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Żelazka gazowe — tanie — czyste — higieniczne
Serca na uwięzi
Po katastrofie wojny światowej żyliśmy
ciągle jak w kalejdoskopie szybkich wydarzeń,
tak szybkich, że często rozum ludzki im nadą
żyć me mógł- Cała Europa, ba, cała kula ziem
ska znajdowała się w okresie ciągłych przeobra
żeń, życie szukało nowych dróg. W poszuki
waniu tym czynili różni „prorocy“ narodów
eksperymenta za które płacił prawie zawsze
naród.
Groźny bizantyński kolos rzucał przez ca
łe lata cień swych krwawych reorganizacyj na
całą Europę grożąc ostatnio przez zorganizowa
nie niewolniczego systemu pracy, zalanie świa
ta towarem piatiletki. Ścieśniał się coraz bardziej
rynek zbytu w Europie przy utrudnieniu kredy
tu a w końcu ogarnęła niemal całą kulę ziem
ską klęska bezrobocia, która stała się dziś nie
mal największą katastrofy państw. Bezproduk
tywne a olbrzymie kapitały poświęcają poszcze
gólne państwa na chwilowe załagodzenie nę
dzy, nie zmieniając sytuacji a obciążając groźnie
budżety.
W danej chwili stan bezrobocia jest tak
wielki, że tak w Ameryce jak i w Europie nę-

dzy, nie można opanować i przeto rządy wzywają cale społeczeństwa do zorganizowania po
mocy chociążby na miesiące zimowe. W kra
jach zachodnich zrozumiało społeczeństwo, że
pomoc ta żądana od każdego, który jeszcze
cośkolwisk posiada nie jest akcją filantro

pijną jeno samoobroną konieczną.
Członkowie społeczeństwa związani są ze
sobą silnymi węzłami, wyniszczenie jednego
odłamu w społeczeństwie musi za sobą pocią
gnąć zagładę reszty. O tym powinni ci pano
wie pamiętać, którzy dorobiwszy się w tych
czasach majątku głusi są na wołania nieszczęśli
wych.
Mamy przed sobą jeszcze 3 miesiące ciężkie,
bardzo ciężkie — każde miasto musi stworzyć
samopomoc fungującą bez zarzutu przy udziele
całego społeczeństwa. Nie możemy dopuścić do
zagłady miljonów ludzi, którzy ze swemi rodzi
nami cierpią głód. Każdy kęs chleba wkładany
do ust sytych powinien być przypomnieniem,
że obok brat cierpi głód i trzeba mu pomóc.
A co najważniejsza, nie ociągać się z po
mocą, gdyż bis dat qui cito dat.

Posiedzenie Komitetu Pomocy Bezrobotnym,
We wtorek dnia 26 stycznia odbyło się pod
przewodnictwem p. kom. Marszałkowicza po
siedzenie miejscowego Komitetu Pomocy Bez
robotnym w sali posiedzeń Rady miejskiej.
O pracach dotychczasowych referował p.
wicekomisarz Dr. Mutz, wykazując, w jak cięż
kich warunkach Komitet pracuje. Komitet wy
datkował do obecnej chwili na zasiłki ponad
60.000 zł., mając dochodów zaledwie 44.000 zł.
Deficyt w sumie ok. 16.000 obciąża Magistrat.
Do wyżywienia mamy w styczniu ponad
2.500 bezrobotnych. Komitet rozdaje prowianty
i węgiel> pozatem zajmuje się dożywianiem dzie
ci. Komitet Wojewódzki przekazał dla Tarnowa
10.000 zł , oraz kilkanaście wagonów węgla.
W m esiącach, które nastąpią potrzebuje
Komitet dla zaspokojenia najkonieczniejszych
potrzeb bezrebotnych o wiele większej kwoty,
a datki napływają coraz mniejsze. Na miesiąc
luty i marzec przewiduje Komitet zapotrzebo
wanie ponad 60.000 zł. W mieście składki u
kupców, przemysłowców i ludzi zamożnych idą

nadzwyczaj opornie. Pewnych ludzi nie wzrusza
nędza pozbawionych pracy i głód małych dzieci.
Nic dziwnego, że na posiedzeniu odzywały się
ostre głosy reprezentantów robotniczych.
Komitet postanowił zwrócić się jeszcze raz
do zasobnych obywateli miasta z żądaniem za
deklarowania pewnej sumy dla bezrobotnych,
wyznaczając równocześnie w stosunku do za
możności pewną ilość bezrobotnych , których
dany obywatel przez oznaczoną ilość dni ma
wyżywić. Jeśli więc oporny bogacz nie zgłosi
deklaracji, zjawią się u niego wyznaczeni bez
robotni, których będzie rnusiał przez pewien
okres czasu wyżywić. Zarządzenie to jest zupeł
nie słuszne, pomoc dla bezrobotnych nie jest
bowiem filantropją, lecz państwowym obowiąz
kiem każdego.
W ożywionej dyskusji zabierali głos : Dr.
Silbiger, p. Boruch, p. Grzebieluch, p. komisarz
Marszałkowicz, inż. Okoń, ks. Chrząszcz i p.
Marguliesowa. W końcu sprawozdanie z komisji
rewizyjnej odczytał ks. prof. Janik.

