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ma gęste oczka.

To nie ślepy traf ani przypadek, że
nowI u.lawa konslytucyjna z 23. marCI b. r. zawl"a tik wielką sum~ nowych prelogat1w władzy Prezydenta
Rzpltej. W nlektór,ch kierunkach włl
dza ta równa sl~ władz1 plnującego,
który to szczegół w nlc .. m nie umnl.j.
Iza celowości zmian poczynionych w
starym komplek.le uprawnień. Chodziło o to, by władzę, klórą fiktycznie
dziertył właśclwv czynnik decydując,
waloble lakiego M~ta opatrznościo
wego jak Marazałek Plłsudlk l , u.an·
kcjonować I ująć w normy prawne.
Nlewladomo, czy Marszałek byłby
objął najwytlZe sIanowIska w Pańlt
wie, przyjąć raczej nalety, te tyjąc,
byłby wskazał osob~ nowego prezydenta, zachowując i nldal swoją poprzednią poz,cj~ tak wpływową I rozsirzygającą w rządzie.
W konsekwencji zmiany konllytucjl,
która zallała gruntownie In capile el
In membrls zremontowana, powltala
nieodzowna konIeczność wprowadzenia
nowej ordynacji wyborczej do lejmu
I lenatu, zwęzającej do najmnlejBzych
rozmiarów możliwości zwycl~ltwa kandydalów opozycyjnJch,
SIlnowilka nasze I pogląd na t~
Ipraw~ mieliśmy jut spalobność wyłUllczyć I sądzimy, je jesteśmy temsamem wlrazem bardzo powalnego
odłamu oplnjl tlch sler prorządowJ' ch,
które nIe zasklepiwazy sl~ w .Iasnem
I bezdusznem doktryneutwle, wIedzą
dokładnie, co oznacza unlemo2flwlenle
dosl~pu opozycjI do lejmu I lenatu,
względnie co oznaczać będzie, jeSlI
dOSI~p ten b~dzte celowo utrudniony.
Cul bono ma nastąpić wyeliminowanie czynników mających Iwoje zastuetenia w odnleIleniu do wi~k szoścl ,
klÓra I tak za. tanle wi~klZOŚcią, jakkolwIek powlzechną niemal jelt oplnja,
je tycie publiczne w Polsce polo·
czylobJ II~ zupełnie Inaczej I lepiej,
gdyby nastąpiła 19oda ugrupowań, kló'
re moglybl w laklm razie wylonlć rząd
koallcJjny, oparty o całe spoleczeńs
twa. lest to wprawdzie sweg~ rodzaju IIcentła poetlca Jeśli sl~ Izaluje ZI·
ulaniem całego społeczeńltwa. Właś·
clwle bowiem nigdy nie wiadomo, te
taklem poj~clem wolno dYlpanować
bez powatnych zaltrzeteń,klóre detronIzują królewskość tego frazelu, rozpralzając go w proch I nicoŚĆ.
KIM moie w pełnem poczucIu odpowiedzialności obwldclć, ie pallada
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sprawom miasta I po'.»!atll.

maBY, te cluly II~ conajmniej u ogromnej wl~k.zości zdecydowaną popularnością I mate na
tem budować II'Noje plany I swoje zamierzenia? NIe ma takIego matematyka
nastrojów, a jeśli .I~ znajdze, to jelt
to blagier, Ilarlatan, magik, który w
pełni świadom jest bezpodstawnoścI
gloszonych praez niego kłamsIw, a celem tej jego roboty lelt hypnoza jako
matka tak cz~.lo w zbIorowIskach
ludzkich wywolywanej psyhozy zbiorowej.
Z tych to przesłanek logicznych
wtplyn~la tez konieczność odpowIednIego doboru rad mlej.klch, gmIn
zbiorowych, rad powiatowych, Izb
Pllem. Handlowych I tp., jako g~ltych
oczek w sieci klaayfikaCljnej dla kandydatów do przYIIIego lejmu I senatu, Wsz,slko wzajemnie II~ uzupelnla
I to ze zdumiewającą ścisłością tak,
że calość nlewąlpltwle automatycznie
lima II~ złot1, zupetnIe AletaIetnie od
właściwej oplnjl Ipoleczeństwa.
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KRONIKA
OsobistE. Kierownik Komisarjatu PP. p.
Władysław K o z ł o w s k i rozpo ..
czął urlop wypoczynkowy,
Kierownictwo Komisariatu PP. objął st.
przodownik: p. P t a s i ń sk i.
..Swil1to Morza" obchodzone b~dzie
w Jarosławiu w dolach 28 czerwca do

