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ZGON PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
Z MHSzałkitm Piłsudskim schodzi
nietylko z Poliki ale z artn, międ z y
narodowej po.tać fonomtnalna, kló.ej
tnacunie pod śwle1em wrażeniem tak
przedwcze.nego zgonu nie d. się
ogarnąć tylko w przybll!enlu. Rlcc,ywlata p o ten c j onal ność czvnów i zamieucń, niebywała w \l trw.alość J "ieIPoz,ta energi", zadziwiająca swoją
śm lałoś"lą Inlcjatywd były wyrazem
I sumą pracy genialnej, która slawla
PIlsudEklego na Clf le naiśwlatieiSl)ch
i najś ... letnlejszych i n dywldualnośc',
cz,nnych na szl.k.ch dziejowej twórcwści.

Slanowlsko bowiem PolIki w.pół
c.esnej, odrodzonej I mocarne;, to
d z ieł o Piłsudskiego, lo i"t bez.przeclne uznanie, któlfgo Mu nikt nie odmówi. Tj ch zasług wiekopomnych nie
umnlej5ZY tadn. małodułZna zawiść.
Wszrchst ron ność i rozległość działal
ności PierwIlego Wielkiego Wodza
Narodu pclskiego, klóry spocząl w grobie ale .yć b~d zle po wsze czasy w
umysłIch po tomności, nie znajduje porównan ia w dziejach. Nowoczesny,
zn.jący duszę społecztń.lwa, jej zaletv I wady, wady nie małe, potrafił
Pił s ud.kl w ciągu krótkiego czasu
wytworzyć alm oderę do jrzalą do sp'"
wowanla sllnjch rządów i mocnego
rządzenia. Celem Jego bj ło ulrzym.. ie Idei pańsiwowej I nieustanne
hartowanie ducha zbiorowości narodowe;, gromadzenie sił moralnI ch
I materjaln)ch wrdfc norm nowych,
niejednokrotnie twardych, ale nie mniej
• kutecm,ch, a zawsze wynikających
z Isloly wytszego ujmowania zagadnień ogólnych.
Na rozbudowie armjt pol.kle;, bez
której Polska nie byliby te m, czem je.t
obecnie, .Iwlerdzlć mo!na jako na
jednym z prz yk ładów, laki ogrom
pracy Plłsud akl wykonał I jlk olbrzymie wykonał zadanie. Taktyk i Itrateglk w katdym calu i w ka!dym
calu konspirator odnośnie do Swoich
zamlefleń, ok ... ł alę Piłsudski polentalem, klór, potrafił w ciągu ,to.unkowo niedług iego Cli su doprowadzić
do uzgodnienia z Inleresem Ojczyzny,
polityki miedzy narodowej, która w
Europie rozlrzę.lonej wojną światową
była czemś więcej ni! zdawkową grą
dyplomatyczną. To była walka clę_ka,

br;emienna w przyczyny I skutki, której
brz'eml, podjął l ud/wlgnął Plłsud.ki,
zad,;wlaląc Swojeml śm l ałeml pociągnięciami
n. 'lIchownlcy m lę
dzvnarodowtj. Plłludakl zw,cięzca,
twórca armjl, Iwórca Polski, Piłsudski
"dyktatorlI olobllwego autoramentu,
okazał
się w całokształcie
Swej
d z iałalności plń,twowotwÓteztj nadedowleklem o niepokojące I awolm
ogromem I prlylł.claj1Ctj genjalnoścl.
N i e,wykły wpływ na p.ychę tego
Męta atanu z Bo.ej łaski wywarły
przetvcia rey. oJucvjne, świetlane remi·
nlscencje z bojów o w o ln ość, w Imię
ziszczenia ideałów wolności, równości
i brate"twa. W przrpnlnvch głębiach
śwltU.nego ducha tego Mę!. Opatrznościowego znajdowałl swój wyraz
owe wspomnitnla przepolę.ne, które
jak płomienne światła wiodły Go z
przesIłości poprze. teratniejalość ku
wi'jom przvszłoścI.
Runął olbrzym, na którego barkach
.poczvwała
Polak.. Zgasło wielkie
światło, zamarło ,erce ogolste, pogrą
Uj. C Polskę w nieutulonym talu I głę
bOkiej ~ało bit, a zarazem budząc
przeświadczenie, 2< spuścizna po olbrzymie nie zo.lała zmarnowana, gdy!
utrzyma alę w c iągłości czynu i tradycji
pod auspicjami zespolenia I kon.oIIdacjl narodu.
Wieść

•• •

Marszałka

o zgonie Pierwszego

Polski i Zwycięskiego Wodza rozeszła się
lotem błyskawicy w R8szem midcie w po·
niedlialek dnia 13 bm. i wywarła wszę

dzie

przygnębiaJąc e

wratenie•
Na wszystkich domach i gmachach pań
stwowych i samorządowych pojawiły się
natychmiast flagi o barwach narodowych
opuszczone do połowy masztu oraz flagi
iałobne.