le wszystkie rośliny kłosowe, okopowe i paśze
zdrożały w tym okresie o 16
*/»- ’
Jeżeli chodzi o ceny na przyszłość, to będą
one zwyżkować, ponieważ w roku ubiegłym
zebrano zbóż o 19 •/• mniej, niż w roku 1930.
Dodać tu należy, iż ta sama Rosja, która przed
rokiem setki wagonów' zbóż tygodniowo odsta
wiała na rynki zagraniczne, w bieżącym roku
sprowadza w takich ilościach z Ameryki, Argen
tyny, by łagodzić głodne żołądki, które w miljonach są liczone. Również Chiny przeżywają
ogromny kryzys połączony z głodem.
Że te rynki są dobrymi odbiorcami, ceny
zbóż zatem nie spadną, Ble się będą podnosić.
Dlatego też rolnicy, którzy mają zboże kupować, kupić winni obecnie, ci zaś, którzy mają
do sprzedania winni się wstrzymać do wiosny.
Mimo tej zwyżki cen zbóż, położenie rolników
nie poprawiło się, bo zboże bynajmniej nie jest
jednym najważniejszym produktem rolnika. Obok
zwyżki cen zbóż nastąpiła bardzo dotkliwa zniż
ka cen artykułów hodowlanych. Mianowicie w
okresie od listopada 1930 r. do listopada 1931
r. jaja na rynku wewnętrzym staniały o 37%,
mleko o 18%, świnie o 50%, zaś za krowę
mleczną niedawno płacono o 62% mniej, niż
przed rokiem. 1 tutaj zniżka ta nie jest bynaj
mniej niespodziewana. Mianowicie w ciągu roku
ilość świń wzrosła z 6 do 7'3 miljonów sztuk,
czyli w ciągu roku przybyło 1,300.000 sztuk
nierogacizny. Z drugiej strony mieliśmy nieuro
dzaj pasz, a zwłaszcza siana i słomy, ziarno zaś
(jak poprzednio zaznaczyłem) trochę też zdro
żało. Z tych przyczyn jesienią i obecnie rolnicy
gromadnie wysprzedają inwentarz żywy i to
wpływa na zniżkę cen. Do powyższego przy
łączamy załamanie się naszego wywozu zagra
nicznego. W ostatnich latach wywoziliśmy duże
ilości trzody, bydła, oraz wieprzowiny, zwłasz
cza do Austrji i Czechosłowacji. Pozatem wy
woziliśmy coraz to więcej na inne rynki, jak
n. p. do Francji, Belgji, Włoch i t. d. Ostatnio
jednak te wszystkie kraje poczęły wprowadzać
coraz to dalej idące utrudnienie w postaci wy
sokich ceł, szykan weterynaiyjnych, kontyngen
tów i t. d. W ten sposób nasz wywóz inwen
tarza żywego i mięsa znacznie zmalał, przez co
na rynku wewnętrznym okazała się większa po
daż niż pobyt, a wskutek tego ceny świń i by
dła katastrofalnie załamały się. W ten sposób
sytuacja rolnictwa stała się rozpaczliwa, nastą
piły liczne bankructwa, licytacje i t. d.
Dokończenie nastąpi.

Antoni Gładysz.

Wyszła z druku książka p. tyt.:

Rolnictwo na przełomie kryzysu.
Dwa ostatnie lata prawdopodobnie długo
pozostaną w pamięci rolników. Kryzys, który
zaczął zarysowywać się już w 1929 r., w roku
1931 wystąpił w całej pełni, doprowadzając
olbrzymią większość warsztatów rolnych do zu
bożenia. Trzeba tu jednak podnieść, że chociaż
jedna klęska za drugą zwalały się na strudzo

ne barki rolników, to jednak w niektórych wy
padkach życia gospodarczego zaczęła prześwie
cać jutrzenka poprawy. Jutrzenką tą była przedewszystkiem niewielka zwyżka cen zboża. Mia
nowicie od listopada 1930 r. do listopada 1931
r. ceny żyta wzrosły z 16 na 24 zł. (czyli 45%)
Ceny jęczmienia z 17 na 22 zł. (22%). a wogó-

CHOROBY ZĘBÓW
ich przyczyny i sposoby zapobiegania
pióra dent. I. Hellina (Tarnów)
Do nabycia we wszystkich

księgarniach.