komisarz

dnia 1 lipca b. r. staraniem Oddziału Ligi
Morskiej i KolonJalnej w Jarosławiu pod
protektoratem p. p. gen. Wieclorkiewicza,
starosty Frączkowskiego, burmisłru Sie ..
rankjl;!wicza i dyr. Talenty.
Szczegóły programu podane zostały na
dutych afiszach.
W ramach "Święta Morza- odbędzie się
staraniem Zarządu Oddziału Ligi Morskiej
i Kolonjalnej w jar osławiu uroczyste
poświęcenie sztand aru L. M. i K.
w sobotę dnia 29 czerwca b. r. w woj~
skowym ośrodku sportów wodnych nad
Sanem. Na program złotą się I o god.z.i~
nie 8 30 zbiórka wojSka, organizacji, mło~
dzieży i społeczeństwa, o godzinie g rano
podniesienie bandery, o godzinie 9"5 po~
święcenie sztandaru L. M. i K. i kajaków,
o godzinie 9 '20 OKolicznościowe prze·
mówienie kl. majora Pączka i uroczysta
Msz" św., poczem nastąpi wbijani\:: gwoździ
i defilada kajaków.
Po ja:łobiB . W niedzielę dnia 23 bm.
zakończył się okres 6 tygodniowej :tałoby
narodowej po Marsnłku Polski śp. Jó ..

z gmachów państwowych j samorządowych
a oddziały wojskowe poraz pierwszy wyruszyły do kościoła z orkiestrą, która grała
marsze.
W kościele odbyło się uroczyste nabo.
ieństwo wraz z okolicznościowem kaza~
niem. które wygłosił ks. major Pączek .
poczem oddziały wojskowe przy diwię
kach marszów wróciły do koszar.
W len sposób zakończony został 6 ty~
godniowyokres 1ałoby, a nastal cięźki
i odpowiedzialny okres dalszej pracy
wszystkich obywateli dJa dobra Państwa.
Na Sowinłsc ••• W środę dnia 26 bm.
przeciągnęła prze~ jarosław w godzinach
wieczornych grupa legjonistów z Mało~
polski Wschodniej w kierunku na Kraków,
złoiona z 24 osób.
Legioniści ci wieźli na taczkach worek
z ziemią z pobojowisk Małopolski Wscho~
dniej na kopiec Marszałka Piłsudskiego na
Sowłńcu .
Orupę tą odprowadziła

do rogatek miasta gromada mieszkaców naszego grodu.
składając :tyczenia pomyślnego odbycia
dalszej drogi.
Pne:d wyborami, jak się dowiadujemy,
w związku z pracami Sejmu nad ordynacją
wyborczą do Sejmu 1 Senatu, pewne ugrupowania polityczne odbywają Jut narady
i konwentykle, a nawet omawiają Jut oso~
by przyszłych kandydatów na posłów.
Według wszelkiego prawdopodobiellstwa,
to najsilniejsze stronnictwo na wsi, Stron~
nictwo Ludowe, udziału w wyborach tych
nie weźmie. Decyzja w tym względzie za ..
padnie na nadzwyczajnym Kongresie S. L.
w Warszawie w dniu 14 lipca b. r.
Projekt nowej ordynaCji wyborczej spo..
tkał się z krytyką nawet ze strony orga~
nów prorządowych, i tak n. p. "Reduta"
lwowska wydawana przez tamt. kola legJo ..
nowe w Nr. 21. z dnia 23 b. m. w artykule "Niepotrzebne filtry", stwierdz.a, :te
nowa ordynacja wyborcza stwarza na dro..
dze między obywatelem ł Sejmem zbyt
liczne i zbyteczne filtry, niepotrzebne dla ..
tego, poniewat nowa konstytucja Sejm ro ~
z.broiła i spacyfikowala.
Opozycja, zwa lcując projekt ordynacji
wysuwa, ie kolegia wyborcze, wyz.nacza..
Jące kandydatów, a więc pośrednio de..
cyduJące o obliczu Sejmu. nie będą wy ..
ralem oplnji społeczeństwa. Ze strony
autorów projektu padła na to uwaga, :te
wprost przeciwnie, bo np. samorząd terytorjalny. którego delegaci zajm" przeszło
00% miejsc w kolegiach, jest niesfałszowa
nem zwiercIadlem opinjl. Jak ~est naprawdę?

