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miast polskim.

Niedola ml.,t polskic h Itaje się
lut przy.lowlowa jak ongiś dola nauczycieli sz~ół ,ludowych" za Clasów aUltrjacklch. la czasów polskich st.n nauczvcielskl poszedl znacznie w górę, Polska uznając ważność
znaczenia tego zawodu wynag rodził a
mu dlugoletnle ponilenie I krzywd,.
To bIł. piękna działa l ność i ładny
ge.t.
Zarządy miast jednakowat ,nalazly
Ile w poło!enlu o wiele gorsze m,
klOre cara. bardziej się pogarsza.
Zjazdy mlalt Itają się jedną długą
I, fozlewną rzeką lez, wielka ieremjadą na cię!kie poło!en l e, klóre przyble,a wyraźne cechy choroby obło!
ąel I niebezpiecznej. "in.nse 'ą coraz szczuptejoze, budtety mizern i eją,
środki ratunkowe sto!awane tu I Owdzl~ nie odnol7ą okutku. Rząd ma
wielkie kłopot) z rów"owatenlem
preliminarzy budtetawych, klór. w
miarę ubo!enla ludności. stalą Ilę
nie.otety w dutej mierze tylko fikcjamI. W chwili urodzin wygląda taki
budtet na człowieka, z postępem zaś
czalu w retknlęclu z rzeczywistością
achodzl z wytyn cyfr, malejąc w oczach do rouniarOw bezradnego niemowlęcia. Zatem proces wręcz przeCiwny nUII w sllrem żyCiu, w którego zaraniu koły"e się kołyska, u
kresu zaś trumna.
NicoŚĆ bytowania ml .. t I wsi Idzie
od ,tollcy, która się znajdujl rOwniet
w polo!enlu niegodnem za2droścl.
Millta prowincjonalne nie mogą
związać końca z końcem. Końce.ą
od siebie coraz więcej oddalone, nie
motna Ich schwycić. Podobnie ma
się IprawI z aamorządem wiejSkim.
Gminy zbiorowe, sąd.ąc tę Inowację
po dotychczalowych niedługich dośwtadcze.lach, n'e wró!ą nic dodatniego. Nie lą one zdolne w licznych
wypadkach pOkryć prymitywnych wł.·
Inych koszlOw administracyjnych. WOjlawie (i loltysl) nie otrzymują wynagrodzenia, bo nie m_ na razie potrzebnych na ten cel środkOw lina nIOwych. Nie mOwl lię o Innrch koniecznościach I potrzebach, ,wląza
n,ch z istotą i zadaniami aamol7ądu
na wsi. Stopa Inwestycyj na Wit ma
bardzo mały numer. A jednak i na
ten numer nie ma z cztgo Iprawlć
obuwia. KtOt nie zna naszych slynnych dróg wlej.kich, lławetnego bło
t. I Innfe/! Integralnych cz~6c1 In-

ZMUliłA

sprawom miasta I powlata.

LOKALQI

\łl

firma

Taksll/lla I SuknD

Armhaus i Wolfstein

.,.rDsł••,u

przeniesion" zostala Z ul. Grodzkiej, na
ul. GRUNWALDKĄ L. 14.
i poleca P. T. Publiczności swoje z.nane z doskooałości pierwszorzr..dne
plaua., koa'IUN. I lukni. d_mskle, na m.,kle ubranl. ,
mlll.kle .,.odnl., .,..... ,a.I.". I •• rlulkl OClZ ni wierach, do luler.
M_t.tJa" n. pl••• ca. I uniform, dla P. T. Oficer6w I Podollc.r6W' I

meteriaty n.

Posiad. ró wnie: 'Ił' swym boglto uopatrzonym składzie: jedwabie, płówa, zefiry, popeliny
brokaty, flanele, Obrusy, linoleum, dywally, chodniki Jutowe I kokosowe, gobłllnowe I plus zowe,
kapy n. Mtk., pledy, koce, wabUnę, obicia n. meble, .ksamlty. Wielki wybór kołdłr, które
wykonuje sle łakt:e na zamówieni •.

UWAGAz

Cenl/

'.lłrI/CZn8

I

UWAOA,

Udzielam, kred,tu na dOllodn,ch warunKach I
wenlarza wieJskiego, o Ile chodzi O
iej wygiąd oficjalny.
Bieda nie jut siostrą czystości.
Tak jut nieately bywa w 'fciu na
porządku dzlen,m, te n~dza rodzi
niechlujsiwo i jest antylezą higieny.
Mimo lO tzw. słutba .drowla na wsi
naloty do kategorji 1yczeń bardzo
pobolnych. Epidemie pleOląc lię mają Zlpewnlone powodzente, bo utrzymanie Iprawnej lłu'by zdrowia kosztuje I to nie mało, a skąd na la
wziąść, jeśli wciąt jeszcze z prOlnego
nie mo!na nalać. Dlatego jeśli iię
czyta Iprawozdania ze zjazdOw przedst_wklelł mlalt (reprezentacje wII
nie znają jeszcze tego terminu) to
wierzy się, że niedobrze zarZijdom
miejlklm sl~ wiedzie, ale trudno dać
wl ar~ mo!llwośclom dot,czącym poprawy stolunkOw a to at do czalu,
kiedy kryzys nie zacznie odpręlać
swoich mięśni, któremi ściska całe
Ipoleczeńltwo. utrudniając mu oddech
I życie.
Fr. Oeleckf.

5zkolnlclwo ludOWI W larasławiu
18.)

1772. -

1892.