Cena Zł. 3-50.
(Znaczna część tej książeczki poświęcona jest młodej
matce)
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Gotujcie na gazie—tanio, czysto, higienicznie.
(zależnych od wysok. czynszów) opłatach na cele
czyszczenia miasta, a wyraża się ta zmiana tern, że
odtąd zaszeregowanie ulic i placów do poszczególnych
Specjalista chorób skórnych, wene kategorji procentowych opłat t. j. do 4%, 2°/0 i 1 °/0
od wysokości czynszów, uzależnione jest nie od ilości
rycznych i dróg moczowych
dni czyszczenia, tylko od jakości i ważności odnośnej
ordynuje w Tarnowie, ul. Różana 5. ulicy i placu.
Wywóz śmieci odpadków uskuteczniano 2 razy
(Dom Blondera).
tygodniowo z 910 posesji prywatnych, z 19 domów
-----------------Leczenie żylaków.
-----------------miejskich i 40 stanowisk ulicznych. Liczba tych ostat, nich ma być w roku przyszłym ze względów saniznacznie zwiększona. Ogółem w użyciu norPoseł Kciuk umyka od swych i| tarnych
malnem było 1210 skrzyń, w czem na budynki miejskie
przypadła 57 sztuk. Ilość w ten sposób przywiezio
wy borców.
nego śmiecia wyraża się pokaźną cyfrą 204.000 m3
Nadali się posłowie centrolewu swoim wy co zużyto na zasypanie t. zw. dołów kolejowych i
borcom, skoro ći wyprowadzają ich z kocią mu systematyczne tworzenie tern samem działek zdolnych
zyką i pałkami, honorowo ze swoich gmin. Wi do zabudowy.
docznie ich antypaństwowa robota przebrała
W okresie sprawozdawczym t. j. w czasie od
miarkę, skoro nawet ci, którzy ich niedawno
1. stycznia 1931 do 30 grudnia 1931 r. wydatki
wybierali, nie chcą ich słuchać i przepędzają wynosiły 225.482.90 zł., dochody 223.936.93 zł.
szkodliwych malkontentów, nie dopuszczając do
wieców.
Przekonał się o tern p. poseł Kciuk , który
przybył do Bolesławia, aby u swoich wyborców
Uroczysta Akademja Związku
urządzić wiec. Cóż, kiedy go słuchać me chciano
Strzeleckiego
i grożono, że jeśli będzie przemawiał, kijami go
przepędzą. Zebrani nie dopuścili nawet do wy w sali Marzenia dowiodła ogromnej żywotności Tar
boru prezydjum. Kiedy gospodarze przybrali nowskiego Oddziału. Prof. Świerczek w słowie wstęppostawę groźną , udał się p. poseł Kciuk pod nem świetnie zobrazował powstanie styczniowe, prof.
skrzydła policji, która musiała niefortunnego try Woźniak wypowiedział przy akompanjamencie p.
buna ludu odprowadzić do granicy powiatu. Błotnickiej micny wiersz Czuchnowskiego, orkiestra
Towarzyszyła mu w tej drodze kocia muzyka 16 p. p. pod doskonałą batutą p. Bóhma wykonała
mieszkańców wioski.
b. poprawnie szereg kompozycji, a międzyszkolny
chór pod batutą dyrygentki p. Janiny MachalskiejBogdanowiczowej odśpiewał szereg pieśni.

ir. Mimm mmiEmi

Z budownictwa podziemnego.
Ostatni rok pracy budownictwa podziemnego,
aczkolwiek wypadł w czasie nie świetnej konjunktury
gospodarczej, wykazuje świetne rezultaty, a to z jed
nej strony dzięki zrozumieniu p. komisarza rządu, że
podniesienie miasta zależy w dużej mierze od facho
wego przeprowadzenia regulacji, z drugiej strony
dzięki energji i fachowości p. inż. Wojewskiego.
I tak na rok 1931 wydatkowano na rzecz bu
dowy ulic, placów i skwerów 179 000 zł. Ogólna
długość przeprowadzonych regulacji ulic wynosiła
4.622 kim.
Podnieść należy wykończenie placu Wolności i
budowę dworca autobusowogo. Na placu św. Ducha
wykonano 3 wysepki z zieleńcami. Przeprowadzono
również remont ulicy Krakowskiej, aż do mostu ko
lejowego. Wykonano również odnowę ul. Szerokiej
i część ul. Krasińskiego.
W dzielnicy Grabówka dokonano licznych re
gulacji, tak bardzo potrzebnych w tej zawsze po
macoszemu traktowanej części miasta.
Nie można zapomnieć o rozpoczęciu budowy
miejskiego odcinka ul. Mościckiego. Ostatnio wyko
nano w dzielnicy Grabówka dalszy ciąg kanału, ma
jącego szczególne znaczenie dla ujęcia wód opado
wych wysoko położonych terenów w północnej części
miasta.
Na roboty kanalizacyjne wydano 32.000 zł.
W zakresie pomiarowym wyłączono dla celów
budowlanych, podziałowych i parcelowych 95 linji
regulacyjnych w różnych dzielnicach miasta.
Ponadto zorganizowano przy budownictwie pod
ziemnym osobne biuro pomiarów miasta dla wyko
nania nowego planu regulacyjnego.
Przy wszystkich powyższych robotach zajętych
było w ciągu całego sezonu budowlanego 480 ro
botników.
Zakład czyszczenia miasta prosperował jako od
rębna instytucja użyteczności publicznej w bieżącym
roku normalnie we wszystkich działach t. j. w czysz
czeniu ulic i placów, w wywozie śmieci z domów,
w czyszczeniu dołów kloacznych i włazów kanalizacji
miejskiej. Ilość zatrudnionych robotników wynosiła
przy najwyższym nasileniu 130 pod koniec roku, po
redukcjach jesiennych spadła do 90, licząc bez do
zoru rejonowego i bez donajmowanych furmanek.
W okresie sprawozdawczym nastąpiły w Zakła
dzie trzy zasadnicze zmiany. Tabor konny własny
uległ redukcji i Zakład przeszedł na donajmowanie
prywatnych furmanek z uwagi, że sposób ten kalku
lował się znacznie taniej, aniżeli utrzymywanie koni
we własnym zarządzie. Ten sam wzgląd był podsta
wą do oddania drogą licytacji w prywatne przedsię
biorstwo wywozu śmieci z domów, co odbywać się
będzie nadal pod ścisłą kontrolą organów miejskich.
W końcu zaszła statutowa zmiana przy procentowych

Otwarcie i poświęcenie świetlicy
strzeleckiej w Mędrzechowie.
Bardzo uroczyście wobec licznie zebranych re
prezentantów władz, sympatyków, oraz braci strze
leckiej, odbyło się poświęcenie Świetlicy w Mędrze
chowie. Na uroczystość tą zjawił się sędziwy p. Mar
szałek Bojko, starosta Dąbrowy p. dr. Dorosz, poseł
Starzyk, major Słomka, oraz del. Wojewódzkiej Ko
mendy Strzelca z Krakowa.
Poświęcenia dokonał ks. proboszcz z Mędrze
chowa, poczem przemawiali pp.: marszałek Bojko,
starosta Dorosz, poseł Starzyk, del. Kom. Wojewódz
kiej Strzelca oraz Inspektor szkolny.
Po części oficialnej zabawiono się ochoczo do
późnej nocy.