zene PlIsudokim.
.Reduta- pisze dalej naprawdę opozycja
W dniu tym znlkn~l c.ar.e chor4ilwl. ma duiQ .Iu..no~sl, Aby I~ wla.leć, t...~

ba jednak pÓjść w teren. W stopniu zna~ łamach naszego pisma sprawę wybudowa~
cznle powatniejszym nit się przyznaje, nia lotniska dla samolotów w jarosławiu
w stopniu przerastającym miarę spora- przez LOPP., lecz sprawa la wówczas
dycznych nadutyć, samorząd obecny po~ przebrzmiała bez echa.
Tymc18sem wyprzedziły nas takie mia~
wstawał w warunkach, "dość obcych swobodneJ opinji ludności-. Dość wskazać na sta jak Dębica, Mielec, które posiadają
własne doskonałe lotniska dla samolotów.
dziesiątki wójtOw i burmistrzów, reprezentuJących gminy w których poprzednio
Gdyby w jarosławiu było odpowiednie
byli lud1mi najzupełniej nieznanymi. Mogą lotnisko. to z pewnością nie byłoby opito być 'ludzie dzielni, lecz ich wybór nie sanego wypadku samolotowego i uniknę
ma nic wspólnego z zaufaniem miesz- łoby się powatnej szkody materjalneJ.
kańców czy członków rad, ktOrym tę
Poniewat władze wojskowe rozporzą~
kandydaturę zlecono w sposób nie znodzaJą odpowiednim terenem na bloniach
szący sprzeciwu.
dutych mit:dzy Jarosławiem a Kidałowi
Totet w samorządzie terytorjalnym mo· cami, przeto - zdaniem naszem - mieJina powiedzieć duto słów ciepłych i po- scowy oddział LOPP. powinien jeszcze
chlebnych, z wyjątkiem komplementu, te w roku bietącym poczynić konieczne kro~
reprezentuje opinIę ludności lub choćby ki celem stworzenia lotnislca w JRrosławiu.
Jej sympatJę.
Do sprawy tej jeszcze powrócimy.
Wszystko to sprawia, te nowa ordyKontrola wydawanych zapomóg dla lud~
nacja nie mote wyłonić Sejmu, będącego ności wiejskiej zaczyna działać. Jak nam
wyrazem nastrojów politycznych kraju.
donoszą, to w Wiązownicy, gdzie ludność
Motliwe, te dzięki składowi kolegjów rzuciła się na transport zbota, o czem
wyborc7.ych Sejm ów będzie emanacją w swoim czasie donosiliśmy, z polecenia
wartości gosp01arczych j społecznych, ale
Wydziału Powiatowego wybrana zostala
w takim razie rozminie się ze swem prze- specjalna komisja z najpowatniejszych
znaczeniem, bo Sejm ma być c z u ł y m mieszkańców Wiązownicy, która przeproi wiernym barometrem poli~ wadza kontrolę rozdanych zapomóg przez
tycznym.
Komitet zapomogowy, a sprawozdanie swe
Wedlug zapodań prasy odbędą się wy~ ma przedłotyć Wydziałowi Powi!ltowemu.
bory w miesiącu wrześniu br.
Powołanie tej komisji wywalało bardzo
Wains rO.l!ponqdzenie dla rolnikOw po- dobre wratenie u miejscowej ludności.
Koniecznem jest według otrzymanych
wiatu Jarosławskiego. W dzienniku ustaw
z dnia 22 czerwca br. (Dz. U. R. P. Nr. przez nas informacji powolanie takiej ko~
44 poz. 299.) ogłoszone zostało rozpo- misji takie w Hawlowicacb, gdzie miejsco~
rządzenie P. Ministra Rolnictwa i Reform
wy sołtys D y n o w s k i popełnił szereg
Rolnych Poniatowskiego z dnia 8 czerwca nieformalności, a nawet zatnymal dla sie1935 r. mocą .Idórego 7. dniem 30 czerwca bie czt:jć kawy i cukru, przeznaczonych
br. rozciągnięto na powiat Jarosławski niektó- dla dziatwy szkolnej.
Wyjaśnienie powytszeJ sprawy jest pil ..
re postanowienia ustawy o nadLorze nad
hodowlą trzody chlewnej i owiec.
ne, aby uspokoić ludność Hawłowic, któ~
W szczególności z dniem 30 bm. wcho_ ra o nadużyciach Jest dobrze poinformod1ą w tycie na obszaue powiatu Jaro~
wana.
sławskIego postanowienia art. 6, 11, 12
Piorun udeTJył w wle!ę wodnq w parpunkt l oraz ustępu ostdtniego tego ar- ku mlBjskim na OłslOnćwcliI:. W niedzielę
tykułu ustawy z dnia 5 marca 1934 r.
dnia 23 bm. miala odbyć się tradycyjna
o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody procesja z kościoła 00. Dominikanów po
chlewnej I owIec (Dz. U. R. P. Nr. 40 poz. sumie do kojcioła 00. Reformatów. Przy349.)
gotowano piękne ołtarze obok realności
Wypadek samolotowy miał miejsce w u- p. Franciszka Krawczyka ł w bramie 3 pp.
bIegłym tygodniu na polach koło Muniny
Legionów Polskich.
Z powodu jakiegoś defektu samolot ten
Niestety okolo godziny 11 przedpolu..
1muszony był lądować na nierównym te- dniem nadciągnęła nad jarosław olbrzyrenie, wobec czego doznał powatnych mia burza połączona z pIorunami tak. te
uszkodzeń. Lotnicy wyratowali się wyska- w ostatniej chwili procesIa zostala odwokując z aeroplanu. przyczem tylko Jeden łana.
odnfosł lekkie rany.
jeden z pIorunów uderzył z ogromną,
jeszcze przed 2 laty poruszyliśmy na siłą, w wletę wodną stoJąc~ na samym
ApoJinary Dllplnolx.
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parku miejskiego na Olszanówce
przyczem uszkodził szczyt dachu tej wiety a następnie bokiem spłynął do zieDli
i pozostawił ślad w postaci okopcenia,
wzdlut całeJ !ciany wieiy.
Na szczęście w czasie tym ludz.i pod
wieią i we wiety nie było, wobec czego
obt:szło się bez wypadku.
Zdolne dzieci w szkole, zawodowej. jak
roi rocznie, tak i w tym roku wpisy do
Szkoły handlowej dopisały. Dopisały nie