W wielu oknach

ustawiono

Marszałka

przykryte kirem .

ionistów

Polskich

i

udekorował

kwiatami ogromny portret

Piłsudskiego,

portrety

Leg-

Związek

a przy portrecie

kirem

Marszałka
pełnią

bez

przerwy strat cdollkowle .Związku Strzeleckiego·, W gmachu Kasyna Oarniz. ustawiono w oknie pierwszego pIętra duty biust
M arst.ałka przykryty krepą, gmach .Domu
Żołnierza- przybrany w ialobną szatę
i
oświecony
lampkami elektrycznemi
w dzień i w nocy. fronton gmachu Policji
PatJstwowej i budynek .Zwiątku Strzeleckiego udekorowane tałobnie. Portret Mar-

szalka spowity kirem i przybrany zielenią
oraz rótnokolorowemi lampkami. Bramy
koszar równiet przybrane tałobnie.
W wielu domach widać w oknach por~
trety Marszałka i biusty przykryte kirem,
wieczorem oświetlone świecami.
Na murach miasta pojawiły się klepsydry dutych rozmiarOwad prawie wszystkich
miejscowych organiucJi.
Oficerowie.
podoficerowie zawodowi,
funkcjonarju sze państwowI i miodzie!
szkolna na rękawach noszą czarne opaski.
P ie rwszą manifestację isłobną ku
uczczeniu pamięci ZmarłegoMarszałka urzą
dziło wojsko w poniedziałek dnia 13 bm.
o godz. 12-tej w południe na Rynku miasta.
Tu do zebranej zalogi przemówił zast.
d-ty Dywizji p. pułk:. dypl. Paszldewicz.
odczytując orędzie Pana Prezydenta oraz
rozkaz p. Ministra Spraw Wojskowych do
wojska p. gen. Kasprzycldego, poczem pny~
krył krepą na znak :t.ałoby sztandary pułko
we. Po tej uroczystości oddziały wojskowe
w mUczeniu wróciły do koszar,
Delegacje miejscowych pułków wraz
ze swymi Dowódcami wyjechały oa uro~
czystości pogrzebowe do Warszawy. WyJechały tam równiet delegacje miejscowych
organizacji ze sztandarami.
Ukonstytuowanie Komitełu:t.a
ł o b n e g o. W dniu 14 b, m. z Inicjatywy
starosty p. Prączkowsklego i p. pułk.
dypl. P a s z k i e w J c z a zwolane zostało
zebranie obywatelskie ze wSJystklcb sler
tut. Społeczeństwa do saU posiedzeń Ra·
dy Miejskiej celem uloienia programu
uroczystości iałobnych z powodu zgonu
Marstałka

Piłsudskiego.

Przybyło

około

50 osób. Przewodniczył starosta p. Frącz"
kowski. Zawiązano Komitet wykonawczy
do kłorego m. l. wybrani zasłali pp.: starosta Frączkowskl, pułk. dyp1. Paszkiewicz,
burmistrz lnt. Sierankiewlcz, Dr. Lisowiecki i not. Waydowicz.
S t o wa r zy s zenIe gos p o d n ios z y n kar S k i e zwołało na dzień 14 bm.
swoje zwyczajne zebranie. Na wieść o
śmierci Młlrszałka Piłsu dskiego przewodniczący stowarzyszenia p. Eugenjusz Bojarski zebranie odwołał na znak ialoby.
a po przemówieniu p oś więconem Zmarłe·
mu Marszałkowi Polski zebrani 2 minutowem milczeniem uczcili pamic;:ć Zmarłego.
2:ałobne posiedzenie Rady
Miejskiej odbyło się w sali Rady
w środę dnia 15 maja br. o godzinie I-szej
w po!udnie celem uczczenia pamięci Pierw~
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slego Marsz a łka Polski Józefa Piłsudskie
go i honorowego Obywatela miasta Jaro..
sfawia, Po wygłoszen iu żałobnego przemówienia przez burmi strza Int . S i c r a ok i e w i c z a. który oddal cześć Zmarłemu
Wodzowi Narodu, radni 2 minułowem
milczeniem uczcili pamięć Marsz 3 łka j ózefa Piłsudskiego.
W uroczyste m pos iedzeniu uczestniczyli też wszyscy urzt:dnicy i funk cjonariusze
Zarządu Miejskiego.
Liga Morsk a i Kolonjalna
Delgatura, Obwód i Oddzi a ł w J a rosław iu
uczciła uroczyście pami<ć Zmarłego Marsialka. W środę dnia 14 bm. o godzinie
6-teJ wieczorem w lokalu L. M. i K. w Jarosławiu przy ul. Słowackiego odbyło się
uroczyste pos iedzenie Czł onków Zarządu
Delegatury, Obwodu i Odd ziału L M. i K.
w J a rosławiu celem uczczenia pamięci
Członk:a Lhono rowego Ligi Morskiej i Kolonialne) ś . p. M arszałka Józefa PIłsuds
kiego. Prz.emówienie iałobne w nieobecności prezesa gen. Wleczorldewicza wygłosił wiceprezes Deleglltury L. M. i K.
p. dyr. Karol T a l e n t a. Przemówienie to
ul~te w d oskona łą formę i ch a rakteryzują
ce dobitnie dzi ałdiność Zm a rłego Marszał
ka podajemy w streszczeniu:
"Nieubłagane iest prawo natury, niezbadane są wyroki Boskie, a wola Najwytszego nie zna pytania dlaczego ?
Oto rOZkwiliły się nad calą Pols k ą ziemicą tatobne dzwony, kirem ta ł oby pokryły się bi~ło amarantowe stłandary, a
30 miljonów c sieroconych obywateli polskich rzewni e opłakuje Swego najlepszego
Ojca i Wodza Narodu &Q. Pierwszego
Marszałka Polsld Józefa Piłsudskiego. Nie
masz O u wśród nas, odsz edł w zaświaty,
A ?oIIOHy D.splIlCl
em. dyrektor glnm.