z^e Związku Mtcdej Polski.
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W bieżącym miesiącu powstał w ramach Z. M.
P. klub piłki nożnej p. n. „Lechja“, który uż w
tym sezonie będzie prowadził rozgrywki związkowe
o mistrzostwo w klasie O. Następnie powstała na
terenie Z. M. P. sekcja gry w „Ping—Pong“, która
rozwija się pomyślnie, czego świadectwem, że stoły
stale są zajęte w czasie od 6 do 9 wieczorem. Sek
cja Oświatowo Kulturalna urządziła dn. 6 bm. od
czyt w kinie „Marzenia“ na temat — Polska, a
Niemcy — wygłoszony ze świetną swadą i znajomością rzeczy przez p. prof. Szyszkę z Krakowa.
Sekcja teatralna odegrała dn. 24 b. m. komedję p.
t. ,,20 dni kozy“. Gra na ogół wypadła bez zarzutu, czego dowodem były salwy śmiechu i brawa,
jakimi publiczność darzyła grających amatorów. Sekcja kobiet urządzi w najbliższej przyszłości kurs,
gotowania, szycia, kroju, modelarstwa i przemysłu
chałupniczego. Pozatem sekcja ta współpracuje z innemi sekcjami intenzywnie co należy podkreślić i
podnieść.

Rok założenia i 900.
na

Wieczorny Półroczny

Kurs Księgowości
Korespondencji,arytmetyki, nauki o handlu i
wekslu oraz pisania na maszynie dla do
rosłych przyjmuje się

W SZKOLE KUPIECKIEGO PRZYSPOSOBIENIA

Henryka Rauscha w Tarnowie
Goldhamera 8. między 6—8. wieczór.
Po ukończeniu Kursu odbywa się egzamin pod prze
wodnictwem delegata Kuratorjum Szkolnego' Krak,
i wydaje się świadectwo.

Opłatek dla hufców szkolnych
żeńskich P. W. K.
Staraniem p. dyr. Zakrzewskiej prezesowej lo
kalnego koła P W. K. odbyła się dnia 24 bm. w
salach seminarjum naucz, żeńs. im. św. Jadwigi Wie
czornica, urządzona dla hufców szkolnych żeńskich
seminarjum św. Jadwigi i szkoły handlowej.
Po przemówieniu ks prałata Lubelskiego, pani
prez. Zakrzewskiej i pułk. Wójcickiego odpowiedzia
ła uczenica seminarjum p. Rajcówna kończąc prze
mówienie okrzykiem na cześć marszałka Piłsudskie
go. Muzyka 16 pp. odegrała 1 brygadę poczem uczenice odśpiewały szereg kolend.
Po oficjalnej części, przy skromnie zastawionych
stołach trwało towarzysk e zebranie blisko do 9-tej
wieczór.
Wieczornicę z ramienia wojskowości zaszczycił
swoją obecnością płk. Wójcicki kierownik okr. urzę
du WF. i PW. z Krakowa, mjr. Sikorski insp-ktor
P. W. Do V z Krakowa, kap. Djaczyński, kierow
nik okr. PW. por. Wardzyński, kierownik por. PW.
oraz kpt. Pilch.
W przemówieniach zaproszonych gości przebi
jała nuta radości z tworzących się zastępów bojowniczek przyszłych, oraz słowa zachęty i umocnienia
do wytrwania w trudnej, wzniosłej i wymagającej
nieraz może ofiary życia przyszłej

ich

misji.

Przez

cały czas trwał nastrój serdeczny i podniosły.
Lokalne kolo P W. K. pod egidą p. Zakrzewskiej
rozwija się doskonale. Krótki czas trwania kola, bo
niecały rok, ma za sobą już szereg poczynań dla
rozwoju koła bardzo ważnych i pełne celowości ko
rzystne zamierzenia na przyszłość.
Rozwój Koła, dobro i sprawność hufców jp.kolnych ma niezwykle ważne znaczenie dla Państwa i
społeczeństwa. W hufcach kształcą się przecież przy
szłe kadry wojska ochotniczego, w zastępstwie po
wołanych na front w czasie wojny, spawująie służ
bę wojskową wewnątrz kraju, w biurach, w obronie
przeciwgazowej, przeciwlotniczej, w służbie łączni
kowej i t. p.
W społeczeństwie jest jednak jeszcze małe zro
zumienie dla tej bodaj czy nie najważniejszej pla
cówki społecznej.
Dobrowolny napływ członkiń do Koła, któryby
Stanowił o dobrem uposażeniu hufców, jest jeszcze
znikomy — a agitacja mając niekiedy piękny plon,
miewa i przykre momenty, trafiając na jeszcze nie
uświadomione elementy społecznie i narodowościowo.
Mamy jednak nadzieję, że społeczeństwo całe
zrozumie znaczenie rozwoju tej placówki i wytęży
swe siły w tym kierunku, aby kadry przyszłych
obrońców ojczyzny stale się zwiększały.
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Znowu bankructwa.
Przez jakiś czas przycichło w naszem mieście.
Szeptali tu i tam, że ta lub owa firma się chwieje,
jednak większych bankructw nie było. W ostatnich
tygodniach fala przymusowych zarządów i sądowych
ugód przypłynęła do Tarnowa i tak mamy w ostat
nich dniach kilkanaście bankructw do zanotowania.