Rok 1848. "wiosna ludów" wyciska swe
piętno f na szkolnictwie w Jarosławiu a za~
chowany w oryginale dokument z tych
czasów pisany po polsku mówi sam za
siebie o społeczności szkolnej Grona. Cytulę go dosłowoie zwracając jedynie uwagę
na charakterystyczną cechę podpisów.
.. Przy sesji w dniu dzisiejszym przez
nauczycieli tutejszych odbytej uchwalono
następujące oświadczenie posła~ do P. Jana
Szlachtowsklego kustorza Zakładu Ossoliń
Skich we Lwowie.
Stołownlt do Odt'WJ w N. 98 Gnet, Nlttldoweł

podpiSlai nauczycide Szkoły Główoej w J.rosllwlu
uwatlJ4c,t:e język narodowy jest najpierwszą I najwatnieJszą podsta". narodowości konstytucj4 przez
Najlaskawuego Monarcbę nam zabezpieCzonej nzn._
J4 potrzebe I obo'll'14zek ku Nl!odowi, .by przed.
mioty 'II" szkolach ar.jowych "jezyku D.rodowym
wykładane były, gdy: Dauka 'II" wlęksZłj częśd
przedmiotów osobliwie w klasach nltll1ych przez
język niemiecki bardzo utrudniona l miodzie: uczą
ca się do mechanizmu zniewala. Takt:e 0$wladczaj4
podpisani nlnlejuem, t:e s. uzdolnieni od pocz4tku
następującego roku
szkolnego przedmioty, które
obecnie wykl.d'J. w języku niemieckim, wykładać
w języku narodowym, gdy! I dotychcus, .:eby
młodzie! uCZłgólne lrJas nlt:nych z przedmiotów
udzielanych jej w języku nlłlUiecldm korzyst.ć
mogła, te w języku naroaowym niezbędnie objlŚulać
IIIusiano, przedlo podpi Sini do prośby 'II" Irnlec.lu
st.nu nauczytlelsllJe&o podae sie m.j4cej do Zgrom.dzenll sejmowego przystępuj,.

W JarOSławiu dnia 9 września 1848 r,
(Podpisano) Antoni Chromy, direk tor szkól,
Michał KIOpiwoicki nauczyciel IV. Id., Antoni Lamasch Zeichnungslehrer. Franc.
Szynglarski nauczycit:1 2. xlasy, Franciszek
Rachlewicz nauczyciel I. klasy, Wateoty
Kluwe nauczyciel element,lI
Rok 1848, zmiana tronu, nadanie centralistycznej xonstytucji ze wszystkiemi je}
akcesorjami nie zmienilo stosunkÓW w szxol~
nictwie a dopiero kl~Ski wOjenne zmusiły
cesarza wychowanego na oficera a nit: na
panującego, do porzucenia rad zazdrosnej
o swe wpływy kamaryli dworSkieJ i zaśniedzialeJ w iormulxach
zewn'ilrzoych
i prestitu biuroxracJi austrJackiej.
Społeczeilstwo polskie w Galicji konsoliduJe się a występujące na z.ewoątrz. jednolicie, krok po .kroku zdobywa początkowo
drobne ustępstwa w szkolnictwie, następnie
w administracji kraju a z rokiem 1867 po
prxegranej wojnie z Prusami (Sadowa 1866)
pełnię praw politycznych dla swej kultury-_
I I~,y"a.

Do

Jarosławia

po raz pierwszy p..ybyw~
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I Państwowa

Szkoła Budownictwa
-

zarządza

~

dodatkowy egzamin
i WPISY

wstępny

na kurs I dnia 10 września 1935 r.
o godzinie 8 rano.

Szczegóły

w afiszach - informacyj udziela Sekretarjat
Szkoły przy u'l. Poniatowskiego 13. w godz. przed pol.

DYREKCJA.
cesarz Fmciszek józef I w f. 1852 W dniu
18 czerwca 1855 r. przybywa po raz drugi
i przyjmuje deputację Gminy, która przedstawia mu opłakane miejscowe stosunki
szkolne. Przekonawszy się naocznie o prawdziwości podniesionych zarzutów zarządza,
by szpital bezzwłocznie opuścił dawny budynele szkolny. kt6ry zajety przez szkoły
nie zmienia jut właścicieli po dzień dzisiejszy.
O vrzemianach w szkolnictwie w latach
1848 - 1867, motnaby tomy piS A Ć i pisano
je j pisze się Jeslcze w tym lub owym kierunku i celu, ośwIetlając pojedyncze momenty.
co interesować może tylko fachowców lub
polityków anie pnedstawia dziś żadnego
interesu dla społeczeństwa.
Stosunki pomiędzy rządem a ustrjackim
a społeczeństwem porskiem w Galicji z biegiem lat u l ożyly się same, ,',Kolo P oiskie"
we Wiedniu było najpewniejslem stronnictwem. które w licznych głosowaniach
nigdy nie zawodziło i aby podtrzymać je
przybywał cesarz często do Galicji. Otoczony sztabem generałów nie bronił do
siebie dostępu na miejscu i we Wiedniu
a zwracając baczną uwagę na rozwój
slkolnictwa nie mniejszą jak na ufortyfikowanie kraju, którego jako swego spichrza
i żywidela AustrJa nie myślała nigdy się
pozbyć, był pewny. że czyni wszystko co
jest tylko w lego mocy.
.
Aby ' uzmysłowić te stosunki wzajemne,
nastrój nauczycielstwa i mentalnogć cesarza, przytoczę opis przyjazdu cesarza do
tut. gimnaz jum I i przvl«:cia go przez mło
dzież w r. 1889., sporządzony pnez dyrektora szkoły im. ks. P. Skargi Mic~ała
Apollaary DesploOlx.

