyce
Niemir6w-Zdrój.
Ka ż dej ni edzieli w razie pogody
CENY BILETÓW:
Pruchn~k - jat;osław
2 zł. 00 gr, kurs uj~ autobus do Węg i e rki i Helusza.
jarosław - Radymno
Przed s przedaż biletów w księgarni
l .. 20 ..
p.
T.
Margla
ul. Grunwaldzka.
Radymno -Przemyśl
1 • 70 ..
jarosław - Przell1yśl
Zażalenia,
reklamacje i życzenia
2 .. 50 ..
Inwalidzi wojenni mają zniżkę 25%- P. T. Publiczno ści:
Dzieci pł~cą połowę, o ile nie zajmują
w jarosławiu kancelarja Dra M. Buchena
osobnego miejsca.
ulica Grodzka 11.

W

odp.

Og T.

O~JlZd

p oł.

Łań_cuta

J. lo Kamienieccy. Hatowlu
Sp. z

R., p "

pole'ł

-

znakomite i niezrównane wyroby
hurtownie, Jak i detajliczrlie po

:-:

cenach

W maszynkach.

•

najtań s zych,

_