której nikt i nic wYP Ę ł o
nia tdola.
Śp. Pi f' rwsl y Marszałek o d samego zar;; nla Swojej mł o d ości wydał wal kę Zflborcom i zaczął ci(1ką pracę nad OdrodZt ni em Polsld-u któ rą iako student
jeszcze z o stał zf'slll ny na Syberic, gdzie
prz e hyw" ł pełne 4 I tA.
WiC1it'nie, zes łani e i ci~żkif' prześlado
wilnia nie llam a ły młodego, pel neg .... zapału Młodzi e ńca
na. duchu, ale owszem
p arły 00 w sz lachelnym uporze na przó d,
bo w~' t~nął Sobie jeden wi e l ~ i cel Swoich
dążeń, za któ ry i tycie o f i a r o w a ć warto,
a I.:elem tym . to Ni e p o dl eg ł a Ojczyzna.
M~czofly w r 19<X> ucieka z wil:zienia
z PetNsbuTga do Małopolski i tu organ i~
zuje z , wiązki polskiego wojska ; pracę tę
przerywa Mu w r. 1904 wojna rosyjskoj apo ńs~ a ; wyjetdł.a ten-przez nikol{o nie
mi anowa ny ambasador Polski-do Japonji
i tam przedkł a da R zą dowi japońs ldem u
plan współdzi H la ni a Polak bw w rozbiciu
sil zbrojnych Rt s ji. Wraca z Japonii i rzuca się o drazu w wir walki rewolu cyjnej
w r, 1905, a zn ając s iłę ro botnikÓw, tkontynuule wśró d nich pr ac ę nad tworzenie m kadr pnyszłe go Woiska Polskiego.
Powstaje Związe k Walki Czynnej prze_
obrażony polem w Zwiąl.ek Strzelecki i
w tej pracy zaskakuje Go) wjt lka wojna
ni ć

światowa.

Zrozumiał Sp. Wi elki Marsza łek. że woj~
na ta bc:;dzie albo grobem PoJ siei albo
Jej Zmartwychwstaniem.
Jeteli ma być zmartwychNstaniem, którego tak gorąco pragnął Śp. Marszałek . to nie m oże w niej b rak nąć żołnierza
polskhgo. To też pamię;t nego dnia 6 sierp nia 1914 wyrusza z Oleand ró w krakowskich na czele kilku tysię c y oddanych
Sobie shzelców do walki ze znie nlJwidzQnym carate m Rozp<Jczynn się w span iała
jakkolwiek trudnl'l i ciętka epo peja legjonowa, pisana na j serdecznie ! szą krwią naj lepszych Synów PojSk i. Za o fiarną walkę,
za td" obfity przelew krwi młodzi e ńczej
polskiej odw z ajemn i ają się p ? ń s twa Central ne Wid:<iemu M arszałkow i zdradą,
dokon ilną w Pokoj u Brzts lr im . Zdrada
ta wywołuje buct w dus2.y wielkiego
Pohk il Patrjoty - Komendanta j bunt całej wiernie Mu oddanej Braci L~glo n o~
wej. Bunt ten d oprowadza Śp_ Wielkiego
Marsz łka do więzienia w M .. gdeburgu,
z aś Leg jo nistów do więzień węgiers k.ich.
P o przegranej przez P a ństwa Centralne
wojnie wraca dnia 11. lisiopada 1918 r.

... bt: cn 1898 -

X.

państw.

Alma Muter J. LBopoliensis.
W .Ks'.dJ!e POIlmIOltko.et- 1(0 G lmcu

1902 r6.o:d; ...

ukcm~nc:1

pruzCQla le ukole. d ... nym Lwowskim U al-

Oo

lum P"ństwowego ,. l . rQsł~wl U, kl6rl "
dnłu

15 "ude1a 1934 r. ob m odzł l o urogody, wydrukowaeo mo_
jl .spomo~I Dl a o reI mO!I' ukomaDe' ukole.
na In6nl ł..... m lako uoalll ośm sp,dz\łtm
lat I .. Kl6re( prlu lar tray bylclJ) OOllUOllygleJem. Se a ć Komildowl Obmodu 501llo1eola
rc l uo •• lol podobała tr ę moJ~ la.ęd~. skoro
umllŚoll I" .. .K,I,dac-. olynląo ndoł6
mojemu ,orącemu pnlnl,nlu, abym .. tlO
spos6b mógł 'plaos ć dług .. d il ' ęO'DOhl
wobco szkoły, ., kt6re, .p.dallem mole
ul,l,ko-aellls.le.« dslco lń stwo I molą .gorCllyś cll s ..ole ałote

wersyttc'e.
I lcslcu l«deD wzgląd s .l dccydo w ał o
uruczy. s(alra Ju mojego aamlaru.
Oto wpadli! mi ... r40e ks ł ąhezka (o au"
toue Icl I tytule .am!lczę), wydrulrowaoa
" roku 1933 VI W .. uzawle. Alareklamo.
'W'Olla si, ta ksIążeczka VI Itn spos6b: .NI,
Y'Irplmy, :i:r: .yda"anc pUla DU tomIki
prllynloz'l C.Yl,lnlkom ole cdną wcselą m.. !Ił, ro:r pr~saal ąo <h eć Da kr6tkl ci a. Clyt.l: nl~ smutki I zmutwł eol " , tak ofęue w CR-

• ~ <h kryzysu._

T eD " •• I"d l am,cll male do pokulIcala
II, o ru:oI trudolel"lI, a mlacowlol. do 0.-

Penlo...... teo .. s.lch ... Iadoy tyriilill Willi
I we mole, skwapli wIe . ~ bul .m .Ię do pru ..
cllyt;. ola kl ł ążce lkl. N 'cstety - po pruo.ytaolu utworu laoy był skotck, oli .apo"I,_
d.lala go fcklaDllJ: nmł,lJt ro%pr611.0Ia
'Olutków I Imattwreó wl,lkl ode lułem ol••
.mak.

pl.ilol. Ilralil .lpomo!,D • m'lo pob,tu

Gil

D,-

młodo'ć.

•

JdU

.p.ł,~aall

ł_lado

dal,ool bru-
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Sp. Pan Marszałe k do Warsza wy p e łen
a Naród mianuje Go Naczelnikiem

chwał y,

P a ństwa.

