
.,Ihleino?t 'po?ztowa op?acona 'rlycza?tem.
-

.

Dzi? W :numerze:
\

Pi? ??y nie pi??
Ziemia czy ekwiwalent?

Bandyci.

Z lat niew6li _:':$t. Miller.

Audiatur et alter?·p'ars-Dr. Wolski.

AJ
WARUNKI PRENUMERATY:

Rocznie /. . . 12 z?. Kwartalnie. 3 z?.

Pó?rocznie . . 6.. Miesi?cznie.. l ..

C E N, Y O G ? O S Z E ?:

przed tekstem po tek?cie:

l strona .. 150 z?. I strona 100 z?.

Bezpartyjny organ Ziemi Zamojskiej 1/2 strony . . 75.. 1/2 strony •. 50 ..

1/. strony . . 35.. I/f strony 25 ..

i t. d. i t. d.

w y c h o d z i .

c o t y d z i e ?. Drobne og?oszenia
- 10 gr. ?a wyraz.

------------------.---------------------------------------------.--?----------,

Adres Redakcji i Administracji.. D O M L U D O W Y - telefon 132.

Rok I.Zamo??, niedziela 21 kwietnia 1929 r.

, I

[I? H'lf

Je?eli
,

nie chcesz wy

rz?dzi?,?krzywdy inwali-

\

dom i zaszkodzi? w?asnej kieszeni

pr.zeczytaj u'W'a?nie artyku? na stronie ,2.

,
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da?' pokrycie d?e?odó?lj?kie dQ.II?" "zaopa?·ó, '.?i. s?? v: r?llmaite ,t?II??
tych?zas cze: piet Maglst??t z do?" ',"? ?ynaJ?nteJ nt?' e?cen:f, ,!mt.r,

d,at?ow koJ, ,?nal?Y'ch
d", ','

paten?" '?lac.
w' ?.9h. lud??? ,z,e.

PII?,', q??t
to w?

" ::," '?,. '\',,\, rac?eJ., ??I?b w l?m 8f,os?;????e:?,"Pi? czy nie pi??"
Moze s' awy karne,' spowo-'" w'

e

CZ?8el.' zapobledz' ",pljilitiWu

bicji wydawa? b?d?ie c?naJmmeJ dow?ne 'zakaze,J.1l, handlu i. u?r?ia ?wi?te.cz???U
w naszem ?ie?cie?11

dwa r?zy tyl?, ,?hocby- bior?c tyl- napoi. wyskokqwy,ch Irla,', 'r1Jestd?u?" jezeh tak 1)y?o, to mozna na

ko pod uwag?(':psychologj? ogó?u "iilcych' si? dlo p?zepasó?" da'?ilz? pr?w.a? po?tulow?? p. ?wi?t

ludzi, .którzy je?eli jest' CQ? zaka-
, obro??om ?<tkie 'zyski?, '?? 'b?d? kowskiemu' ,:X,wspbtpracow,ników ,

zane, co? uznane za, niedozwolo- mogli .z nich pokry? w?mieniGne ideowy6h?" ktbr?y .przed wej?ciem

ne, a nawet szltodliwe mówi?: 'wy?ej ci??ary?
;,,'

. i,
'w ?yeie pr?hlhicji, staraj? si?:

"w?a?l\ie b?d? u?ywa?, ??o mi si? Wiele da?oby si? powiedzie? wszelkiemi si?a?.i zapobiega? u?y-'

W artykule, pomieszczonym
w "Gazecie Zamojskiej" z dnia

7 kwietnia b. r. p. Henryl,c ?wi?t
kowski daje kilka przyk?adów

zgubnego wp?ywu alkoholu nie

tylko na ?'y?ie rodzi'nne i spo'??cz

ne lecz i na dobrobyt ogólnope?

stwowy oraz, jaJt? 'prze'Ci?stawie
nie im, kilka przyk?adów iJustru
j?cych dobro, o'si?gni?te 'przez

prohibicj?.

tak podoba i nikt mi tego nie o os?awione}., prohibiG:ji w 'Pmsz- ciu ,nap.oi,,' ?o/sikQJkowych.
.

mo?e zabroni?". Objawy te, szcze- kowie" gdzie sprzeda?y w'ódki Zdawa?o nam si? nawet, ;?e

gólnie uwydatniaj?ce si? u nas, niema, al? "wody ?oi?owej" i ,Je- niektórzy ze zwolenników idei

powiJilien zna? dobr?e p. ?wi?t- moniady" mo?na zaw?z? dosta?, prohibicyjnej, wracaj?c od czasu;'

kowski, b?d?c pos?em na Sejm. naturalnie za odpowiedni? cen?" do czasu do domu w godzinach
Przyk?ady te s? wiele mówi?

ce i cel artyku?u bardzo ?adny,

jedh-akie ka?dy medal ma dwie

Na prohibicji strac? ?zy,nkarze, gQy? konsUlllent mu'si da?' sprze- cokolwiek pó?nych, stawiaj?. nie'

to racja, ale sttat'?. ct którzy Jaw. ailwcy powa?ny ,,?al'obek", a tak- co chwiejpie swe kroki, tlO ale

nie 'i pod 'kontrpl? pa?stwow? ucz- ?e i pokrycie ryzyka. Pozatem 'to zapewne skut!kiem przepra-ca'

ciwie prowadz? swe sklepy i za- jest blisko Warszawa, a pisma wania'na posiedzeniach? bo? pr:!:e

k?ady, a temi w wi?lcszo?ci s? sto?eczne mia?yby s?uszny ?al do Clez wpr.owadzenie tak wa?nej?

dzi? inwalidzi wojenni, zarobi? pruszkowian, gdyby nie mog?y od reformy 1;1, nas w Zamo?ciu, wy

natomiast potajemne wyszynki. czasu do czasu, pod.-a? do wia- maga dok?adnego omówienia i,

t.... •
•

strony l przypatrzywszy Si? tym

odwrotnym stronom medalów, wi

dzimy, ?e nie przedstawia si? to

tak pic:.knie i jasno, jakby to chcia?

widzie? p. ?wi?tkowski.
Potajemnych wyszynków wla- domo?ci publicznej paru faktów opracowania.

We?my przyk?ad ze Stanów

Zjednoczonych (druga strona me

,dalu) gdzie jest wprowadzony za

kaz spo?ycia alkoholu i niestety

(wszyscy czytaj?cy pisma dobrze

to widz?, a p. ?wi?tkowski za

pomnia?) spo?ycie alkoholll nie

,tylko si? nie zmniejszy?o lecz

wprost przeciwnie, wydatnie po

'wi?kszy?o. Na prohibicji tej nie

zarabia pa?stwo nic, natomiast

wyk?ada kosztem, swych obywa

teli wielomiljardowe sumy na

.utrzymanie policji prohibicyjnej,

specjalnych urz?dów, agentów,

detektywów i ca?ej falangi ró?

,n,ch urz?dników. Z prohibicji
vv- Ameryce ci?gn? zyski i to 7.y

skj grube, ludzie ciemnej i po

dejrzanej konduity, tworz?.c ca?e

bandy dobrze zorganizowane i

uzbrojone, które zajmuj? si? prze

,mycaIliem 'napoi wyskokowych
z innych pa?stw, prowadz? tajne

..fabryki oraz wyszynki, bez ?adnej

kontroli, ?upi?c za swe "towary"

.ceny dziesi?ciokrotnie wi?ksze

ani?eli by?oby to dopuszczalne
w handlu legalnym.

dze nie zdo?aj? opanowa? jak ich t?sknoty mieszka?ców tego miasta Na zako?czenie chcieli?my si?·,

nie opanowa?y w Ameryce. po- do alkoholu, zalewaj?cych swe zwróci? z pro?b? do p. ?,wi?t.,

wstanie zato potrzeba zorganizo- smutki w restauracjach warszaw- kowskiego" który robi?c tyle do

wania s?u?by, do walki z niemi, skich.
,

'Takie wypady nie kosz? bre go, mo?eby zechcia? nam, kon

a kto da pieni?dze na to? natu? tuj? (niech si? ciesz? ?ony)\ bo ce?jonarju8zom dopomóc i' da?'

rainie obywatel, który ju? i tak to nie wydane w Pruszkowie. sposób (a nawet cho?by ptojekt»,.

obci??ony jcst podatkiem nad- Wiemy tak?e, ?e niektórzy zapobiegni?cia n?dzy, jaka mo?e

miernie. z tych, co prowadz? usilnie pra- wkra?? si? do rodzin tych inwa-

Jakie? wi?c b?d? zyski wpro? c? nad przeprowadzeniem prohi- lidów, którzy czerpi? z koncesji

wadzenia prohibicji w Zamo?ciu? bicji w Zamo?ciu niedawno, bo swoje jedyne dochody?1

Czy takie,' ?e ?wi?tnie pr0s,pero- pFzed' ?w.i?tami "?e'lkanocnemi, Inwalidzi Koncesjonarjusze •.

wa? b?d? zaniiej?kie restauracje,

gdzie b?d? si? udawa? mieszka?

matka.Wyr,odna
cy naszego miasta?