Zarząd Związku Młodej Polski w Tarnowie po
czuwa się do obowiązku złożenia tą drogą podzię
kowania Zarządowi T. S. L. w Tarnowie za
bezpłatne udzielenie lokalu przy ul. Klikowskiej 3 .
Ulice coraz mniej oświetlane,
na cele organizacyjne Związku Młodej Polski oraz
ze bezpłatne użyczenie sali kina „Marzenie“ na od
Zarząd elektrowni chce chyba przeprowadzić
czyt wygłoszony dn. 6 stycznia br.
dodatni bilans handlowy kosztem oświetlenia miasta.
Ponadto poczywa się Zarząd Związku Młodej W całem mieście oświetlenie jest gorsze aniżeli da
Polski w Tarnowie do obowiązku złożenia tą drogą wniej. Jeśli na ulicy Krakowskiej i Wałowej jest
podziękowania p. komisarzowi rz. A. MarSzałko- wieczorami ciemniej niżli w Dąbrowie lub Brzesku,
co dopiero mówić o ulicach bocznych, na których
wiczowi, za życzliwą opiekę i pomoc jaką darzy
tylko gdzieniegdzie suchotniczo jakaś lampka świeci.
Związek Młodej Polski.
Więcej światła, panowie!
— o—
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Używajcie gazowych pieców kąpielowych, gdyż są najtańsze.
Z dżungli.
Sprawa kahalu nie jest jeszcze załatwioną Pa
nuje tam jak w dżungli temperatura podzwrotnikowa,
Dwudziestu kandydatów na prezesa uwija się po
mieście, a ich naganiacze niepokoją urzędy i władze,
Do Krakowa jeździ codziennie inna delegacja „wpływowych“ dżunglistów, którzy korzystając z nieświadomości tamtejszych władz, nie znających tutejszych
ludzi, legitymują się jako reprezentanci ulicy. Żydówsaiej i stawiają swoje postulaty. Ostatnio jeden z
działaczy politycznych ulicy Żydowskiej zaprzągł w
-swój rydwan dwa zdeklasowane ogiery, nie mające
nic do stracenia, więc występujące z całem nahalstwem.
W dżungli płonie !
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Na marginesie dżungli.
Główną sprężyną powodzenia każdej partji po
litycznej, jej wpływów i wielkiego promieniowania
na życie społeczne jest dyscyplina, karność i ideowośó
członków danego politycznego ugrupowania.
Do władz zarządzających powinni być wybierani tacy ludzie, którzy się cieszą ogólnem zaufaniem
członków, a auterytetu raz wybranego przewodniczącego czy Zarządu nikt nie śmie podważać bez ważkich powodów.
Najliczniejsze chociażby ugrupowanie, jeśli nie
kieruje się w sprawach wewnętrznych wysoką etyką
polityczną względem samych siebie, dale] karnością
i dyscypliną, daje się pogrążyć mniejszym nawet
ugrupowaniom, gdyż przez rozbieżność i kłótnie w
;swoim obozie, staje się politycznie niepełnowartościowem.
Takie myśli nasuwają się obiektywnemu obser
watorowi, który od jakiegoś czasu spogląda na akcję
ortodoksji, najpoważniejszego na naszym terenie od
łamu żydowstwa. Różni macherzy polityczni nie ma
jący nic wspólnego z ortodoksją, uzurpują sobie prawo
zabierania głosu, mącą i judzą i wytwarzają w po
litycznie niewyrobionym obywatelu z ulicy Żydow
skiej zamęt i brak zupełny orjentacji.
Ortodoksja, aczkolwiek jest jedną z największych
ugrupowań żydowskich, nie mogła dotychczas dokład
nie położyć ręki naspołecznem i politycznem życiu ulicy
.Żydowskiej tylko dlatego, że niema między ortodoksją
zgrania ani posłuchu dla swoich przełożonych władz.
Nic dziwnego, że wyłaniają się z tego piekiełka
kłótni różni zbijacze afer, aby na kwestji żydowskiej
ubijać własną pieczeń.
Organizacja ortodoksów winna nauczyć się par
tyjnej dyscypliny, wychować swoich członków w po
■słuchu dla Zarządu a w szczególności winna wybierać
z pośród siebie takich ludzi, którzyby organizacji
nie kompromitowali.
Dzisiejszy przetarg zakulisowy na godności na
ulicy Żydowskiej, jest smutnym widowiskiem dezor
ganizacji wielkiego ugrupowania.

Zjazd kupców tytoniowych.
W związku z zamierzoną przez Dyrekcję Mo
nopolu Tytoniowego obniżką prowizji za sprzedaż
wyrobów przez trafikantów i wprowadzeniem różnych
uciążliwych dla kupiectwa tytoniowego przepisów —
odbył się w Tarnowie dn 22 w lokalu Związku
Niewiast Katolickich zjazd hurtowników przydzie
lonych do Magazynu tytoniowego w Tarnowie, a re
prezentujących 28 hurtowni tytoniowych.
Po dłuższej dyskusji wybrano 2 delegatów na
zjazd kupców tytoniowych z całej Polski do War
szawy, w osobach pp. Combra i Kaczora. Zjazd ten
odbył się w Warszawie 24 stycznia. Podobno przyrzeczono delegacji na zjezdzie znaczne złagodzenie
Przepisów o obniżce prowizji.