Wła d za

letała

na ulicy, m ó gł ją podni eŚĆ SP. Pan Marsz a łek i zalrzymać wyłącznie w Swoich ręk /1c h . ni e uczynił tt'go
jednak", jako wielki d emokrata, a pragnąc,
rby NIlród sam się rzą d z ił , przeprowadza
wybory d o Sejmu i Senatu i im odda je
władzę·

A cic1kJe to były jeszcze na onezus
chwile dla świeżo pow stałego Panst wa
Polskiego. Podczas gdy inne P a ń s twa
europejskie skrwawione i wyc2.E'rpane wielką wo j ną świalową jut odpoczywały, Polska d alej si~ krwawil a w wojn ie u ~ raiń s 
kiej a potem bolszewi ckie j.
Jedna i druga pod świetnem dowództwem ś p . Wielkiego MaIszalka, po chlubne l obronie Warszawy skończyła się dla
P, Iski szczęśliwie zawartym pokojem w
Rydze. W t~n sposób Śp. Wielki Wódz
Narodu wykreślił Swoim trudem i krwią
szarego polsldego 10łnierza granice dzisiejsze Polski.
N astępnie pr2.ystąpil Śp. Wi elki Marsza
łek: do skonsolidowania wewnętrznych stosunkbw P ,l ństwa. Niestety tu napotkał na
widkie trudności ze strony rozwydrzone
go partyjnictwa w Sejmie i Senacie. które
d o pro wadziło do ohydnego zamordowania
Pierwszego Prezydenta Polski Śp. Oabryela Nćlrutowicza. Wtedy Śp. Pan Marszałek: odsunął się dobrowolnie od spraw
publicznych w zacisze domowe w r. 1922.
Ody jednak widział, te Sejmowładztwo
przekreśla prac ę całego Jego gorliwego
i ofiarnego tycia, te gotowe zniweczyć
przelaną
tak hojnie krew najlepszych sy_
nów Polski, zerwał się w pa mi~tnym dniu
12 maja 1926 ponownie do Czynu, hołdu
jąc zas3dzie, te: Dobro Państwa ponad
wszystko.
I znowu wziął na Swoje barki całą pra·
cę Państwową . przyjmując pełną odpowiedzialność za d alsze bsy u1cochanej przez
Si ebie tak gorąco Ojczyzny. I plzez peł
ne 9 lat włodarzył szcz(śliwie, podniósł
PoJslcę na mocarstwowe wytyny, zyskuj~c
dla Niej szacunek i poważanie caleJ zagra
nicy,
Śmierć zasłała Sp. Wielkiego Marszałka
na posterunku . całe tycie był żołnierzem i
umarł jak żolnierz.
Szary
Komendant, Człowiek zawsze
skromny, niewysuwający się na czoło.
Olbrzym ducha i czynu zamknął Swoje
d obrotliwe ocz.y na zawsze.
4

4

4

d6 ... ludzk'ch Ifst bl rd,o bolunvm agr.vtcro.
to o Ild bard.leJ boluotm lelf .00pOID."a·
1l1, C:ytclolk6..- z fad.m gOl ngrtey moraloc t,
kt6ra tOOl, pou Cllłgól o c ledooltkl oa .. el
mlodJ!ldy uolw.rsyreoklel. ma fąeel " prly..
.doŚol tworlyć clltt lotlllgelloll OaSlt20
Pa ńttw.? <Ksląic.olka , o kt6nl mowa, odsuwa rąbck auloDY studfnoklcgo 'yol,),
Brudy moraiDe pnć n a leż" Jec. olc apotc..
O'O"il~ 1,la, - IwaJOlac5 słowem I oayolm,
a Illc C'glO1S101ć leb jako śrC' dka do roaprula"
Dla .hy,ysowyd:. smutk6. I .mutw'có,_
Pa ml.tafąo o rcm, łe .młodośc5 oana fest
r.d:b !J rską. co wykuwa żywot oaly-, ol•
oaldy mOfolloello upadku ledoo.tek mlcd.I••
iy brac5 Z<I tcmat gorsJaC!lj lektury, maflłcef
rOlpr6slyć ol.iklt: m"lfl kryzysu , leol otworami pogodymf, napn"d, wU :lłyml. o
elyosDlm pedłołu, b~wl c5 Clptclol.ó. mlo~
dych ł starnych. Ś .łat stod,oekl ma .1,lt
pl,koy,*, siroD, <h.1I I prs.'yć Wł'oJyd:., tt .polllllĆ al .... Iatło d.ltGlle, al'lDl bilo-
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Ziemi oddamy tylko to, co w Nim było
%iemskit'go. Jf'go slczą,tki doczesne złoty·
my obok Wiel kich Królów PolsJdch na
Wawelu. flczkolwiek Sp. Wielki Marszałek
nie nosil korony ani dzier!yl berła.
Wra c!ł pelen chwa ły na wieczny OdD O..
czynele tam, ska d wyszedł w r. 1914, aby
WaICl)'Ć o z.martwychsłanit: i niepodl f głość
P olsk i, to zaś co było w Nim n:ldzi t'mslde
i nieznistczpln e pozostanie z Narodem i
Państwem po wszystkie czasy.
Pochylmy czoła przed Jego Majestatem,
z,lótmy Mu h ołd za j l'go wielką, wprosi
tytaniczną ale tet nader owocną pracę,
ślubujmy
dziś, te będziemy usiłowa li
wszyscy wspólnie w jedności i zgodzie
k an t y nuować Jrgo Id e ologię I
Na znak bezgranicznego t alu po utracie
NlIjlepsugo Olca i Wodza Na rodu Śp.
Wiellf:iego Marstałka zarządzam 2 minutowe milczenie."
W końcu wybrano delt'gatów na pogrzeb do Krakowa. Wybrani zostali imieniem Oelttgatu ry L. M. i K. pp.: dyr. T aI e n t a i kapitan M i c h e l, imieniem Oddzi a łu i Obwodu pp : kapitan K S. Kę
dzierslci i prał. Nowakowski.
Lokal L M. J K. przybrano portrete m
Marszałka Piłs udski ego przykrytym krep ą
na tle s1.tandarów Ligi M. j K.
Liga Morsk a i Kolonjalna wydała nadto specjalną odezwę do Obywateli. Odezwa ta rozplakatowana została na murac h
miasta.
Stowarzyszenie Cechów Rzem i e ś I n i c z y c h o dbyło w środę dnia
15 bm. o godz. 6 wieczorem we własnym
gmachu przy ul. Lubelskiej zgromadzenie
tałobne wszystkich sześciu cechów rzemieślniczych pod przewodnictwem p. Antoniego D y m n i c k i e g o, prezesa .Gwiazdy·, który tet wygłosił przemówienie, poświęcone
cieniom Zmarł ego M a rszałka
Polski józefa Piłsudskiego . Duta sala cechów wypełniona była po brzegi. Następ
nie p. r. Dymnl cki od c zyta ł orędzie P,
Prezydenta Mościckiego do Narodu. Po
pięknem przemówieniu na wniosek p. przewodniczącego zapanowało 2 minutowe mil.
czenie Wkońt:u uchwalono złoiyć 50 zł.
na kopiec Marszałka Piłsudskiego w Krakowie.
Związek Legjonis tów Polskich
Oddział w jarosławi u podjął inic jatywQ wybudowania pomnika M a rsza łka PHsudskiego i na ten cel zł o!ył kwotę 100
zło tych, a nadto staraniem Związku Legionistów wydaną została nalepka z portretem
.~ t I ro.pranae!: .mutkt t Non turpla. ud
h )lluta l
A .1'0 pragnę pokus 'ć sę o n:tpll;Jlllc Dl.
lors"oym humor.,tlk I .,cl.. studł'o o kle.
go, Ices gUloI nmlnllCencYI prni}'ć, od
kt6rych d.lell nas ulubyt slcraka m!echa
CIaSU. aarśol w.pomnlrń s moIm 0ln6w
.kadcmlokr<h ... koch anym Lwim GrC!dJ;I~.