Szermierz miłości.
<Dokoóouold
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Aoto; stał .Ię paD.m Aotoofm. Ukcó·
Oly"IIV stadia, lostał profelor.m IImo .. llal ..
cym. Al . . . . byt kom .. ' młoda'" I .ypaol.
al.moym 00'.0 było dlaó s ,ra"ą bard.o
bollSo:t I .bytole pr.. 'mo ....Jlol. .1, mis!;.
oauO'.yolclską bard.o .,ya .. rpywało I.go . lly,
rOJSta' .1, ••a.,od.m oaua.,aldsklm I oblął
:staoo"Isko w dobram magData. Łud.lł .I~,
myśląc, •• ol, .glDęły Glas, ..1,lklm Zamo,l_
klmtSlmoold.sb.,. Ws .. dł .. oboy mudotychDaal j"lat: j.,lat, •
reda.' strooy lud.I,
t:-.ul.oym lak karty osło"l.ka, ladsi. dl.
kt6rym o.ło.,l.k laC'yDa .1, dopl.ro od barooo.,.iJ., II.dmlopalko.,.' koroo"
b..
",gl,du oa to, kto go rod.l, ara. b•• "'il,·
da oa walory '••0 duma, - I drurl.', , '.I.t
f..I"u t blu!alerst.,••
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ról. pod.ao ma tru.,....

Meklera, niczego w nim nie zmieniając
z W) Jątkiem skrócenie odmiany wyrazu
NaJJ aś niejszy do jednej litery N.
(C , d, n.)

KRONIKl\
R:Jk szkoln\! 1935/36 rozp::lczął się stosownie do z a rzą,dz.enia Ministerstwa W. R.
i O. P. we wSl.ystkich zakładach naukowych ",'e wtorek dnia 3 września br, uro~
czyste mi nabożeństwami , które odprawione zostały przy wypełnionych młodzieżą
świa,tyniAch .
Już

koniec ubiegłego tygodnia zaznaczył
inacznem ożywieniem na ulicach
miasta. To młodzid, przyszłośĆ Narodu,
zdrowa, z cerą opaloną, i uśmiechem na
twarzy, wróciła do miasta, by znowu
przez cały rok p ogwięcić się nauce i pracy
nad samym sobą, ufna. iż z.oajdzie w szkole nietylko wiedzę, ale także i opiekę nasię

prawdę ojcowską

i

rodzicielską.

Mlodzież

winna zatem wypełnić wzorowo przyjęte nfl siebie obowią,zki i być
przykł a d e m dla innych tak w szkole jak
i pOla szkolą, Zł' Ś wychowawcy powinni
zrolumieć często tl udne położenie młodzie
ży i być dla niei wyr02umialymi.
Tylko taka współpraca wyda pożyteczne
owoce, a cz(slo uniknie się tragedji po
stronie młodego pokolenia, a uiespodzianek po ,;tronie wychowawców.
Ił SaJus Reipublicae suprema Jł'X esio. o to
dtwiza, kióra musi przygwiecać tak mło
dziety. jak i jej przE'wodnikom.
Totet pomna na to hasło wkroczyła
młodzież szkolna w ,dniu 3 bm. w mury
szkolne.
- Co słychaĆ. paol 16'l (f.'1- pyta paDł
.amku "IU':IDlcV, kt6ra rano puys'a do o!el
po dyspoayole.
- Ol, •• by pani hub'na wf.d.lała, Cia
stalol - odpo"lada "magllyO plot.k".

,I,

-

N o?

- PlO lekr.tarl up:ł .1. wCllonl, pr.,.s:udl do paDoy Gromski.' I ol. "Icm, 0'0
.Ię tam d.lalo. Słuiba pękała .. łmlechuj
.tram. laki. I,or... of. I to pod bokl.m
.amkul
- NI.ch paol b,d.f. spoko!oaj .badamy
.pra .....
Zbadano. B toinlko.,skt. II.uńst"o .alaw
śola'o niby j.".doa raoa "śród kiru 000)',
ClUOOO. oa ol.pr.,laolclskl ob6l. BOlu
ducha "IDn.mu paDU Antonl.ma larluoooo
m,ć utyola pr•• mOCly. Zdysk"al!f,ko.,aoy
, opla" pr... lu.ul, dla którym był dobroCllYÓC, I or,downlklem, .ruYloował I aal.
mO"lołlO .t2Dow(,ka I do dawo'lo po.r6·
olł ..wreda.

,dI"U,
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Pięknie wyglądała młodzież szkól śr ' d·
nich , Z nowym rokiem slkoJnym bowiem
obowiązuje przymus mundurkowy. Jest to
w obecnych ciężkich czasach wydatei:
dość poważny, ale z drugiej strony pnyczynia się do podniesienia .powagi- ucznia
zakłAdów średnich, zaś profesorom i spo:'
łeczeństwu
ułatwia kontrolę zachowania
się młodzieży poza szkołą.
Pochód złożony z uczniów Gimnazjum II.
ze sztandarem i orklestrą oraz uczenie
Gimnazjum Zeńskiego im. Juljusza Sło·
wacklego równie! ze sztandarem o godz.
8 rano udał się do kościoła O. O. Rdorw
matów prz.y dżwiękach orkiestry, sk_d
o godz. 9 młodzież wróciła do swych
zakładów.