Na ekranie życia.
W cukierni duszno. Panowie adwokaci politykują, wysuwając „miłych“ kolegów na stanowiska spo
łeczne, bo to zawsze taki społecznik niema czasu na
prowadzenie kancelarji i może chybcikiem jakieś sądówki wpadną na własne podwórko.
Były asesor Szaja przysięga, że wszystko się
wali — ¿e każdy człowiek to złodziej a jeśli jesz
cze nic nie akradł no to ukradnie, a on dobrze wie
co w trawie piszczy, a jeśli jeszcze nie piszczy „to
lędzie bardzo piszczeć“.
Nasz totalizator chce znowu się zakładać, że
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Kursy dokształcające

asesor Szaja jutro całkiem co innego będzie mówił.
Opowiadają, że 4 delegatów wyjechało do Krakowa
aby ,,z miarodajnymi czynnikami“ omowić kwestję
żydowską, jrden z nich dostał nawet 20 zł. djety
i po długiem kołowaniu po przedsionkach trzędów
krakowskich, wysłuchał ich w końcu pan woźny,
przyrzekając pomoc i protekcję.
Naprzeciw plant ustabilizował się rabin jasno
widz, który za drobną kwotę objawiał przyszłość.
Mówią, ża kandydaci na prezesów i komisarzów sta
wili się u niego gremialnie, jednak odpowiedzi ra
bina ich nie zadowolniły.
Powstał z tego powodu kram, gdyż kandydaci
orzekli, że to polityczny wysłannik bobowskiego ca
dyka, chce doprowadzić do tego, aby kandydatów
żółć zalała i postarali się, aby cudotwórca opuścił
Tarnów.
Już to w tym Tarnowie mamy dobroczyńców
mnogo. Oto jeden z właścicieli folwarków dał na
bezrobotnych 10 kilo buraków a znowu jedna pa
niusia ofiarowała sześć potarganych kołnierzy swego
męża. Jeden z adwokatów, który dziennie wypija 5
koniaków po 4 zł. i liczne benedyktynki ofiarował
na bezrobotnych aż o zł. miesięcznie i jest przeko
nany, że za tą swoją dobroczynność zostanie jeszcze
honorowym obywatelem miasta.
Zawiązał się w naszem mieście komitet, który
ma przez agitację i odczyty przygotować nasze mia
sto do prohibicji. Prezesem został wytrawny znawca
w sprawach alkoholu p. E.

Osobiste.
' ■

'

dla dcroslych w zakresie 8-miu klas gimn.

„NAUKA“
zatw. przez Kuratorjum Okr. Szk. Krakowskiegorozpoczynają z dniem 20 stycznia b. r. wpisy
na !l-gie półrocze nauki w zakresie wszystkich
klas gimnazjalnych.
„Nauka“ Tarnów, Nowy Świat 32, godz. urzędowe
od 16—18-tej.
Kierownictwo przyjmuje również wpisy na zbiorowe
lekcje języków nowożytnych i przedmiotów z zakresu
wykształcenia ogólnego.

I

Prezes Sądu okręgowego w Tarnowie dr Pary- >
lewicz, został mianowany Prezesem Sądu Apelacyjne- |
go w Krakowie
Dyrektorem III. gimn. został mianowany p. dyr.
Hercig.
Dyrektorem II. gimn. został mianowany p. prof [
Machalski.

Hasło brzeskie.
Ilość mieszk. Brzeska

gdyż rezultaty z poprzedniego roku są zadowalniające i bardzo korzystne.
Podniesiono z uznaniem działalność Państwowej
Fabryki Związków Azotowych w Mościcach, która
nie tylko dostarcza na zamówień e nawozy na miej
sce przeznaczenia, ale także daje bardzo wielkie ul
gi wspłacaniu rat za nawozy.
Stwierdzono, że przez sprawozdanie i utrzyma
nie przez wydział powiatowy 24 sztuk rasowych buchaji poprawił się znacznie w powiecie materjał chodowlany.
Zwrócono uwagę na podrożenie trzody chlew
nej przez utrzymanie knurów rasy białej angielskiej,
która po skrzyżowaniu z naszą trzodą chlewną da
je znakomity materjał bekonowy, na który mamy nie
ograniczony zbyt do Anglji. Do podrożenia produk
tów zwierzęcych przyczyni się niechybnie i fakt zna
cznego wybicia świni, wskutek taniości w miesiącach
zimowych.
Po wyczerpującem omówieniu wszystkich zagad
nień związanych z rolnictwem, przystąpiono do utwo
rzenia Pow. komitetu wystawo .vego, w związku z ma
jącą się odbyć wystawą ziemi krakowskiej, która bę
dzie urządzona w Krakowie od 20 sierpnia do 4
września br.
Komitet podzielił się na cały szereg sekcji któ
re przygotowują na wystawę eksponaty.
Powiat brzeski pokaże tam swój dorobek pod
względem kulturalnym, historycznym, etnograficznym
zabytkowym, handlowym, przemysłowym i. t. p.
Najmniej niestety do pokazania mielibyśmy w
przemyśle handlowym, który prawie że nie istnieje,
względnie jest on dopiero w powijakach. Wyjątek
stanowi przemysł wypiekania kukiełek w Uszwi pro
wadzony tam od niepamiętnych lat i przemysł wi
klinowy polegający na uprąwie wikliny i wyplata
niu z niej różnych sprzętów domowych w woli Przemykowskięj.
Wielki przemysł reprezentuje p. Gótz ze swo
im na europejską miarę urządzonym browarem piwa
i drożdżowni.
W Przyborowiu istnieje duże gospodarstwo ryb
ne i lasowe.