II.
.. Al ma M aterII, kodllna .. AIma M ł ter " 1
Z nalgl,bu" 0'01" I I pomyloml gł ową wy.
ma.lam te slowa. myśląo o Tabl., komiJna
Ś .. lątyDlo nauki I .Ied.yl II. U ly, b.wl:to
ch.llowo •• Lwowl.. pr.um;,dzc obok
T .. ,da .ęd.I ... da, po ...dnym mur6w puy
ultay 6". M kołała, Iłat. mole I~ro. trn
pocił .IC m1od~lcńclym

lapałem Da

myśl,

• e ... Twym OJIIo!godo,da Słl.łC:b prud trayd.'estu .I.dmlu bry pelo", guśclą aac~ł.m
oscrpać pra.da:I". plę k oo duma I karm iĆ
Si, obflt" SIUI .. ą .Icd.y, ero ma d.ąo leI n-

p'" D' pra,uI, .I..kl "w6d .,u'I)'OIII.-

Marszałka,

a dochód z rozprzedaty przebudowę

zn8czono na
do Krakowa

pomnika, Na pogrzeb
Zw. l egjonistów dez 60 osób.

wysłał

l e gację złoż(ln"

Dzwony żałobne na zarządzenie
mie jscowych władz kości r ln)'ch przez cały
czas ża łoby codziennie rozbrz mi e wają w
godzinach pol.udniowych i wieczornych we
wszystkich miejscowych kościola ch i cerkwi.
Uroczystości
żałobne w Pruchn i k u dla uczczenia pamięci Wielkiego
Budowniczego Polski odbyły s ię w śro d~
dni a 15 bm.
Z inicjll tywy wujta gminy zbiorowej p.
Str o jmowski e go urządzone zostaly
nab01eilstwa żałobne w kościele parafJalnym, które odprawił przew. ks. dziekan
M o t Y 1, w cerkwi, które odprawił przew,
ks. K o b r z y n przyczem w cerkwi odczytano nadto orędzie P. Prezydenta Rzeczypospolitej.
W nabot e ń s twach tych wzięli udziOlI
pnedstawiciele miejscowych wła dz z Gronem S ę dzi ów na czele, miejscowe organizacje, stowarzyszenia, oddziały Związku
Strzeleckiego oraz tłumy publiczn oś ci.
Równocześnie odprawione zostało naboteństwQ żałobne w miejscowej synagodze zaś wspaniałe kazanie ża łobne, wygłosił syn rabina jarosławskiego słuch. fil.
p. Mojtesz Steinberg w Języku polskim
o treści patriotyczneJ, wywołując na zebranych wielkie wratenie. Orędzie P. Prezydenta odc zyta ł zebranym w języku ży
dowskim rabin pruchnickJ p. Marłej.
N a z a r z ą d z enie elektrowni miejskiej pod ki~rownictwem p. dyrektora int.
Balki lata rnie el ektryczne w calem mieścle
przybrane zostały krepą, co jeszcze bardzi ej przyczynia się do powatnt'go nastro-