innych zakładów
pochodzie udała si,= do
gwiątyń, prosząc O błogosławieństwo dla
swych prac w nowym roku szkolnym.
Społeczeństwo nasze życzy mlodzieży
wszystkich zakł a dów osiągnięcia laknaj~
poważniejszych wyników z końcem roku
szkolnego 1935136.
Pryw, Gimnazjum Zeńskie im. Juljusla
Slowackiego, znajdujące się od roku pod
kierownictwem p. kapitanowej Gr u c o w e j,
uzyskało na podstawie zarządzenia p. Ministra W. R. i O. P. z dnia 13 czerwca
1Q35 r, II. Nr. lQ57/35. prawo publiczności
i ma wszelkie widoki dalszego zaslużonego
rozwoju,
Zarządzenie to uważać naJeży za bardzo
powatny sukses nowego Zatzą,du oraz Grona Nauczycielskiego z p. dyr. Grucow_ na
czeJe.
Wspomniane zarządzenie p. MioJsłra
W. R. i O. P., przyjęte zostało zogromnem
zadowoleniem, albowiem w ten sposób szerokie kola rodzicielskie unikną, na przyszłogt
wiele kłopotów, jakie wynikały poprzednio
tak dla młodzieży (dodatkowe egzaminy),
jak i dla rodziców, a z drugiej strony za';
rządzenie to świadczy o tern, te Zakład
postawiony został na włagciwej wyżynie
naukowej.
Dzieło rozpoczęte przez p. dyr. Nosowiczow_ znalazło w p. GrucoweJ wszechstronnie uzdolnioną kontynuatorkę, która
wierna tradycjom siara się Zakładowi zapewntć rozwój i oprzeć Jego egzystencJ,=
na trwałych podstawach.
l ruchu wyborczego. W niedzielę dnia
I września b. r. odbyło się w sali .. Gwiazdy"
zebranie informacyjnIe dla członków B. B.
W. R. o godz. 12 w południe. Referaty
Taksamo
szkolnych w

młodzież

twych.atal., OJO'I,'O, obi,. klerowoll'''o
sakoly, 'ęCląC.' dot,mc.as pod kaot.m
mOlklewskl.go oaj,źd.oy. PIcoli ch.,..ty, zaslallC bolol. pr.CI rt;ikt uJary, u..,t I ",.mowywal m'od.ld I at.ra.,ch, 1101"., ..
"Polska - to "Ielka r..o. lU
Po sl.dmlu Jatam 106" 100. ostr•• JudKI"
hydry ... r6alło si, pruct" al.mu. po ru
drurl ur.eCl",,,'stollo sit uNudol.nle 1••0
byłeio i01podilr.. kluy. R.u.I'. sit oa
olCIO kilka ludał albv sforil loóa.ych psó ..
podslaluta prl" ..ło"l.k. - ... taml , CIIS
ło.,6., • drolb.1s.. Darook". A i. był s••
Jeden .jród sfor)' I obO'ą mu b,ł. loalem0ł6
orgII lad.klcl .brodnl ..., pod'obl l Dł.
umiał lit broDIĆ pr..d p•• uraml I kł.ml
sutaósklm atakb", ult,pll I
strUIII,,,. pr.dyl geheooł.
Pr•• nló.ł s!, ., OJ •• yzoy kreso.,. lak.t•• ,
by dat.1 n:t 01,,1. pr••o"ać oj.,Jaty. lA..
,d, Iu* lat o.tery IW. abołD•••ódł "-ł o ,
aDó", alby .for. PIÓ" ol>ldł. 'o . ".la .lIt06ń1d1 ,łul. dl. kt6lY'" .......1II1ttiI

dco.. .,.1.
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wygłosili

kandydaci na posłów ks. S a p i eh a % Krasiczyna i b poseł ma lor B u cd a.
Podobne zebranie odbyło się w Sieniawie i Miękiszu .
Sąd Okręgowy w PUImlUś!u na sesli
wyjazdowe! pod przewodnictwem sędziego
S . O. p. C z e r n e g o urzędował w Jarosławiu w dniach 29, 30 i 3118 br. P 'mię:dzy innemi odbyła się rozprawa kerna w dnJu 31 bm. o zbrodnię krzywoprzysil:stwa przeciwko RozBIJi 5z. l Przemyśla . Slo oskariona była o to, te w procesie karnym przeciwko' MarasIowi za
zapłatą zgłosiła się w charakterze świadka
i zeznała w ten sposób, te Marasz wygrał
swój proces przeciwko Bednarskiej.
Po przeprowadzeniu rozprawy, która
trwała 5 godzin, a prusłuchano na niej
16 świadków oskarieoia i obrony - Sąd
udzielił gł osu obrońcy p. Drowi H o r n ik o w i, który w dlughn wywodzie fakty·
czoym i prawnym przedstawił bezpodstawność oskarżenia.

Ze

względu

wy S4d

na wielki

odroczył

materjał

procesowyroku na
prczem ogło

ogłoszenie

nasttpny dzień w Przemyślu,
lił wyrok uniewinnial4cy.
W dniu 31 sierpnia br. przed tym samym trybunałem odbyła się rozprawa
karna przeciwko jędrzejowi Bilińskiemu
z Majdanu sieniawskiego oskartontmu
o ciętkle uszkodzenie ciała Adama Brzyskiego równie! z Majdanu sieniawsk iego
W poniedziałek wielkanocny dnia 22
kwietnia br. około godziny 9 wieczorem
wypadł oskartony z zasadzki i dętko ranił notem pokrzywdzonego Adama Brzyskiego w prawy bok lobie ręce tak, te
Brzyski przewieziony do ~zpitaJa powszechnego w jaros ław iu leczony tu był przez
10 tygodni.
Postępowanie dowodowe wykazało nietylko w caleJ pełni winę oskartonego BIlIńskiego, lecz dzięki sprętystemu kierownictwu p. przewodniczącego wykazało
także, te współwinnymi tej zbrodni byli
józef Klerepka, jan Dyndał i Michał Dzialo wszyscy z Majdanu, wobec czego p.
prokurator Giitler, który popierał oskartenle, wdroty' przeciwkO tym dalszym
świadkom postępowanie karoe.
Po przemówieniu prokuratora i zastępcy
powoda cywilnego Adama Brzyskiego, sę
dzi. ogłosił wyrok, mocą którego zasądził
Jędrzeja BlIińskiego
na karę więzienia
puez 10 miealęcy bez zawieszenia a nadto zasądził od Bilińskiego na rzecz po-