tylko pod względem liczby młodzie1y, ale
co naJwatniejsze pod względem jako!ci.
I tu zaszła zas adnicza zmiana. o której
warto wspomnieć. Wyratnie zarysowuje
się na lepsze światopogląd rodziców na
szkolnictwo z.awodowe i kszt ałcenie zawodowe. Dotychczas bowiem przewatalo zapatrywanie, te naJbardziej uzdolniono dzieci naletało Ski erowywać do szkól ogólnokształcących, a do szkól zawodowych pos yłać właśnie te, które nie nadawały się
do gimnazjów.
Skutek takiego nastawienia do szkolt:nia
zawodowego nie dał na siebie długo czeuć. Mlodziet słaba słabo dawała sobie
radę z nauką w SZkole zawodowej, która
nie jest wcale łatwa, a Jeszcze słabiej
porała się z trudnościami w wolnym zawodzie, gdzie właśnie potrzeba dutej inteligencJi, samodzielności, zaradności, inicja~
tywy i hartu woli do zmagania się z przeciwnościami i to wszystko we wiekU
młodocianym, w Jakim ododziemec opusz.~
cu szkołli zawodową, wstępUląC bez; doświadczenia w progi tycia zawodowego.
Dziś prLy lepsLym matefjale UCLnjOW~
slfim, jest nćidzieJa, ze dZielniejszy nalybek
mlodz.iety zasiłi tycie gospodarcze, na
czem tylICo wszyscy w pełni SkOtLystamy.
Oby zrozumleme tej prawdy, te do SlokÓI
zawodowych powinna podążać mlodziet
tywa i do danego ZlI.wodu uzdolniona,
postępowało
w dalszym ciClgu wartkO
naprzód, a o przyszłość i dobrobyt Ilasze~
go mieszczaństwa, a z niem i Państwa
motem)' być spokolni.
Tydl.ień SZkoły Zawodowej wysunął
słuszne huslo; .Uo szkoły zawodowej _
dzieCkO zdolne-. I cieszyć się DaletYJ te
hasło to zaczyna pn:ybierać realne kształty.
\Nypadli!k samochodowy. W godtinach
wieczornych w dD.lU 22 bm. najecbało auto
prowadzone przez pułk. p. F. z Katowic
całym pędem na barjerę telazną, otacza_
jącą, planty miejskie przy ulicy Grunwaldzkiej napCLeciw kościoła luterskiego.
Siła uderzenia była tak wielka, it teDo p6łoe' noCly roalelOl'" .1• ., elch"m
dotych .. a. d ..orku po,....dkJ Itartlych I
'plewy młodych a olertadko d% ..It:kl muqkl
żydk6w I pobllól'lo mlastecaka, pr., których polu.lstl taóolooo polone., I .kooln.
• udlleriyltf; krakowIaki, kUla"lakl I m.~
lur,. Blasi płooąClym iwteo bul .. ł po I'eleol
olrodo.ych drae., pUli otwartl okoa ..ld.6
b,ło ptłnlt: labawy•
Słuiba rol.arolna I lud dumo le otaolalI
roabawlon, dwór, tk'Dlaola z dumą sauodrcl
pa ol reldawała la ..fecUl rUltkl paó.klch fry_
b.6 .., a la .. redi molwie pako.ała II do
u.t, by prl,aalmnle, ru .. .tyolu d..ors_
kich lakoSlto...6 w"m,śl,ó.
WoJttk .tawał lamoto" I chmuroy w rogu
dałedslóoa I łado. mao Dl. była w .Lllol.
skłoolć 10 do ce.o, by pu,J"ł motby odrohlo. poda ..aoych pues wolani. ochłapó••
Z pr.yrOI[.m lat d.!u.,1Il Ił, .ta ..ał, umkal'trm .. IObll I mrukiem.
W 1",.10, do paol MI_tk'''&l IjcdJ~(
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Jazny poręcz zostal złamany, zaś szkło
frontowe auta zostało kompletnie rozbite,
przyczem upadając skaleczyło głowę szoferowi.
Tylko dzięki przyto mności kierowcy
prawie cudem pasaterowie uniknęli śmierci. Przyczyną wypadku był defekt Ide.
rownicy.
Na miejscu wypadku zJawil się nałychmiast posterunk\lwy P.P., który spisał odpowiedni protokół.
Ulica Pi 'sudskiego. która nazwaną została przez Radę miejską dla uczczenia
zasług Marszałka Piłsudskiego dotąd nie
została uregulowana i przedstawia si ę raczej jak ści e tka . jeteli się zwaiy, te prawie cały ruch kołowy z dworca kolejowego skierowany z as iał przez tą ulicę do
miasta, to w dniach powszechnych dla
przechodniow pieszych nie ma absolutnie
miejsca na przejście, gdy t to połączone
jest z niebezpieczeństwem tycia.
Dla powagi nazwy tej ulicy koniecznem
jest, by rozbudowaną ona została do granic zaprojektowanych. a dla bezpieczeństwa
przechodniów, by "ścieżkę- tCl zamknii,:to
dld ruchu kolowego.
Mote Rada miejska wybierze Jedną z
tych dlóg?
SzOwsko domaga się z powrotem przy.
łączenia do Uuędu pocztowego w Jarosławiu. Otrzymaliśmy szereg zataleń od
włościan z gromady Szówsko. it w zwiątku z prowadzeni em gmin zbiorowych,
gromadę Szówsko. która lety 4 _ 5 km.
od jarosławia, przyłączono do Urzędu
pocztowego we Wiązownicy, a to fLekomo dlatego, poniewat gromada Szówslco
nalety do gminy zbiorowej Wiązownica.
Przyłą.:zenie to jest czysto machanicznem, albowiem mieszkańcy Szówska od
niepamiętnych czasów naleteli do Urzi,:du
pocztowego w jarosławiu, gdyż prawie
codz.iennie wi'lkszo~ć mieszkańców Szówska załatwia interesy w Jarosławiu. Obecnie po pocztę muszą chodzić at do Wiązownlcy i niepotrzebnie tracić czas na
drogę do Wiązownicy i z powrotem, co
w kilometrach przedstawia się jako nadrabianie drogi 6-8 km.
Dlatego tet przyliczenie Szówska do
Urzędu pocztowego we Wiązownicy wyrządza mieszkańcom Szówslca krzywdę.
PobieranIe pocz.ty w jarosławiu, jest
dla Szówska dogodniejsze i ten moment
winien być dla Pocz.ty decydującym.
Mieszkańcy Szówslca mają nadzleji,:, iż
właściwe władze pocztowe zbadają po·