Według ostatnio przeprowadzonego spisu lud
ności ilość mieszkańców miasta Brzeska wynosi
3689 osób.
Spis przed 10 laty wykazywał 3144 osób, na- ;
turalny więc przyrost ludności za okres 10 lat wy
nosi 545 osób.
Mała stosunkowo jak na miasto powiatowe ilość j
mieszkańców Brzeska tłumaczy się między innemi
tern, że samo miasto rozbudowane jest na niezmier
nie małym i ciasnym terenie, i jego kosztem rozbu
dowują się podmiejskie wsie n. p, Słotwina, Brzezowiec. Już targowica leży na terenie wsi Jadowniki,
a ze wsi Jasień do Rynku jest około 200 metrów.
Kursy gospodyń wiejskich
To też zadaniem Zarządu Miasta powinno być
Przed kilku dniami zakończył się w Tymowej
dążenie do przyłączenia gmin podmiejskich jak Slotw pow. brzeskim tygodniowy kurs gotowania przez
wina, Brzezowiec, część Jasienia, Jadownik i Okoci- miejscowe Koło Gospodyń, które zostało założone w
ma do Brzeska, aby powiększyć jego teren i zrobić marcu ub. roku. Poza stałemi zebraniami, Kola na
go miastem o większej liczbie ludności, a przeto o których zajmowano się głównie propagandą uprawy
większem znaczeniu.
warzyw i higjeną dziecka w domu, wzięła także
część
członkiń koła udział w wycieczce zorganizo
Konferencja polityczno prasowa.
wanej dla zwiedzania wsi i mniejszych wzorowych oW niedzielę 31 bm. odbędzie w Brzesku w Sa- i bór w powiecie.
li Magistratu o godz. 10 rano konferencja politycz- j
Z końcem roku urządziło Koło kurs gotowania,
no prasowa z udziałem ks. posła dra Czuja i dele- ' w którym wzięło udział 22 uczestniczek w tern 15 z
gata Rady wojewódzkiej BBWR.
, Koła; kurs przeprowadziła p. Sołtysówna, instruktor
ka z M. T. R.
Z prac Pow. Komisji rolnej.
W zakończeniu kursu wzięli udział: instruktor
W dniu 20 bm. odbyło się w Brzesku w sali rolny p. Dąbrowski, nauczycielstwo i wprowadze
Wydziału Pow. posiedzenie pow. komisji rolnej przy ni goście.
udziale delegata wydziału Rolnego przy wojewódz
Przy kolacji przygotowanej przez uczestniczki
twie p. Wróblewskiego. Przewodniczył Starosta dr. kursu przemawiał: O roli gospodyni w gospodarstwie
Dollińger.
p. Dąbrowski, oraz o znaczeniu pracy kobiet miejsco
Uchwalono preliminarz budżetowy, poczem roz- i wy kierownik szkoły. Miłą uroczystość zakończono
poczęła się dyskusja która żilustrowała stan rolnic- : odśpiewaniem pieśni „Nie rzucim ziemi“.
twa w powiecie.
Przeżywa ono łącznie z innemi gałęziami wy- i
twórczości, głęboki kryzys, niemniej stwierdzono, że
nawet w tych wyjątkowo ciężkich czasach, nie wy
pada upadać na duchu, ale wytężoną wspólną pracą
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna“ urządza dnia
dążyć trzeba do przełamania konjuktury i zapobie
1 lutego wielką zabawę taneczną w sali stów. „Gwiaz
gać w ten sposób depresji.
Przyjęto z uznaniem do wiadomości znaczną po da“, z której dochód przeznaczony jest na pomoc
prawę w zakresie hodowli oraz piękne wyniki w dla wdów i sierot po policjantach.
Sympatyczna ta zabawa ściągnie niechybnie licz
produkcji roli.
Postanowiono działać propagandowo w zakre- I ną publiczność, z jednej strony ze względu na to, że
sie doświadczalnictwa hodowlanego i nawozowego Komitet „Rodziny Policyjnej“ czyni wielkie starania,

K ro 111 k n k a r ua w ało w a.
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aby zabawa ta dala gościom wiele urozmaicenia, pozatem cel stów. „Rodziny Policyjnej“ jest sympatycz
ny dla każdego obywatela, zdającego sobie sprawę
z pełnej poświęcenia a tak wielce niewdzięcznej i
ciężkiej pracy i doli policjanta.
Jesteśmy przekonani, że tłumnie publiczność tar
nowska podąży na tą zabawę.
Onegdaj odbyła się Zabawa Policyjna w Tucho
wie, na której zebrała się bardzo licznie doborowa
publiczność z Tuchowa i okolicy. Bawiono się ocho
czo do białego rana.
Związek Strzelecki oddział w Tuchowie urządza
dnia 6 go lutego w Sali Sokola zabawę taneczną.
Zabawy Strzeleckie w Tuchowie mają już swoją
ustaloną reputację i każdy wie, że może się na tej
zabawie doskonale zabawić, toteż liczni goście z Tar
nowa wybierają się na 6 go do Tuchowa.

Współpracownicy śp. Radosława Narkiewicza,
pracujący w Zarządzie Dóbr X. R. Sanguszki, skła
dają resztę zebranych pieniędzy po opłaceniu wieńca
i mszy św w kwocie 40 zł. na Zakład SS. Alber
tynek w Tarnowie.

“ BIURO ARCHITEKTONICZNE s
i BUDOWLANE
1

im.E»iHiiin!
architekty w Tarnowie
ul. Żabnieńska 8.

parter

wykonuje:

Do naszych Abonentów!