byli dobrOClzy60,. Atak był tak okrutny, i.
S'łd olby pr••d Poolklego
Pllata. Le.. Jak 6.. ra)'mskl oam/lstolk ol.
lOalalll .. Ioy w Nal'wl,t...J w WSlecb ..
'wtllOł. Mllo"I, tak I I.go od wloy uwololl
S,d. 1 aa6w u.eol, i,ola .tra..lhr" pr...,1

.....IOd' 10 prud

I.heooł.

A Idy .łam.o, .,.Iem loK' ..Ielu l.tam
pr••" udręki I ,oolu .. Ipooa:yoku pr..... dl
• tao, ..warta ',olo ..a Ilhlooa ...... o.ule
obJęla 10 u,.lskl: wylonlOoO ma f .. k' •• 1·
opatrlltoll, i. 01.00.. ..1.lkl.m było 000
dla 'mł.ol, ..braolO mal.m dla ',oJa. Gdy
ut ełtib moroba podala floaasow.1 oJ.dob
.... dl06, a,d.a .. Iroololoym uiml.daa
.....ł. do paDa Antonl'lo ..... r.yć

J.'
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Lekau ••Ieolł alcodlOwny .,Iald do .,ód,
ldeb "OC61c mlab być mowa l) 'yolu. LIca
paa AntoDI uczco., ..I'tolć
rld" Koro .ra•• ioo'1 100l1ł ol.dostat.k
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krzywdzonego Brzyskiego pOWÓdztwo cywilne w kwocie 350 tlotycb, 30 zl. 40 zł.
i opl; ty sądowe.
Pokrzywdzonego Brzyskiego zastępował
i powództwo cywilne popitrał adwokat p.
Dr. I e d I t ń s ki.
Wspomnhmie: pośmllifrłnlif. .Espress ja·
roslawski- przestał wychodzić. Temsamem
zeszło z partykularnej widowni pisemko,
które pnez szereg lat zatruwało atmosfer~
jarosławia. j eszcze przed upadltiem "reda~
ktora" Meodla Schiffmann8 zostali odt:p·
chnięci w zacisze tycia domowego i roz.prószyli się w atmosferze upomnienia
jego cisi protektony. Odeszli okryci nie·
Sław". 1ch działalność stała się ich grobem.
Skohczyło się. Co się stało, jut się nie
odstanie. Skończył się Schiffmann, jego
pismo, Jego kompanJa i dzielo. Skończyło
się i n I g d Y więcej w Polsce nie powród.
Znowu afera z pie:niqcnml gminnymi.
Siemawszczyzna ma u siebie małą pana~
mę. W Adamówce był przez kilka lat bez
prlt'rwy wójtem gmmy em. sędzia Aleksander O s t r o w s k i, który równocześ
nie dziertawił folwark Adamówll:8, zastępcą
wójta był Michał T u r • .zycie szlo nor·
maJnym torem, at nadeszła reorganizacja
glllin w zwl"tku z wprowadzeniem gmin
zbiorowych. jako kontrkandydat Ostrowskit!go dla gminy zbiorowt:j Adamówka
zjawił się em. pulkownik p. Czatki z Cieplic I ten zostóJ' wÓltem.
P.zeprowadzona lustracja wykazała braki w kasie gmiy Adamówka w kwocie
ponad 6 tysięcy zł. wobec czego rad~ gromadzką w Adamówce na zarządzeme ~ta
rostwa natychmiast rozwi'lzano a komisarzem gromady mianowano Michała Kłosa
zAdamÓwki.
Ostrowskiego I Tura wezwano do przesłuchania do jarosławJa i tu ich aresztowano, następnJe pod eSkortą odstawiono
w dniu 31 sierpnia br. do aresztów Sądu
grodzkiego w Sieniawie, gdzie dotąd prze-
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Kawiarnia i Restauracja

~

',nt
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J

ma zaszczyt tawiadomić, te z dniem

1

września 1935 r. zostala otwarta
ZNAkOMITA K U C H H I •

pod kierownictwem wytrawnego fachowca, ceny reklamowe.

ŚNIADANIE WIEDEŃSKIE
a to: 2 jajka, 2 bułki z masłem i do wyboru kakao,
kawa, ml.:ko, herbata • •
DRUGIE SNIADA~IE a to:
wódka, mięso, pieczywo,
male piwo • • • • • •
OBIAD z czterech dań. . , d.
KOLACjA. Inech dań
Równocześnie pnyjmuJe się zamówienia na bankiety, przyjęci<1, potegnania i t. p. 7.apewniaJąc pierwszorzędny towar po cenach najnitszych.

50 I'·
801"

.110".