ruszoną kwestJę

i przywrócą dla Szówska

stan poprzedni, co Jety tak w interesie
poczty samej, jak i w interesie mieszkańców Szówska.
Bościniec. Rząd z Funduszu pracy buduje gościniec biegnący ze Lwowa poprzez
Dęblin do Warszawy. Właściwie gościniec
ten zostaje zupełnie skonstruowany na
nowo dopiero od jarosławia od ulicy
Lubelskiej poprzez ul. Pelkińską zaś w
dalszym ciągu będzie tylko naprawiany.
Kieruje pracą pewien intynier drogowy
z Województwa lwowskiego. prawdziwy
fachowiec w tej dziedzinie. Codziennie
zatrudnion}'ch jest około 60 osób z pracą
l - g zł dziennie. Gościniec wybudowany
jest w sposób nowoczesny, składa się z 5
warstw. jest trwaly i silny.
Na marginesie tego gogcińca daje się
zauwatyć atoli pewien brak. Oto intynier,
chcąc go wyprostować, nie zwracał uwagi
na to, te przez wyprostowanie gościńca
zwęta w niektórych miejscach chodnik
i to tak, ie gdzieniegdzie nawet jedna
osoba nie przejdzie swobodnie. Natomiast
po drugiej stronie gośchica, nieuczęszczanej,
pozostawiono wielkie obszary ziemi zupełnie wolne i bez utytku. Widać, że w
dzisiejszej intynierji drogowej estetyka
góruje ponad praktycznymi wymogami
życia. A przeclet taka wada pozostanie
na kilka lub kilkanaście pokolen.
Zaslułona kara. W dniu 19 bm. odbyla
się rozprawa przed tut. Sądem grodzkiem
z oskarienla st. sierz. Ł a p i ń s k i e g o
przeC'iwko Reginie z Strassbergów I ni b e r
o obrazę czci popełnioną w ten sposób,
te Ingberowa, kupcowa na przedmieściu
górno _ lei. rozszerzała różne wiadomości
o st. sierż. Łapińskim. które uwłaczały
Jego czci.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego SCld skazał Ingberową na karę
aresztu przez 4 tygodnie oraz zapłatę
grzywny sądowej w kwocie 100 zł. zamienioneJ w razie jej nieściągalności na karę
aresztu przez 20 dni. w końcu zaplatę
kosztów adwokackich w kwocie 40 zł.
ROJ:prawę prowadził sędzia gr. p. M i sk y, st. siert. l.apińsklego bronił p. Dr.
H o r fi i k zaś Ingberową p. Dr. B u c hb e i m.
Powytszy wyrok wywołał niemałą senzację w tut. kołach prawniczych z powodu
surowości. Sąd w motywach zapodał, że
ostrą karę wymierzył z powodu obrazy
podoficera zawodowego i to bez lakicbkolwiek powodów.