Z sali koncertowej.
Piękną „Godzinę muzyki“ spędzili licznie zebra
ni 23 go bm. w sali Tow. Muzycznego słuchacze
mistrzowskich produkcji świetnego pianisty prof. Zy
gmunta Przeorskiego oraz znakomitego skrzypka dr.
Billiga. Obaj artyści wykonali szereg nowych dla
Tarnowian kompozycji, jak głęboko ujęty i misterny
Koncert Głazunowa, lub pieśni ludowe czeskie Zaromina Weiubergera. Dr. Billig jest skrzypkiem wy
sokiej klasy, śpiewny silny ton. wsparty doskonałą
pasażową techniką są głównymi wykładnikami sztuki
tego artysty. „Apassionata“ Beethoyena w wykona

Nie płacenie prenumeraty za pismo jest działa
niem na szkodę wydawnictwa. Każdy prenumerator
powinien zrozumieć, że obowiązkiem Jego jest pun
ktualne uiszczanie opłaty za przysyłaną mu gazetę.
Zwracamy się więc do wszystkich, którzy nie
uiścili prenumerat za rok ubiegły, o natychmiastowe
przesłanie zaległej kwoty.

Administracja „Hasła“.

Kostjumy na redutę
do wynajęcia u p. Pietrzakowej, ul, Kra
kowska (za mostem kolejowym).

63

wykonuje portrety lub artystyczne fotografie po cenach bardzo
umiarkowanych. :—: Ważne! fotografie do legitymacji dla
Kasy Chorych wykonuje się po cenie 50 gr. za sztukę

§

domów oraz pojedynczych mieszkać
wykonuje się na dogodnych wa
runkach zapłaty.
OSZACOWANIA uskutecznia się dla
sadu, baDków i urzędu skarbowego.

Tow. Muzyczne pod kierownictwem nowego pre
zesa inż. Okonia zaczyna znowu pomyślnie się rozwijać.
Dnia 2 lutego wystawia sekcja teatralna świet
ną Rewję, której program bardzo urozmaicony zadowolni napewno publiczność tarnowską.

niu prof. Przeorskiego, to rewelacja swego rodzaju.
Całą potęgę i głębię Beethovena oddaje ten poważny
pianista, jeden z najlepszych uczniów Lesze ty cki ego
w sposób tak naturalny, że zasłuchane audytorjum
przeżywa w najszlachetniejszy sposób wszystkie wzloty
i upadki tego wielkiego i niespokojnego Ducha. Nie
milknące oklaski były dowodem uznania publiczności.

•e> Zakład Nowoczesnej Fotografji
..R E M B R AND T“

Telef. 236. s

plany, kosztorysy, oszacowania, obliczenia statyczne i budowy
kościołów, dworów, szkól,
s
plebanji, dornów mieszkalnych,
§ budynków fabrycznych, zabudoEs wań gospodarczych, wystawsklepowych i wszystkich robót w zakres budownictwa wchodzących,
NADBUDOWA i PRZEBUDOWY

Rewja Towarzystwa Muzycznego.

poleca swoje wyroby:

Plac Sobieskiego 2.
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Zdrój tarnowski

h

BIURO REWIZYJNE
dla księgowości i rachunkowości handlowej

g
|

JÓZEFA MULLERA

§
=

tłumacza

sądowego i zaprzysiężonego
znajduje się

Piwo bawarskie ■

rewizora księgowego

Porter

przy ul. Krasińskiego 5. 11. p
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I Zakłady Przemysłowe |
§
Wł. Bracha w Tarnowie
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Biuro Spedycyjne A. Bronikowskiego
Specjalność: Transporty mebli miejscowe i zamiejscowe

polecają: cegłę, dachówkę, kafle, piece, kuchnie po cenach przystępnych i na dogodnych warunkach spłaty.
Telef. 165 i 84.
Telef. 165 i 84.
.....................................*
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Spółdzielnia z ogr. odp.

♦

w Krakowie, ulica Gołębia L. 2.

korepetycji O
ka francuskiego.

Wiadomość: ul. Żabnieńska L 8.
m. 4 od godz. 2 do 4.

na cele budowlane, przemysłowe, rolnicze, na
amortyzację uciążliwych pożyczek hipotecznych
za oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym.
Chcesz korzystać z naszej instytucji? Zgłoś się u naczego reprezentanta, który Ci udzieli bliższych informacji.
Reprezentant nasz na Tarnów: ul. Kołłątaja 9.
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daje każdemu wiele kultural
nej rozrywki. Kto chce nabyć
najlepsze i najtańsze Radjo,
niech wstąpi do firmy
B
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długoterminowych na lat 10 ¡5, 20

Udziela się

jez v

udziela pożyczek
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Telefon 581

Tarnów, ul. Urszulańska 17.

H

Tarnów, ul. Wałowa 13.
(naprzeciw Kasy Oszczędności) Ł .

❖ sa
<> Poleca się aparaty baterjowe, n
■3
hi detektorowe i sprzęt radjowy

po cenach najniższych.
Spłaty bardzo dogodne.
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W dzisiejszych czasach ciężkiego bezrobocia, popierajcie
zakłady, zatrudniające tylko swoich robotników i kupujcie
eleganckie lakiery i buty sportowe w pracowni obuwia

wykonują: urządzenia domowe, zwykłe lub stylowe — roboty
stolarskie budowlane, posadzki dębowe, jaworowe i t. d.
sprzedają: materjały budowlane drzewne, cegłę i dachówkę
różnych modeli. — — — Warunki spłaty ratalne i dogodne

JAKÓBA NOWAKA
Ul. Krakowska 8.

Wydawca i odpowiedzialny Redaktor: Jan Kuiaaza.— W Ærnfcarni L. Styr*y w Tamowe.