W (od:r;inadl popoludniowydl cusopisma
do uslul[ Gołei bez: obowią:r;ku konsumcJi.
Pokój dla miłośników CowcDDie 0 ( . 21

I

bridia i innym I[ier. D A N C l N G.
Mu,;yka wojskowa 39 p. p.
Gardcroba bezpłatna.
.Oaza- upuua upueJmle I upewnia, te
nigdzie tak mile Itllllo tUS nie uplynle,
Jlk w tym tokitu.

• DziadoSI,

•

ktOry okazał sifi: bandytq
Diliuboktem. Dnia 30 bm. zosta' przy·
trzymany pod zarzutem kradzlety koni
osobnik podaj'lcy się za Piotra OZladosza
z Nebrybki pow. Przemyśl. W toku dochodzeń ustalono, z.e podał on fałszywe nazwisko, gdy t prawdziwe nazWisko Jego
brzmi Mich a ł Oziubiak z Knia1ypola pow.
DobromU, ścigany listem gończym z.a
zabójstwo rabunkowe dokonane w kwietniu br. w jaryczkowie pow. Dobrami),
Dalej ustalono, te wym. skradł w nocy na
bywają·
30/8 wóz i part; koni, ktÓre sprzedał
Z pieniędzy z.ak.westJonowanych, które na targu w jarosławiu, zaś z wo~em zopochodziły
z ceny sprzedatnej ta las :ital przytrzymany a na skutek zarządz.o·
gminny, Michał Tur pOdobno przywłaszczył nego pościgu skradzione konie przytu.ysobie 4 tysiące zł. a sekretarz Piotr Łopuch mano w Tarnogrodzie. Dziubiaka przei FranCiszek V.>puch po 500 zł. Co się kazano do dyspOz.ycJi Wydl.. śl . Przemyśl.
stalo z resztą plenlęd~y wykate śledztwo
pożQr.
Od uderzenia pioruna wybucbł
sądowe.
potar u Kazimierza Zapszaly przy ul. Pru~
Sprawa ta wywołała wśród miejscowej chnickiej. Ogień znlszcz)'ł dach domu
ludności
wielkie poruszenie, albowiem mieszkalnego i 6 q tyta. Łączna szkoda
Ostrowski byl w tamtej okolicy osob'l około 1000 zł,
powszeChnie znaną.
D1oCllifgo bledn" robotnik znalazł śmiErć
w studni. W związ k u z wypadidem śmier
s.rc.m, wl.lu m llł prlyJIGI6ł. Wit;;. ~wo)' telnym w studni robotnika Kazimierza Si.
byl, i. ni. .awl.dal. 10 Itarel pra,Iaźol wika z Przemyśla - o czem w ostatnim
o lć. Wy.lał ,ar,., prośbę o par".łotow" numerze pisaliśmy - zwracają nam ze
pot,osi, do: kol'll •• ukoloeJ ła.. y, pro- strony fachowej uwagę, te do robót studflSora m.dyoyoy, prstor••amojo'Io kIa.. niarskich posyła się zazwyczaj co najmwej
IItoru, boaat" kUlyail, .oalom., od Jat 3 ludził dwaj pozostają na górze przy t.
m'lo.til, '''01'10 b,ł.go prof.sora, 8O·lct· zw. graniku (kołowrotek z Hnewk'l), roboolc,o l.moio'lo, b.ldll.lo ego .t.roa I bis- tnika zaś udającego si~ do wnętrza należy
kupa, I kt6rym, ,dy byl Da Kr.uch, scrd.- przywiązać do linewki, by w razie nie bezpieczeflstwa motna go wyciągnąć. Tak
OIOV ł,olyl 10 "0tYm~ot •
więc pracuj'lcy w studni Jest dostatecznie
J_ud ,ramoto)' .potkal go .a.. 6d I
zabezpieczony pod~zas uskuteczniania roKol.ga odpllał, j . pobot'}" IV kat'aorll bót. W takich warunkach wykluczony
I.d.le ltaro., ma na iy.i, ~o .010.' prak- prawie jest wypadek.
cyn lamiI ... ,), pr.car, i. bieda" ku.yaka
Dzieje się jednak często inaczej. Dla
I magn.tk. ole odpłJiły ol., bo,~.. prof..or f.8oSlczędzenia sobie kosztów i by mieć
....,slal 11tlal, dUłłró .. I .ap.wol.6 prąlliol tanio wykonan'l robotę, wysyłają meklóre
I odd.ola .IC. 1101 o
al•••pom- firmy zamiast trzech tylko Jednego robotnika, albo budująca studnię osoba nie
Dlał, bl.kup, .1,.... mlloioł blł.to l.ao. .••
zwraca się wcale do uprawnionego przed·
01. odpilII 01.1
si ębiorcy studniarskiego, tylko sprowadza
Skaml.nlal, .eroa o....t atar,ch. pr••d- sobie na własn4 r~kę robotnika - fuszera.
"ol'ooych lud.l. kt6rą 'mi. d. .. ł6 al" je Dlatego powstają tak tragiczne wypadki,
młodaa poiotlOl. mo•• at, ••tmotf.rac jak z śp. Siwikiem.
WładUl winna sprawę zatrucia si~ ga~
ch,.. ..,01.... ł1. I

po.y....
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Siwlka zbadać celem stwierdzenia winy
ukarania winowajcy, który nie 18stosow8ł
grodków be:tpieczeństw8.

j

ezy niR naleialobU ugodowo napTawłt!
knuwde'l OtrzymaJiśmy następujące zaialenie, które podajemy bez zmian.
We wsi WleUin tyle niejaka Ksenia
Cykałek, wdowa po b. tołnierzu armII ausfr.
węg, który wetasie powrotu 1 frontu wło
skiego został zabity pod Wiedniem Ta
nie ma ładnego majątku i wraz 1 dwojgiem
dzieci lnaJdule się w ostatniej nędzy.