szczd,UWY NARZECZONY.
Boga-przywllal Sbch swego przyjaciela
Władlr.a, z klórym utrzymywlł zatyle slosankl,-któt
clę tak opor:t,d:tll? Gdyby nie to, te znam dobr:te.
twój spokojny tryb tycia, przypuscllbym, te. wracnz
z Jakiejś mordowni lub wyprawy :zbójeckiej.
Twarz podrapana, pokiereszowana, a plastrami to
oblepUeś się wcale obUcie. - I to ma być mój
..spokojny Władek". Najskromniej mówl,c, naciera·
łeś twarz luką od kartoIII.

-Bój

się

Włldek zaniepokoił się:

-At tak ?-wlesz, nie

my ślałem.

-Acha, gratuluję, coś to jut lIumauy, ale wybacz
nle.dyskrelne pytanie. czy to zaręC%Jny były skutkiem podrapania Iwauy, u.y podrapanie było
następstwem za ręu.yn ?
-Wolne tarty, - obfuszył się męczennik - od
tygodnia jut tak wyglądam. Narzeczona moj. chce
gwałtem bym wyprzystOjniał, golę się wlec bezmała
dwa razy d:tiennle.
-No, ja bez tej gorliwości codzień, ale nie robię
z siebie Jatki, wtulcIł Stach.
-Ba. ale mam twardy zarost, mówił d.lel Wła~
dekN' mydlę, golę, alunuJę I codZie" to samo.
- Naturalnie, :taśmiał się Stach, wcale się ni e
dziwię. UtywaJ odpOWlednlt.a:o mydła do golenia·
ldt biedny czlowieku do lego oto składu vis • vis
ł kup svble mydło Imanej marki Antlba lub j eśli
wolisz, krem do golenia Anttba.
-Będz i esz się goili z rozkoszą, będziesz wonny
Jall; t. lIIJa I gl.dszJ od noworodka. Kłaniaj się
od,emnle narzeczonej, ale pamiętaj szc:tęśllwcze

-
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NiBSaCl.ęśliwy wypadek. Znany z szlachetnego charakteru, elegancji i dtentelmeńskieJ uprzejmości p. kpt. Kędzierski ,
kierownik tut. Wojskowego Sądu Rejonowego, przed kilkoma dniami używal przejatdtJd rowerem, który z powodu rozluż_
nlenia hamulców w pewnej Ch,wili zawiódł
tak, że p. kpt. Kędzierski spadł i złamał
sobie w kostce prawą ręk'l. Stan zdrowia
p. kapitana Kędziersklego jesl jednak
pełen nadzieli tak, ie w najblitszych dniach
zacznie prowadz.ić rozprawy.
N.agły Igon W aasie kqpiBli. Dnia 18
bm. o godz. 19-tel Roman Niedzwledt syn
Michała z jarosławia (Przedm. 001n. lei.)
udał się celem kąpieli do stawu i znajdując
się w wodzie nagle zasłabł. poczem upadł
I po kilku minutach zmarł. Sekcja lekarska
stwierdziła, że Niedtwiedt zmarł na udar
serca.
UłoniłO W raBCe. Dnia 18 bm. w rzece
Łęg w czasie mycia się ulopiła się Kazi ..
mlera Kołodziejczyk lat 4 z Łowiec powiat JarOSław.
SamobOjstwo umyslowo chorej Dnia 23
b. m. o godz. I3-tej chont umysłowo Anna
Paluch lat 25 z Bobrówki powiat jarosław
popełniła samobójstwo przez utopienie się I
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"ldi, Woltku, do stajol,..
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r.łcal,oy
łaśal
moje ma .atraymać rousaJaI.,o rumaka.
nap.lnlal. ro otamą. Atoli Woltka ni.
....ruSlpla rrOla połoj.ola
mlad'ro paaa,