Jaki zysk b?dzie mia?o miasto

z tego, ?e nie b?dzie móg? istnie?

uczciwy kupiec, natomiast pano

szy? si? b?dzie spekuls,nt, c?y:ha

j?cy tylko na sposobno?? aby wy

'ci?gn?? jaknajwi?ksze pieni?dze
wzaminn za w?tpliwej jako?ci to

dziecko zadusi?a je, a nast?p·nie:

pochowala na cmentarzu paraf;,,!

jalnym w Nieliszu. Dochodzenie,

wdro?ono.

W dniu 13.m b. r. dosz?o do

wiadomo?ci policji, ?e mieszkanka

wsi Z?ojec gminy Wysokie, Józefa
Halasówna, urodziwszy nie?lubne

war?1

Mo?e zarobi miasto na tern,

?e strac? w?o?one pieni?dze i war?

sztat pracy inwalidzi, którzy w

wielu wypadkach opieraj? ,swoj?

i swoich rodzin egzystenC?j? ·na

BA" DYCI.
l?c SI? pieniedzy. Nast?pme zra

b.owali mu weksle na sum? 5 tys.

z?, 15 z? 30 gr, gOf-ówk?, oraz

obuwie i mi?so poczem zbiegli.
Dochodzenie i po?cig wdro?ono?

W nocy z I 5 na 16 b. m. we

wsi Kulików gm. Nielisz, nie:mani
koncesjach?1

A mo?e p. ?wi?tkowski my?li,

?e uda si? wprowadzi? specjalny

podatek od spekulantów, któryby

pozwoli? (!)p?aci? koszty walki

z potajemnemi wyszynkami oraz

sprawcy za pomoc? wyrwama

strzechy wtargn?li do mieszkania

'JaRa Z?oma?czuka, któremu owi-

Spo?ecze?stwo nasze, jak po

daje p. ?wi?tkowski, wydaje 800

..

-

?iljonó? z?otych rocznie na szyn

karzy ddtychczas, ?miemy tWler

-dzi?., ?e po wprowadzeniu pro hi-

n?li g?ow? kocem i bili domaga-

przelicze1'liu na nasz? walut? tylko
9,600 000 z?.

?r?'\esz(:ie PRZEZACNA DO

BROCZYNNO?CI I ,SZLACHET

NA'CELOWO?CI, funduj?ce docho

dowo?? ka?dej zainicjonowanej przez

was ?amano-kr?c?cej imprezy na

',?bo\\'??zkowem przepajaniu mózgu

uczestnikó:w oparami alkoholu nie

c'i'es?'c'ie {si? wszyscy razem, ?e pod-

Rudiatur et altera pars.
Je?eli do tego wspomn? o zesta

wieniu, jakie da? nam pose? do Du;

my rosyjskiej Cze?yszew, który

przedstawi? roczn? szkod?, ja?t?

przynosi? alkohol w Rosji w sposób

nast?puj?cy:
ba, Napijmy si? jeszcze, raz, Kochaj

my si?, Wypijmy, R?nij "'Wal?m'ty
Zamieszczaj?c artyku? D-ra Wol

?kiego. cenionego w mie?cie l.,karza

i popularnego apo?ecznika. podkre,;la

my pogodny charakter wywodów Sza

nownego Autora l;tóre podl\jemy czy

telnikom bez ?adnych zmian i skróce?,

?.ezas· na:dcll<xdz?cego plebiscytu p.ze

?iwal.k.oho)qws?O ,9??? g?esowa? za

\ltrzymaniem status quo.

i t. d. i t. d
.

,3226 osób zmar?o na otrucie al

koholowe,SZYNKARZU, '9-ar?k.?j?cy na

"niesprawie;]Jiwe podaJtki" :'i? uzew

n?trzniaj?cy sW'o.-i? ·()ka7;Jit?? zasc;>b
no??, wyró?{l ',?a :?f?x{??.?I.1??

,

??z
ludzkich, przelanYCh w pSlem ?ycIu

rodziny opoja.

9176 osób utopi?o si? \'oT stanie

upolema,
J?k.? Je,?iiUz, f.ozumie.m, ?e wódkaRedakcja.

'z jad?o?pisu' codziennego musi by?

wyklu??o'ria i, -nl? "wdaj?c si? ju?

w znane mi dobrze zmiany soma

tyczne, spowodowane u?yciem alko

holu, szkoda, jak? on przynosi ludz

ko?ci, b?dzie a? nadto wyra?na, gdy

przytocz? tu klasyczny przyk?ad
obserwowany na rodzinie ameryka?-'

skiej Jukesa, którego przodek by?

znanym opojem, a którego syn o?e

ni? si? z alkoholiczk?.

OPOJU z naturalnym nie na

szpinkowanym nosem, obrz?k?? twa

rz? i zastyg?ym, bezmy?lnym wzro

kiem, który podczas libacji podobno
czujesz si? lekkim, jak ptak, silnym,

jak lew, a wko?cu g?upim, jak osiot

2896 osób porozbija?o si? Ol la··

tarnie i schody,

WESO?Y, MI?Y, G?UPI, ALE

ZDRvW "BRACIE ?ATO", slini?

cy twarz w mi?ej ekstazie ka?demu

spotkanemu przy kieliszku towarzy

szowi bez wzgl?du nato, czy kultu

ralnie jeste? mu równy i w obej?ciu

mi?y.

8858 osób zabi?o si? wsk?tek

upadku,
68<15 osób zabi?o si? w st.anie

upojenia,ZBRODNIARZU, który w p?

dzie ku z?ym czynom i zbrodni szu

kasz w obronie siebie przed prawem

transu alkoholowego.

1.35? psób powiesi?o si? w stanie

upolema,

OBYWATELU, który dobre in

teresy umiesz za?atwia? najlepiej

przy kieliszku z lud?mi, którzy co?

znacz?, a na kosit swój wypid nie

chc? lub nie mog?·

375 osób otru?o si?'
Z 709 .. ciu osób w tern pokole-ROZLEW CO, który, wysilaj?c

ca?y zapas swej inteligencji nad do

brem dzie?em reklamowania wyszu

kanemi przez ciebie rozmaitemi na

zwami dla jednego i tego samego,

nieró?ni?cego si?, niczem rozlewane

go przaz ciebie z?otodajnego nekta

ru, a przynosz?cego tak wielki ból

i rozpacz dla rodziny opoi, których

zwala?aby z nóg tak samo dobrze

zwyk?a bia?a, jak nazwana przez

ciebie jako Vivat, Zag?oba, Jeszcze
Raz, Pije Kuba do Jakóba, Pije Ku-

i je?eli dodam jeszcze, ?e 80% by?\)
w tern robotników, to jasn? jest rze

cz?, ?e alkoholizm jest wrogiem, któ

rego zwalczy? bezwzgl?dnie trzeba.

niu by?o:
174 nierz?dnice,,/

18 w?a?cicielek domów rozpusty,

77 zbrodniarzy,
KANDYDATKI NA M?ZA TKI,

którym w dzisiejszych czasach dla

wej?cia do wrót hymenu jest ?atwiej

zdoby? decyzj? "rozkrochmalonych"
g?ów alkoholem, a wypieszczonych
w waszej wyobra?ni m?odzie?ców.

Alkohol jest stanowczo wrzod'em

na organi?mic!· spo?ecznym i mia?
naj zupe?niejsz? racj? prot Bunge,
mówi?c, ?e "w pokojowej wa?ce na

rodów, ta rasa zostanie bezl'ito?nie

wyt?piona, która' nie rozstanie' si?
z alkoholizmem", 'jak równie? nie

jest bez znaczenia zdani? angielskie-

142 kor7ystaj?cych z zapomogi

publicznej,
64 osób by?o w przytu?ku,

85 cierpi?cych na padaczk? (epi

lepsj?).BON VIVANT-ci, którym nieu

chodz?ce rzeczy, przybrane w dobry
ton, cz?sto uchodz?.