Przez kilkandcie lat prowadziła gospodarstwo Seńka f Naści Tomiekich we Wietlinie. a Seńko Tomicle! prz.yrzekl jej za to
zapisać

cale gospodarstwo. Tymcz.uem
pewnego dnia wywieliono go do Jaro-sławia, gdtie cały majątek
zapisał na
własność

Siostrom Słutebnicz\com ruskim
w KrasnopoJu, prz.yczem lako świadek
figurowała b. powatna osoba duchowna.
Ksenia Cykalek po kilku latach ciętkieJ
pracy wyprowadzona zostala w pole, wo~
bec czego opuściła Tomicką , gdy! niebawem
TomlckJ zmarł. Na prośbę TomickleJ wró~
ella j~dnak I dalej opiekowała się Tom lc ką,
J Jej gospodarstwem, za co Tomlcka lapisała lei w testaf1encie 6 zagonów poJa,
które Ksenia Cykalek po śmierci oblęła
na własność.
Tymczasem 5.5. Słuiebniclki z KrasnopoJa wystąpiły ze skargą przeciwko Kseni
Cyka lek: do Sądu grodzkiego w Radymnie,
gdde miała Już 7 rozpraw.
Postępowanie to wywołało wielkie rozgoryczenie wśród miejscowej ludności rusidej, albowiem owych 6 ugonów pola
są Jedyną podstawą egzystencji biednej

kobiety I 1'1 dzl.cl.
Mote przew. kto dziekan Cbotynieckl
zajmie się tą sprawą i spowoduje ugodowe
Jej załatwienie. Sześć ugonów poJa 5.5.
Słutebniczlcl nie zbawi, a biednej wiele
pomoże l uratuje od śmierci głodowej.
Dwa wwpadki jmlerci wskutek epilepsji .
Iwan Popowicz (lat 59 z WietlJna) łowił
ryby na wędkę na Sanie pod Wiełlinem.
CierpiĄC na epilepsję (padaczkę) dostał
ataku tel choroby i wpadlszy do rzeki
Sanu,
u tonął. Dn. 2618
zwloki lego
wyłuwill rybacy z Munloy i oddali roddnie.
Wskutek nieszczęśliwego wypadk u Apolonl8 Ziemiańska lat 49 z Wielgoszów
poniosla śmierć
wpadlszy
do studni
gl(bokieJ na 15 mtr. Denatka chorowała
od wczesnej młodości na padaczkę Ił w
ctDsie gdy nabierała wodę, dostała ataku,
wpadla do studni i utonęła.
Spłollon" koń. jan Paluch

z PiskorowJc
z chorym dęciem do tut szpi ..
tala. W tym czasie koń Jego na ul. 3. Maja
splonył lię,
wskutek czego losla' rozer~
wany WÓl, Koń zbiegł w kierunku Glebokiej. Paluch i Jego zięć Andzej Kidała,
kt6rzy odnidli lekk..ie obratenia ~ieJesne
zostali oddani do tut. szpitala pow.
przyjechał

!I~ płlls.

Zofję

pies wałęsający

Kamińsk"
się

z.

J arosławia

po

ulicy samopas,
będący własnością Mlcbała Ulmana, poką
lał w nogę i podarł suknię.
KrodJI;i1i! Ludwik Garncarz z Jarosławia
19losił, że podczas kąpieli w Sanie sltraddono IDU z kabiny kostJum kąpielowy
0181 gotówkę 80 zł. Włodzimierz CbaaJik
% Przedmieścia dolno le1. zgłosił o kraddety z łąki 60 Id. siana wart. 6 zł. i Jako
sprawcę tej kradr:ie1y przytrzymano Marci_
na OaJdę z Misztall.
Za _łllr kupłackic:h . ZOfloi z soUdaokl

kupcy speclall!cl w b"nty t.katy!nel pp.
"'mbauI I WoUltein otworlyU pod wpól.

-

w lokalu prz.y ul Grunwaldzkiej 14
prawdziwie naleleeantsty magazym towarów sukiennych ł bławatnych .
Wiadomość tę pnyJt:ły szerokie kola
publiczności % szczerem zadowoJeruem . jest
bowiem pewnem, te nowa firma, stalqc
na wysokości swego zadania, liczyć się
będzie z duchem czasu w myśl dewizy:
najlepszy towar za najtańsze pieniądze.
ną firmą

Swiatowej slawy cyrk 5taniewskic:h
z uznanym Jako najlepszy gtównym lOddziałem
przyjechał do nastego miasta,
rozbijając swoje namioty na placu u rogu
ul. Sienkiewicza I Głowackiego.
Cyrk Stanlewsklch stanowi pierwszorzędną atrakcję w tej dziedzinie. jaio nie~
uówDaoy zespół naJsenzacyjniejszycb wykonawców. prawdziwych gwiazdorów artyzmu areny cyrkowej.
POOZllłIlOWANIE.

Wszystkim, którzy złotyli nam wyrazy
wSpólczucla z powodu bolesnego ciosu,
jakim był dla nas zgon naszej NaJ droższej
Żony, Matki i Siostry błp. Emilji z Tannenbaumów T u r y n o w e J, składlmy
najserdecznlelsze podziękowanie.
Rodzi'na.
POOZllłIlOWANIE.