lu.
Konferencj a w Starostwie
odbyłll się w dniu 17 bm. pod przew. p.
Starosty Frączk Je wicza w obecności wszystkich wójtów z ca łego powiatu. US,alono
progrdm uro czystości iałobnych w powiea
cle.
Gmach St8fostwa udekorowany, a obok
portretu M a rszałka w siwym mundurze
plonące dwa znicze robią potę1ne wraienie.
Wielka manifestacja żałob
n a w jar o s ł a w i u. Na murach miasta pojawiła si ę odezwa do mieszkailców
podpisana przez burmistrza miasto inż. Sierankiewicza wzywająca ludność do wzięcia
udziału w wielkiej manifestacji załobneJ
w dniu 17 bm. na Stadjonie WojSko wym
... ,d:lowa...cy.
DC) dl!slal, po tylu I.ltada, . Id., o.olgod.
nc ~stacłc profuoró • • kt6ryda . Iuda.dem
wyLbd6w lub kt6rvda pr..... I. cod.fcDal.
spotyuł.m ... U,uin !. W leloy łud~I., • któ.
rym .Ielu europellk:t olls.ylo lit sł<lwą,
bo w latam. kiedy odbyw.rcm .,aue stud.
la, Uohrersvtlt L.owskl st;l' na n"lwrż"
Slvm Slo •• blu swoleio ro....ol u I slaw ...
Jedal a olch po pracowitym dl:.l dobra oaukl iywooll pr"Dldll
d.laty, lonl,
pnytłoo:łtol . Iekl,m, u.luioo,m .dywalą
... y.CI• •• 6.... Zd Imiona " ..ystklda be.
...yl:ttku, alotlml _ilo.kaml .apl.aol w aonal.uh Lwo".kll' WllCmoloy, na d/Ul'.,
długie wIeki
! dą do h'sforU DUJe! UCIO"
oośol I kullur" la k pr..nły 10110020 Im .1.1.
k/dl popt.edalk6. • c.u 6w, gdv .tars..
sIostra Unlwlr.ylltu LwowskIego, Aboa
Matlr JagllUoołoa, pletw.u oa .!eml.da na
.-vda śwl alvo !a wled.y, w okrl.11 aa/otymc
swo/ello rOlk"ltu aa oal, pra ... '. promleoloa
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o raz w akademji ku uczczeniu śp. Zmar
lego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
O godzinie g rano wielki Stadjon Wojskowy wypełnił się po bnegi delegacjami
wojska. mlodzieiy szkolnej. organiznc)i
władz
miejscowych,
przedstawicielami
piiilltwowych, wojskowych i samorz<\dowych.
Na stad jonie urlą.dzollO ołtarz przy którym odprawione zostało uroctyste nabożeilstwo iałobne
przez Duchowieństwo
obu obrząd ków . Obok katafalku przybranego zielenią i przykrytego chorągwią o
barwach narodowych u s tawiły s ię oddziały wojskowe miejscowej załogi, oddziały
PW. i WF., mło dzi e i szkolna oraz bardzo.
liczne de:egacje z. całego powiatu. Podniosle kluanie wygłosił znany kaznodzieja
ks . kapelan major Pączek, poczem odprawiono egzekwie. Następnie przemówił
do nieprzejrzanych tłumów publiczności
p. in1. Broniewski zaś artylerja oddala 4
ia łobne strzały honorowe.
Na sobot~ dnia 18 bm. zapowiedziane
zostały naboieństwa iałobne we wszystkich świątyniach.
Sądownictwo
czci pamięć
Zmarłego Marszałka. Na zarządze
nie telegraficzne P. Mi nistra Sprawiedliwości wszyscy Sędziowie z całej Polski
biorą udział w stroju urzędowym w pOa
grzebie Marszałka Piłsudskiego w Krakowie w sobotę dnia 18 b. m.
Naczelnik Sądu p. Ró1yckł oraz pp.
Sędziowie tut. Sądu Grodzkiego Dr. Dmo·
chows ki, Dr. Gołąb , Dr. Nędzowski i Dr.
Misky wyjechali w nocy z 17 na 18 b. m.
do Krakowa celem wzięcia udziału w tej
manifestacji żałobnej.