Utrzymanie jednej tej ma?ej ro

dzinki kosztowa?o pa?stwo przy
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Pose? Dziduch

najecha? na s?up.Ma?y feljeton.
Pi? cz)1 nie pi??

--------

autobus zosta? uszkodzony. Kon

duktor Jan Ku?mi?ski i pose?
Dziduch zostali lekko ranni st?u

czonern szk?em. Przyczyna kata

strofy by?o zerwanie si? spr??y

ny od sztangi kierow?iczej.

Ale, jak mówi? francuzi: "wró?

my do naszych baranów" ... Pi? czy

nie pi??

W dniu 17.IV o godz. 5 rano,

autobus osobowy, jad?cy z Bi?go

raja i prowadzony przez szofera

Dobrza?skiego Karola, prz ejez

d?aj?c przez Zwierzyniec naje

cha? na s?up z przewodnikami
elektrycznemi, wskutek czego

..
'

Oto problemat, na rozwi?zanie

k?órego. pokusi? si? nasz kochany,

etary i mi?y Zar,no??. "P. Bezstronny z powiatu" jest

raczej za u?wiadamianiem spo?ecze?
stwa ni? uchwafaniem prohibicji,
a p. ?wi?tkowski radzi - nie pi?.

" To miasto, do którego "t?skni?

11?dzie w stolicy" ...

Ale, bo te? posiada on swoje
osobliwo?ci. Trudno, ka?dy ma teraz g?os.

.: I to niebylejakie. ZobaczYIllY. Czasy si? zmieni?y, po

gl?dy te?, a przemys? alkoholowy

si? rozwin?? i mamy nawet zupe?nie

zdolnych szynkarzy.

----

:; Najpierw, zosta? ni?dawno stoli.

c? kc?ciola, który ma sam sobie wy

starczy?, w my?l aktualnego has?a

- narodowej samowystarczalno?ci.
Krew areme.na

Ktoby to my?la?, co si? z tymi

lud?mi stanie?,
W pobli?u jest Micha?ów z "cu

downym Micha?kiem" - podobno,

,:deklarowany prze.ciwnik prohibicji

(dop. ze c.).

wa?y.Skutkiem sporu o dom mo

dlitwy na Nowym Mie?cie, do
.

którego roszcz? sobie pretensje
dwie grupy zy'dów z tego przed
mie?cia rozgorza?a walka na kije.

W obec nadchodz?cych jednak

?wi?t dorocznych dom modlitwy
Tego si? doczeka? w Wolnej

i Niepodleg?ej ... ,
no ale jest jeszcze

inspektor pracy i ...

,b?dzie przez w?adze otwarty, pod
warunkiem, ?e tubylcy z?o?? bro?

i do ponownego rozlewu krwi

nie przyjdzie.

:. Mo?na te? zobcczy? pos?a Kostro

bal?, ratusz z Magistratem,. Kas?

Chorych, tereny, które "ju? w tym

roku" b?d? zabudowane i t. p.

T-a.a-a-kl hm... Ale co b?dzie

z "Centralk?"?
Pola?a si? krew wojowników

wobec czego w?adze ten dom

modlitwy zamkn??y i opiec??te-

Pem.

I

Odwo?anie znies?awienia.I ?.:.. .. :'

W dniu 30 kwietnia b. r. w

lokalu Biura Komisarza S?u?ebno

?ciowego w Zamo?ciu odb?dzie

si? kpnferencja, na Której szegó?o ..

wo b?d? omawiane i poddane

dyskusji zagadnienia dotycz?ce

s?u?by folwarcznej, zwolnionej Z

powodu parcelacji i znoszenia

s?u?e bno?ci oraz sprawy kredy
towe zwi?zane z parcelacj? pry

..

watn?.

W ka?dej gminie
winna by? biblio

'teka.

mi?? od niego otrzyma? 200

z?. ?apówki.
Powodowany nienawi?ci?

do p. Franciszka Bry?owskie

go, Radnego miasta Szcze

brzeszyna, z powodu nam 0-·

wy z?ych ludzi, wyrz?dzi?em
mu wielk? krzywd? moraln?

'Poniewa? podana przeze

mnie wie?? jest nieprawdzi

wa i zmy?lona li tylko w ce

lu poderwania opinji p. Bry

?owskiego, przeto rozsiewane

pog?osl?i odwo?uj? i· Pana

Bry?o" skiego najusilniej prze

praszam, przyrzekaj?c Mu po

dobnych ha?bi?cych WJeSCl

nie rozg?asza?.

Zwi?zek Pracowników Adm.

Gm. zawiadamia, ze wszelkie

ksi??ki dla bibliotek samorz?do

wych nabywa? mo?na w Sk?ad

nicy Zwi?zku (Warszawa, Zóra

wia, 27).

-.

przez to, ?e w dn. 1 czerwca

1928 r. znies?awi?em go pu

blicznie w m. Szczebrzeszy

nie w ten sposób, i? p. Bry

?owski, maj?c wp?ywy w Ra

dzie Miejskiej mia? przyrzec

niejakiemu p. Micha?owi Kas

:przykowi,
.

dzier?awcy. cegiel

ni w Szczebrzeszynie, wy?

W zamówieniach nale?y po

dawa? dok?adnie nazwisko autora,

tytu? ksi??ki i ilo?? egzemplarzy.

p orz?dek dzienny nast?puj?cy:

1) Parcelacja folwarków Ordy

nacji Zamojskiej.Szczebrzeszyn,

dn. '6 kwietnia 1929 r.
Wkrótce Zwi?zek P. A. G.

wyda w?asnym nak?adem wzorowy

katalog bibliotek samorz?dowych.

Zagadnienie zwolnione z po ..

wodu parcelacji i likwidacji. ser ..

witutów s?u?by folwarcznej j le? •

nej (ilo?? ogólna ju? zredukowa ..

nych projektowane dalsze redukcje

rugowanie. z budynków i zaprze

stanie ?wiadcze? przed wpuszcza
..

niem w posiadanie);
.--:. referuje

Komi"Sarz Ziemski p. Stefan Se?

kutowicz.

Wincenty W yrostkiewicz

syn Jana,

,

jednanie wybrania miejsca

.

,

..

'

budowy studni przy cegielni

L
dzie<?awcy Ka,p<zyka za co Co si'ycha? W spra

wach parcelacll

kowal ze

.??=??brzeszyna. __ I
i serwitutów.

MAGAZYN KONFEKCJI - P. Boles?aw Adam M?o

dzianowski Komisarz S?u?ebno

?ciowy do spraw likwidacji ser

witutów, ci???cych na dobrach

Ordynacji Zamojskiej, zosta? mia

nowany Naczelnikiem Wydzia?u

Urz?dze? Rolnych przy Okr?go

wym Urz?dzie Ziemskim
.

w Lu

blinie.

KONST ANTY PI?KO i S?? 2) Potrzeby kredytowe 'w

zwi?zku z parcelacj? na rok bie

z?cy,w Zamo?ciu, dom Centralny

a) wysoko?? potrzebnego ·kre ..

Ju? zosta? zaopatrzony na sezon wiosenny we wszelkie

?
- -

_

a.rtyku?y konfekcji .damskiej i m?sldej. dytu gruntowego,

b) wysoko?? potrzebnego ki'e

dytu inwestycyjnego,

.. ;==T:;;o:;;w?a:;;r=iy?p;:;ie:;;r :;;w==s?z:;;eJ;:;· ::;:j?a?k=:o??:;:::C;:;i.::;: =_c:=.=:e=:n""y==:s::;:tS=:?::;:e:;::.=:=F=a=:c=:h=:o;:;;w:=;:a:::::::;o:;::b=:S=?u:::::::;g=:a=. ==

dla pijaków w posta.ci taczki,za

prz??onej w kuca, by nie obra?a?

godno?ci pij?cego po wytrze?wieniu;

to robiono w swoim czasie windjach,

natomiast:
dzin i tam powstaje zdrada z jej

konsekwencj ami,go uczonego Gladstona, który utrzy

m'ywa?, ?e alkohol sprawia wi?cej

zniszczenia, ani?eli g?ód, zaraza

i wojna". ,

l) zakaz sprzeda?y wódki prze

niós?bym na wie?, pozostawiaj?c na

razie sklepy z wódk? po miastach,

W ódka, przyniesiona do domu,

nigdy nie mo?e da? ty le z?a, ile

wódka "stawiana" w szynkach i re

stauracjach. W domu zawsze znaj

dzie si? jaki? hamulec. Przecie?

i dzi? w chwili dowolnej sprzeda?y
alkoholu w sklepach, mamy tylko

pojedyncze pr?ypadki upijania si?

w domu, zreszt? o takich opojach,

którym polizanie policzka pru,z

przedstawicielk? trzody chlewnej

zdaje si? by? poca?ullkiem niewiasty,

nie powinno nam chodzi?, bo to s?

ludzie straceni dla rodziny, siebie,

spo?ecze?stwa i ... niewiast.