komorlya. W ksl ••yoo.... ..leolOry !dJ.ad.,1
po parku I Haaullą. Obol. pl,kn, t ..or.,ll
par,. Ona blondyna, ....Iotk. I po .. I....oa; 00
brunet. ",Imukłp 'ak topola. Sluiba fol·
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" Wiu. ty", rl.kl ledaego dala kUIYD do
Haotlll, "t.a paltum brlydkl ma "arok I pa"
tri' Da mol. nlb, .... llk".
.. NI••wra.a' oa to u....allll• odparIa 1101.uaaa H.nasl•• "I la boJ, II, lO, rd,. ro
,potJkam."
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Imlrantu II, OIło ..l.ka a rOI..
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I d..al paroboy I PodkomorlYo IUkOClI,1
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"Klm lut tłO tm6rl", krapinął młody
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W t.l mwlll Oldll.dl Wolt.i. Podkomou'o podbl.gl do al'go I patn....ssy go part
ras, .. rio .." ....oIal: ..l,m '.Iem mali tvl.,
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tJ "Itręloa litoto ,..
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al .. SlY aa koaJk wlnąo, 001 s.aurku u P1ll,
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Ale, a propos,-

zaręczyłem się.

odezwał II, rio.
ole:.. WoJt.k od.rOolł
Pa.a olm
stała HIDusla I poIkramial. ro ooayma.
WoJt.k oPj:luioll oój••d lął • lło..,. kap.lw.
I powoli, dri.o aały, poss.dl do stalol.
"PoprOI', pani, olotk" aby ro "",IoI,.la,
od ....ał .ł, Podkomoraya. "Odpby bo..l.m
al. ty, tu łotr byłby II, oa mol. r.aolł".
WI.oaor.m opo.lad.ła lobl. sluiba I łud
o post,piu In.'dp, kt6ry ol. miał od ..agl,
nlral16 s ...,o łyola, aby rato ...ć plo', I
pom4efć .....01., .ol...agl•
"WI.cl. WY. ao Ja myśl,?" ra.kl. lupla"
staoka do karbo...go, .. 1.410 ntkomu o t.m
ni. gadalol •• Ja myślę, je WoJtek ol. I••t
tm6ra.m. C.,hl. ole: .. ld.l.tr, 'ak 'I.pla
"ro Mpllolal,. rdy sI, malał r.ao" Dl
paDlIsa ? A gdy paol.oka do ol'ro pod ...la ..:'
Pet.m pochylił. sI, do uma ,uml.on'IQ
I po·,I.dllal....pt.m:
"JatCII~ pawal, .. aINIlda fur .aadtoaa,.'~
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Remnigranc.i _ Francji

zaczynają wracać

tet i do naszego powiatu. W ostatnich
czasach władze francuskie wydaliły z FrancjI około 4000 naszych robotnikOw, czego
na

nasz

powiat

wypada

około

wraz z rodzinami.
Ci, którzy pracowali we fabrykach
prawo do
j zasiłek

stytucji

T~varz ~ej p romienieje szczę.
. śCle.m, ~ ledy ciotki, przyjaci ó łki
I sąsiadki pOdziwiają jej "słod k i e"
maleilstwo. Zdaje się, że jej u k o ~
c hane d ziecko także czuje s i ę
d obrze.w lś~iącej bieli. Sciskając
małe piąstki, uśmiec h a się za d ~woł o ~e.
Wszy stko pach n ie
śWi e ż ością i cz y sto śc i ą .
T am
g d zie są dzi eci, p i e r wszą zasa d ą w inn o być przestrzega nie
c~ y stoŚCi . Wszy stkie m atk i powlOne zatem U ż y wać tak do
mycia ciał a ja k i p ra nia b ieli.
zny d ziecięcej, ty lko POwsze~
chnie z na n ego z d ob roci m yd ła
.,Kołł o ntay z pralk ą ". Wów czas
mo gą b yć rów n ież ta k dum ne
Jak ta oto zadowo lona m atk a.
Mydło " K o lło n tay z pra lk ą " jest
łagodn e, si ln ie pe ń u m o wane
i oszczę dn e w u ż y c iu

50 osób
malą

zasiłków

z powodu braku pracy
w InZastępczej Funduszu Pracy w Ja-

ten

rzeczywiście pobierają

rosławiu.

za~.