KRONIKa
Potegnonte ks. prałata Męskhrgo. Akcja
Katohcta parafJi Jarosławskiej, Stowarzyszenie Mężów Katolickich, Stowarzyszenie
Niewiast Katolickich, Sodalicja Dzieci Marji Inteligencji Żeńskiej, Ziemianek, Sodalicja Dzieci MarJi Inteligencji MęskieJ, Sodalicja Dzieci Marji Pań Nauczycielek
Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Towarzytswo OchronkI
SS, FelicJanek ł in. w jarosławiu urządzi
ły w nied łielę dnia lZ go maja br. O go.
dzinie JZ tej w południe uroczyste pożee
nanie przew. Kzlędza Prałata Zyemunta
Mę s kiego, długoletniego proboszcla parafJi jarosławskiej w salach Kasyna Garnizonowego. Na czele Komitetu stanęli:
j. O. ladwiga X, C z a r t o r y S k a, przewodnicząca Stowarzyszenia Niewiast Katolickich i Sodalicji, pp.: rej. Ernest G a nt h e r, prezes Akcji katolickich ł prefekt
Sodalicji, pułk. dypJ. Gustaw P a s z k i ew i c z, prezes Stow. Mężów Katolickich,
Leontyna M i a rk o w s k a, przewodnicząca
Sodalicji
Nauczycielek. Helena
G a n t h e r o w a. przewodnicząca Tow.
św. Wincentego
Paulo, Dyr. Janina T al e n t o w a, przewodnicząc a Tow. Ochronki, burRlistcz mi astrł int. Slerankiewicz ł in.
już o godzinie 11 rano w hallu Kasyna
Garnizonhwego wyłoiono adres pożegnal ..
ny, a przybywający na tą piękną uroczystość składali na adruj e swe podpisy•
Sala Kasyna Garnizonowego przybrana
była kwiatami a na scenie umteszczoną.
została orkiestra 3 pp. Leg. Pol.
Na dlugo przed godziną 12 sala Kasyna zapełniła się po brzegi.
Punktualnie o godzinJe J2 przybył ka •
prałat M~ ski. którego powitala orkiestra
marszem. Pierwszy przemówił p. tejent
G a n t h e r, który w serdecznych słowach
iegn a ł odchodzącego na wytsze stanowisko proboszU8 j8ro.'awskleeo~ Następ:
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w mocnych tołn l erskich
p. pulko dyp1. P a s z k i e w i c z,
IItóry potegnał księdza prałata uietylllo
imieniem AkcU KRtoJłclliej, lecz takie imie~
niem Korpusu Oficers\cie-go Załogi Jarosławskiej, ktOry grcmjbJnle jawił siliil na łt'j
uroczystości oraz imieniem nieobecnego
gen. Wleczorkiewlc'l.8.
W imieniu dzieci wygłosiła wspani,de
przemówienie tak pod wzgl(dem formy,
jak i treści uczennica szkoly im. ks Ostrog·
sklej S t a war s k a, wywołując swą dykclą łzy w oczach zebranych, zaś uczenica
Zakładu Sióstr Niepokalanek na Głęboce
K j c ó w n a wygłosiła piliilknie potegnalny
wierS2.YIc. Nadto tegnała odpowiedniem
puemówleniem pani J e n k e imi eniem Odd1iału Kał. Stow. Kobiet w zastęp s twie
Przewodniczącej Ksiliil1ny Jadwigi Czar·
torysklej. poczem nastąpiło wrliilczenie adresu polegnalnego.
Wzruszony do g'<bi przemówił ks pra ..
lat Mę s ki - Jak powiedzi a ł, nie mową ulotoną lecz prosto cd suca. P o dzię kowa ł
zebranym za te dowody przywiąu nia i sympatii, przyznał, te robil tylko to, co do
Niego, lako osoby duchownej naletało
a Jd.eli zrob i ł coś dobrego, to nie jest Jego
wyłączną zasługą, lecz zasługą N. P. MaTji,
zna jd ującej sic: w kościele O. O. Domini.
kanów. u stóp której często się modlił,
prosząc o pomoc w swych poczynaniach.
Ch oc iaż odchodzi na nowe stanowisko.
to mimo to blidzie zawsze pami(tał o J a~
rosła wiu i swych parafianach , dl atego tet
prosi, by ci opiekowali sili organizacjami
stwononemi za czasów Jego urzędowania .
Przemówił wkoflcu imieniem 00. Dominikanów przew. ks. O. M a r t i e w i c z
a tegnajClc kS. prałata zapowiedzial urzą
dzenie specjalnego naboieitstwa na intencję ts, prałata Mliskiego.
Ze łzami w oczach żegnali Swego Pro·
boszcza zebrani. a odchodzącego żegnały
dzwięki orkiestry wo jskowej.
Wśród obecnych, których Jut wytej wy~
mieniliśmy, z.auważyliśmy J. O.X. Czartory~
ak ich, przew. !es prÓ'lłata ~zpetnara, przew.
ks. dziekana Chotynieckie-go wraz z Iicznem Duchowj~ilstweru, burmistrza inż.
SleranldewicZ8, p . Slidzie-go Dra Oołąba,
adwokatów Dra. JedJh'lSldtgo, Dra Malinowskiego i Turkowskiego, radc ę Asrano·
wicza, Dr. Dyszyńsll:ich , oraz przedstawicieli wszystkich warstw miejscowego spułeczeństwa i oJcoJicy.
Uroczystość ta wywarł a na obecnych
bardzo wielkie wratenie i pozostdnie na
dlugo w pamic;ci uczestników.
Obecny.
Uroczilltości horceTski2 Odbyły się w na~
szem mieście w dniu 10-12 bm. W piąt~k:
10 bID. o dbyły się biegi drutyn i palenie
wspólnego ogniska, w sobotliil uroczy sta
wieczornica w sali Kasyna G araizonowego zaś w niedzielliil nab ożeil stwo o god:
9 rano w kościele parafjalnym.
.
W nabożeństwIe tern wzięła nadto udział młodzitż wszystkich szkół wraz ze
sztandarami, przcdstawideJe wladz cywilnych i wojsk.>wych oraz P.W. i W.f.
Po naboteństwie odbyła się obok gma·
chu B:mil.u Rolniczego defilada hufców
teńskich,
męSkich, dzi atwy
szkół powszechnych, Gimnazjum I. i II., Gimnazjum
2eftskiego im. Sł owack iego, Seminarjum
Żeńskiego im E. Plater, Szkoły H mdJoweJ, Szkoły Budowlanej i in.
Defiladę odebrał p . pułk. dypl. Paszklewlcz.
Defilada młodej generacji wypadła dos·
konale i wywalała entuzjazm zebranej licl.·
nie publiczności.
Uroc::zystojcl zakończył festyn harcerski ...
nie

przemówił

słowach
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w ogrodzie miejskim na Olszan6wce.
O nowq sieI! e:lektruciuCł. Mieszkańcy
ul. Krakowskiej za młynem Pretoriusa at
pO:':1 most kolejowy zwr acaj ą się do Zarządu miasta o przedłużenie w tę stronę

~===~~=-~.
Z••'ed.",'a"'l I. ,prz_"el.