Do obs?ugi u?y?bym dwuch sil.

nych bezrobotnych, a poniewa?,'jak
mówi przys?owie "pijanemu nale?y

ust?pi?", taczk? zaopatrzy?bym au

tomatyczn?, sta?? sygnalizacj?. Tacz

k? s? przysposobi?bym tak?e do

przenoszenia na' niej pijanych, bo

do tej pory ur?ni?tych po schodach

u l as przenosi si? niewygodnie "na?

barana". Kosztami ufundowp.Ria?

i utrzymania powy?szej taczki dla

rehabilitacji ob?o?y?bym wzbogaco?

nych i wzbogacaj?cych si? ze sprze?

da?y alkoholu, Poszczególne podró
?e na taczce dla prostej statysty ki

odnotowa?bym w rubryce wypad .•

ków w "Gazecie Zamojskiej",· wy'.

maczaj?c dla sprawiedliwo?ci premi?
dla tych, którzy odbyliby w powyz.
BZy sposób wi?ksz? il??? i:;odró?y.

Przyk?ady i autorytatywne zda

nia s? a? nadto wymowne, lecz nie

zawsze w walce ze z?em rady kaina

chirurgiczn? operacja ko?czy si? po

my?lni?, w e<hirurgji mamy nie tylko

wycinania, lecz i przecinania i w?a?

nie, te przeci?cia stosujemy przy

?rzodach, po którym to zabiegu or

ganizm sam ?atwo przeprowadza

walk? z drobnoustrojami.

2)' upijaj?cym si? zabroni?bym

przemawia? z trybuny do istot do

ludzi podobnych, poniewa? w t?u

mie nie ka?dy na miano cz?owieka

zas?uguje,

3) dopomaga?bym ludziom zak?a

daj?cym restauracj? bez alkoholu,

4) pensj? pij?cym wyp?aca?bym
na r?ce ich ?on, -ewent. ludzi przez

nich wskazilnym, zas?uguj?cym na

pe?ne zaufanie,',Tak? cz??ciow? operacj? zasto

sowa?bym i w danym przypadku,

nie .?udz?c si? zupe?nie, ?e przy ca?

kowitej banicji w stosunku do alko

holu, "na terenie tylko Zamo?cia,

rozszerzyliby?my sprzeda? jego w

o:kolicy i nie jeden, z g?osuj?cych

za zupe?n? prohibicj? tutaj, w przy-

5) pow ;f, ?-;:.:ylbym obj?to?? sprze

dawany et. Lutelek dla zwi?kszenia

ich ceny, by ograniczy? tern mo?

no?? nabywania tej trucizny przez

proletarjuszy. Niechby wytruwa?a

si? tak zwana "bur?uazja", bo do

tychczas pije wi?cej w?a?nie prole

tarjat,

Nie my?l?, by?cie mnie, Szanow

ni Czytelnicy, pos?dzali, ?e broni?

sklepów wódczanych dla w?asnych

wygód. Sam nie pij?, zreszt? Pol

ska nie jest Rosj?, gdzie by? zwy

czaj okrapiania w ?wi?ta ca?emi bu

telkami (nie koniecznie w dos?ow?

nem znaczeniu tego wyrazu) ludzi,

zajmuj?cych powa?niejsze posady,
a nawet, gdyby ten zwyczaj tutaj

by? utrzymywany, ja takowych nie

zajmuj?. B?d?c zwolennikiem po

wolniej'szej walki z alkoholizmem,

nieumia?bym ani kara? ?mierci? pi?

jaków, jak to czynili Chi?czycy w

12-ym wieku przed Chrystusem, ani

wypieka? god?a pija?stwa rozpala
nem ?elazem na czole pijaków, jak

. padkach szczególniejilzej wagi szwar

cowa?by alkohol z miejsc dalszych.
i'a zako?czenie chc? up?w?i?,

Szanownych i Czcigodnych, Inicja
torów walki z alkoholizmem na te.

renie Zamo?cia, ?e po uprzedniem

przeg?osowaniu w sprawie, dotycz?

cej zakazu picia alkoholu w restau ..

racjach i knajpach wszelkiego rQ',.
d7.aju, o ile wytworzy si? tego .?o.
trzeba, dam gtos za prohibicj? ca?o

kowit?·

.

6) w dnie uroczyste, odpusty
i w dnie targowe zabroni?bym bez

wzgl?dnie sprzeda? wódki,

, Mojem zdaniem walka z alkoho

lizmem, 'je?eli ma si? odbywa? sa

morzutnie, a nie przez Pa?stwo, po

winria w pierwszym rz?dzie dopro

wadzi? do zakazu' sprzeda?y i picia

alkoholu w restauracjach i szynkach.

Tam tkwi ?,ród?o z?ego, tam gnie?dzi

sit: upadek, stamt?d wychodz? na?o

-Iowi pijacy, tam bior? pocz?tek.

zbrodnie j pieni??ne sprzeniewierze

pi., tam rozpo,,)'na .i? traiedja ro?

7) prowadzer,ie sklepów z wód

k? odda?bym towarzystwom dobro

czynnym, któl'eby rozpijania ludzi

nie mia?y przecie? na celu,

8) w miejscach wi?kszych osiedlii,

a wi?c i w Zamo?ciu, utworzy?bym

pO(?otowie 1·at?nkowo.pr,ewo:r;owc.

..

•
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referuje Komisarz Ziemski p. Tom

czy?ski.
1-

-"---? K!SI?GA,\RNIAI

Magazyniera 5) W olne wnioski.

Na powy?sz? konferencje ma

podobno przyby?, Delegat Mini

stra Reform Rolnych, Prezes Okre

gowego Urz?du Ziemskiego w

Lublinie p. Henryk Janiszowski.

lYlmunta Pomara???i!go i !?Iiposad? w gospodarstwie rolni

czym, lub sk?adzie, fabryce

i t. p. poszukuje od zaraz na

wyjazd', lub w miejscu. Zo?

baly, lat 37, posad? mog?

w Zamo?ciu, ul. Ordynacka,

róg 3-go Maja

jelt etale zaopatrzona: w podr?czllilCi 'zl??lln"

i metodyc?ne dla nauezj'efeli, materjaty pi?at,
beletrYltyk?, kaill?ki dla dzieci' i m?ciJi?ez,.

obj?? i po kawalersku. Wia-
Szkolnictwo.

I dom o?? w Administracji I "

,

L
"G"zety Zamojskiej" '

__ ,1
- Akcja budowy szkó? w po- Przyjmuje zamówienia n? org?n!zowanie bibljo?elt gminn·yeh, Izkolnyc:h i ró?ny.

_ wiecie Zamojskim rozwija si? z atowarzyaze? m?odzlezy n B' d o g o d n y c h war u n K a c b.

)\ koni
..

k d t
dniem ka?dym intensywniej. Od- Poleca uwadze Sz. Klijenteli nast?puj?ce wydawnictw. w?a.ne:

e omecanosci re y owe .

? d
.

d
.,

Beckford Wiljem -- Wathek. Romans w8chodni.. . • z? 2.--

Oj],
..

Z·
.

'}" t k
nosne w a ze me o mawiaj? sze-

Bennet Arnold - Mi?ooi? u?wi?cone i milosc wolna. Powie?? z ?yci"?
roynacJI amojs tlej w s osun u

ki
.

I k

d b
.'

ki k d
1'0 lego poparcia. ta, n. p; ,

trzech serc ludzkich . ,

Bouasenard Ludwik - U usiciele w Bengal?. Po?iei? :l1a ml?dzi'??;o na ywcow Iwarun.l re Y: .

Ski b" ?
.'

R f
.

K
.

Z· \

I'
gmma ier leszowotrzyma a w

z? S,o"':
z? 3.-

z e?86ów walk anglików o lndje • . . • •

tnwama. e eruje ormsarz iern-
"k

.

tki h d h 3 k

;kr. S 'f S' kurowi l'
ro IC o stepac czasu ? rotne

Dllbro?8kl MarJl"',
- fi ó?ani.ec. ?ycia i ?mierci. W.pomnienia legjonowe.