JWlelm. Panu Drowi A Rej s s m a o"n 0w l, lekarzowi - dentyście w jarosławiu,
za wyleczenie mnie l ciętldeJ choroby
dtl~sel I zębów, orar: tpgot Asystentowi
18 precylyjne wykonanie pracy technicznej,
wyratam tĄ drog~ moje aaJserdecznieJsze
podziękowanie.

Antonina S a w i ń s t a.

dl. niemowitI. Tylko lIrl1 połUj do drołuJI I 11'
t,d'J BABYSAL - .AoUb.·. Mam dutl! %luf.me
do leKO arty llułu, 1116ry b.d.I1J jut w l.bor.tori.ch
Zd'l1e] filmy Spleu.

Szkoła

Handlowa w Jarosławiu

pr',lmule •• pl.,
do· 4 - Irlas .
do Rocznej

Szkoły

Handlowej Specjalnej.
Przysp. Handlowego
dla Maturzystów.
do 3 - klas. Szkoły Handlowej d1a WoJskowych,
na Roczny Kurs Handlowy dla Osób
Szkoły

Dorosłych.

codziennie w godz. o d g -13.
Kancelaria udziela wszelkich informacYI
j arosław. 3 Mala l, tel. 143.
Zgłoszenia

UDYN. KATOUCKA

Pracownia slClotek
SI.,u IlIln••~ - Jorul ....

=

"'./1'1. IUlllr.l.

polec. =
wInikiego rodlIlu Slelotkl do ubrań, do 11ml.·
t.ola, slurow.nl. I kut.cze .0 .....II..rW
c.... c...

Waźne

dla

budujących l
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Dni. t4 sierpola r. b. w VI Oddzl.le S,du
w W.rluwle odbyła się rozpraw.
prucIwkD 37 -letniemu 5t.allllwowl Pn:yłuskll!mu
(M.rymont), uewcowl ch.łupnlkoWI, olkartoaemu
o wybicie w dn. IIi lipc. r. b. 2 Slyh wystawowych
w sllleple l-my Bat'. w W'r5u"ie (Marszałka.
w.k. 137),
Przyłuski IIr..llay 101t.ł a. 6 miesięcy .renta
bu lI.lenenl •.
Orodlkleło

P"K&O W DOMU.

UUlOKAwtU. .... L ..... to
pu_ .traty ,otaraeł) - Ttll!lo. HI 165
do ....rcJ.l c. . ut w'lolloWO J. .....łIdcII
, ....... orlJ ,olec. dttlllłalll •• Ikł.d.: c.ae.t ,0rtlud.&1I1, .a,IO, li" utlll.atorałJ I .....
baltrowY. w.,u .JdruHun, celty I IllUJ
u •• olo.t, ,łyt, ,ll!lI.ar.lllt, ,1.cI kafio •• ; li..
d&6wkJ u~ .. Irlc"" .tI.lt, hrbollll..... tu,
l.ołJ.
d1(lIIIo", I boluJl" CKllbJckl.IO)
oru Ilrby, ,okoaty, 1I111_tJ, ler,ut,." trtelJ,
,ucbl .. ,lity do podłÓl, kUlltrlt, albut., n ..•
TY uNitO•• I . 11.111.1. I. . . . . tulały w IIkr._
(d.W.111

,a"

b"o".tehłl wdtodqea.
P.nl .........
To".ry
,1.",'lo~
_ C6t mi W.lenty powie?
- A, bo lokltouy się skar" I pomstuj, I JUUle
niby do policji arDtt ...
- J.kto, o c6i chodll?
_ E. cheb. uchów p.nl uaDown. ulem., .lbo
d.zlecuyDych krlylr.ów lWfclljO•. N. c.łym pDdwyrku al: Krlml. Teu dzll!cI.k p'lIllI, uyll podl!cha,
prawd, cnu, tyć ludllom, aDI IP'Ć ole d.Je. Oue
się rtiul.rIIle l.k stut.ck' tr,b •. J. SIm, choć
'l1koholem Ilę kue p lę, Jndem bum.1a chory. Te
- a to,: I temu podobne rozm6wkl powtaruly się luZ blisko
••, pol •• o......."n, I ...............:
tyd"e6. P.nl Słlcba, młoda oledołwl.dtloo. m.tk.,
ak., •••tnl ..... lalon" .up.rlo •••, .. ..
lilii' w rozpacz wp.d.II, karmił., kołyS4ł', ple.
..NIltOlo. ... ...."'-akt "arae. . . - .
lUllkl skw.pllwle I ...lenlał. - I Dle. WrJ.lsku J.kl
.up.rto.'.' .......
d. . . . . . . ..
był taki był.
• ..........._ ..
N.gle, Iuptlnle nlupodll.ole, Bp.dł. pomoc I
dostarc18 w całowagonowych ładunkach
PrzYlecbalI Jej Ilostr.. olob., kt6r. ju1 kilkoro
wprost z fabryk i ropalil laj drobnid"ecl zdrowo "ychow.ła.
COWO , magazynu swego w jarolławia
Obejrul. dliecko.
SpOłdllelczy
- Ol St.cho, St.cha. Czy ulI! .Idzlll tych ró·
iowycb plam w p.chylule, lwykłe odp.ueDie,
wynlltłe l oltulOlelętnl!lo prze"ll.nl. I 1 puepo.
I 0lr.Dleso., od,owl.d.J.IaboJel4
etui •. Jut to bolUdt I dllecko dl.teKo pl.cn.
W JAROSlAWIU.
Wyk,plemy dziecko I usypiemy wybornym PUdl:":m:..'::-~::==::-_-:==:,,"',,,:=;~
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Nawozy sztuczne

na sezon jeSienny 1935 r.
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fi on k RoInICZu
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