PORTLAND·

CEMENT

sieci eldl rycznej. W ostatnich lahlch wyros ł o

t am 20 nowych d omów i

niektóre

'.brvłil

posi a dają

jut zsprowad2.one instalacle elektryclfIe. W interesie tych mieszkanców, jale
i EleUrowni Idy przyłą c z e nie h:j dzielnicy
do sieci elektrycznej.
O połączenie konallzocyjne. Niektórzy
mieszk a ńcy i wlaściciele parcel dzielnicy
"Ogrody" za Starostwem lWl6cili się do
Zarządu miast... z prośbą o połączenie
kanalizacyjne przcz 6 baon Łączności do
gl6wrlego pr7.ewodu, ciągnącego Siliil od ko·
lon li oficerskiej na wandal} , zawiadamiając
o tern r ~sztę wł aścici eli parctl na gruntach
int. A, Weissa i Mi~szczaitski t' j Kfsy Zaliczk o wej do przystąpienia do teJ akcji.
DZIENNIK PSOTNEGO CtUOPCA,
Wczoraj przyszła do nu, jedna Sllrua plnl, klura
była puyJlelulkll mojej bibel, co lo jusz ni" nyj",
Mamlll:a niby się III rdzo ucieszyła j tlrlZ poprolila III do saloou, a SIm. prztnła do gabinetu,
gd:r.le widnie Ta tu ś illle ••1 się na mnie, te rozbiłem Okulary mojego profesora. Widnie lo nie jl
r ozbiłem tylko nau Ituy Heklor, bo on podobno
Jut :Ue widzi, więc IIIU te okulary przywJenulem
na głowie, neby lepiej widział, A on IICZIl' Skakać
JI'I głupi J uraz rozbIl Okulary. Skotystałem te
przyszła Maml I chciałem uciec przez salon do
ogrodu,ale w ulanie zaluym.h mnie la pani ...Ho,
ho, Jaki durzy uro,ld" I wzlęla mnie pod brodę'
"słyazałam te urwisz z Ciebie strl5zny" I rozdmlala się, pokuulllc dwa brzytkle t6łle zęby. Ouopnle
nie lubię, lak mole ktoś bierze pod brodę, więc
prę ciut k O powiedZiałem: nA ja codzlenole
utywlm
',Oenlosan". - Jaki zn6w Deotosan, upytala starsu Pni. "Codziennie rauo I wlecz6r Ctyszczę lęby
past, Oeutoun I piuclę el.kslrem DeoloSln. Dla_
tem uie
le20 mam takle białe zęby. Pani pewnie
wledli.ła, te u PanI lik ponułkły. Ale jl mam spory :upas Oenlollou, więc cht; tnle P Odl l e1ę s I ę z
f'anl~". "Ach Iy nlunohy chlOpJku" krzyknęła
ta pant I chciala uderJ.yć mnie pau50lkll, ale odskoczyłem. Wszedł Tatu ś I :ucz,ł się wilać, a la
F. O.
wybiegiellI do ogrodu.
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ZlednoClonych fabryk Portll od-cementu
. Pitlty' S. A.

Spóldzielczy
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MA DO WYNa,,,CIA W SWYM GMACHU. PRZY UL. DIETZIUSA NR. 2
MIESZKANIA 4 ro. 5-Cł O i 6 cio. POKO·
jOWE. Z PEŁNYM KOMfORTEM (WODOCIĄGI . GAZ ELEKTRYKA i CENTRALNE OGR ZEWANIE).
MIESZKANIA TE OGLĄDAĆ MOZNA
KAZDEGO DNIA - ZA ZGŁOSZENIEM
SIĘ W BIURZE - OD GODZ. 9.łej
RANO DO 3·ciej POPOŁUDNIU.
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futurulm"- Stanisław Dudzań
urZ4dza Instalacje 'wIIU, elektryczne o
go, doslarcza lampy el.kłT,cme, ta·
rówki, nowoczesae radioodbiorniki.
Ski ... , SI ...kl• •lca. 1.

(diWlIleJ laaulhdy ,otaruJ) - Ttleloa Ił 165
do.łlrc~Jł (e.nt w'llollowo •• ...... Ilde..
a.b"," orli ,oleu dlhlllcsale n .klt"l: c,,·
aut ,0lUllldlll"l, '11"'.0, tl" ut.kllor,ltI I .11'
b"łTn'll'J. w.,.o b,dr..Uenl., Cliły I IU.tt
u •• otow., ,IJt, ,Ieklr,kłe. ,liCI hllowe; d ••
c"ó.kJ IlU..... luci ••, 11,.11, karbol". .... tt r.
•• oły, , . " 4Icllo... ~ I lsollcJI'" OC.bleklero)
orD lub" ,okodl, lak,ł.ry, tt,.,łAt,.J, krl4J,
,..4s1t, ,ul, do ,odl61. kUlllal11, "b"t. u .. ry 1~,tO.1 I w"lllltl lU••• tlrl'ty " .Ikra.
b_dow.lcn.. 'll'uo4qce.
TO.lfT .1.rwSlO~d_1 t
C•• y \:.o.klrncf1.,
W.n_kl

IIJł~t,

••dl" '.0.'.

RATUJCIE IDROWIE I

•

CHORY !OLĄDEK JEST NIERAZ POWODE.M
POWSTAWANIA NAJROZM.4.ITSZYCH CHOROBo

110tA 1 GOR HARCU Dro LAUERA
... dobry'" "od~"'... dlo ...... 'vło ... o"10 tolqclko. "," w olo
oblin/lo"... łO togaci .., ... .....turol ..,'" 1rocI1or."" prl.uyuc.tO.

+00:,"". ........10 IYbało"q. ,nil.... ."rvwojQcl o~al'lll"",
110tA 1 GOR HARCU Dra LAUERA

I

l'tvarsztaty Mechaniczno· $lusarski:1
WŁADYSŁAW

NARZĘDZI~

I.ro ..... ul. Lub.llk.

WYS O CKI

DOM Wól\5NY T.I.fon Nr. ZZ4
Wykonują wstelkle roboly ślusarskie jakot", BUDOWLANE. ZELAZNO - KONISTRUKCYjNE.
ROLNICZE. POMPY STUDZIENNE. GROMOCHRONY lip.
Remont samochodów I
SllIfo •• n l• • •16. korbowy... I
Spawalnia acetylenem. wszelkich czę~ci aluminiowych, teliwnych I
Roboty tokarskie I odlewnia metali. Wykonarue nalszybste ł nalsoUdnłelsze.
etny bardzo pnystępne, warunk:ł jak naldogodnielue.