Domaneka Mich ali na
.- M .. henstwo. Zygmunta Kietlicza. Powie??

Marezy?.ki ?ntoni
-

Per?a. ?zang-haju'. Pdwi??? sen,ai:Yinó-e'gzó?yez'n?
,s I

?. d
?e tn :

l ut?w:cz. h
zasilki (kilkana?cie tysi?cy z?) na z? 3.30,

.

'.
., o'k,zl?d w??()

no
.

o

r?ymabny? wyko?czenie budowy 7 -klasowej 2it·8:80

z?'. 3.30

?? 5.':'='.
z? 2.

?l4.-

, Wydan?e no",:e.,
Ca?08C (w druku). • oko?o

przy II Wl aCJI serwltutow, o Cl?-
k ? h' Sk' b' Maqon CecylJB - loska. Powi.?? wspó?czesna.. . • •

... ; ,

h d b O d
..

Z
sz o y powszec neJ w ler Je-

Norn" Frank.
-

Pot,<g? gieldy. Powie??. (Trust pazeniczny Ameryki) •

T!·.arau? H. l J,.
- Krole"two Bo?e. Powieli? z ?ycia ?ydów na Ukrai'?ie

Wysocki AntOni, - Zabawy m?drców, Powie??. . . •

ZBJ?CYC o ra r ynaC)1 a-

sZOWJe.

mojs"kiej.
a) obecnie obowi?zuj?cy tryb Kurs wakacyjny dla ?auczycieli.

??i?:?????????"?M8?·.';
.

podzia?u, Pa?stwowy Urz?d Wycho
wania Fizycznego i Przysposo

bienia Wojskowego ma zamIar

w okresie letnim 1929 r. zorga

nizowa? 4 tygodniowy kurs wy

chowania fi?ycznego dla nauczy

cieli szkó? ?rednich i powszech

"?"

b) braki i ujemne strony po-
8zawa

- Lwów przez Zamo??.;budowlanych, ma by? rozpocz?ty

ruch pocztowo-pasa?erski na linji
Warszawa - Lwów.

wy?szego,
?o?ite! W ójewód,dc"i wyra?i? '

nadZIeJ?,. ze s?siednie powiaty,
2:w?aszcza Tomaszow, Hrubie.zów'

?, ; B??goraj, szc?egMii,ie nleB?cz? ?
shwle pod wzgl?dem kómu'nika-;

c?jnym obs?ugiwani, przYJd? w·

pomoc powiatowi Zamó)slHemu.

,

b) g?ówne wytyczne do norm

pta'?nych, maj?cych r?gulowa?

pó4zi?? ;Wspólnot. Referuje Na

czelóIk, M?oJzianowski.
'

W tym kierunku Komitet Wo

jewódzki, spiesz?c z mo moc?

miastu i powiatowi, wyst?pi? do

Ministerstwa Komunikacji z pro?

b? o skierowanie linji lotu War-

4) Scalenie gruntów na tere

nie 5 powiatów Ordynacji Za nych.
- Kuratorjum Okr?gu Szkol

nego projektuje urz?dzi? dla na

uczycieli publicznych szkó? po

wszechnych kurs wakacyjny har

cerski w Zamo?ciu.

Ii.lojskiej.
a} Stan obecny:

b) trudno?ci przy planowaniu

doro?ek.iWojna
, .

postOJakcji scaleniowej: o
c) plan prac na najbli?sze lata

nie obmy?la si? znowu 'mne miej.,?
sce postoju.

Mieszka?cy w?skich uliG Za

mo?cia, zw?aszcza w?a?ciciele slele

pów, broniq si? stale i protestuj?

przeciwko postojowi doro?ek, któ

re zanieczyszczaj? ulic?, roznosz?

brud i fetor, a przez swoje ha

?a?liwe zachowanie uniemo?liwia

J?. prac?·

spo?eczne.Sprawy
l?tRi?ko w lamo?[iu.

Nawiasowo dodamy,. ze iloie\
doro'?ek b?dzie zredukowana.

;

kosztem usuni?cia ,najbardziej':
wysun??a si? 'akcja powiatu Za

mojskiego, gdy? spo?ecze?stwo

mIejscowe zda?o bezprzyk?adnie

egzamin ofiarno?ci, sk?adaj?c w

przeci?gu l/S roku sum?, która

przewy?sza wszystkie ofiary ca?e

go województwa.

zniszczonych wehiku?ów.
..

_. ,

W najbli?szym czasie .dQr.Qz-:'
.

ka?e b?d? jednolicie umunduro?:iPrzeniesiono ich z ulicy Or

mia?skiej na Bazylja?sk?, a obee-

.

J
W dni\l 11 b. m. odby? swoje

wani,
doroczne Walne Zgromadzenie

Wojewódzki Komitet L. O. P. P
..

'1

Przewodnicz?cym obrad wy

brano jednog?o?nie prezesa Ko

mitetu Zamojskiego, Starost? Pry-
Z S-?DU.?ci?le mówi?c spo?ecze?stwo

Zamojskie da?o w roku bie??cym

na rozbudow? swego lotniska w

gotówce i swiadczeniach oko?o

48.000 z?, z czego l/S zosta?a

u?yta na niwelacje lotniska.

- W dniu 10 maja 1929r. i o?k.?,;
"r?enia m-ców wsi Browiec. gtninfJ
Rudnik pow. Krasnystaw ,?8zefi!
Dziocha, Józefa Chada?y, Stania?aw?i
Banacha i in. oskar?onych o ii.pici)
rabunkowy w nocy z 3. na 4 wJ:zc;-
nia 19i7 r. pomi?dzy Now? Wii"
a Sulowcem na kupbow Berk? Ha.J.,

- W dniu 29 kwietnia 1929 r.

w Wydzial? Karnym S?du Okrt'tgo
wego w Zamo?ciu rozpatrywana

b?dzie sprawa z oskar?enia Nuty

Garfinlda z art. 102 cz. 1. K, K,

zi?skie?o. ,

W Prezydjum zasiedli: dotych-

czasowy prezes Komitetu Woje

wódzkiego D-r. ·Bry?a i Starosta

Krasnystawski p. Koch. Za reszt?, zdeponowan? w ko ..

munalnej kasie, rozpocz?to bu.,

dow? szosy przez gotowy JUZ

przejazd kolejowy, poczem, bez

wzgl?du na stan post?pu robót

przynale?no?? do K. P. P.
.

Walne Zgromadzenie przyj??o

do wiadomo?ci sprawozdanie z

ca?orocznej akcji na terenie wo

i?wodztwa? w której na czo?o

- W dniu 6 maja 1929 r.
-

z oska

r?enia ?ugenjusza Kowalika z

-

art.

102 cz, I. K. K. - przynale?no?ci
do K. P. P.

pera,' Chaima Grinapela jank.l;;<
Rosenfelda.

.. '

..
'

smatkacza. Tak, maski, bÓuieza'.;.
le?nie od lekcji w szkdle,' i,le? to u??

zy ,do pó?na w nocy miast l?iptif
ku? i ku? o "matuszkie Rassiji"pi?ó,
si? rozkosz trylogji lub pan? Tic?.,-.
usza pe?ne mi haustami, la ?.w?ti
o zgrozo, czytywa?o dzieje w?ill8n?

go narodu po stokro? d?k?adriielliit
zadawan? historj? Rosji. . .. .'

chwili i wyszed?. Odetchn?li?my,

ciesz?c si? z umiej?tno?ci maskowa

nia si?. Nie przeczuwa? wtedy pan

inspektor i jego koledzy moskale,

jak zach?ceni przez Rejmana roz

czytywali?my si? w domu lub w ogro,

dach trylogj? Sienkiewicza, Wielki

ten pisarz roz?arzy? w nas iskry

uczuc do o?lepiaj?cej bieli, Co do

bre', rycerskie, zdolne do po?wi?ce?

wi?za?o si? w naszych poj?ciach
z imieniem polaka i Polski ca?ej.