Ci

ją prawa

którzy pracowali na roli nie ma-

do z.asiłku

cy i takowej nie
najbliższym

W

z powodu braku pra-

otrzymują . .

czasie spodziewany

jesł

nowy transport reemigrantów z Francji.
Z aaplskOw policyjnych. W aresztach

komisarjatu P. P. osadzono następujące
osoby: Dawida Adlera z Jarosławia za
kupowanie rzeczy pochodzących z kradziety, Słefanję Ośniak za kradziet zegarka,
Gila JulJana i GodzieJewicza Władysława
obu z Jarosławia za kradzież. skór i wierzchów na szkodę Salomona Weissłucha,
Marję Pawłowską bez stałego miejsca zamieszkania i Stanisławę Stręgier z Lipnika
za tajny nierząd, Kuca Mikołaja z Jarosławia za kradzież na szkodę Wesistućha.
cołKOLWIEK O PIELlGNAClI DZIECI.
Jak wiadomo, jelit niemowlę uczeg6lnle wratllwe,
gdy t delikatny organizm jego jest jeucze mało od~
parnym na choroby. NiebezpleCJ:eitstwo uratenia
Jesl bardla wielkie I tylko bezwzględna czystoŚć
chroni przed tem. Nalety utem dziecko cr.ęslo k,piĆ i zmi eniać r6wniet nęsl o jego b ieliznę. Do
mycil wolno utyw lć oczywUcie tylko bgodnego,
neutralnego mydła (j lk naprzykład mydłl ,,1<01lonlay z prałk,).·
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Warsztaty Mechaniczno· ślusarski:1
WYSOCKI
LuDelak.
DOM 'olh/:\SNY Tala'on N•• lZ41
,..0 ..... ul.WŁADYSŁAW
wszelIde roboty
lakoto: BUOOWLANE, ZELAZNO - KONSTRUKCYjNE,
ROLNICZE, POMPY STUDZIENNE, GROMOCHRONY Up
1Remont
samochod6w I
SIII'ow.nla ••10. korDOWI/Cli I
Wykonulą

• powl.d •••ro .....kim, 24 kiIOM.lr6.
od Pn.mwil., dobr•• acolOft)', w I.d.)'m

"o.-pl.k"., o o ....rae 310 .... wr••
• • I.ml.. w c.loicl 'ub W a.hl do .pr•••
d ......

Dr•• wo MI••••••, .apU"... IlIlcIa.

.... w '.m GO% locH,. Dra••o.h.)' po·
nad 40 'atnI. ob.JmuJ.. ZD.DDD m.'r6_
.... II.-r...'. ntłodnl.... MI.laco_oił ..an.·
•• pr••a wiad•• i.ko kUm.'wc.na. DOjaad

ślusarskie

NARZĘDZIA

Spawalnia acetylenem wszelkich części aluminiowych, teliwnych i
Roboty tokarskie i odlewala metali. Wykonanie nalszybsze i najsolldnlejsze

•

_ ;.:::c:.:n:y_b_ar..:.d:zo::P:...:y~._tę~p~n:e,:w::aru:.nld_~la~k:n:a:l:dO:g~O_d_nl_e:ls:z:e:.: .
gdy

el~ganckim

pragniesz.

być•

no ś bieliznę

a ..... go laa.. do J.roa'.wl. I do Pr•••
",wila, drog. dobra. "",a)'m ••••

marki ,

al,jaa)'c.. wl.clomotel ..dal.la k.ne.·

'arJ• •dwonh Dra I. Scllarra . . . . .
ra . . . . lu.

ItRYłtl(jA

reHSJOHAT LOTO.5

I

Qlbomtem
koszule i kołnlerzgkl marki
tograMane są % pierwszorzędnych
materjałóm l mgróiniają się $łDą

PORTLAND·

doskonałe połotenie.
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komfortowe,
kuchnia domowa.

Waine dla budujących I

-

trwałością·

Urządzenie

Canl/ n.da. ".II/al... na.
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CEMENT

I

•• b.rk GO.k. I Aelowiec.

Nawozy sztuczne
na łse~on

jesienny 1935 r .

- a to: .61 pOlaaow". ".Inlł, 10rna.,n_: b.lgIJ.k••• Iolftl." mielon)', aup.rloma.V"'1It
"NIlrafo.", ••'.Inak, al ...ea.n _manu,
eup.rtoal.' ml ... r.I")', 'udllaj w.p"a
p.lo •• ml.lo •••
dostarcza w całowagonowych ladunkach
wprost z fabryk i kopalń zaś drobnicowo z magazynu swego w Jarosławiu

SpOlcWelczy

Bank

Rolnic~y

I olrwCloq od,owJedslablolci,
W JAROSłAWIU.

Adolf Pachter
JAROSŁAW

ZASTIl .. STWO

Zjednoczonych fabryk Portland·cementu
.Pidey· S. A.
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