By?a to mo?e przesada, al? w la

tach niewoli za?lepieny patrjotyzm

sta? si? tarcz? ochJOnI1? od zakusów

rusyfikacji, która sta?a si? pozorn?

i w rzeczywisto?ci by?a w Królestwie

nonsensem politycznym. Mogli?my
dla stopni i dla ?wi?t.ego spOKojU

recytowa? solidnie "S?owo o po?ku

Jgorie" lub stek zadanych g?upstw
w rodzaju "Lublin starinnyj ruskij

gorod", potakiwa?, gdy nauczyciel

zachwyca? si? pot?g? Rosji i jej

kultur?, z któr? rzekomo . kultura

Polski równa? si? nie mog?a, mogli?

my ku? Gogola, Puszk.ina czy Ler

montowa, -

czemu nie, nawet w takt

Uow.ajskiego ?a?8zerzll hi8?orji, ale

id;,otyzmem by?o i ir?b?.kórn?i?;i,
nie widzie?· m?'ski n. twarz)' nClwet

?tEr Al\! MILER.
---

niewoli.Z·lat
(W spomnienia szkolne).

szko??. Znalaz? si? raz z tego po

wodu w bardzo przykrej sytuacji
w momenci?:, gdy zni?onym g?osem

po polsku wyrównywa? nasze braki

z historji polskiej nie spodziewaj?c

si? nag?ej wizyty inspektora. który

po nag?ym zapukaniu wszed? szyb
ko do klany, nim skonsternowany

profesor b?kn?? "pa?a?ujsta".

thocia? pol!ikiego uczy? si? ka?.

By? to duchowy odpoczyne?? -.cu?

?ow?r lek i .odjum. na trutk? ,?",f:":

flkacJl. Taki trzeciokla'Sista. "inRy?
ju? by? z. pol?ko?'ci, mi. m08k?1?"?
trzy? z gory i z pogard?, ZtllenaW.i?
dzi?

2? niewol?, ?aczy'l)a? m??:
marzyc o Przysz?e] Polsce;:z .Wj.'r?
?e nie zginie. Ju? laki.,m.u.c.

.

.:

Jy ,prawie \v domu po.kryjomu-na
ofi?jaln? nauk? polskIego w szkole

.ucz?szczano, jakgdyby to by? przed

miot obowi?zkowy dla zamanifesto

wania uczuc narodowych.

?e jednak by? on parodj?, niech

?wiadc:zy fakt wyk?adów polskiego

p? rosyjsku przp-z rosja?ina. Lekcj?
pólega?a na t?uma?zen\U

na ?olsk,l
i odwrotnie przewazme opowladan

? zycia Rosji, Tak by?o rok jeden,

C?*a. Pó?niej pny tym samym pro

gramie. wyk?ada? ,po ros?jsk? po?ak

i;. 'P', Rejman,. ktory .choc me mogl

wiele ilauczyc w tabch warunkach,

te) ju? w ?rodkowych klasach ostro?

J\i& przy lada okazji ?ozbudza? za

'iril?oW'arii? do j?zyka Ojczystego, za

?styili6? ?a?ze ?rakl ,z li?er?tury
polskiej i nara?aj?c SI? mekIedy,

.zeptem, po polsku ju?, przemyca?

;O?ia?· Wilc?omóaci z dziejów Polski,

""pomykaj" co naloi)' c;?)'t.6 pon

Oniemieli?my na równi z profe
sorem, ale b?yskawicznie wyratowa?

profesora jeden z kolegów. który

jakgdyby przed chwil? t?umaczy?

jak?? balk? Gogola, tylko mu przer

wano, zaczl"? nagle czyta? rzekomy

ci?g dalszy ..

Jeszcze cZ8.sami, ?ni'? mi- __ ?, ??
cza'sy, czasy weso?ych ;,gaI6w."
i "panichid za caris".

.

, ...

. Weso?yc?, .bo ???,ry" ,?,.1??óa?i?
r?e ?asy, J,est na p?ozno?a??e. ,?.'.??
kich galowek by?o chyB," "te '·'26
w roku.

.

"

Sztuczkn si? uda?a. O?mielony

profesor "niemno?ko gromczc" za

ch?ci? sie\:)ie i innych do równowagi

a nawet pochwali? ucznia za dobre

t?umaczeniE:.' Po nim t?umaczyli ju?

8mia?n inni. Nielegalno?ci inspektor

,

Najwi?cej ,w ni,jli, wleO" ?lii·

nie! kiedy ,u8thiechit si?, pr,zyr.68i
i wabi w pola, pa ??ki i do ,luu, ::

Galów ki te., to by? faj al. iil?oa?

ueio ,pokolen.ia.
'

?"??,' -

. ..w. '.C'. ?.,_
_ nie do.trzes?. nie ,przeczu? jej ?ie:

r.1lwnoio faktu, po?oJP"? lit; po



ZAMOJSKAGAZETA'Nr. 4

??QG??

"INCiEM"

Narzuca si? loowiem refleksja
-

czy w wielu wypadkach (zw?aszcza

tam, gdzie chodzi o nieumiej?tnych

tekci Wtorzecki i Braunstejn oraz

robotników rolnych) nie by?oby le-

piej stosowa? przewidziany ustaw?
Zebranie Zwi?zku

Inwalidów.
majstrowie-przedsi?biorcy, .z któ- odpowi?dni ekw iwalent ,pieni??ny,

rych jeden rpboty' ot?zym!l. . ,któryby im;poz",!pli?, p,o .twolnieniu

Ustalono na miejscu, ie Iun- ze s?u?py, p.o?w;i?ci? si? "drobnemu

dusze jaki Komit?t posiada, p"'o- handlo?i lub rz?miosiu,

Najlepszy odbiór gwarantuj?
aparaty:

- W dniu 13.lV b. b. o godz.

19?ej w lokalu Zwi?zku lnwali

-dów Wojennych R. P. w Za

mo?ciu odby?o si? nadzwyczai'?e
zebranie cz?opkó,w, ella u,?godnie

nia stanowiska,' w sp.ra?ie zatnie

rzorrego plebiscytu prohibicyjnego

dedektor - na, .ruchawki,

;ednolampowy na .ruchawki,

3.ch lampowy na du?y g?o?nik,

l&?rozwalaj? na bezzw?ocz.nE: roz po-
Gdyby ten ekwiwalent pieni??ny

,w?ysoko?ci 1000, czy 2000 z?otvcb

.,,gz?cie ;??konstruk?F gI{lJlCJ1?, g?y;? _do?a? do p?:z;cz?dna?ci' oraz ,p,:O/i"la

koszta
•.
nie przekrocz? funduszów, panego .inwentarka, jaki stanowi?

na .jakie Komitet liczy. zw)t?lc ?ro?a i .pW;ie -

trzy :??wini.e,

S:io
6-io

"" "

I b,e,:.: • a?t.
i ziemi na g?.,

"',
.

,;'8-io "

to by?oby to .lepsz? podstaw? bytu
• wszelkie dodatki, naprawa, ?adowanie akumuiat.
" !

Raty. [eoy niskie. Obs?uga fatbowa.P?z,e??d \a.utop.USÓ?. .i p??o,j)y. ?i?K:'sze' widokLdciro.l5k.u,

ani?eli po?o?epie w jakie stawia Zletenia zamiejscowe
-

POtz\'?.
w Zamo?ciu.

'

?Komi?ja sanitarno ... teehniczna, '?wolriiotrego 'ie'" s?uzby?" rolniUa 'na

pod przewodnictwem in?. Bielaw- dzia? ziemi, na której staje do pracy

l
\

Na zebranie stawili si? licznie

.cz?onkowie Zwi?zku, a nawet ci

.z nich, którzy, jako pozhawieni

w:zroku, przybyli prowadzepi pr,zez

Zak?ady

I

Elektro,,:Radjotechn?zn.e.skiego i d-ra ·Wo!ski?go, pr2;?p .doszcz?tnie ogp?o?on?.

,?:NIGEM'otwarciem ruchu aut?usowego,

.d.Qkona?a przegl?du alitobusów,
Moim zd?ni.eJll -::-. nie po?m?n ?

dost'awa? ziemi 'fen, 'kto ni'e' ?yk:aiyr
ZA???t. ?iDJDJB??r?lpy.

Telefon Hr. 1?O.

????????
,swych kolegów.

komunikacj,i za???'!?t:j· • ??S!???;c.zP,?,g.? ,.pr.z'yg??owania
i kwa

bflkacJI Cló samodzielnego prowa-Zabromono ")eidzlc tym, ktore
, . ?

.q;e?.,ip g,cispo.dar.?i .ot;az kto nie po

·siada mmimal'Ii'J'go 'kapita?u na za

gdspodarowanie dZIa?ki.

Architekt powiato?y p.

:l;(ranz zosta? przeniesiony..na ,rów

. ?OJ:z?dne stanowi?ko do Che?ma.

.?ie ,posiada?y dQs?p,t???y?th wa

runków bezpiecze?stwa lUb sani- Skrzynka pocztowa •

Winn,at?? rby;? stworz qa ?o

miSja ;·kwali'fik8.cyjna pr?y,,;p . .:.tJ. Z.,
tarnych.

I J(. ?O.;Zam.Q.M:.·Uzupe?niamy ten

Publiczno?? vpodró?uj?ca win-
);lralC' w bi?'i?cym mumerze.

.

BUl'sa.
???r,<thy ,?j?.li?t1 .2:W.C??I)?Q?.? .??qjb.??
na" U:'a?egorJe wcd?ug przyIIl?otow po-

Q,a Il?rzc::str??!t.a?
?

?an.mkp?, J,?!-?ie
b?d? og?oszone na tabliczka?

"--';,Mliia", ,i?imQ4?. Dla <;zego?

I ????,s?e i, P!.?z??.
'W szystko ?'a.le?y

od' p-Q.Zl.om.u.
Komisja techniczna komi

tetu budowy l?l?r§y ,?a Gir??a?

'z;um, na p9lecenie prezy!=Ijum,

.o'dby?a ostateC2!ne ogl?'d.ziny gr.ha?

wv.:??zy.?"'.
?e?I\??tz a,?tQ?,us.ó?. r?? \>1 -?.&

L. A. K. ,.Zamo??. Uwagi s?uszne.

?rpn?p p?cl,??M·Adgtinistracja .
autobus9wa zo-

"Sz'l!P..-?D :jest: fj\ko W b??dzie ,qo do

adresu.bowi?zuj,e .si? g?ó.wn.i? ?do ,4JlDch
JrlI A.?;T Q. P-icz, Zwierzyniec. Za i for

macje b?dziemy wdzi?czni
,'Y?rq??ó?:?hu' na ten cel przyznac?onego.

w którym obecnie mieszcz? si?

inagazyny Rolnika i le?ska}hko
.?a Zawodowa M?ci?r?y j???flln?j.

1) nie obsadza? miejsca ohok
- W dniu 13JV b. r. na szkod?

Szackamera Mordki zamieszka?ego

na Nowej Osad.zie, skradziono z nie

zamkni?tego strychu bielizn? war

to?ci 120 z?. Sprawcy narazie nie

wykryci.

.

szofera,

"Z) 1?p'rzy ?y;w!j!lp'i? , .. ?1?!'?P???
Hbiegu Ho 10 l klm. ,Aa, go?h.iJ;\?.

TEATR.
W komisji wzir;:li JchiaJ archi?

•

Program Teatru Stylowego w ty-

godniu przysz?ym:
- Drogie mleko. W dniu 16,IV

na szkod? Michaliny Kru?y?skiej

(Lwowska 3) ch?opiec rozwo??cy

mleko Jan Micha?ski, korzystaj?c

z nieobecno?ci domowników, skrad?

zegarek z?oty warto?ci 400 z?. Ze

garek odebrano, spraw? skierowano

22 24 - Tunel Przest?pców.
24 - 27 - Ostatni Rozkaz.

l
którli ,od ,??eJu lat ,gn?bi t? Wles

podmiejsk?
-

jest to kl?ska sta

?ej powodzi, gdy? nisko po?o?o?
ne ??ki i cz??? pól Kalinowic,

s? prawie stale, zalane przez wo

dy ?ciekowe z Zamo?cia, które

,ju?. od 3 llilt l\1ag??trat .miasta.,mia?
odprowad.zi? przez krótki odphr,'iW
kana?owy, skierowany do ?abp?

.ki przez Wólk? Infu?ack?· Nies?e

ty, '. do dzi? dnia nic w tym k1e

ru?ku nie ,zl;obiono.

Szczebrzeszyn.

DROBNE OG?OSZENIA
W zwi?zku z rewizj? Magi

stratu w Szczebrzeszynie komuni

kujemy, ?e, w wyniku jej, nie wy

kryto ?adnych nadu?y?. wobec

l?zego szeroko lansowane pog?oski

na, t?n t??at s? b.?zPP.Jds?awne.

Djamand Szloma. rocznik 1893, ze Zwie

rzy?ca, zgubi? kart? mobilizacyjn?, wydan?

przez P. K. U. Zamo??.
do s?du.

POWIAT.

- Dnia 16 b. m. we wsi ?uraw

nica, .gm. Zwierzyni?c, .na .szko.d?

t a,azyrego S'lerkowskiego, skrad"ziono

ró?n? garderob? warto?ci 350 z?.

Dochodzenie prowadzi si?.

Teterycz Jan, rocznik 1903. zamieszka?y

.. Y' ,???dY.Hu •. ?g!1bilJ<sj!l?<:?.'?'l<? .. ?olskow,
"i Kar ?' rilói?iliza?yjn? -wy<lan(;-przeiL!P?'k, U

Zamo??.
..L \

Sarzy?ski Tomasz. rocznik 1884. z Bli?o.

wa, zgubi? ,ksi??eczkc; wojskow?. wyaan,

p,?zez:P K
.. U.,?amo??.

Kalinowice.

Kal:inowice
- pierwsza wie?

skomasowana w powiecie, dzi?ki

zbiorowym ,\wysi?kom w?adz po

wiatowych i gminnych, d?wiga si?

'powoli z bie?y, W i?k? t? wig,s,k?

?pogr??y?a kilKa lat' trwaj?ca akcja

'k?masucyjna i,J?o?ieczno?? obd?u

?enia gQsp'od?rs?w, SG?lonych, gdy?

kredyt ulgowy nie:' wystarcza.

,List do
.-

A.iar?e'j .Gembory., ?amje.zkaty w (Za.
mo?ciu, Panie?ska I. zgubi? ksi??eczk? woj

skow?. wydan? przez P. K. U. Zamoli:.'

.

Szanowny Panie Redaktorze!

We :z;mian<;:e o pobyc;ie gt:;nera?a

:?o?nkowskiego w Z,amo?ciu, .umie??
czonej w Nr.3 "Ga?ety Zamojskiej"

zauwarzy?em pewn? niedok?adno'??,

o sprostowanie ?tórej uprzejmie

prosz?·

Dojdzie 'do tego, ?e mieszka?

,cy wsi KaUno.wic za?,l'?aj?, na ci?o?

dze s?dowej takiego odszkodo

wania za ,zniszczone plony, ,za

Szmul Fiksman' z Zamo?cia. rocznik 1'8Q8.

zgubi? ksi?:i:eczk? woj!kow?, wyde.n? ?rzez
P. ;K. tJ. ,zamo??.
._-_!..----------------------------------_

.

.
Zelman Zylber z Witko",a, rocznik :11893,

zgubi? kai??eezk? wojskow? wydan, przez

• ? .,.,.j

. które móg?by Magistrat .doskona??

kanaliza'cj? pr?eprowadzi?. Czas

?ajwy':??zy,':.a??Qy.,z tern sko?cz)!?.

!p.;k. U.' Zamo??,
I

Przyj?cie mianowicie dla Z!?s?u-

"onego genera?a. inspektora armji

\?y?o urz?dzone nie w sali Rady

,?iejskiej:' a lokalu ,Resursy' Obywa

.telskiej, która stale jest o?rodkiem

?ycia towarzyskiego i spo?ecznego

Jan Skiba z GOrs,jCB, rocznik: 1902. zgubi?

kai.!\?eczk? WOJskow?, wydan? przez P. K. U.

;"'Zamoó?."

Na przes???q7iie ?t<;>i .?\?§?a,
-----

r--.+, t-.d'l

"WOLN'A MÓ'WNIC'A",.
Wawrzyniec Srall1. rocznik 11893, zamiesz

ka?y w Bodaczowie, zgubi? k?i??eczk? ·'?oj.

s,kow?. Y'ydan'? przez P,,.K. U. Zamo??."

,y., Zamo?c'iu.
'

?r

Z. RQWazapi?m
,,' J

?
__ ?._." • ..:.'--=,"--'-'?-----

, • ?

D' 'V' .

l-b: k Szwardbe,rg Ruw'im Tobijan, rocznik 1},887.
zamieszka?y w Z amo?ciu, zgubi? ksi??eczk?

-r. ro... or? s i.

ZIEMIA CZY EKWIWALENT?
? .woi.??iv'ii ... iy.,da?".p:??"z P.' 1('. U. Zahl,o'c.

l Na .fr?.ty!
. "N?! r??i'll

I I
S?l?p

reflekcje.Od jednego zczytel.

ników z powiatu, ?wiat?e

go w?o{,cianina (;trzymu

jemy li,l:, który ni?.,j po·

daje,my. ReJal(qa.

i.$wi!;t,,?ez ?r!,n"i8.??k.
rocznik \889';' za

mieszka?y we wsi Topola gm. Izbica, '2illubi?

ksi??e??k? wojskm?? wydan? prz?lZ P. K. U.

,,.Z.al1).osc

Fornal, nabywaj?cy zi.etl1i?, 2fp1U

szony zap?aci? 5°10 od ceny kupna,

jako zadatek, sprzedaje swoj? jedy

n? krow?: dok?ada ewentualne uciu

?ane oszcz!tdno?ci i jako w?a?ciciel

kilku morg6?:: staje wobec komplet

nej n?dzy, nie pOlliadaj?c"pic prócz

sw?ich .qwóch p'.i??.ci i Qi? maj?c

fln'i b'??y?k?, anf,;}{pnia, ?pi p{uga,
ani.wozu, niekiedy zad?u?? si? (ó ile

.. Szanowny lPanie Redaktorze!

JHt:!KO-?'RIVW"
T °ikleu 18wm

--.-
Zdaj? sobie ,pRf:a,?"

?e ,Boru·

<szam temat w ,pewnych sferach

niepQpularny.
Ut.ya?am ,jeqpa?""?e zwrócenie

qwagi \czynJl'ików Jlliaroc;lajnych na

t? kw??st'j?, jest ka?dego obywatela.

obowi.?zkiem. gdXi us?awa' o ,t?fol"

mie rolnej ?zamierza pl'zede? pod

dnie?;?" rQlilio.?w.o, ,a nie ,p0derwa?

go i zniweczy?.

;P}';l kt??.?k???ytu ';ldzi?19 .na
lichwiar-

'

?kl,procent, a naJcz?SI:::leJ wypuszcza

.,?i?J9i? ?w' ??yt.ko,??llle , Silsiaqowi, w Z?mD?ciu"Sta.zica ,31. ,: I ?S,·'!,·. '1°
°

POLECA: Wielki wybór ze?

El sam idzie na ..
zarobek.

. 1'Zdarzaj? si? wypadki, ?e fornale

opus??zaj?. s.w?je c;?zi???i, .;.s,?raciwszy
,na zadatku wszyst'o co mieli i .nie I

Et??!la • .,.ich _ 9?na.le,?? i ,?oprowadzi?
.do aktu rejl!ntalnego.

W wykonaniu ustawy· M?nister-
gar?ów. ,jZ??frll?' ,ls?Et?r.p}jch" lu·ul .?a?y .. J1jal ,"!.ka

.'1.,stwa Reform Rol?ych, Zarz?d qr

dynaejl,tlLamoj.skiej, odaaj???na.par

',celacj? pewien kontyngent ziemi,

: nadzie:1a ziemi?, w pierwszym rz?

...d.zie swoj? zreduko'Y?;u? . .s?u?b? ,?'ol-

i niklowych znakomitej"
? r 'l •.

firmy i'
,.

; J?0lc-?CA:

,,0 M E Ci A" S E R Y ró?nych gatunkójw
l

.,??. to, .zn,amienne wypadki, nad

którymi czynniki miarodajne powin

,ne ? si? zastanowi? i rozwa?y?, 1:zy

stwarza? nowy typ rolnego prole

tarjatu hv?,?ciwie -,parjasQw) i mar

nowa? ziemi?, czy te?, doceniiij?c
warto?? ziemi, po?wi?ci? j? na ppe?
norolnienie kar?owaty?h gospodarstw
i rozszerze?ie warsztatów pracy tych

gospodarzy', którzy na roli pracowa?
c?c? i ?umiej?.

Bi?ut??ja'l,??r?s??i, tP!?.c;z?nia: :.' ?T?l???hi,.lN??;!?i, 13ekord',r)

I n? i le?n?, korzystaj?c? w· tych wy

?adkach z ,pa?st??n.vcr,,$O, kre?lY?u ql

gowego.

srebrne sto?owe, F raget" M A ? J? 10
. . .

,
" • . , F'..:J ?. • ,?rwsze 8wle?e

i Norblin.
?,

'.

\ M I
,

Wszelkie reperacje wykonuje
A R Y N A D Y ró?'??i

\
.

? :v? t?n."?pps?? w.i?ks?a grupa fo?:
.l

nah,otr?m:a?a ziemi? przy parcelaCji

Pniówka oraz w innych punktach

l:
szybko.

I'
.

CUKRY, OWOCE, JARZY??

AJrtl?S?E 'CErtYl
.. i,

.:-
.. -.. "-';' --." _',,-.a,l'

.. ?. .?

" .. C2ItY ?KPrtKUREl!I?Y.ltlE
\powiatu.

DOQOD??t??Are?Sll : i ,j

.
..'

• '''1'
.

"

0bserwuj?c te najbardziej nowo-

cz.espe'1.1j, ??isko, "j,?st??rpy ,?wia9?·a
m! momentow, ,ktore,boClz? powazlle

•• ma

, 4i\ t?' l;lt." ,1. •••
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Posiada,my na"sk?adzie w Zamo?ciu':

,Owies, ,J?czmie?, Pszenic?. -jar? do siewu, Burald i Marchew

pastewn?, "asi.ona warzywne, kwiatowe i inne.

Wszystko w najlepszym gatunku, po cenach umiarkowanych.

sk?adzie:Mamy rownie? zawsze na

Maszyny

rolnicze,

Wirówki.

nawozy sztuczne, Pa'p?, Otr?by,
,

Cement, Smo?owiec, Makuch,

Wapno, Smary i oleje, Blach?,

'Przyjmujemy ubezpieczenia od ognia i gradu, jalKo

przedstawiciele oajpowa?niejszego,'w Polsce T-wa 'Ubezpiecze?

"V e s t a" W celu zbiorowego ubezpieczenia od gradu drobnych

rol,ników, delegujemy do posz?zególnych gmin i wsi nas?ych'

urz?dników, po otrzymaniu z'awiadomienia.,

[!o?r-ala Hao?lowa ?rO?U[!otów Rolny[?
W Zamo?ciu.

Biuro w Domu Centralnej Kasy.

Sk?ady przy bocznicy, Banku ?iemia:\skiego.

T e I e t e n I'? r. 7 O •

.

"

• B-I i?·?.-.:-. ,- .-,-,-.-.--.

ZDOLNY
,

? P u ? II [ tft I A R ? l H I ( l ? . ? fi H ? l ? W A

ssofer ty lko Z kursów samochudowych---" •

•

,

PRYLINSKIEGO·
I

, {

'.

'?? WARSZAWA, Aleje Jerozolimskie 27.

Tel. Nr. 124. W Zamo?ciu. Tel. Nr. 124.

Opieka i mieszkanie zapewnione •

. ,Najwi?ksze warsstaty szkolne.
POLECA NA SEZON WIOSENNY

WSZELKIE ZBO?A SIEWNE kwalifikowane I i II

odsiewy oraz zbo?a siewne niekwalifikowane.

NASIONA koniczyn czerwonej i bia?ej, tymotk?,

buraki pastewne, marchew pastewn? i inne. Przy handlu win i towarów kolonjalnych,

ST lc'NIS?/tW _)4 TEJANAWOZY SZTUCZNE na warunkach kredytu Pa?

stwowego Banku Rolnego.
• I

Zamo??, pl. Mickiewicza 4, telef.: 17r3

MASZYNY I NARZ?DZIA ROLNICZE z najlep

szych fabryk na dogodnych warunkach kredy- o t W O r Z y ? e m dzia? wszelkiego rodzaju

szk?a, porcelany, fajansu i t.. p.
.towych.

I

Polecam ,w wielkim wy,bol1ze:ARTYKU?Y BUDO?/LANE I OP A?OWE: blache

ocynkowan? Cynkowni Warszawskiej, cement

i w?giel. '

serwisy 's.o?owe,

serwisy d,o kawy, 'i i'

h·erbaty i owo·ców:.·ZAST?PSTWO WIRÓWEK szwedzkich "ALFA

LA V AL
II

na kredyt I S-miesi?czny.
"A R?TYI t?A'RATYI .

Red.ktor o(?powiedzia.ny: Stania?aw Józefowicz.

1 ..... 1000.20.4.29. Druk. Sejm. Z.moj,k.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

